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YUSUF ŞENGÜR
Yusuf Şengür 1985 yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yılında Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2007 yılından bu yana
bir çok karma sergiye katılmıştır. 2015 de “Kağıtlar ve İnsanlar” adlı 3. kişisel
sergisini Galeri Soyut, Ankara’da açmıştır. Sanatçı ulusal yarışmalarda toplam
11 ödül almıştır. Resimleri birçok özel koleksiyonda, müze ve vakıf
koleksiyonlarında yer almaktadır.
Yusuf Şengür resmini; bir kurmaca düzen içinde bir araya getirdiği figür,
mekan, nesneler ve yaşam izleri diyebileceğimiz kalıntıların yarattığı
atmosferik etkiye dayandırıyor.
Konu edilen mekanlar insanın insan olma özelliklerinin oluşum sürecine
tanıklık etmiş, adeta onun peşinden hep gelmekte olan anılar gibi yanı
başında duruyor, yaşamını şekillendiriyor.
Böylelikle resimlerdeki insanlar varlıklarının nedenini bir anlamda izleyiciye
sorgulatıyorlar, diyerek açıklamaktadır.
Yusuf Şengür was born in İstanbul in 1985. He graduated from Mimar Sinan
Fine Art University in 2010. He has taken part in many group exhibitions since
2007. He held his third personel exhibition in Galeri Soyut in Ankara İn 2015
. The artist has landed 11 prizes in national competitions so far . His paintings
has taken place in many private, municipality and foundations collections up
to now.
The artist bases his art upon what he pieced the figure, place, objects
together in a fictional layout and the atmospherical effect that we may
regard as traces of life.
Places being discussed have been witness to formation of the attributes of
human beings and have been standing right beside of people and giving
shape to them like veritable memories following them.
He explains that, thereby, the humans in the paintings make the spectators
interrogate the reason of their presence in some sense.
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