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Musa Güney 1974’de Artvin Yusufeli’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladı. 

1999 yılında Erzurum Atatürk Ünv. GSF Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl 

İstanbul’a yerleşti ve grafik tasarım alanında bir çok firmada sanat yönetmeni olarak çalıştı. 

Üniversite yıllarında başlayan profesyonel resim hayatını İstanbul’da devam ettirdi. Grafik ve 

resim alanında 10 kişisel sergi açtı. Otuzdan fazla karma sergide yer aldı. Bu alanlarda bir 

çok ödüle layık görüldü. Eserleri kamu ve özel koleksiyonlarda yer aldı. DOĞUYORUM sanat 

grubu kurucularından olup Beyoğlu Plastik Sanatlar Derneği’nin yönetim kurulu üyeliğini ve 

sekreterliğini yürütmektedir. 

Doğaya olan hayranlığı, resimlerinin konusunu belirlemesinde en önemli esin kaynağıdır. 

Resimlerinde doğayı objektif bir gerçeklik olarak değil, doğanın kendisinde bıraktığı 

izdüşümlerini eserlerine yansıtmaktadır. Halen İstanbul / Beyoğlu’ndaki atölyesinde 

çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Musa Güney was born in Artvin, Yusufeli in 1974. He completed his primary and secondary 

education in Rize. He graduated from Erzurum Atatürk University Faculty of Fine Arts 

Graphical Design Department in 1999. He settled in Istanbul in the same year and worked as 

art director for many graphical design companies. He continued his professional painting 

career in Istanbul, which had started back in his university. He held 10 solo exhibitions on 

graphic design and painting and participated in more than thirty group exhibitions. His 

works appear in many public and private collections. He is one of the founders of DOĞU 

YORUM art group and still continues his board of directors membership and secretary roles 

in Beyoğlu Plastic Arts Association. 

His admiration for nature is his most prominent inspiration in his decision process of his 

painting subjects. He handles nature not as an objective reality but reflects its projections on 

him onto his works. He still continues his works at his atelier in Istanbul /Beyoğlu. 
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