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D E R Y A  A V C I  

 
 

 

Derya Avcı 1977 yılında Muş’ta doğdu. 2002 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2017/2018 yıllarında Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümün de Özel Öğrenci olarak yüksek lisans dersleri aldı. Ulusal, 
Uluslararası çalıştay, karma sergiler ve sempozyumlara katılmış. Sergilerin dışında görsel 
sanatlar eğitimi ile ilgili bildirileri sunmuştur. 
Aktif olarak Mailart sergilerine katılım göstermektedir. Meb de 2002 den beri Görsel 
sanatlar Öğretmeni olarak çalışmaktadır. 
 
ÖDÜLLER 
7. Medunarodna Izlozba Malog Formata İ Mail Art Projekat /Novi Sad/Sırbistan Mansiyon 
Ödülü 
KİŞİSEL SERGİLER 
2016 ‘’Erken Tanı Kanser Farkındalığı’’ Elazığ 
2018 ‘’Abstrac’’ South Valley Universty / Luxsor/MISIR 
2019’’Attachment/ Bağlam’’Jordan Universty/Amman/ÜRDÜN 
 
Sanatçı; izleyicinin( zihinsel yaşantısının) eseri görme, algılama biçiminde kolektif bir 
yapının varlığından dolayı; zaman zaman deneysel, basit çizgiler ve tesadüfleri yakalayarak 
ifade etmeye çalışmış.   Eser üretirken her türlü malzeme kullanmaktan çekinmemiş. Her 
malzemenin kendine ait bir dilinin olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda atık kağıtlar ile 
de bir çok eser üretip özellikle Uluslararası Mailart sergilerine katılmıştır. Çalışmalarının 
temelinde  ‘’BAĞLANMA’’ ilişkisi mevcuttur. Sanatçıya göre; resme geçirilen bir an’ı, 
gözlerimizin önüne serildiğinde nasıl anlamlandırdığımız, sanattan beklentilerimize göre 
değişir. Bu da  çocuklukta ve yetişkinlikte sergilenen yakın ilişki biçimlerini anlamaya 
yöneliktir. Eser üzerinde sanatçının işinin bittiği andan itibaren artık eser ile izleyici 
arasında bağ kurulmaya başlanmıştır. Artık kişinin yakın ilişkiler içindeki duygusal ve ... 
içindeki duygusal ve davranışsal tutumlarının zihinsel yansımalarının tuvaldeki 
modellemesi olmuştur. Sanatçı bazen bu zihinsel yolculuğu çalışmalarına soyutlama veya 
temel tasarım çizgileri ile yansıtmıştır.Böylece her izleyici eserden farklı izlenimler 
edinebilmiştir,  insana dair var olan psikolojik durum (ruhsal, geçmiş öğretileri, 
kaygıları,umutları vs) eserlerin kişide bireysel  hazlar almasını sağladığını ve aslında bir tür 
psikolojik terapi olduğunu, izleyici, eseri; bilinçaltındaki yaşantısının  görüş biçimine 
yansıtması ile bireysel bir alegorik anlatıma dönüştürürken bu sayede; her bir izleyicinin 
farkında olmadan geçmiş yaşantılarında ki imgeleri de sorgulatmaktadır. 
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