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A. GÜLŞİN DOĞAN
A. Gülşin Doğan 1985 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini TED Ankara
Koleji’nde tamamladıktan sonra ailesiyle Sidney, Avustralya’ya yerleşti. Çok küçük yaşlarda
başladığı resime Avustralya’da da devam eden sanatçı, Avustralya’da İşletme Yüksek
Lisansı’nı tamamladıktan sonra 2006 yılında Türkiye’ye dönüş yaptı. 2015 yılına kadar
kurumsal hayatta görev alan sanatçı, 2016 yılı itibariyle profesyonel hayatına ara verip ilk ve
derin tutkusu olan resime yönelmeye karar verdi. 2007-2010 yılları arasında Cevdet Batur
Atölyesi’nde eğitim alan sanatçı, 2016 ile birlikte ilgi duyduğu Geleneksel Türk Sanatları
üzerine eğitim almak amaçlı Kültür Bakanlığı organizasyonundaki Tezhip Eğitimi’nde Ferhan
Şenol ile çalışma imkanı yakaladı. Sanatçı çocukluktan beri gelen Geleneksel Türk
Sanatları’na olan ilgisini ve merakını soyut çalışmalarına yansıtmaktadır. Sanatçı sanata
olan tutkusunu “şanslı bir hiçlik olarak bana hediye edilen, elle tutulamayan yeteneklerimin
resim kadar elle tutulabilir bir gerçeklik ve derinlikle varolması“ şeklinde ifade eder.
A. Gülşin Doğan was born in Ankara in 1985. After completing her primary and secondary
school education at TED Ankara College, she moved to Sydney, Australia with her family. The
artist, who started painting at a very young age, continued to work on her art in Australia.
After completing her Master of Business Administration in Australia in 2006, she returned to
Turkey. In 2016, the artist decided to take a break from her professional career and
persuaded with her first and deepest passion, art. Between the years of 2007-2010, the artist
took art classes at Cevdet Batur Studio and later she attended the Tezhip Training
Programme organized by the Ministry of Culture of Turkey with Ferhan Şenol in 2016. The
artist reflects her interest and curiosity of Traditional Turkish Arts into her abstract works. The
artist expresses her passion in art through this sentence: "as a lucky nothingness, I am able
to bring my intangible gifts into existence with reality and depth through such a tangible tool
as art".

(312) 438 86 70 | info@galerisoyut.com.tr | +90(532) 550 99 94
Yıldızevler Mh. Şehit Mustafa Doğan Cd. 82/A-B, 06550, Çankaya, Ankara

+90

