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AKİFE DEKELİ
Akife Dekeli Ankara doğumlu olan sanatçı, ilk, orta, lise’yi Ankara’da okudu. 1984 de
Gazi Üniversitesi Endüstriyel sanatlar Fakültesi TEKNOLOJİ TASARIM bölümünü
bitirdi, daha sonra aynı fakültede öğretim görevliliği yaptı, 23 yıl Milli eğitim
bakanlığında öğretmen ve idareci olarak görev yaptıktan sonra 2005 de emekli oldu.
2008 de girdiği Hacettepe üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi RESİM bölümünden
2012 de derece ile mezun oldu. Halen kendi kurduğu sanat akademisinde çalışmakta,
özel bir üniversitede yarı zamanlı öğretim görevliliği yapmaktadır. Orta düzeyde
İngilizce bilmekte. Yapıtları özel koleksiyonlarda ve banka koleksiyonlarında yer
almaktadır. İnsanı içine alan konular ilgi alanına girmektedir. Tümlenme çabası olan
insan, yok olan çevre, anılarda kalan yaşanmışlıklar, geçmişi bırakmak istemeyen
insan ve insanın gelişen teknolojiye de karşı koymaması devam etmek ve kalmak
arasındaki bocalamayı sorunları içine almıştır. İnsan yüzü ve bedeni onun resminin
temel kaynağı olmuştur, son zamanlarda soyut sürrealizme resimleriyle
yaklaşmaktadır.
Akife Dekeli was born in Ankara. After she graduated from Gazi Universty Faculty of
Fine Arts, she worked as a lecturer in the same faculty for two years. She then worked
as a teacher and a supervisor in Minister of National Education for 25 years. She
was retired in 20005. İn 2008, she continued her studies in Pain. Sameting
Department in Hacettepe University Faculty of Fine Arts. She graduated from this
department with an honour degree in 2012. She can speak English in intermediate
level. Same of her Works were exhibited in some special collections and bank
collections. Akife Dekeli is interested in human based topics. Especially, she describes
destroyed environment, unforgettable memories of people, a man who tightly
engages with the past and changes of people toward rising technology. She is mainly
influenced by the face of human being. Has recently been approaching with
surrealism paintings.
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