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Ercan Ayçiçek 1974 yılında Trabzon’ da doğdu. 1996 K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi Resim-iş 

Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Halen sanat yaşamına Trabzon’da sürdürmektedir. 

 

Başlangıçta , ufkum etkilendiğim sanatçıların çalışmaları kadardı… 

Kimin yaptığı , hangi akım v.s. önemli olmadı… ne yapıldığı  idi. 

İçim ; elime ne çizdiriyorsa , ne boyatıyorsa , yaptıklarım o kadardır… 

Keyfimin gittiği yer gibi… 

Başrolü oynayan formu bozulmuş figürler  anlatır benim öykülerimi… 

Çalışmalarımı   zora sokmam istemem  kimsenin anlamayacağı, 

benim de anlatamadığım bir yere… 

Çabuk, hızlı, heyecanlı, bir solukta bitebilen resimler, evden çıkmadan çabucak son bir kez 

ayna da üst baş düzeltmek gibi. 

Kimsenin anlamadığı devrik uzun cümleler arasına sıkıştırmadan hayatı da resmi de 

Derdini kısadan anlatan kompozisyonlar kurmak benim derdim. 

Hayatın hızını yavaşlatmaya en azından ben resimlerim de gerek duymuyorum biraz espri 

biraz ciddiyet. 

Ercan Ayçiçek was born in 1974 in Trabzon.In 1996 He was graduated from Karadeniz 

Technical University Fatih 

Faculty of Education Department of Art Education. 

 

In the begining, my horizon was as much as the works of artists who were impressed me… 

Those were done by whom, which trends etc. were not important; but what was done. 

My works are what are drawn by my hand and what I paint by the inspiration which comes 

from the deep of my inner world… It is like how my pleasure leads me… 

Deformed figures that  feature in tell my stories… 

I do not want to lead my works into a point where they are not able to be understood and 

I am not able to represent… 

The paintings which can complete quickly and inspiredly by leaps and bounds are like to 

pretty yourselves up before leaving home. 

My aim is to build compositions which tell the life briefly without bringing pressure on them. 

I do not need to slow down the speed of life on my works; but some joy or some dignity. 

 

SANATÇI ÖZEL SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

http://galerisoyut.com.tr/artist/ercan-aycicek/ 
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