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Tahran / İran. 2009-2011 Alzahra Üniversitesi Yüksek Lisans, Resim Bölümü, Tahran / İran.
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2018 Seyhoun Sanat Galerisi, Tahran / İran.
2010 Tahran Kültür Merkezi / İran
2006 Tahran Kültür Merkezi / İran
2005 Tahran Kültür Merkezi / İran
2004 Tahran Kültür Merkezi / İran
Ödüller:
2014 Genç Sanat Festivali Özel Ödülü.
2010 Tahran Belediyesi Kültür ve Kültür Örgütü Resim Boyama Atölyesi Ödülü.
2001 ‘’Doğu Azerbaycan'da Tasarım’’ Birincilik Ödülü.
İZOLE YAŞAMLAR
İnsanın, sosyal yaşamını sürdürebilmesi için en önemli alanlardan biri de diğeri ile olan
ilişkisidir. Bu ilişki yolu beraberinde bazı tehditkâr unsurları da getirmektedir. İzole
alanlardaki süreğen yaşamın içinde kalmak bu durumu baskılamaz. Yani izole insan bu
tehdidin altındadır ve korkar. Karşısındakini sindirme, mutlak otoritenin birbirlerinden ve
birbirlerine karşı yalıtılmışlık halidir.
Bireyin akranları ile gerçek (reel) teması sağladıklarında ve kendisinde yitip giden şeylere
tanıklık ettiğinde korku su yüzeyine çıkar. Söz konusu olan gerçek bilinçdışı zamirlerde
kendisini bulan bir olgudur. İnsanoğlunun bilmediği bilinçdışı bir boyutu vardır.
Ve önceki nesilleri içerir bu kolektif bilinçdışı. Dünyadaki evrimsel deneyimlerden oluşur ve
insanların kişiliklerinin temellerini oluşturur ve aslında bu en eski kişilik gücüdür.
Yalnız birey, kendisiyle ilişkilendirilememiş bireylerle çevrili bulur bir anda. Benim
insanlarımın hikâyesi de daha fazla dokunsal iletişim yoluyla süreklilik içinde izolasyondan
kaçmayı her defasında deneyenlerin hikâyesidir.
Görünümleri abartılı olsa da iletişim kurmaya kendi yöntemleriyle çalışıyorlar. Ruhunu
tanımak isteyenler bu ruhlara yahut bakışlara gözünü dikmeli, dokunmalı. Bir çırpıda
hapsolup ruhuna, ruhunda vücut bulacaktırlar…

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

