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SERDAR YILMAZ
1978 yılında Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesini bitirdi. 2004 yılında Hacettepe
Üniversitesi G.S.F. Resim Bölümünden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi G.S.F. Resim
Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır ve aynı üniversitede Sanatta Yeterliliğe devam
etmektedir. Yurtiçinde katıldığı yarışmalarda birçok kez eserleri sergilenmeye değer
görülmüş ve bunlardan da yedi ödül kazanmıştır. Ayrıca birçok karma sergiye katılan
sanatçı yedi de kişisel sergi açmıştır. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok resmi ve özel
kolleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı; çalışmalarını Trabzon’daki atölyesinde
sürdürmektedir.
Serdar Yılmaz, sanatsal ifade yöntemini figüratif ve soyut resmin olanakları ile
gerçekleştirmektedir. Çalışmalarında geçmiş, günümüz ve gelecek arasındaki bağı soyut
fon ve realist figür sentezi üzerinden kurmaktadır. Fonda kullanılan soyut biçim, renk ve
lekeler ile figürlerde kullanılan kolaj benzeri parçalanmalar bilbordlar üzerinden geçmişe,
kullanılan figür bulunduğu durum ve konumu ile günümüze, sanat yapıtının bizzat kendisi
de geleceğe bir göndermedir.
He was born in 1978 in Trabzon. He graduated from Trabzon High School. In 2004, she
graduated from Hacettepe University G.S.F. Graduated from the Department of Painting.
Atatürk University G.S.F. She completed her masters degree in the Department of Painting
and is currently continuing her Proficiency in Arts at the same university. His works have
been deemed worthy to be exhibited many times and he has won seven awards. He has
participated in many group exhibitions and has had seven solo exhibitions. She has works
in many official and private collections in Turkey and abroad. continues to work in his
workshop in Trabzon.
Ödüller:
25.Turgut Pura Vakfı Resim ve Heykel Yarışması Ticaret Odası 2. Lik
KASDAV 6.Resim Yarışması 3.lük
KASDAV 7.Geleneksel Resim Yarışması Jüri Özel Ödülü
ARTFORUM Ankara 5. Plastik Sanatlar Fuarı Genç Sanatçılar Yarışması Başarı Ödülü
Yenimahalle Belediyesi Çanakkale Kara Savaşları ve Atatürk Resim Yarışması 1.lik Ödülü
4.Ege Art Sanat Günleri Genç Sanatçılar Resim Yarışması , 2. Lik
11. KSÜ Üniversiteler Arası Resim Yarışması Mansiyon Ödülü
Serdar Yılmaz realizes the method of artistic expression with the possibilities of figurative
and abstract painting. In her works, she establishes the connection between past, present
and future through abstract fund and realist figure synthesis. Abstract forms, colors and
stains used in the fund and collage-like fragments used in figures are a reference to the
past through the bilbord, with the status and location of the figure used, to the present
day, and the artwork itself is a reference to the future.
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