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GÜLİZAR DOĞARAY KARAÇAM
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü, resim Ana sanat dalı ve
Heykel yan dal alanından mezun oldu. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Eğitim Programları Ve Öğretim Bölümün de 1998-2001 yılları arasında
tamamladı. Tez çalışmasını ;"Türkiye'de Resim-İş Eğitimi Fakültelerinde Kavramsal Sanata
Eğilimin Saptanması" üzerine tamamladı.
Yurt içi ve yurt dışında, çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı pek çok grup ve solo
sergide yer aldı. 1996 yılından bu yana Ankara Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak
çalışmalarını sürdürmekte olup, halen Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görevine devam
etmektedir. Çağdaş Drama Derneği drama liderliği eğitimine sahip olan sanatçı, SEDER
üyesidir.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü ‘nden mezun olan sanatçı, 2001
yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ,Eğitim Programları ve Öğretim
Programında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Sanatçının sanat anlayışının temelini ritm
duygusu ve dinamizm şekillendirmektedir.
Rengin ritmini ve tınısını kendi iç sesiyle zaman zaman aynı çizgide , kimi zaman ise
tamamen karşıt oluşturacak bir zıtlıkta yakalamayı ve tekdüzelikten çizgidışılığına giden bir
maceranın heyecanını, fırça darbelerine aktarmak sanatçının çıkış noktası olmuştur. Bu
arayış ; ard arda gelecek olan tüm başlangıçlarda devam edecek ve yeni oluşumlarla farklı
yollara girecektir.
She graduated from Gazi University Faculty of Education Departmant of Painting in 1989 .
As a minor subject was sculpture at Gazi Universty Faculty of Education of Painting. She
began her work in group exhibitions same year .She worked as an instructor for many art
center. She completed master degree at Ankara University. The study titled Determination
of the approach towards conceptual art in institutions providing courses on Art-Craft
teaching in Turkey. “ She opened the latest solo exhibition at the House of Kalkan Culture
Shield with the name "Purple Major I" in july 2014. The artist has appeared in several
painting exhibitions in both domestic and foreign country .She has still been working own
studıo in Ankara. She attended the drama leadership certificate program in Contemporary
Drama Association. Artist is a member of SEDER . She begun teaching at the Art
depertmant of Ankara University in 1996. She has still been working as an art lecturer at
Ankara University.
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