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ASİL ARGUN
Asil ARGUN, 1993 Antalya / TÜRKİYE’ de dünyaya geldi. Sanat serüveni 2010 da
graffiti sanatına adım atmasıyla başladı.
Liseyi bitirmesinin ardından Meneviş Gülay EROĞLU sanat atölyesinde almış olduğu
iki aylık kurs sonrası Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi
ve Animasyon Film Bölümü’nü kazandı
2015 yılında şeref öğrencisi olarak mezun oldu.
Öğrenim hayatı boyunda birçok sergi ve yarışmaya dijital ve plastik sanat eserleri ile
katılmasının yanı sıra eserlerini dövme sanatı ile kolektörlerinin bedenlerine de
işlemiştir.
2017 yılında Taiwan’ın en önemli sanat fuarı konumunda bulunan Art Revolution
Taipei’nin düzenlemiş olduğu yarışmada eserleri finale kalmış ve seçilen sanat
eserleri halen Taiwan’da çeşitli müze ve sanat galerilerinde sergilenmektedir.Asya’yı
daha yakından görebilmek adında Malezya’ ya bir aylık geziye çıkmış ve eserlerinin
bir kısmını orada devam ettirmiştir.
Antalya’da Olimpos Sanat Atölyesi adını verdiği atölyesinde sanatını devam
ettirmektedir.
Asil was born in Antalya, Turkey at year 1993. His art story begin with Graffiti
paintings.
Then, finishing his highschool at 2011 and he is accepted to Animation Department
of Fine Arts Faculty, Kütahya Dumlupınar University.
He graduated as a Honour Student at 2015
While studying his degree in arts he had a chance to join multiple exhibitions and
exhibit his art works such as paintings, dijital arts and tattoo works.
At 2017 His two oil paintings manage to become finalist at Thaiwan’s Art Revolution
Taipei Fair and they are still on Show after the competition at museums and some
art galleries.He stayed at Kuala Lumpur for a month to study eastern art works and
traveled Malaysia.
He stil working on new artworks in Antalya at his Art studio ‘Olimpos Arts’.
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