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BELGİN ONAR DURMAZ 

 

1965 yılında Malatya’da doğdu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü Resim Ana 

Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Başta Devlet sergileri olmak 

üzere çok sayıda yarışmalı sergilerde eserleri sergilenmeye değer bulundu. 2008 yılında Bilkent Üniversitesi’nde 

bir grup sanatçı ile Gravür Workshop etkinliklerine katıldı. Özgün baskı alanında, uluslararası sergiler, bienaller ve 

fuar etkinliklerine de katılan sanatçının; bir çok resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri mevcuttur. Halen Milli Eğitim 

Bakanlığı’nda Sanat Eğitimcisi olarak çalışmaktadır. Kurgusal tiplemelerini üç boyutlu görme isteğiyle heykel 

alanında da yoğunlaşan sanatçı, çalışmalarına Ankara’da devam etmektedir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar 

Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Durmaz, UPSD ve Özgün Baskı resim Sanatçıları Derneği üyesidir.  

Sanatı Hakkında: 

Dışa vurumcu bir anlatımla kendi figüratif gerçekliği içinde yer yer soyutlama ve deformasyon yaparak kurgusal ve 

metafizik bir zaman boyutu oluşturan sanatçı, kendi “içsel”indeki özgürlüğü aramaktadır. Bir anlamda ötekinin 

kendine biçtiği yerle ,  esmin içselleşmesi ve yıkılıp yeniden yapılması. Zamanın geri döndürülemeyen hareketliliği 

içinde, seçilmiş anlardan oluşan kurgusal ve parçalanmış dokusal mekanlar, bu alanlar içinde bozulmaya uğramış, 

ancak tinsellikleriyle yaşayan heykelsi kadın siluetleri resimlerinin yapısını oluşturur. Bu anlamda Belgin Onar 

Durmaz’ın baskı resimleri salt insanın insana baskısına bir karşı koyma, erkek egemen kültürel/politik arkaik 

yapılanmanın genlerimize işlemiş sayrılığını ırgalamakla kalmıyor, gide gide doğallığını unutan, doğaya ve doğal 

olana tümüyle sırtını dönen insan teklerini ve toplumu bu yabancılaşma ve yedeğindeki yalnızlaşmaya dikkate 

çağırıyor..Kaçınılmaz, kendisinin de içine çekildiği o yalnızlıktan hemcinsleri için, insan soyu için hep yeni bir 

yaratıcılık, yaşama sahiplik kapısı açıp aralamak işinde ustaca yararlanıyor, kendi eşeğinden… 

 

She was born in 1965 in Malatya. In 1988, she graduated from Gazi University, Faculty of Education, Department 

of Painting. In 1991, she completed his master's degree at Gazi University. Her works are deemed worthy to be 

exhibited in numerous competitive exhibitions, particularly in State exhibitions. In 2008, she participated in the 

Engraving Workshop activities with a group of artists at Bilkent University. She has also participated in 

international exhibitions, biennials and fair events in the field of printmaking, and she has works in many official 

and private collections. She is still working as an art educator at the Ministry of National Education. With the 

desire to see her fictional typologies in three dimensions, she focuses on sculpture and continues her studies in 

Ankara. Durmaz is a member of the Board of the United Painters and Sculptors Association. She 

is a member of UPSD and the Association of Printmaking Artists. 
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