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C A N A N  A Y D O Ğ M U Ş  

 
 

 

1972 Divriği doğumlu ,Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesi  mezunudur. İlkokul yıllarından 
itibaren olan  resim tutkusu,  zaman zaman kesintiye uğrasa da her zaman sürmüştür. 
 
2011 yılında  Amedus Art Atölyesi’nde ressam Mehmet Emin Özer’den ders almaya 
başlamış ve halen aynı atölyede yağlı boya ile empresyonist tarzda çalışmaya devam 
etmektedir.Çocukluğunun simgesel olmuş objelerini çalışmayı sevmektedir. Bugüne kadar  
sosyal sorumluluk projeleri de dahil olmak üzere 14 tane karma sergiye katılmıştır. 
 
Çocukluğunun nostaljik değerlerini ve kaybolmaya yüz tutan köy kasaba evlerinin 
sıcaklığını, samimiyetini ,hayattan izler taşıyan duvar çatlaklarını, ahşap kapılarını 
çerçevelerini , vita kutularını ,begonvillerini ,günümüzün modern yaşam denilen gayri 
samimi ortamına inat tuvaline taşımaya ve hatırlatmaya devam edecektir. Resimlerine 
bakıldığında geçmişten bir anı, geleceğe umut ,aile sıcaklığı ve gülümseyiş oluşturabilmek 
ve sanatsal değerleri bu çerçevede sunabilmek amacıdır.   
 
She was born in Divriği in 1972. She was graduated from Ankara University, Faculty of 
Medicine. From her primary school days, her passion to painting sometimes being 
interrupted but always continued. 
 
In 2011, she started to take lessons from artist Mehmet Emin Özer in “Amedus Art” art 
house and still studying on impressionist style with oil paint. She loves to work on the 
symbolic objects of her childhood. With social responsibility projects, she participated 14 
exhibitions with various artists until today. 
 
She keeps to continue conveying on her canvas and reminding us nostalgic values of her 
childhood, and village and small town homes’, which are nearing to extinction, warmth, 
sincerity, wall cracks carrying marks of life, frames of wooden doors, vita boxes, 
Bougainvillea’s, by persisting in today’s noncordial environment so called modern life. By 
looking at her paints, her purpose is to present to people a memory of the past with full of 
hope for future, warmth of a family and a smile within the frame work of artistic values.   
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