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1936, İstanbul doğumlu Tülay Tura Börtecene İstanbul Kız
Lisesi’ni bitirdikten sonra Güzel Sanatlar Akademisi’ne girer.
1959’da Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinden mezun olur.
1961-62 yıllarında ABD’de Wisconsin Üniversitesi’nde resim ve
seramik çalışmaları yapar. 1963’te Adnan Çoker, Devrim Erbil,
Altan Gürman ve Sarkis’le beraber Mavi Grubu’nu oluşturur.
Börtecene’ye göre bir resmi oluşturan asıl unsurlar renk ve
lekedir. Resmin özüne sadık kalarak, tuval üzerine yağlıboya
tekniğinin tüm imkânlarını çalışmalarına yansıtır. Böylece
tuvallerinde tekil ve kendine özgü bir dünya, kaotik bir evren
kurgular. 1960’ların başında, dönemin soyut sanat akımı
içerisinde yer alarak sanatsal çalışmalarına başlayan Börtecene,
80’lerdeki darbe sonrası dönemin siyasi ortamının etkisiyle
eleştirel, toplumsal içerikli figüratif resimlere yönelir. Sanatçı
1990’lardan itibaren en başından beri bağlı olduğu duygusallık
ve kışkırtıcılık içeren soyut dışavurumcu resimlerine geri döner.
Hareket ve renklerin birbirileriyle çarpıştığı son dönem soyut
resimlerinin izlerini önceki çalışmalarında bulmak mümkündür.
“Mikro Organik Dünyalar” serisinden çalışmalar, sanatçının
soyuttan figüratife geçişindeki bir kırılmaya işaret eder. Sanatçının
hareketsel ve soyut çizgileri bu çalışmalarda yerini tasarlanmış
çizgilere bırakır ve maddeleşmeye başlar. Bu figürler tanıdık
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olmakla beraber bildiğimiz dünyaya ait değildir, dolayısıyla hala
soyutun alanında dolaşırlar. Bu tanımsız imgeler organik yapılarıyla,
deniz altındaki canlıları, gözün göremediği mikro organizmaları veya
yaşamın başlangıcındaki oluşumları andırırlar. 
Born in 1936 in Istanbul, Tülay Tura Börtecene is a graduate of the
Istanbul School for Girls. She studied at the Academy of Fine Arts
in the studio of Bedri Rahmi Eyüboğlu, graduating in 1959. Between
1961 and 1962 she worked in the painting and ceramics department
at the University of Wisconsin. She formed the Mavi (Blue) Group
in 1963 with Adnan Çoker, Devrim Erbil, Altan Gürman, and Sarkis.
The fundamental elements of a painting for Börtecene are colors
and smudges. Remaining faithful to the essence of painting, she is
not afraid to use all the oil painting techniques available. By doing
this, she creates on her canvases a singular, unique world within a
chaotic universe. Börtecene began her artistic career in the 1960s as
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a practitioner of abstract art, current in the period. In the politically
charged 1980s, following the coup, she began producing figurative
paintings with critical social content. She returned in the 1990s to
abstract expressionist paintings, which contained the romanticism
and seductiveness that had been a part of her work from the
beginning. Traces of her late period abstract paintings, with their
clash of movement and color, can be seen in her early works as well.
Works from Börtecene’s “Micro-Organic Worlds” series point to
a break in her transition from the abstract to the figurative. Her
kinetic and abstract lines are replaced by deliberate lines and a
gradual substantiveness emerges. While these figures are familiar,
they do not belong to the world we know, so they still occupy
an abstract field. With their organic structures, these undefined
images resemble creatures below the sea, imperceptible
micro-organisms, or formations from the earliest stages of life. 
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