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1995'te Konya'da doğdu. ilkokul, ortaokul ve liseyi Konya’da okudu. 2018'de Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun 
oldu. Şu anda Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü 
Yüksek Lisans öğrencisi. Birçok karma sergiye katıldı. 
 
Çizgi ve hız sanatçının sanatında oldukça önemli bir yer tutar. Bu iki unsur hissettiği ve 
düşündüğü şeylerin dışavurumunda en büyük yardımcıları olmuştur. Ayrıca sanatçı için 
hız ve cesaret ayrılmaz bir bütündür. Resminde cesaretli ve kendinden emin vuruşlar 
vardır. Bunun yansıra Spatula ve fırça  yardımıyla kullandığı tekstür vuruşlarına boyut 
katarak hareketini arttırır. Resimlerinde yumuşak çizgilerine spontane figürleri de eşlik 
eder. Onun için resim o anda ve o atmosferde yapılandır. 
 
Şeyda Misman was born in Konya in 1995. She was graduated from the department of 
arts and crafts education of Necmettin Erbakan University. She attended various 
exhibitions. Now, she is a master degree student at the art department of Necmettin 
Erbakan University 
 
Line and speed are the significant substances of the artist's art. These two elements are 
the ways that the artist feelings and thoughts express by. Besides, speed and courage are 
inseparable whole for the artist. In her art, she has valorous and confident strokes. She 
widens his moves with the help of spatula and brush by interfusing dimension to her 
texture strokes. In her arts, spontaneous figures accompany to smooth lines. The art is at 
that moment and at that atmosphere to her 
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