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A Y Ş E  E R G Ü N E R  

 
 

 

Ayşe Ergüner 1970 yılında Çamlıhemşin’de doğdu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi 
Uygulamalı Sanatlar Seramik Bölümü’nde  
lisans eğitimini tamamladı. 
Yurt içinde birçok karma sergiye katıldı.  
Çeşitli özel kurumlarda seramik duvar panosu çalışmaları bulunmaktadır.  
Çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdürmektedir. 
 
İlk insanların hayvanlarla kurduğu ilişki iki benzer türün görece adil koşullarda 
karşılaşmasıydı; birinde ilkel silahlar, diğerinde, boynuzlar, pençeler ve her iki türün de 
harcadığı azami kas gücü… zamanla insan evrimleşmeye ve değişmeye başladı, ilkel 
silahları bırakıp daha komplike silahlar aldı eline, koşmak için kendi bacaklarını değil 
ehlileştirdiği ve üzerine bindiği atların bacaklarını kullanmaya başladı, tuzaklar kurdu, 
hileler yaptı ve o zamana kadar insanlar ve hayvanlar arasında kurulan adil denge 
hayvanlar aleyhine bozuldu. Ve zamanla hayvanlar, insanların gözünde, eşit koşullarda 
savaştıkları rakiplerden birer kurbana dönüştü. 
Dünya tarihi nesli tükenen hayvanların hiç bilmediğimiz destanlarıyla doludur. İnsanlar 
tarafından pervasızca öldürülmüş ve öldürülmekte olan tüm canlıların ortak hafızasını ve 
ortak tepkisini temsilen yapılmış heykellerden oluşan bir sergi “Refleks”. Kadim 
zamanlardan beri sürmekte olan bu adaletsiz savaşa tüm zamanların kurbanları tarafından 
verilmiş bir tepki!  Silahlarının daha görkemli, tavırlarının daha keskin olması, insanların 
pervasız saldırılarına karşı verilmiş geç bir Refleks. 
 
Kişisel Sergiler: 
2018 ‘’Refleks’’ Galeri Soyut / B Salonu – Ankara. 
2016 "Tutunmak-2 " AKM Sergi Salonu - Eskişehir 
2016 "Tutunmak-1"  Ziraat Kuğulu Sanat Galerisi - Ankara 
 
Ayşe Ergüner was born in 1970 in Çamlıhemşin. She was graduated from Gazi University 
Applied Arts Ceramic Department in 1997. There is a solo exhibition. She has participated 
in various group exhibitions at Turkey. She  continues to work in her own studio in Ankara. 
Solo Exhibition: 
2018 ‘’Reflex’’ GallerySoyut / Hall B – Ankara. 
2016 ‘‘Hold on to -2’’ AKM Exhibition Hall – Eskişehir. 
2016 ‘‘Hold on to - 2’’  Ziraat Kuğulu Art Gallery – Ankara. 
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