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ZAFER DİLEKÇİ
Sanatçı, 1978 yılında Ankara da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara da tamamladı.
2002 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünü derece ile
bitirdi. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim –İş Eğitimi
bölümünde Pedogojik Formasyon Eğitimini tamamladı. 2005-2008 yılları arasında Kocaeli
ve Ankara da Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev yaptı. 2008 yılından beri Eskişehir
de Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapıyor.
2002 yılında Erciyes Üniversitesinin düzenlediği Resim yarışmasında’’Tavla ‘’adlı eserle
Mansiyon ödülüne layık görüldü.
Renk, form ve doku ile beslediğim resimlerim kişisel ifade gücümü pekiştiren, enerjime
enerji katan temel yapı taslarımdır...Kendini ifade edebilmekle ilgili sanatsal yaklasımım
ortaya cıkan her eserde kendıne yenı bır vücut bulmaktadır...Kullandıgım imgelelerin
vurucu gücü sayesinde her izleyiciye degişik bakış acısı ve duyarlılık kazandırmak
resımlerıme onlarında sayesınde yenı anlamlar ve duygular katabilmekdeyim...İzleyici ile
eserlerimin etkileşimi duygu ile düsünce ve yorum ilişkisi anlamında bana pozitif katkı
saglamaktadır ... Figürlerimi doga ve düşsel perspektiflerin içine yerleştirirken, derinlik,
renk, dokusal yapı ve Ütopik bir kurgu ile izleyicinin begenisine sunmaktayım...Geleneksel
ve Kültürel etkileri resimlerimle harmanlarken batı sanatının hic bitip tükenmeyen
devinimsel enerjisinide kullanmaktan geri durmuyorum...Kullandıgım Geleneksel, desen ve
formlar dairesel ve düz çizgiler yanında devinimsel ve derinlik etkisi yaratabilen şekillerin
yardımı ile kompozisyonel etkilere ulasmaktadır...
Sanatçının Eserleri Frankfurt, Berlin, Viyana İstanbul, Ankara ,İzmir,Kayseri, Antalya,
Konya, Nevşehir,de özel koleksiyonlarda yer aldı. 2000 yılından beri Karikatür sanatı ile de
ilgilenen sanatçının karikatürleri GIRGIR ve LEMAN gibi haftalık mizah dergilerinde yer
aldı.Karikatür dalında birde ödülü bulunan (Nehar Tüblek Karikatür yarışması
KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ) sanatçının karikatürleri; ÇİN, İTALYA,
AZERBAYCAN ve TÜRKİYE de 20’ nin üzerinde Karikatür katoloğuna girmeyi başarmıştır.
Sanatçı 1998 yılından beri Mozaik Resim türünde de eserler verdi.Yaptığı Mozaik türünde
ki eserler,Kayseri, Ankara, İzmir, Manisa ve Şırnak gibi illerde bulunan Jandarma
birliklerinin Tümen,Tugay,Alay,Taburlarında Orduevleri ve Sosyal Tesislerinde
sergilenmektedir.
The artist was born in 1978 in Ankara. He completed his primary and secondary education
in Ankara. She graduated from the Art Department of the Faculty of Fine Arts of Erciyes
University with a degree in 2002. In 2006, he completed Pedogojik Formation Education at
Kocaeli University, Institute of Social Sciences. Between 2005-2008, he worked as a Visual
Arts teacher in Kocaeli and Ankara. Since 2008, he has been working as a Visual Arts
Teacher in Eskişehir.
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