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UĞUR AVCI
1988 yılında Konya da doğdu. 2009 yılında Selçuk üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim bölümünü kazandı.2013 yılında Selçuk üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Resim Ana sanat dalı Yüksek lisansından mezun oldu. Uluslar arası ve Ulusal düzeyde 20
ödülü ve 25 sergileme ödülü bulunmaktadır.
Hayatımın bir çok zamanında gözlemlediğim her noktada, hayata daha verimli ve farklı
bakabildiğimi gösteriyor. Ayrıntılar aslında kişisel noktalarımızı oluşturur. Çalışmalarımda
realizmin etkilerini ön plana çıkartıp, duygularımı ayrıntılarla özdeştiriyorum. Objelerde
gördüğüm her ayrıntı sadece realizmin etkisinde kalmayıp, objelerin yaşanmış bir çok
anılarını ya da tanıklık ettikleri birçok olayı yaşarmışçasına tuvalime aktarmaya
çalışıyorum. Objeler, gerçeklik duygusu içerisinde her şeye tanıklık etmiş dilsiz varlıklardır.
He was born in Konya in 1988. In 2009, he graduated from Selçuk University Fine Arts
Faculty Painting Department in Selçuk University. In 2018, he graduated from the Selcuk
University Institute of Social Sciences, Painting Main Art Department. There are 20 awards
at international and national level and 25 awards for display.
In every point of my life I observe in many times, I see that I can look more fruitful and
different. The details actually make up your personal points. I draw attention to the effects
of realism in my studies and identify with my emotions in detail. Every detail I see in objects
is not only under the influence of realism, but I am trying to convey to the canvas the many
moments that have been experienced by the objects or the many events that they have
witnessed. Objets are dull beings who have witnessed everything in the sense of reality.
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