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Zaman-Birey ve Durum Değerlendiren Ressam 
 
 
Ülkemizdeki çeşitli sanat kurum ve hocalarından ve Floransa Yaz Akademisi’nden 
aldığı eğitimler kadar, kırsal alanda geçirdiği ilk çocukluk anılarının aklında kalan 
hayalleri içindeki doğa, hayvanlar, bitkiler, insanların yalnızlıklar ve kitleler içindeki 
davranışları, fiziksel ve psikolojik durumları; çocukluğundan bu yana çok iyi bir 
gözlemci olan Sevinç için tüm bunlar sanatsal olarak beslenecek olgulardır.  
 
Resimlerini epey uzun zamandır yakından izlediğim Sevinç Çiftci, son dönemlerde 
birçok genç sanatçının yaptığı gibi (maalesef diyerek) erken ün ve maddi olanak 
peşinde olmadan işin kolayına kaçmadan; Uzun zamandır sadece kendi yeteneğini, 
bilgi ve tekniğini geliştirmek amacıyla sadece kendisi ile yarışarak, çok çabalayarak, 
her türlü zorluğa göğüs gererek çalışmalarını sürdürüyor.  
 
Tüm dünyada, ülkemizde ve özel yaşamında çok zorlu geçen son yıllarda, birçok 
sanatçı gibi onun da verimli bir üretim süreci içinde bir tür kendini rehabilite ettiğini de 
memnuniyetle gözlemledim.  
 
Yaşamının her anını resim düşünmeye, yapmaya adamış genç bir ressamdır Sevinç 
Çiftci. Bu nedenle resimlerinin konularını hiç sıkıntı çekmeden bulur. Beyaz 
tuvallerinin veya kağıtların karşısına geçtiği andan itibaren kompozisyonlarındaki 
konuları; kendi öz yaşanmışlıklarından, beynine kazınmış görsel fotoğraflarından ve 
yüreğine işlemiş çok etkilendiği psikolojik durumlardan çekip çıkararak, güncel olan 
nesne ve konularla harmanlayıp bir tür kendinlelik içinde kurgular. 



 
Resim sanatına olan anlatımsız sevgi bağı ve yeteneğini, sanatsal ve kültürel 
birikimini ve de en önemlisi çalışkanlığını kıvrak zekası eşliğinde tasarladığı 
kompozisyonlarında kullanırken; kendim de bir ressam olarak onun resimlerinden 
kuvvetle hissettiğim gibi, çoğu kez düşünerek kurguladığı ilk kurgusal yapım ile ortaya 
çıkan arasında biçimler, renkler, lekeler vs arasında önemli farklar oluşmasına izin 
veriyor olmasıdır. 
 
Bu nedenle resmi için, kendi yüreğindeki tüm birikimlerini kullanırken, elinde olmadan 
da bir tür kendisi ile hesaplaşmaya, kendini kendine anlatmaya geçerek fırça ve 
kalemini oynatarak kompozisyonlarında önemli değişiklikler de yapıyor. 
 
“Aynı Elma, Yeni Dünya” isimli Galeri Diani’deki son sergisinde, içinde yaşadığı 
atölye-evinin eşyasını, objelerini, kedilerini, kendi yüzünün ve kendisini etkileyen 
başka insanların türlü hallerini, pencereden görünen karşıdaki binaları, yemek üzere 
aldığı hurmaları, elmaları, güzel görüntüsüne aşık olduğu çiçekleri, insanın 
sıkışmışlığını kadın erkek ayırt etmeden sorgularken tüm bunları çoğu kez aynı 
kompozisyonlarda harmanlayarak kullanıyor. 
 
Örneğin çeşitli boyutlarda ayrı ayrı tuvallere bölünmüş serginin ismine de esin 
kaynağı olan büyük boyutlu tablosunda Sevinç, aniden izleyenin dikkatini çeken 
kırmızı bir elmanın soyulan kabuğunun aşağı doğru spiral bir şekilde kıvrılarak 
inmesini çok yerinde bir kararla dizonans olarak kullanır. Sevinç; yine aynı tablonun 
içinde belikleri gelişigüzel örülmüş, elleri arkasında çaresizce durup ufuktaki 
gelecekten umut ettiklerini bekleyen kız çocuğu, tepesinde kırık dal parçalarına yuva 
yapmaya çalışan kuşların hemen sağ alt köşesinde çok önemseyerek resmettiği 
kırmızı renkli kendi resim paleti ve sol alttaki eşeklerin birbirleri ile olan ilintilerini, 
kendisinin ‘yaralı maskülen’ olarak nitelediği eril kişilerinde kendilerine ait 



kırılganlıklarının olduğunu belli belirsiz irdeleyip, belirttikten sonra, gerisini anlayıp 
çözümlemeyi de izleyenlerine bırakıyor. 
 
Onun resimsel sözcükleri, yaşamdan, doğadan ve ustalardan esinlenen desenledir. 
Cümleleri ise yağlıboya veyahut akrilik ile çalışılmış tabloları içindeki birbirleri ile bağ 
kuran görsel etkileri güçlü lekeler, çizgiler, renklerle oluşturulmuş insana ait umut, 
sorgu, köşeye sıkışmışlık ve direnişdir; ve bu sözcükler, cümleler sağlam kurgulu 
kompozisyonlar içinde zamanı dondurup, anlık imgeler halinde eserlerde yerlerini 
alırlar. 
 
Sevinç Çiftci resminde, resmin gerektirdiği her türlü teknik olgunluğa eriştiğini yeterli 
bulduğu anda daha fazla detaya girmeden yüzeyde boşluk alanlar bırakarak üzerinde 
çalışmasını noktalar. Böylelikle hem resmin tümünü gereksiz detaylardan kurtarır 
hem de izleyenin aklını ve gözünü yoracak hale gelmiş olmasından uzaklaştırır. 
 
Daha çok duygusal anlatımların peşine düşüp insani olanı yakalamaya çalışır. 
Sanatçının önemli misyonlarından birisi olan zamanını veya gelecek zamanı yansıtan 
eserler üretmesi olduğunu çok iyi bilen bir sanatçıdır Sevinç. Çünkü o bir masal 
anlatıcısı değil, zaman, birey ve içinde yaşadığı zamanın durumlarını belirleyen bir 
sanatçı olmak üzere yola çıkmıştır. 
 
 
         Gülseren Südor 
         13.04.2023 / Fenerbahçe 

  



 
 
 

Sevinç Çiftci’nin Resimlerindeki Mitik Evren 
 
 
Çağdaş figüratif resmin önemli sanatçılarından Sevinç Çiftci’nin resimlerinin en 
çarpıcı yanlarından biri gerek biçimsel, gerek kavramsal anlamda fragmanlardan 
oluşmuş bir yapının varlığıdır. Sanatçının sıkça kullandığı imgelere ve  kavramlara 
bakıldığında  üretiminin temel motivasyonunu otobiyografik bir temel üzerine kurulu 
özgün bir mitik evrenin oluşturduğu hissediliyor. 
 
Bu resimlerde, nesne ya da nesneler tek tek sınırları belirlenmiş birer unsur olmayıp, 
sanatçının kendi estetik anlayışı içerisinde kurgulanmış güçlü bir plastik dizge içinde 
parçalara ayrılmışlardır sanki. Resimlerdeki bu parçalı yapı, parçalanmış, 
yabancılaşmış bir evren mefhumundan ziyade, sanatçının kendi içindeki birarayışın 
bütünleştirici unsurları olarak işlemektedirler. 
 
Bu resimlerdeki imgeler zaman-mekan, biçim-içerik bağlamında neyi temsil 
etmektedirler? 
Sıklıkla kullanılan imgelere ve temalara baktığımızda çok da kolay açıklanamayacak 
metaforik ve simgesel bir estetik dizge ile karşılaşırız. Nesne çoğu zaman 
belirlenmişlik ve tamamlanmışlıktan uzaktır.  Nesneler, biçimsel olarak lekenin ve 
çizginin, soyut, otonom varlıklar olarak, kendi akışı ve hakimiyetine kapılmış görünse 
de sağlam bir kavramsal yapıyı oluşturacak bir içeriği de görünür kılmaktadır. Zaman 
kavramı yer yer transparan, yer yer yoğun boya katmanlarıyla resimde çok boyutlu 
ve çok yönlü olarak işler. Boyanın içinden ‘beliren’ imgeler, zamanın içinden beliren 
‘an’lar gibi bir karaktere sahiptir sanki. İmge, bellekteki görünümüne ulaşmak üzere 



parçalanmıştır. Belleğin işleyişi gibidir; parça parça imgeler bütünü oluşturduğu gibi 
belli bir an’ın tadını, rengini, biçimini oluşturmaktadırlar. 
 
Bu birbirleriyle yer yer yoğun, yer yer transparan boya katmanları ve lekeler 
aracılığıyla buluşmuş çok farklı nesneler bir “düş mekanı”nı oluştururlar. Zaman 
durdurulmuştur sanki. “An” vardır. İmgenin ve boyanın parçalanmasıyla oluşturulmuş 
bir “sonsuz an” gibidir bu; lekenin ve çizginin çok katmanlı ve çok boyutlu yapısı 
içerisinde gözü, zamansal ve mekânsal anlamda, alabildiğine derinlere çağıran, çok 
farklı imgelerin yine parçalı bir aradalığıyla ise düşünsel bir derinliğe yol açan, içinden 
çıkılamayan, çoğalan bir “sonsuz an”. 
Proust’un geçmiş zamanın peşinde, içerisinden çıkamadığı o anlardan… 
 
Bu anlamda, mekan da belleğin, hatırlamanın, çocukluğun mekanıdır. 
Sanatçı, renklerle, boyayla, çizgiyle kendi ‘ev’ine, çocukluğuna ulaşmaya çalışan bir 
Odysseus gibidir. İmgeyi parçalayarak, transparan renk alanlarıyla atmosferi 
bütünleyerek, mekanı ışık-gölge ve renk etkileriyle oluşturarak, yeniden ve yeniden 
düzenleyerek ‘ev’e ulaşmaya çalışmaktadır. 
Boyanın her tür olasılığa açık güçlü devinimi izleyicinin de hayal gücünü zorlayıcı bir 
niteliktedir. 
 
Bu resimler, gerçeküstücülerin rüya-gerçeklik uzlaşımlarını, kübistlerin ve fütüristlerin 
zaman-mekan saplantısına dayalı kolajlarını ve parçalanmış alanlarını, romantiklerin 
figür-mekan içiçeliğini, tüm dönemlerin otoportrelerini, post-modern dönemin hayli 
kişisel mitolojilerini akla getiriyor. 
 
 
 
 



Sanatçının yaşama dair samimi gözlemlerini ve izlenimlerini ustaca bir pentür 
kullanımıyla ortaya koyduğu bu resimler, varoluşsal bir anlam arayışını sergiliyor. 
Varoluşun çocuksu hüznü…bir çeşit yitik cennet düşüncesine dayalı bir “arcadia” 
arayışı belki… 
 
Çocuk henüz çocukken şu sorulara sıra gelmişti. 
Neden ben benim de sen değilim, 
Neden buradayım da orda değilim. 
Zaman ne zaman başladı ve uzay nerede bitiyor. 
Güneşin altındaki yaşam sadece bir rüya mı? 
Gördüklerim, duyduklarım, kokladıklarım sadece dünyadan önceki dünyanın bir 
görüntüsü mü? 
Gerçekten kötülük var mı? 
Gerçekten kötü insanlar var mı? 
Nasıl olur da ben olan ben olmadan önce var değildim ve nasıl olur da ben olan 
ben, bir zaman sonra ben olmayacağım… 
 
(Peter Handke, Çocuk Olmanın Şarkısı) 
 
 
        Ruken Aslan / Mayıs 2023 
 

  



 
 
 

The Mythical Universe in Sevinç Çiftci’s Paintings 
 
 
Sevinç Çiftci is one of the most important artists of contemporary figurative painting. 
One of the most striking aspects of her paintings is the existence of a structure both 
conceptually and formally. The images and concepts that the artist frequently uses 
indicates that the main motivation of her production is based on an autobiographical 
unique mythical universe. 
 
In these paintings, the object or objects are not individual elements, of which the 
boundaries are determined. It seems they've been torn into pieces within a strong 
plastic system constructed by the artist's own understanding of aesthetics. This 
fragmented structure in the paintings is not a notion of fragmented or an alienated 
universe. They function as integrating elements of the artist’’ inner search. 
 
What do the images in these paintings represent in the context of time-space, form-
content? 
When we look at the frequently used images and themes, we encounter a 
metaphorical and symbolic aesthetic system that cannot be explained easily. The 
object is often far from certainty and completeness. The objects may be seen formally 
as in their own flow and dominance as autonomous beings, but they also visualize a 
solid conceptual structure. The concept of time is realized multidimensional and 
versatile with intense paint layers or transparent parts. Images that 'appear' through 
the paint appear to be  ‘moments’ through the time. The image is fragmented to reach 



the view in the memory. It's like how memory works; fragmentary images form the 
whole and create the taste, color and form of a certain moment. 
 
The very different objects that come together through dense or transparent paint 
layers and stains create a ‘dream space’. As if time has stopped, and there is a 
‘moment’. it is like an ‘eternal moment’ created by fragmented image and paint. An 
‘eternal moment’ that cannot be escaped and cumulative; created by  the 
multilayered, multidimensional structure of the stain and line that invites the eye to 
the depths as far as possible in the temporal and spatial sense and the fragmented 
coexistence of different images, which leads to an intellectual depth.  
Proust's pursuit of the past, those moments he can't get out of… 
 
In this sense, space is also the space of memory, remembrance, and childhood. The 
artist is like Odysseus who is trying to reach his own 'home', his childhood with colors, 
paints, and lines. The artist tries to reach ‘home’ by breaking the image, integrating 
the atmosphere with transparent color fields, creating the space with light-shadow 
and color 
effects, and organizing it again and again. The powerful movement of the paint, open 
to all possibilities, is also a compelling imagination of the viewer. 
 
These paintings evoke the dream-reality conventions of the surrealists, collages and 
fragmented spaces based on time-space obsession of the cubists and the futurists, 
figure-space intertwined with the romantics, self-portraits of all time and quite 
personal mythologies of the postmodern period.  
These paintings, in which the artist reveals her sincere observations and impressions 
of life with a masterful use of peintures, display an existential search for meaning. 
The childlike sadness of existence... may be an "arcadia" based on the idea of a lost 
paradise. 



 
When the child was a child, 
It was the time for these questions: 
Why am I me, and why not you? 
Why am I here, and why not there? 
When did time begin, and where does space end? 
Is life under the sun not just a dream? 
Is what I see and hear and smell 
not just an illusion of a world before the world? 
Given the facts of evil and people. 
does evil really exist? 
How can it be that I, who I am, 
didn’t exist before I came to be, 
and that, someday, I, who I am, 
will no longer be who I am? 
 
(Peter Handke, Song of Childhood) 
 
 
        Ruken Aslan / May 2023 
 

  



 

Aynı elma yeni dünya, 2023, tuval üzerine yağlıboya, 250x250 cm  
Archetypal apple new life, 2023, oil on canvas, 250x250 cm 

  



 

Ses, 2023, tuval üzerine yağlıboya, 57x87 cm 
Sound, 2023, oil on canvas, 57x87 cm 

  



 

Hypatia, 2022, tuval üzerine yağlıboya, 70x100 cm  
Hypatia, 2022, oil on canvas, 70x100 cm 

  



 

Gizem, 2023, tuval üzerine yağlıboya, 80x90 cm 
Gizem (Mystery), 2023, oil on canvas, 80x90 cm 

  



 

Ülkü, 2022, tuval üzerine yağlıboya, 48x48 cm 
Ülkü, 2022, oil on canvas, 48x48 cm 

  



 

Raskolnikov’a mektuplar, 2022, tuval üzerine yağlıboya, 48x48 cm 
Letters to Raskolnikov, 2022, oil on canvas, 48x48 cm 

  



 

Dirim, 2023, tuval üzerine yağlıboya, 48x48 cm 
Vitality, 2023, oil on canvas, 48x48 cm 

  



 

Dip, 2019, tuval üzerine yağlıboya, 105x140 cm 
Seabed, 2019, oil on canvas, 105x140 cm 

  



 

Otoportre 1, 2020, kağıt üzerine kuru boya, 23x32 cm 
Self portrait 1, 2020, dry paint on paper, 23x32 cm 

  



 

Otoportre 2, 2020, kağıt üzerine kuru boya, 23x32 cm 
Self portrait 2, 2020, dry paint on paper, 23x32 cm 

  



 

Otoportre 3, 2020, kağıt üzerine kuru boya, 23x32 cm 
Self portrait 3, 2020, dry paint on paper, 23x32 cm 

  



 

Otoportre 4, 2020, kağıt üzerine kuru boya, 23x32 cm 
Self portrait 4, 2020, dry paint on paper, 23x32 cm 

  



 

Büyük düşüşten sonra, 
2020, kağıt üz karışık teknik: kuruboya, mürekkep akrilik, 23x49 cm 

After the big fall, 
2020, mixed media: dry paint, ink, acryllic on paper, 23x49 cm 

  



 

Mahla, 2020, tuval üzerine yağlıboya, 22x30 cm 
Mahla, 2020, oil on canvas, 22x30 cm 

  



 

Yakamadığımız cadıların kızları, 2020, tuval üzerine yağlıboya, 22x30 cm 
Daughters of witches we couldn’t burn, 2020, oil on canvas, 22x30 cm 

  



 

Kurbağa terbiyecisi, 2020, tuval üzerine yağlıboya, 22x30 cm 
Frog tamer, 2020, oil on canvas, 22x30 cm 

  



 

Yakamadığımız cadıların kızları 2, 2020, tuval üzerine yağlıboya, 22x30 cm 
Daughters of witches we couldn’t burn 2, 2020, oil on canvas, 22x30 cm 

  



 

Düşüncelere bulanmış gülüş, 2020, tuval üzerine yağlıboya, 22x30 cm 
Smile tucked up with thoughts, 2020, oil on canvas, 22x30 cm 

  



 

Dünya, 2023, kağıt üzerine yağlıboya, 14x20 cm 
Earth, 2023, oil on paper, 14x20 cm 

  



 

Yol ve yara, 2023, kağıt üzerine karışık teknik: akrilik aquarel kalem, 35x50 cm 
Road and wound, 2023, mixed media: acryllic, aquarelle on paper, 35x50 cm 

  



 

Musorsky’den Yavuz Çetin’e, 2023, 
kağıt üz karışık teknik: kuruboya, akrilik, sprey boya, 50x70 cm 

From Yavuz Çetin to Mussorgsky, 2023, 
mixed media: dry paint, acryllic, spray paint on paper, 50x70 cm 

  



 

Yeryüzü, 2023, kağıt üzerine karışık teknik: mürekkep, pastel boya, 50x33 cm 
Earth, 2023, mixed media: ink, crayons on paper, 50x33 cm  

  



 

Yuva ve Yol, 2023, tuval üzerine yağlıboya, 80x90 cm 
Home and road, 2023, oil on canvas, 80x90 cm 



 

Aynı dünya, 2016, tuval üzerine yağlıboya, 105x73 cm 
Archetypal life, 2016, oil on canvas, 105x73 cm 

  



 

Yük gemilerine karşı pazar kahvaltısı, 2023, tuval üzerine yağlıboya, 48x48 cm 
Sunday breakfast before cargo ships, 2023, oil on canvas, 48x48 cm 

  



 

Kabuk değiştirme töreni, 2023, kağıt üz karışık teknik: akrilik, yağlıboya, 37x43 cm 
Shell changing ceremony, 2023, mixed media: acryllic, oil on paper, 37x43 cm 

  



 

Aynı rüya, 2023, kağıt üzerine karışık teknik: akrilik, pastel boya, 35x50 cm 
Archetypal dream, 2023, mixed media: acryllic , crayons on paper, 35x50 cm 

  



SEVİNÇ ÇİFTCİ 

 

1976’da İstanbul’da doğdu. 1997 yılında M.Ü.G.S.F resim bölümünden mezun oldu. Sinema ve 
televizyon alanında sanat yönetmenliği mesleğini 10 yıl boyunca sürdürerek, birçok proje için 
kostüm ve dekor tasarımı gerçekleştirdi. Ardından Türvak Sinema Televizyon okulunda sanat 
yönetmenliği eğitimi verdi. 2008’de Oluşum Drama Enstitüsü’nde “Drama Liderlik Programı”nı 
tamamlayarak, aynı kurumda “Sanat Akımları ve Drama” konulu dersi yürüttü. Birçok bienal ve 
fuarda çocuklarla drama atölyeleri gerçekleştirdi. 2012 yılında İtalya’da Florance Academy of Art 
'Painting Figure in Oil' programına katılan sanatçının eserleri, ulusal ve uluslararası resim 
sergilerinde yer aldı. 2014 yılında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü 
yüksek lisans programına devam eden sanatçı, halen İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Was born in 1976 in Istanbul. She graduated in 1997 from the department of Teaching Arts in the 
Faculty of Education, Marmara University. She worked as an art director for television and movie 
industry for ten years. She gaved lectures at Türvak Cinema and Television School about art 
direction. İn 2008 she completed the Drama Leadership Program at Oluşum Drama Institute and 
conducted a course on Art Movements and Drama in the same institution. She performed drama 
workshops with children of different age groups in many biennials and festivals. She completed her 
studies at Florence Academy of Art Summer Session in Italy, in 2012. Her works were featured in 
national and international painting exhibitions. She started her graduate program at Mimar Sinan 
University.She continues her works in her atelier in Istanbul. 

  



KİŞİSEL SERGİLER 
2018 “Inside Out” (Fraunkreise Galeri Berlin-

Almanya)  
2017 “Yarın ne Kadar Sürer” (Galeri Diani) 
2014 “Arzın Merkezine Yolculuk” (Harmony Sanat 

Galerisi)  
 
YARIŞMALAR 
2015 Ahmet Merey Resim Yarışması (Sergileme)  
2014 Nuri İyem Resim Yarışması (Sergileme)  
2014 36. DYO Resim Yarışması (Sergileme)  
2013 Nuri İyem Resim Yarışması (Sergileme)  
2012 Şefik Bursalı Resim Yarışması (Sergileme)  
2011 Küçükçekmece Belediyesi Resim Yarışması 

(Sergileme)  
2010 34. DYO Resim Yarışması (Sergileme)  

 
KARMA SERGİLER 
2022 “Eve Dönüş, Karşılama”, Galeri Diani 
2021 “Eve Dönüş, Karşılama”, Galeri Diani 
2020 “Eve Dönüş, Karşılama”, Galeri Diani 
2020 Step Istanbul Fuarı, Galeri Diani 
2019 29. İstanbul Sanat Fuarı (Buluşma Sanat 

İnisiyatifi)  
2019 2.Sada Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu 

Sergisi (Galeri Artsürem)  
2019 Karma Resim Sergisi (Galeri Artsürem)  
2018 3.Uluslararası 9.Sokak Sanat Çalıştayı  
2017 27. İstanbul Sanat Fuarı  (Genç Sürgün Sanat 

İnisiyatifi)  
2017 “Hep Birlikte” (Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi)  
2016 “Ufuk Çizgisinde” (Akademililer Sanat Merkezi)  
2016 “Industrialisierung in Anatolien” Sergisi 

(Porzellanikon-Almanya)  

 

KARMA SERGİLER (devam) 
2016  Yeni Yıl Karması  (Galeri Diani & Atolye Sudor)  
2016  26. İstanbul Sanat Fuarı  (Akademililer Sanat 

Merkezi)  
2016 Art Suites Bodrum Resim Sergisi  
2015 Yeni Yıl Karması  (Galeri Diani & Atolye Sudor)  
2015 25. İstanbul Sanat Fuarı  (Harmony Sanat)  
2015 “Genç Figür” (Soyut Galeri)  
2015 Kağıt İşler Sergisi  (Akademililer Sanat Merkezi)  
2015 Yaz Karması  (Harmony Sanat Galerisi)  
2015 Ahmet Merey Resim Yarışması Sergisi  
2014 Nuri İyem Resim Yarışması Sergisi (Evin Sanat)  
2014 36. DYO Resim Yarışması Sergisi  
2014 Yaz Karması  (Harmony Sanat Galerisi)  
2013 5. Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi  
2013 Nuri İyem Resim Yarışması Sergisi (Evin Sanat)  
2013 “İnsanlık Halleri” (Akademililer Sanat Merkezi)  
2013 Yaz Karması  (Harmony Sanat Galerisi)  
2012 Devlet Resim Heykel Müzesi  
2012 Florence Academy of Art Summer Session  
2012 5. ArtBosphorus Çağdaş Sanat Fuarı  
2011 “Dikkat Kadın!”  (Ekavart Gallery)  
2011 21. İstanbul Sanat Fuarı (Karşı Sanat Galerisi)  
2011 Moldova SummArt Painter's Campus  
2011 4. ArtBosphorus Çağdaş Sanat Fuarı  
2011 Küçükçekmece Belediyesi Resim Yarışması Sergisi  
2011 Alifart Genç Müzayede  
2010 34. DYO Resim Yarışması Sergisi  
2010 20. İstanbul Sanat Fuarı (Karşı Sanat Galerisi)  
2010 Alifart Genç Müzayede  
2010 2. Uluslararası Çanakkale Bienali  
2009 19. İstanbul Sanat Fuarı (Karşı Sanat Galerisi)  

  



SOLO EXHIBITIONS 
2018 19-23 Eylül, Contemporary İstanbul 
2017 23 Mayıs – 25 Haziran, F Sanat Galeri, İstanbul 
2015 Ekol Sanat Galerisi, İzmir 
2014 Galeri Soyut, Ankara 
2006 Ege Üniversitesi A.K.M., İzmir 
2005 İlayda Sanat Galerisi, İstanbul 
2004 Galeri Artist, İstanbul 
2000 Armoni Sanat Galerisi, Ankara 
1999 Kile Sanat Galerisi, İstanbul 
1998 Halkbank Sanat Galerisi, Ankara 
1995 Selvin Sanat Galerisi, Ankara 
1993 Kile Sanat Galerisi, İstanbul 
1990 Destek Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul 

 
COMPETITIONS / AWARDS 

2015 Ahmet Merey Painting Competition 

2014 Nuri İyem Painting Competition 

2014 36th DYO Painting Competition 

2013 Nuri İyem Painting Competition 

2012 Şefik Bursalı Painting Competition 

 
EXHIBITIONS 
2022 Homecoming, Welcoming, Gallery Diani 
2021 Homecoming, Welcoming, Gallery Diani 
2020 Homecoming, Welcoming, Gallery Diani 
2020 Step İstanbul Fair, Gallery Diani 
2019 29. İstanbul Art Fair  (Meeting Art Initiative) 
2019 2.Sada Interdisciplinary Art Symposium 

Exhibition (Gallery Artsürem) 
2019 Composite Exhibition  (Gallery Artsürem) 
2018 3rd International 9th Street Art Workshop 
2017 27th Istanbul Art Fair  (Young Exile Art Initiative) 
2017 All together (Beşiktaş Contemporary Art Gallery) 

2016 At the Skyline  (Akademililer Art Center) 

2016 “Industrialisierung in Anatolien” (Porzellanikon / 
Selb-Germany) 

EXHIBITIONS (cont.) 
2016 New Year Composite  (Gallert Diani) 
2016 26th Istanbul Art Fair  (Akademililer Art Center) 
2016 Art Suites  Bodrum Art Exhibition 

2015 New Year Composite  (Gallert Diani) 

2015 25th Istanbul Art Fair  (Harmony Art Gallery) 

2015 Young Figure  (Soyut Gallery) 

2015 Paper Works Exhibition  (Akademililer Art Center) 

2015 Summer  Composite  (Harmony Art Gallery) 

2015 Ahmet Merey Painting Competition Exhibition 

2014 Nuri İyem Painting Competition Exhibition  (Evin Art) 

2014 36th DYO Painting Competition Exhibition 

2014 Summer Composite  (Harmony Art Gallery) 

2013  5th Orange Flower Art Colony 

2013 Nuri İyem Painting Competition Exhibition  (Evin Art) 

2013 States of humanity  (Akademililer Art Center) 

2013  Summer Composite  (Harmony Art Gallery) 

2012 State Painting and Sculpture Museum 

2012 Florence Academy of Art Summer Session 

2012 5th Art Bosphorus Contemporary Art Fair 

2011 Caution! Women  (Ekavart Gallery) 

2011 21st Istanbul Art Fair 

2011 Moldova SummArt Painter's Campus  (Chisinau-

Moldova) 

2011 4th Art Bosphorus Contemporary Art Fair 

2011 Kucukcekmece Municipality Painting Competition 

Exhibition 

2011 Alifart Young Auctions 

2010 10th DYO Painting Competition Exhibition 

2010 20th Istanbul Art Fair  (Karşı Art Gallery) 

2010  2nd International Çanakkale Biennial 

2009  19th Istanbul Art Fair (Karşı Art Gallery) 

  



Galeri Diani 
 

Bostanbaşı Cad. No:3D 34425 Beyoğlu/İstanbul 
Tel: +90 212 244 3134 Gsm: +90 533 236 3134 

www.galeridiani.com 
 
 
 
 
 
 
 

Katalog grafik tasarımı Galeri Diani’ye aittir ve her hakkı saklıdır. 
 

 


