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A. GÜLŞİN DOĞAN
A. Gülşin Doğan kendi yeteneğini kendi öğrenmiş ve geliştirmiş bir sanatçıdır. 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. Sanatçı bir yandan profesyonel iş hayatına devam
ederken bir yandan da ilk ve derin tutkusu olan resim konusunda çalışmalarına
devam etmektedir. 2007-2010 yılları arasında Cevdet Batur Atölyesi’nde eğitim alan
sanatçı, 016 yılında ilgi duyduğu Geleneksel Türk Sanatları üzerine eğitim almak
amaçlı Kültür Bakanlığı organizasyonundaki Tezhip Eğitimi kapsamında
Ferhan Şenol ile çalışma imkanı yakaladı. 2017 itibariyle Mehmet Ali Doğan
Atölyesi’nde calışmalarına devam etmektedir. Gülşin Doğan çağdaş bir sürrealist
olup, Geleneksel Türk Sanatları olan Tezhip ve Minyatür’den etkilenmektedir. Gülşin
kendini ve hayatı inceleyerek, insanoğlunun içselleştirdiği insani ve ruhani süreçleri
resimlerinde betimlemeyi hedefler. Sanatçının eserleri gerçek hayat hikayelerinin
masallaştırılmış özetleridir. Gülşin için paylaşmak her zaman önemli olmuştur,
ve artık resimleri aracılığıyla daha fazla paylaşabilmektedir.
A. Gülşin Doğan is a self-taught artist living in Turkey. 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 masters in Business
Administration in Australia in 2006, she returned to Turkey. The artist continues her
professional career with international firms, while persuing 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 Traditional Turkish Arts – Tezhip Training Programme
organized by the Ministry of Culture of Turkish Republic with Ferhan Şenol in 2016.
As of 2017, Gülşin continues to work in Mehmet Ali Dogan’s studio.
Gülşin Doğan is a contemporary surrealist influenced by Traditional Turkish Arts such
as Tezhip and Miniature. Gülşin aims to depict mankind’s internalized phases in her
art through examining herself and life. The artist’s work is an epitome of real life
stories presented in forms of fairy tales. For Gülşin, it has always been important to
share, and now she is able to share
more through her artwork.
http://www.galerisoyut.com.tr/yeni-aralik-2017
Yıldızevler Mah. Şehit Mustafa Doğan Cad. 82/A-B Galeri Soyut, Yıldız, Çankaya, Ankara, 06550, Türkiye
+90

312 438 86 70 

www.galerisoyut.com.tr  instagram.com/galerisoyut

+90

532 550 99 94

 facebook.com/galerisoyut  i n f o@ ga le ri s oyu t .c om . tr

