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B E N G İ S U  M U A Z Z E Z  K U R T U L U Ş  

 
 

 

1975 Ankara doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, 1994-
1998 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü bitirdi. 
Ardından öğretmenlik yapmaya başladı. 2005- 2011 Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans tamamladı.   
Sanatçı, doğa, toplum, kadın, dil temalarındaki çalışmalarını; beden, yazı ve tırnak 
metaforlarıyla ele aldı. Nükleer karşıtı sanat çalışmalarının yanı sıra, ekolojik kriz 
konusunda duyarlılık yaratmaya çalışan performanslar üretti. Kimlik, sınıf, cinsiyet 
sorunlarını kültürel ve biyolojik çeşitlilik ekseninde irdeledi. Halen Mersin’de Kurbağa Sanat 
Atölyesi’nde kişisel ve kolektif çalışmalarına devam ediyor. 
 
She was born in Ankara in 1975. She finished her primary and secondary education in the 
same city. She graduated from Bolu Abant Izzet Baysal University, Faculty of Arts and 
Sciences, Biology Department. After graduation she began her career as a teacher. She 
studied in Mersin University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting between 2005 
and 2011. 
 
The thematic  framework of her work has ranged from contemporary problems of nature 
to societal relations, from the social status of women to psychological and sociological 
implications of linguistic systems. In addition to her art work that has dealt with the 
ongoing anti-nuclear resistance, she has staged performances that have attempted to 
raise awareness on existing or potential ecological crisis. She has examined the issues of 
identity, class, and gender on the axis of cultural and biological diversity. Currently, she 
produces personal and collective works in Frog Art Studio in Mersin. 
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