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CENGİZHAN KONURALP
1994 'de Trabzon'da doğan Cengizhan Konuralp, 2012 yılında Trabzon/ Akçaabat Anadolu
Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olarak, aynı yıl içerisin de Lisans eğitimini Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde 2017 yılında derece ile
tamamlamıştır. Bu geçen süre zarfında birden çok karma sergide yer almış ve 2017 yılında
başladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümünde
Lisansüstü Eğitimine devam ederek çalışmalarını Eskişehir'deki atölyesinde
sürdürmektedir.
İnsanoğlu varoluşundan bu yana hep kendinden üstün olana inanmak istemiştir. Eski
insanlar, yaşam ve ölüm döngüsünü kendilerine göre yorumlamış ve her ölümün bir yaşam
getirdiği sonucuna varmışlardır. Doğanın bu sürecini algılayış içindeki insan, tüm bu güçleri
taklit ederek zayıflıklarını kapama, yerini doldurma çabasına girmiştir.
Maskenin nesnellik kazanması; insanın doğa ve doğaüstü güçlere özenmesinin sonucudur.
Bu merak bir süre sonra onları kutsal güçler ve ruhlarla ilişki kurmaya yöneltmiştir. Maske
bir anlamda görünmeyeni görünür kılmak, onları yaşatmak ve niteliklerine sahip olma
arzusu haline gelmiştir.
Günümüzde maske ve maskeleme kendini her alanda göstermektedir. Kişi, maskeler
takarak kendini kamufle edebilir, koruyabilir ya da olduğu kişiden bambaşka bir kişiye
bürünebilir. Toplumsal rollerin bizlere verdiği farklı kimliklerle de karşımıza çıkabilir.

Born in Trabzon in 1994, Cengizhan Konuralp graduated from Trabzon/ akçaabat
Anatolian Fine Arts high school in 2012 and completed his undergraduate studies at
Eskisehir Anadolu University Fine Arts Faculty painting Department in 2017. During this
period, he took part in multiple mixed exhibitions and continues his studies at his workshop
in eskişehir by continuing his graduate studies in the painting Department of Kütahya
dumlupınar University Fine Arts Institute, which started in 2017.

Yıldızevler Mah. Şehit Mustafa Doğan Cad. 82/A-B Galeri Soyut, Yıldız, Çankaya, Ankara, 06550, Türkiye
+90

312 438 86 70 

www.galerisoyut.com.tr  instagram.com/galerisoyut

+90

532 550 99 94

 facebook.com/galerisoyut  i n f o@ ga le ri s oyu t .c om . tr

