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A Y Ş E N U R  K Ö K S A L  

 
 

 

İstanbul 1963 
2001 Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Sanat çalışmalarına 
İstanbul 'daki atölyesinde devam ediyor. 
 
Kişisel Sergiler 
2019 Artsürem Ankara 
2019 Galeri Soyut Ankara 
2016 Akademililer Sanat Merkezi İstanbul 
2010 Bindallı İstanbul 
2008 Bindallı İstanbul 
 
‘’Sanki kendinden değilmiş gibi…’’ 
Resim tam olarak yine ancak resimle anlatılabilecek ayrı ve özgün bir dildir. Üretilen onca 
resmin, ne ölçüde resim dilinin kendinde varoloşunu hakkettiğinin turnusol kağıdı ise 
zamandır, şüphesiz. 
Ayşenur Köksal’ın resimlerine baktığınızda resim dilini içselleştirdiğini; resim diliyle 
düşünen, hayal kuran hatta rüya gören biriyle karşı karşıya olduğunuzu; zamanın onun 
lehine işlediğini, geçici heveslerin ve moda akımlarının ötelerinde olduğunu 
duyumsuyorsunuz. 
Ayşenur Köksal’da varlıkların biçimi ve düzeni dekoratif öğeler değildir. O doğayı, insanı ve 
eşyayı kopyalayan bir ayna rolü biçmez resimlerine. Onun bütün bu şeylerde olgunun içine 
sızan, sonda yapan bir yorum ve imge duyarlılığı vardır. 
Bu nedenle Ayşenur Köksal’ın figürlerinde bedensel çıplaklık hissini hiç duyumsamazsınız. 
Figür tualde ruhun arınmış (soyunmuş) halidir. İnsanın akıl vitrininden şuuraltı evrenine 
geçiş serüvenidir. Hem kendisidir, hem bir başkası, hem geçmiştir hem bugün, hem tekildir 
hem çoğul. 
Ayşenur Köksal kompozisyon kurgusuyla, açık-koyu düzeniyle, arka plandaki silüetlerin 
leke karakteriyle, mekandan konturlarla ayrılan figürlerin yarattığı oraya ait olma 
duygusuyla… Kökleri resim tarihinin derinlerinden beslenen ancak bugüne ve geleceğe 
ait… 
Bu nedenle Ayşenur köksal’ın özgün ve özel işlerini görmeye ve yaşamaya davet ediyorum 
insanları. 
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