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MÜRÜVVET DURAK
1981 yılında Isparta’da doğdu.1999 yılında Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim
bölümünden mezun oldu.2004 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi
Bölümü’nden mezun oldu. Anadolu'da çeşitli şehirlerde etnik araştırmalar yaparak konseptini
Semboller ve Nazarlıklar ile belirlemiştir. Yerelden evrensele tüm geçmiş kültürlerin sembolik,
mistik kültürel değerlerine özgü öğeleri kullanarak, kendi özgün yorumuyla bir çok
koleksiyonerlerin beğenisini almıştır. Anadolu kültürünü batı kültürüyle sentezleyerek, semboller,
nazarlıklar konseptini estetik bir dille modernize ederek yerelden evrensele taşımaktadır.
Halen i.B.B. de Sanat Eğitmeni olarak BRSHH de Rehabilitasyon bölümünde görev
yapmaktadır.İstanbulda yaşamaktadır..Sanatsal çalışmalarını atölyesinde sürdürmektedir. Yurt
içinde ve yurt dışında çeşitli karma, grup ve yarışmalı sergilere katılmış, Dokuzuncu kişisel
sergisini açmıştır.
Sanat Tarihi Araştırmacısı ve Eleştirmen Serkan Azeri sanatçıyı; "Mürüvvet kilim desenlerini,
estetik kültürel değerleri ve Anadolu çizgilerini etnik atmosferde kişisel izlenimlerine dayanarak
sergilediği eserlerini farklı yorumla bu sergide yansıtıyor. İmgelerin Gizemli Dili sergisinde
kültürlerin, farklı kültürlerle etkileşimini ortak bir noktada birleştirerek, belli bir bakış açısı ile
evrensele taşımayı hedefliyor. Mürüvvet'in resimleri, yaratıcı hayal gücü ve düşsellik ekseninde,
doğu ve batı motiflerinin dengeli sentezinden oluşmuş özgün çalışmalar olarak değerlendirilebilir.
Bu resimlerde, kompozisyon düzeninde, motif ve figürlerde, stilizasyon mantığı ile düşünsel
derinliği de hissettiren bir yüzey resmi tadını gözlemleyebiliyoruz. Mürüvvet çalışmalarında doğu
batı anlayışında bir senteze giderek, bu zamana kadar uygulama anlamında üzerine fazlaca
gidilmeyen ve gerçek anlamda zor olan bir anlayış ve anlatım biçimini sanatında hakim kılarak
zor ve güç olanı başarmıştır." diye tanımlıyor.
Mürüvvet, who is one of the young and successful contemporary artists, was born in Isparta in
1981. She completed the Art department of Isparta Anatolian Fine Arts High School in 1999. She
graduated from Pamukkale University Art department in 2004. Throughout her art life which she
has been continuing for almost twenty tears, by doing ethnical researches in various places of
Anatolia, she defined her concept as Symbols and Amulets. As a result of using components
which are peculiar to symbolic, mystical cultural values of all past cultures from local to global,
her works reached native and foreign collectors in various countries by winning recognition of
many collectors with her unique interpretation. She live in istanbul city in Turkey.
“Mürüvvet’s paintings can be evaluated as unique works formed by a well balanced synthesis of
eastern and western motifs, on the axis of creative imagination and visionary. In these paintings,
in their design arrangement, inmotifs and figures, we are able to observe a surface art taste.
Mürüvvet achieved by synthesizing the apprehension of east and west, and by making a
perception and expression model which hasn’t been approached to much in terms of application
and which is truly difficult, dominant on her art.”
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