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A L İ  H E R İ S C H İ  

 
 
 

1958 doğumlu Herischi, ADMİU Dekoratif Tatbiki Sanatlar Fakültesi mezunudur. Master 
programını 1981 yılında Uluslararası Diploma Projeleri yarışmasında derece alarak 
tamamlamıştır. Uzun yıllar Devlet Sanatçısı Ressam B. Mirzazade’nin özel öğrencisi olarak 
çalışmalarına devam etmiştir. 1983 – 1988 yılları arasında proje başkanlıkları ve 
danışmanlıklar yapan Herischi, 1988 yılında Frankfurt – Main ve Hamburg’da; Resim, 
Tasarım ve Fotoğraf çalışmaları yapmıştır. 
 
Yurtiçi ve yurtdışında birçok kişisel sergi açan ve 1995 yılında merkezi Stuttgart’da olan 
“Almanya Tasarımcılar Birliği”ne seçilen sanatçı bu çalışmalarının yanı sıra sanat 
danışmanlığı görevlerini de üstlenmiştir. Bugüne kadar canlı performans resim 
gösterilerinin yanı sıra, birçok çok uluslu çalıştay ve konferanslar düzenlemiştir. Herischi 
aynı zamanda UPSD üyesidir. 
 
Sanatçı, 1992-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi ile 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 
 
SANAT ÖZNESİ İÇİN SÜREKLİLİK 
Sanat bir kurgu, bir yansımadır. 
Sanat bir gerçektir, ama aynı zamanda sanat ‘gerçeküstülüktür’. 
Varlığımızı ve var olma hallerimizi anlatan bir “anlamdır” sanat. 
Algımızın içinde ve algımızın dışında var olan görsel düzlemlerin “örtüşerek” “çatışması” 
sebebiyle “içsel gerçekliğin” kendi içerisinde “ifade şekline” dönüşmesi sürecidir sanat. 
Bir anlamda “kendi iradesi” vardır sanatın. Kendi “görgüsü”, “varlık” şekilleri, 
“anlaşabilirlilikte” sürekliliği ve “maddeleşmesi” vardır. 
Sanat vardır ve hep olmuştur…  
“O” kendinin “anlaşılabilirliğini bekler”.   
Bu sebepten “anlaşılmayan” ve algımızın sınırı ötesinde olan sanatsal ifade şekilleri için 
söylenecek tek şey, “onlar sıralarını  bekliyorlar” olur.  
Sanat felsefi anlamda bir öznedir. 
SANAT ÖZNESİ İÇİN “SÜREKLİLİK” ise sanatın anlamsal mottosudur. 
 

ALİ HERİSCHİ GALERİ SOYUT TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEKTEDİR. 
SANATÇI ÖZEL SAYFASI İÇİN AŞAĞIDAKİ ADRESE TIKLAYINIZ. 
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