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1985 yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Resim Bölümünden mezun oldu. 2007 yılından bu yana birçok sergiye katılmıştır. Sanatçı 
ulusal yarışmalarda toplam 11 ödül almıştır. Resimleri birçok özel koleksiyonda, müze ve 
vakıf koleksiyonlarında yer almaktadır. Sanatçı aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Resim Bölümünde Arş Gör. olarak görev almaktadır. 
Kişisel Sergiler: 
2017 “Yeni Zamanlar-Aynı Arzular” Galeri Soyut / A Salonu - Ankara 
2017 “Araftan Renkler” Galeri Soyut / B Salonu - Ankara 
2015 “Kağıtlar ve İnsanlar” Galeri Soyut / B Salonu - Ankara 
2012 “Ses” Enka Sanat Galerisi, İstanbul 
2011 “Geçmiş Zaman Kahramanları” Ormo Sanat Galerisi, İstanbul 

 
Her sanatçı içinde yaşadığı toplum ve zaman ölçeğinde üretim yapıyor. Ancak bununla 
beraber evrensel olma kaygılarını da aklının bir köşesinden eksik etmiyor. Şengür resme 
bakışını yorumlarken önem verdiği bir konu var, o da “Çağdaş” olabilmek. Gördükleriyle, 
duyduklarıyla, yaşayıp hissettikleriyle bir çağdaşlık bu, topluma karşı olan saygısıyla, 
sorumluluklarıyla… Ancak o zaman “Evrensel” olunabileceğine inanıyor. Tamda bu nedenle 
“Modern” yaklaşımlardan uzak duruyor.  
Hedefi çok daha içsel, belki daha sınırlı ama yeri geldiğinde “şaşırtan”  bir yaklaşımla 
oluşturulan kompozisyonlar. Geçici ve günün popülaritesine kapılmadan insani bir duyarlık 
peşinde. Kimi zaman ülkesinin yürek burkan insan durumlarıyla bezeli, bazense okuduğu 
bir şiirden, dinlediği bir müzikten yola çıkarak oluşturulmuş kompozisyonlar. Tüm bunları 
“İnsanı İnsan yapan erdemler” olarak görüyor. Sanat gibi anlaşılması zor bir alanda, 
izleyicisine konuyu daha fazla karmaşık hale getirmeden söylediği şey açık; Madem insan 
olmaya çalışıyoruz, o halde benim üzerime düşen insanı anlatmak. 
Resimlerde gördüğümüz figür, mekân kompozisyonları, reel dünya ile sanatçının 
oluşturduğu yeni bir gerçeklik arasında yer alıyorlar. Bu mekânlar zaman zaman pitoresk 
etkiler uyandırıyor. Buralarda gezinen figürler, koşuyor, ellerini göğe kaldırmış bekliyor, 
elinde feneri etrafı aydınlatıyor, bazen de ateş başında bekliyorlar… 
He was born in İstanbul in 1985. He graduated from Mimar Sinan Fine Art University in 2010. He 
has taken part in many group exhibitions since 2007. He held his third personel exhibition in Galeri 
Soyut in Ankara İn 2015. The artist has landed 11 prizes in national competitions so far. His 
paintings has taken place in many private, municipality and foundations collections up to now. 

 
YUSUF ŞENGÜR GALERİ SOYUT TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEKTEDİR. 

SANATÇI ÖZEL SAYFASI İÇİN AŞAĞIDAKİ ADRESE TIKLAYINIZ. 
http://galerisoyut.com.tr/artist/yusuf-sengur/ 
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