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F. DENİZ KORKMAZ
F. Deniz Korkmaz, 2003 yılında, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim
Bölümü’nü fakülte birincisi olarak bitirdi. 2006 yılında aynı üniversitenin Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Resim Bölümü, Yüksek Lisans Programını “Eleştiri Kuramı Olarak
Feminizm ve Sanata Yansımaları: Feminist Sanat” adlı tezini vererek tamamladı.
2010 yılında ise, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü, Sanatta
Yeterlilik Programını “Dada’dan Günümüze Plastik Sanatlarda Anti-Estetik Form
Olarak Beden” adlı tezini vererek bitirmiştir. 2014 yılında Doçent unvanı alan
Korkmaz, halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel
Sanatlar Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yurt içinde 6, yurt dışında
3 olmak üzere toplam 9 kişisel sergi açmış, sempozyum ve workshoplara katılmış,
resimleri çok sayıda ulusal ve uluslar arası karma ve yarışmalı sergilerde ve
müzayedelerde yer almıştır. Ayrıca resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra özel
koleksiyonlarda birçok çalışması bulunan Korkmaz’ın resim yarışmalarından elde
edilmiş üç ödülü bulunmaktadır.
F. Deniz Korkmaz was born in Bursa, Turkey. She attended the Painting Department
of the College of Fine Arts at Ataturk University in Erzurum, Turkey, and received a
Bachelor of Arts degree in 2003. She also completed the graduate program at the
same department to receive the Masters of Arts degree in 2006. Then she enrolled a
doctora graduate program in Plastic Arts at Mimar Sinan Fine Arts University in
Istanbul and awarded the Doctoral degree in Fine Arts. She is an arts educator. Since
2012, She has been an assocate professor in the Visual Arts Department of the
College of Arts and Design at Eskişehir Osmangazi University.
She is an independent artist. She has had six solo exhibitions in Turkey and also two
in Lisbon Portugal, another one in Romania. Also She has participated in various
group exhibitions in Turkey and other countries. In addition, She has received three
awards from the art contests. The most of her studies and paintings focuses on social
gender discrimination, political issues and feminism. Her paintings reflect her fears
and complaints as well as her criticism of the negatives of life. She chooses topics
from daily events, news and politics. Everyone can find sections of his/her inner world
in her paintings. Also, artist recently deals with details of nature. She intends to
continue her research on local and international cultures and values and incorporate
her observations and findings into her work.
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