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B İ L G E  A R T U Ç  

 
 

 

Bilge Artuç (d.1991, Siirt) 2010 yılında Nevzat Ayaz Anadolu Meslek Lisesi Grafik ve 
Fotoğrafçılık bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi Resim ana sanat dalı bölümünden mezun olduktan sonra 2018 yılında 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar yüksek lisans eğitimine başladı. Ataşehir’de bulunan 
atölyesinde tüm eğitim hayatında almış olduğu grafik, fotoğraf ve resim alanlarında 
çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda bu alanlardaki deneyimlerini kendi bünyesinde 
sentezleyerek multidisipliner anlayış ile çalışmalarına devam etmektedir. 
 
Herkes bir aydır ve hiç kimseye göstermediği karanlık bir tarafa sahiptir. Ama karanlık 
olmadan ışığa çıktığımızı nasıl bilebilirdik? Er ya da geç karanlık tarafımızı kabul ediyoruz, 
kabul ediş; ışığımızla hareket etmemize yardımcı olacaktır. Her şeyin fazlalığı bizi yok 
edebilir. Çok fazla karanlık öldürebilir, ama çok fazla ışık kör edebilir. Ruhumuzun iki tarafını 
bilmek, yaşamda ilerlememize yardımcı olur. Korkan karanlık, huzur veren karanlıklar ve 
karanlık olan karanlık var. Aşıkların karanlığı, kaybedenlerin karanlığı ve savaşçıların 
karanlığı var. Zafer ya da yenilgi, yeniden doğuş ya da melankoli, gün doğumu ya da gün 
batımından sonra, olmasını istediğimiz şey olur, yani karanlıklardan sonra.. Tamamen kötü 
ya da iyi değil. Işığı, bize yolu göstermesi için sevebiliriz, yine de karanlığı kabul etmeliyiz 
çünkü ayımızın yıldızlarını, evreni ve derinliğini gösterir. 
. 
Bilge Artuç (1991, Siirt) graduated from Nevzat Ayaz Anatolian Vocational High School, 
Department of Graphic and Photography in 2010. After graduating form Sakarya 
University Faculty of Art, Design and Architecture, Department of Painting in 2016, she 
began her master’s degree at Marmara University Fine Arts in 2018. She studies on 
graphic, photography and painting according to her educational background at her studio 
in Ataşehir. She also continues to work with a multidisciplinary approach by synthesising 
her experiences on these fields within herself. 
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