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M U S T A F A  N A İ L  K A M A C I  

 
 

 

1969 Konya doğumlu.1991 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümüne 
girdi. 1994 yılında Alaybey KAROĞLU atölyesinden mezun oldu. Aynı yıl Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nün açmış olduğu sınavı kazanarak, yüksek lisans yapmaya hak kazandı. “Çağdaş 
Türk Resminde Figür(İnsan)” konulu yüksek lisans teziyle lisansını tamamladı. 
1994–2016 yılları arasında Isparta, Antalya ve Kütahya da Görsel Sanatlar Öğretmeni 
olarak çalıştı. Halen Türe Sanat Galerisinde Sanat Eğitimcisi olarak çalışıyor. 
 
Resimlerinde figüratif bir anlayış hâkimdir. Genelde Anadolu’nun garip, yoksul ve beklenti 
içindeki insanlarının evlerini, kendi aralarında ki, duruşları, konuşmaları, aşkları, sevgi ve 
hüzünlerini konu olarak ele alır. Resimlerinde yer alan, Balık, kuş, doğal ortam vb. objelerle 
de Anadolu insanının her şartta çevresiyle olan bağlantısını, duyarlılığı ortaya çıkarmaya 
çalışır. Çizgisel tadı kaybetmemeye çalışan renk ve estetik endişe çalışmalarında hep ön 
plandadır. 
 
MUSTAFA NAİL KAMACI  was born in 1969 , Konya. He grew up and finished primary and 
high school in the same town. In 1994 he graduated from the Fine Art Faculty of Selçuk 
University. He got master degree of “Modern Turkish Figurative Art”. He is married and 
has three children.Kamacı has strong interest in Anatolian people life;  their houses, 
affection, love and sadness took very important part in his artwork. With using the special  
figures, such as; birds, fish etc. Artist tries to show the strong connection between people 
and natural environment .Kamacı explores the colour, composition and aesthetic in the art 
scenes that bring us  the joy of the art without overshadow the taste of the drawing. 
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