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EMRAH EMİR
Emrah Emir 1987 yılında Çukurova’da doğdu. Üniversiteye kadar tüm eğitimini
burada tamamladı. Eğitiminde resim sanatına ağırlık verdi ve 2009’da Anadolu
Üniversitesi Resim Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Üniversite yıllarında
kavramsal sanatı benimsedi ve hiperrealizm üzerine akademik araştırmalar yaptı.
Kavramsal sanata daha çok hakim olabilmek için aynı alanda çalışmalar yapan yerli
ve yabancı edebiyatçıların eserlerini inceledi. 2013 yılında ilk romanını yayımladı.
Kavramsal sanatın modern sanattaki konumu hakkında görüşlerini akademik
çalışmalarında topladı. “Karanlık Sanat Anlayışı” adını verdiği kuram üzerinde
çalışmaya başladı. 2014’de lisans eğitimini tamamladı. Galeri Soyut bünyesinde bazı
karma sergilerde eserlerinin ilk örneklerini sergileme imkanı buldu. 2016’da Selçuk
Üniversitesi Resim Bölümü Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapmaya başladı.
2016’da ikinci romanını tamamladı. ‘’Kan ve Çikolata’’ adlı sergi Emir’in ilk kişisel
sergisidir.
Emrah Emir was born in Çukurova in 1987. He has completed all his education here
to the university. In 2009, he started his undergraduate education at Anadolu
University, Department of Painting. He adopted conceptual art during his university
years and conducted academic research on hyperrealism. In order to gain more
control over the conceptual art, he studied the works of domestic and foreign literati
who work in the same field. In 2013 he published his first novel. He collected his views
on the contemporary art position of contemporary art in his academic work. He
started to work on the theory of dark art. He completed his undergraduate studies
in 2014. He exhibited his first works thanks to Gallery Abstract. In 2016, he started
to graduate from the department of Painting at Selçuk University. In 2017 he
completed his second novel. The exhibition named ‘’Blood and Chocolate’’ is his first
personal exhibition.
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