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L E V E N T  O Y L U Ç T A R H A N  

 
 

 

1978 Adana’da doğdu. 
2011 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun 
oldu. Çalışmalarına Milas’daki atölyesinde devam etmektedir. 
 
Resimlerimde bir şey anlatma, bir tezi savunma çabası içinde değilim. Tam tersi resim 
yaparak hayatı ve varoluşu anlama derdindeyim. Bundan dolayı bir konuya, temaya 
odaklanmadan spontane bir şekilde, sonucunda ne çıkacağını bilmeden tuvalin başına 
oturup resim yapmaya başlarım. Başlangıçtan imzayı atana kadar ki süreçte tuvalde her 
an her şey değişebilir. Hatta resim karşımda durduğu sürece, imzayı atmış olsam dahi o 
an ki duygularıma göre resimde farklı biçimler, farklı semboller görüp bunları belirgin 
kılmam mümkündür. 
Son dönemlerde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayamaz duruma geldik. 
Günümüzde her şey büyük bir hızla değişiyor. Gelişen teknoloji ve edinilen yeni bilgiler her 
güne farklı bir şekilde uyanmamızı sağlıyor. Bunlarla birlikte gerçeklik algısı da çok hızlı 
değişiyor. Yaşadığımız dönemde ise bunun daha da hızlandığını fark ettim. Bizlerde buna 
farklı şekillerde uyum sağlamaya çalışıyoruz. Gizlenme (kamufle olma), korunma, belki bir 
hedefi elde etme, belki de bir yere veya bir şeylere uyum sağlama gibi. 
Ayrıca resimlerime yabancı bir gözle baktığımda şunları görüyorum. Renkler ve dokular 
arasına gizlenmiş insanlar, hayvanlar, mekanlar, metamorfoza uğramış biçimler… Bunlar 
kimi zaman uzay boşluğunda, kimi zaman okyanuslar altında, kimi zamansa yeryüzünde 
hatta bazen de hepsi bir arada. 
 

LEVENT OYLUÇTARHAN GALERİ SOYUT TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEKTEDİR. 
SANATÇI ÖZEL SAYFASI İÇİN AŞAĞIDAKİ ADRESE TIKLAYINIZ. 
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