
 
 

Sergideki tüm eserleri  http://www.galerisoyut .com.tr/yeni -aralik-2018  adresinden iz leyebil ir siniz .  
 

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

+ 9 0  31 2  4 38  8 6  7 0       + 9 0  53 2  5 50  9 9  9 4  

www.galerisoyut.com.tr        instagram.com/galerisoyut         facebook.com/galerisoyut       i n f o@ ga le r i s oy u t .c om . t r  

 

H .  N E Ş E  K O C A K  

 
 

 

Lisans Eğitimi: 2002–2006, Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar  Fakültesi, Heykel  
Ana Sanat Dalı, Kayseri 
Yüksek Lisans eğitimi: 2006–2009, Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü,  
Seramik Ana Sanat Dalı, Kayseri, Türkiye 
Lisans Eğitimi: 2012-2016, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Felsefe Bölümü, 
Eskişehir. Halen, heykel ve seramik çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir. 
 
Sanat sayesinde  yeni görme biçimleri geliştiriyorum. Düşünmeyi, sorgulamayı,  hayalimin 
sınırlarını zorlamayı seviyorum. Kendimi en iyi şekilde sanatla ifade edebiliyorum. Heykel 
ve edebiyatla hayata tutunuyorum. Eksiklerimi sanatla gideriyorum.  
Eserlerimde sanat taihinden, mitolojiden ve ruh hastalıklarından ilham alıyorum. Mixed 
media çalışmalarımda yaşanmışlığı olan paslanmış, kullanım ömrünü doldurmuş hazır 
nesneleri tercih ediyorum. Eskinin ruhu olduğuna inanıyorum. Yaşanmışlığı olan 
malzemelerin ruhunun ürettiğim eserlere yansıdığını düşünüyorum.  
Çalışmalarım, hayal dünyamla algılamaya çalıştığım evrenin, ruh dünyama yansıyan 
izlerinin, ellerimde somutlaşan sembolleridir. İç dünyam sanatımı şekillendirir, sanatım iç 
dünyamı besler. Bu bir alış veriştir. 
 
Thanks to art, I discover new perspective. I like thinking, questioning and pushing the 
limits of my imagination. I think, the best way to express myself is art. Sculpture and 
literature make me hold on to life.  Art overcomes my deficiencies. 
Art history, mythology and mental disorders inspires me. Also, I like to use previously 
used materials which carry a soul for my mix media works. I believe that, previously used 
materials has some spirit that come from past and I like to reflect that spirit into my 
works. 
My works are the symbols and the shapes of the universe that I am trying to perceive 
with my imagination. My inner world shapes my art, and my art feeds my inner world. It 
is a mutual deal... 
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