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Het werk dat Fahrettin Örenli in 2003 tijdens een verblijf in 

New York City maakte, laat naar zijn eigen zeggen de beleving 

van het dilemma in ons hedendaagse leven zien, waar het ik” 

en de ander problematische categorieën zijn geworden. Deze 

woorden van de in het oosten van Turkije geboren Fahrettin 

Örenli (Pertek, 1969) typeren de benadering waarmee hij als 

beeldend kunstenaar en dichter de wereld tegemoet treedt. 

Zijn werk gaat over hemzelf als een levend wezen. De realiteit 

waar hij zich in bevindt omschrijft hij als een verbinding van 

een sociale sfeer met het surreële. Zijn werk drukt dan ook, 

aldus Örenli, een hyperrealiteit uit, een socio surrealisme.

De jury van de ABN AMRO Kunstprijs 2004 prijst in het 

werk van Örenli een veelzijdig kunstenaarschap. Örenli 

schildert, tekent, fotografeert, maakt installaties en schrijft 

ook gedichten. De beelden die hij laat zien getuigen van 

een onderzoek naar de expressieve mogelijkheden van 

de (schilder)- kunst, vaak op een symbolisch en kritisch 

niveau. De onderwerpen die Örenli verbeeldt, zijn weliswaar 

geworteld in onze eigentijdse wereld, maar de wijze waarop 

ze zijn vorm gegeven is nadrukkelijk autonoom en getuigt 

van een grote oorspronkelijkheid. Zoals een van de juryleden 

opmerkte: ‘Örenli lijkt altijd te broeden. Hij zit als het ware 

“ingeplugd” in zijn eigen oorsprong en is daarin heel serieus.

 

Het is altijd lastig als beweerd wordt dat je in het werk van 

een kunstenaar de sfeer en de cultuur van zijn geboorteland 

letterlijk verbeeld zou kunnen zien. Al te voor de hand liggende 

associaties gaan ook voor het werk van Örenli niet op. 

Weliswaar duiken er in zijn schilderijen soms beeldelementen 

op die naar Arabisch schrift lijken te verwijzen (in feite een 

persoonlijk alfabet dat is ontstaan uit het heen en weer 

bewegen tussen schrijven, tekenen en schilderen) en het 

gebruik van kleur in zijn schilderijen kan zo broeierig zijn dat je 

al snel de neiging hebt dat alles aan zijn Turkse, mediterrane 

achtergrond toe te schrij ven, toch getuigen zijn beelden in 

feite veeleer van de houding van de reiziger die aan zijn om 

zwervingen en indrukken poëtische beelden verbindt. Örenli 

kijkt naar mensen, naar hun omgeving, naar de codes waaraan 

ze zich dag in dag uit onder werpen, naar dat wat ze menen te 

weten, hij verdwaalt in stedelijke landschappen en ontwaart 

overal dat wat hij verstaat onder de term distance’, het 

verdwijnen van mensen in hun zelf gecreëerde illusies. Al die 

elementen naast en bij elkaar bieden, volgens Fahrettin Örenli, 

zicht op de ‘condition humaine’.
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