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BİNNUR YÜCEBAŞ
1980 yılında Niğde’de doğdu.
2002 Yılında Niğde Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği’nden mezun oldu.
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans
eğitimine devam etmektedir. Ülke içerisinde 4 kişisel sergi açmış, yurt içinde birçok karma
sergiye katılmıştır. Sanatçı çalışmalarına Niğde’de ki özel atölyesinde devam etmektedir.
Kişisel Sergiler:
2019 ‘’Gölge Mektupları’’ Galeri Soyut / B Salonu – Ankara.
2016 ‘’Mirror’’ Galeri Soyut / B Salonu – Ankara.
2010 ADSM – Niğde.
2003 Ev Hali Sergi Salonu – Niğde.
‘Ruh ’un Göstergeleri’
İçsel bilgi özümüzün bilgisi ve benliğimizin bilgisidir. Varlık olarak her an iç benliğimizle
yada ruhumuzla sürekli bir alış veriş içindeyizdir. Bir ağacın meyveleri gibi benliğimizle
irtibatlı olarak , ihtiyacımız olan içsel bilgileri benliğimizden devamlı çekeriz. Ancak dışa
dönük olarak dünyaya yönelişimiz ve tamamen dünyanın somut ortamında kendilliğimizi
aramamız sonucu çoğumuz içsel sesini duyamadığı gibi, içsel bilgisini de anlayamaz hale
gelmiş durumdadır. Bu durumda bize göre anormal olan içsel düşünce, tesir ve bilgiler gibi
görülmüş normal kabul edilen ise elle tutulan somut dünya ortamı olmuştur. Hâlbuki
hakikat ve gerçek olan içsel olandır. Bugün ulaşmış olduğumuz uygarlığın kaynağı ve özü
araştırıldığında temelde içselliğin olduğu görülebilir. Ama ne yazık ki süregelen yanlış bilgi
ve empozelerle, edindiğimiz yanlış anlayışlarla somut dünya yaşamına olan inancımız
karşısında kulak ardı ettiğimiz içsel bilgilerimizin önünü kesmemiz bir hata ve yanılgı
olmuştur. Temel evrensel gerçek göz önüne alınıp önemsendiğinde içsel bilginin ne demek
istediğini ve neye cevap olduğunu çözecek yöntemlere rastlayabiliriz.. İçsel bir bilgiye
ihtiyaç duyulduğunda ona yoğunlaşıp araştırıldığında, bilginin titreşimi de açığa çıkmaya
başlar. Sezgi ve fikirlerine ne kadar kulak veririlirse , edinmek istenilen bilgi, kişi için en
doğru şekliyle fiziksel algısına yerleşebilmektedir. İçten olan çoğu şey güzeldir. İnsanı kendi
derinliğine uzandırır. Kendi içsel dünyasından doğan bilgeliği, gerçek hayata aktarabilir.
Ruhumuzun kendine yeni deneyimler ve buna bağlı olarak yeni güçler edinmesine katkıda
bulunabilir..İçselliğin sonsuzluğun uzantısıyla birlikte ilerlediğini düşünebiliriz. Öle ki insan
devamlı kendisini yeniden doğurma sürecinde gibidir İçsel durum bizzat sanatçının kendisi
olmuştur. Sanatçının içsel amacı kendi anlamını ifade ediş biçimini doğurmuştur. Kendi özü
ile kurmuş olduğu bağı sanat aracılığı ile aktarım yoluna gitmiştir.
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