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C A N E R  K E M A H L I O Ğ L U  

 
 

 

Caner Kemahlıoğlu 1995 yılında Sivas’da doğdu.  
2018 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun 
oldu.  
2019-2020 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü’sü Resim Anabilim 
Dalı okumaya hak kazandı. 
Sanatçı, ulusal ve uluslararası çalıştaylar, bir küratörlük projesi ve 26 karma sergide yer 
almıştır. 
 
 
Sanatı Hakkında: 
Resim yapmaya ortaokulda başladı. Tabi o zamanlar resim alanında profesyonel değildi. 
Hocalarının tavsiyesi üzerine 2009'da Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladı. Aynı zamanda desen 
üzerine de yıllarca dersler aldı. Lisenin ardından Üniversitede de resim alanında devam 
etmek istedi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 4 yıl lisans eğitimi 
almaya hak kazandı.  
Kendi tarzını, kalem ve fırça tutuşunu şimdi daha da güçlü hale getirdi. Lisanstaki 
çalışmalarında ağırlıkla bireylere, özel olarak da anlatacakları bir hikâye olan yüzleri 
resmetmeye odaklandı. Modellerini seçmek kolay olmadı ve genelde canlı modelden 
çalıştı. İkincil odağı da mimari resimleri, özellikle katedraller ve çevrelerinden oluşan 
kompozisyonlar oldu. Teknik açıdan, en çok Rönesans ressamlarından ve üstatlarından 
etkilendiğini söylemek isterim.  
Fakülte'den resim bölümü ikincisi olarak mezun oldu ve yüksek lisansını da dereceyle 
bitirmek istiyor. Çalışmak onu şarj ediyor, sürekli araştırma ve üretim içerisinde olmak 
istediğini bildiği için akademisyenlik yolunda ilerlemeyi tercih etti. Cumhuriyet Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitü’sü Resim Anabilim Dalı yüksek lisans programını 2019-2020 
dönemlerinde okumaya hak kazandı. Akademik çalışmalarında yeni seri araştırmalardan 
yola çıkarak, Minamata hastalığını ve Çernobil felaketini konu edinmişti. Aynı zamanda bu 
alanda akademik araştırmalar içerisinde bulunmaktadır. 
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