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EMRE LÜLE
Emre Lüle 1982 yılında Ankara’da doğdu. 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Gra k Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren
endüstriyel tasarım üzerine yoğunlaştı ve üniversite sonrasında da bu alanda çalışmalarına
devam etti. 2007 yılında Hamburg’da Mankiewicz’de boya teknikleri eğitimi aldı. Türkiye’ye
döndükten sonra baba mesleği olan plastik enjeksiyon ve farklı resim teknikleri üzerine
araştırmalar ve çalışmalar yaptı.
2011 yılında hiçbir esinlenme olmadan kendi keşfettiği ve geliştirdiği bu tekniğe Sanat
Eleştirmeni SEZER AYKAN Emre Lüle’nin, sadece kendine mahsus bu sanatının sanat
dünyasına yeni bir “ekol” katacağına inandığı için, bu ekole bir isim bulmaya çalışır. Sanat
tarihinde, yeni sanat akımlarını algılayanlar, genelde, sanat eleştirmenleri ve sanat dergileri
editörleri: Fransız sanat eleştirmeni Louis Vauxcelles, “Fauvism” ve “Cubism” isimlerinin
yaratıcısı; Louis Leroy, “İmpressionism’i” ileri sürmüş; İngiliz sanat eleştirmeni Roger Fry,
“Postimpressionism” ekolünü adlandırmış; Amerikan sanat eleştirmeni Harold Rosenberg,
ressam Jackson Pollock’un sanatının “Action Painting” olarak anılmasını ileri sürmüş; Alfred
Barr, V. Kandinsky’nin sanatını,“Abstract Expressionism” ekol adıyla sanat tarihine
kaydettirmiş. Sezer Aykan da bir Türk sanat eleştirmeni olarak, “değerli bir Türk sanatçısı
olan Emre Lüle’nin kendisine mahsus, bu güçlü ve değişik sanat anlayışının, bir ekol
özelliklerine sahip olması nedeniyle, “Poli-plastisizm (Poly-plasticism)” olarak anılmasını ileri
sürmüştür. Buradaki “plastik” sözcüğü hem plastik maddesinin hem de “plastik sanatların
(resim, heykel)” yerini tutuyor. Dolayısıyla, bu yapıtlara da “Poly-plastic artwork” denmeli;
Türkçesi: “İçiçe plastik sanat eseri (yapıtı)” ya da “İçiçe plastik duvar heykeli” olmalı.” demiştir.
Emre Lüle was born in Ankara in1982. He is graduated from Bilkent University Faculty of
Fine Arts Graphic Design Department in 2006. Since the university years, he is concentrated
on the industrial design and after the graduation, he continued to work in this held. He got
painting techniques training in Mankiewicz, Hamburg on 2007. After he returned to Turkey,
he worked regarding the plastic injection and new painting techniques.
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