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Tuval Üzerine Akrilik ve Yağlı Boya 

(Türkçe) 

Sanat tarihinde birçok sanatçının resmettiği kumaş, figüratif resimlerde 

insan bedenini örten bir kıyafet ya da herhangi bir obje olarak orada 

olması gerektiğini düşündürtür, bir odak noktasından çok destekleyici 

bir form olarak var olur. Ben ise kumaşı resmin içerisinde ele alınanın 

dışında bir hikaye anlatıcısı, somutluktan soyutluğa uzanan bir form 

olarak değerlendiriyorum. Bu resim serisinde kumaşa yaklaşımım 

kumaşın form, mekan, renk ve insan figürü ile ilişkisini keşfetmekti, 

böylece somut bir cismin akışkan ve soyut bir forma dönüşürken 

tabloların birbirleri içerisinde renk ve mekan arayışının sessiz 

diyaloğuna tanık ettim. 

 

(Eng) 

The fabric that many artists have painted in the history of art makes us 

think that in figurative paintings it should be there as a cloth or any 

object that covers the human body, it exists as a supportive form 

rather than a focal point. On the other hand, I consider the fabric as a 

storyteller, a form that extends from concreteness to abstraction, 

apart from what is handled in the painting. My approach to fabric in 

this series of paintings was to explore the relationship of fabric with 

form, space, color and human figure, so I witnessed the silent dialogue 

of the paintings in search of color and space while transforming a 

concrete object into a fluid and abstract form. 

 



 

                  

Vücut Bulmuş  
2019 

Tuval üzerine yağlı ve akrilik boya, 195 x 150 cm 
 

 
Mavi Fıtrat 

2019 
Tuval üzerine yağlı ve akrilik boya, 150 x 178 cm 

 



 
 

Mutsuzluğun Tuhaf Tesellisi 
2020 

Tuval üzerine yağlı ve akrilik boya, 60 x 60 cm 
 

 
 

Hatırata Dalış 
2020 

Tuval üzerine yağlı ve akrilik boya, 60 x 60 cm 



 
 

Kadın Olduğuna Emin Misin? 
2020 

Tuval üzerine yağlı ve akrilik boya, 50 x 50 cm 
 

 
 

Tereddütün Kokusu 
2020 

Tuval üzerine yağlı ve akrilik boya, 50 x 50 cm 



 
 

Vapuru Yakalarken 
2020 

Tuval üzerine yağlı ve akrilik boya, 50 x 50 cm 
 

 
 

Tepkisizlik 
2020 

Tuval üzerine yağlı ve akrilik boya, 50 x 50 cm 



 

 
 

Uçan Sinekler 
2020 

Tuval üzerine yağlı ve akrilik boya, 45 x 45 cm 
 


