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A L İ  E R T U Ğ R U L  K Ü P E L İ  

 
 

 

1988 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta (Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi) Konya’da 
tamamladı. Lisansını 2006-2010 öğretim yılları arasında Selçuk Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. 2012 Yılında Gazi 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği’nde araştırma görevlisi 
olarak başladı. 2012-2014 yıllları arasında Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-İş Eğitimi 
Bilim Dalı’nda yüksek lisansı tamamladı. 2014 yılında aynı üniversitede doktora ve sanatta 
yeterlilik programlarına başladı. 2018 yılında doktora eğitimini tamamladı ve halen aynı 
kurumda araştırma görevlisi olarak görevini sürdürmektedir. 
 
Çalışmalarımda renklerin ve tonların birbirine karışıp çokça bilinen geometrik şekillerin 
bilinçli ve spontane bir şekilde kompoze edildiği bir bağın yer aldığı görülmektedir. Bir 
rengin türevlerinin kullanıldığı çalışmalarda geometrik ve kaligrafik kompozisyonlar 
kurgulanarak, derinliksiz bir uzay izlenimi yaratılma hissi uyandırılmak istenmiş ve üst üste 
gelen renkli geometrik şekiller siyah konturlarla sınırları tayin edilmiştir. Gri ve siyah 
konturlarla açık renk yüzey düzlemlerde birbirine yakın tonlardaki küçük geometrik şekiller 
gri çizgilerle kesilir ve kapalı kompozisyonlara dönüştürülür. Yatay ve dikey konturlar 
yüzeyde bir düzlem resmi arayışını oluşturur. Kaligrafi sanatının izlerini taşıyan son dönem 
işlerinde çerçevesiz ve düz olarak duvara asılan resimler ortaya çıkmıştır. Farklı ebatlardaki 
geometrik şekiller daha çok ana renk ve türevleri kullanılarak sarı, mavi, kırmızı, beyaz, gri, 
kahverengi ve siyah renklere boyanır ve yüzeyde resmi üzerine yoğrularak sınırları belirgin 
düşey ve yatay konturlarla çeşitli biçim düzenlemeleri yan yana getirerek deneysel 
çalışmalar ortaya çıkarmaktadır. 
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