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ABİDİN KATİPOĞLU
Abidin KATİPOĞLU, 1996 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini
Akşehir Yıldırım İlköğretim Okulunda tamamladı. Ortaokulda gittiği Seçenek Resim
Atölyesinde güzel sanatlar lisesine hazırlık eğitimi aldı ve 2010 yılında Kütahya Ahmet
Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesini 1.likle kazandı. 2014 yılında liseyi bitirip aynı yıl Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümünü kazandı. Üniversite
hayatı boyunca çeşitli etkinliklere ve sergilere katıldı. 2018 yılında buradan mezun olduktan
sonra aynı yıl Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Tezli
Yüksek Lisans öğrenimine başladı ve eğitim hayatı halen devam etmekte.
Sanatçının beslendiği konu insan. İnsanların ruh hallerini portrelerdeki bakışlarla izleyici ile
paylaşmak, etkileşim halinde olmak istiyor. Figürlerin bakışlarından duygularını ve
hayatlarından izleri tuvale yansıtmayı hedefliyor. Bunları kademe kademe ton geçişleri ve
fırça darbeleri ile resimsel havayı da canlandırma amacı taşıyor.
Abidin KATIPOGLU was born on 1996 in Aksehir/Konya. He completed his primary and
secondary education in Aksehir Yıldırım Primary School.He has attended Secenek Painting
Course classes for the Fine Arts High school education.He made the highest point on the
talend test of the Kutahya Ahmet Yakupoglu Fine Arts High school in 2010. After he
graduated from the high school he contained his education in Eskisehir Anadolu University
in the departmen of fine arts education. He participated in various events and exhibitions
throughout his university life. After graduating from the university in 2018, he started her
master's studies at the Necmeddin Erbakan University, Institute of Social Sciences.
The subject of the artist is human. He wants to share people's mood with the audience
through the look in portraits, and to be interacted. He aims to reflect the feelings and the
traces of their lives from the looks of figures on the canvas. He also aims to revitalize the
painting with gradual tone transitions and brush strokes.
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