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Erol Pelioğlu, 1965 yılında Ankara’ da doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Ankara’ da tamamladı. 
İktisat mezunu olup, 2006 – 2011 yılları arasında Kayıhan Keskinok Atölyesi’nde ileri düzey 
resim eğitimi aldı. Çok sayıda karma sergiye katılmış olup bugüne kadar 5 kişisel sergi 
açmıştır. Sanatçı halen kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. 
Kişisel Sergiler: 
Kasım 2018 “Düşsel Lekeler” BRHD Tuğrul VELİDEDEOĞLU Sanat Galerisi/ANKARA 
Kasım 2018 Artist İstanbul/İSTANBUL 
2018 Kuzgunca Galeri Sanat Yapım/ANKARA 
2017 ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı/ANKARA 
2017 Tüyap Sanat Fuarı (ütopya)/İSTANBUL 
2015 Eş Duyum ( Empati ) Jan Sanat Galerisi/ANKARA 
2013 Reaksiyon (Fırça Sanat Galerisi) /ANKARA 
 
İktisat mezunu olan Erol Pelioğlu Ankara’da doğdu.ilk,orta,ve lise eğitimini Ankara’da 
tamamladı. 2006-2011 yıllları arasında Kayıhan Keskinok’tan resim eğitimi aldı. 
Nesnel doğa ile ilgilenmeyen ,soyutlayarak biçimleri bozan sanatçı yoğun dışa vurumla 
exspresif resim yapar. 
Gözlemleme gücü yüksek olan sanatçı , günlük rastlantısal , ruhbilimsel ve ussal gerçekleri 
, kişisel yaratıcılık ve düşsel bir itici güçle yeniden kurgular. Bu kurguyu düş gücünden 
yaratılmış biçimlerle ,içsel yaratma arzusu sonucunda saldırgan bir soyutlamayla tuvale 
yansıtır. 
Resimlerinde ; Hüzünlü bir acı ,abartma , kendinden geçme coşkusu ,isyan , başkaldırma 
çığlığı ,keder 
Direniş,gerilim gibi duyguları izleyiciye aktarır.İzleyiciye aktardığı bu duyguları 
güçlendirmek amacıyla kuzgun,balık,pilot gibi metaforik imgeleri kullanır.Resimlerinde 
soyutladığı figür yada nesneleri gerçeğe aykırı farklı renklerde boyayarak kamayö 
tekniğinden yararlanır.Biçim ilişkileri ,gri renkler 
Ve bu renklerin geçişlerinin ahenk içinde harmanlamasıyla sanatçıya bireşimci renkçi 
denebilir. 
7 adet kişisel sergisi olan sanatçı,çok sayıdada karma sergiye katılmıştır. Resimleri 15 ve 17 
Şefik Bursalı yarışmasında iki kez sergilemeye değer bulunmuştur. 
Sanatçı çalışmalarını halen kendi atölyesinde sürdürmektedir. 
 

EROL PELİOĞLU GALERİ SOYUT TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEKTEDİR. 
SANATÇI ÖZEL SAYFASI İÇİN AŞAĞIDAKİ ADRESE TIKLAYINIZ. 
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