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Mahrokh Fouladian 1982 yılında Iran’da doğdu. Nowshahr Marlik Sanat Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. ayrica Alborz Payam Noor Üniversitesi Genel 
Psikoloji Bölümü lisans aldı. İran ve Türkiye'de birkaç karma sergiye katıldı. 
Sanatçı, yaşlı insanlar için resim ve el sanatları öğretmeni olarak (Kahrizak Gündüz 
Bakımı'nda) ve çocuklar için (Sokak ve Yetim Çocuk Destek Merkezinde) çalışdı. Ayrıca Jiran 
Fakhr Musavi Seramik Atölyesi'nde 2 yıllık seramik boyama tecrübesine sahiptir. 
Şuan Antalya-Türkiye'de yaşamakta ve kendi atölyesinde çalışmaktadır. 
 
O sakin yüzün arkasında söylenmemiş bir sürü söz var... Soğuk ve gri renklerle dönen 
hareketlerin arkasında öfke ve sessiz çığlıklar saklı... 
Ve şimdi bu benim...hislerle dopdolu ve onları ancak çizgi ve renklerle ifade edebiliyorum. 
Sanatımda yansıttığım; kendimin tamamı değil; belki yüzlerimden sadece bir tanesi 
görünür halde. Resimlerimde duygularımı ifade etmekte  araç olarak insan figürünü  
kullanıyorum. Bir anda ortaya çıkan insan figürlerinin yaratıcısıyım ve kim olduklarını ve 
nasıl hayatlar yaşadıklarını biliyorum... hayali insanlar; bazen kucaklanmışlar, bazen birini 
ya da birşeyi bekleyerek bir köşede  bırakılmışlar...Belki benden bir parça hepsi ya da belki 
benim tamamım onlar.  Onların renginin benim rengim olduğunu söyleyebilirim. 
 
Mahrokh Fouladian was born in 1982 in Tehran-Iran. She was graduated from Nowshahr 
Marlik University of Arts, Faculty of Fine Arts, painting Department. She also has been 
graduated from the Alborz Payam Noor University, Department of General Psychology. She 
has participated at many group exhibitions at Iran and Turkey. The artist has been working 
as a painting and handicrafts teacher for elder people (at Kahrizak Day Care Center and 
Support Hospital for the Handicapped) and children (at Street and Orphan Children Support 
Center ). Also she has a 2 years experience of painting ceramics at the Jiran Fakhr Musavi 
Ceramic Studio. Now she is living in Antalya-Turkey and is a member of " GÜSAD" (Antalya 
Fine Arts Society), working in her own studio. 
Behind a quiet mask, there were loads of unspoken words. Behind the cold and gray colors 
and rotating motions, the sorrow, anger and silent screams were hidden... 
And now this is me, overflowed with emotions that I can only express them through lines 
and colors. Not all of me lives in my art, perhaps solely one of my faces is visible. Human 
being became an instrument in expressing my feelings in my paintings; I am the creator of 
the characters who were created spontaneously and I am the only one who knows who 
they are and what kind of world they have lived in... human beings in mental spaces. 
Sometimes they are hugged and sometimes have been left lonely in a corner, waiting 
indeed for somebody or something…maybe they are a part of me or the whole of me; I can 
say that their colors are my colors. 
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