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FETHİ ÇELİK
Fethi Çelik 1960’da Burdur Kurna köyünde doğdu. 1978 yılında Devlet Tatbiki Güzel
Sanatlar Yüksek Okulu’na girdi. 1982 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra resim
yapmaya devam etti. Bu süreçte vitray ve cam üzerine de çalışmalar yapan Çelik, iç
mimarlık alanında çeşitli villa, ev, ofis dekorasyonları ve inşaatı yaptı. Bir çok karma resim
sergilerine katıldı ve çeşitli yarışmalarda ödüller kazandı. Bağımsız sanatçı olarak
çalışmalarını İstanbul’da sürdüren sanatçının eserleri yurt içinde ve yurt dışında bir çok kişi
ve kurum koleksiyonlarında yer almaktadır.
ÖDÜLLER
1976 Antalya Film Festivali liseler arası resim yarışması 2.lik ödülü
1977 Antalya Film Festivali liseler arası resim yarışması 1.lik ödülü
1981 Ev Dekorasyon dergisi resim yarışması 3.lük ödülü
1983 DYO resim yarışması mansiyon ödülü.
Güzel Sanatlara girmeden önce de realist tarzda resimler yapardım. Güzel Sanatlarda
okuduğum yıllarda da çalışmalarımı hep realist tarzda yapmaya çalıştım. Realizm beni ara
sıra sürrealizme doğru yapıtlar vermeye itti. Gerçekteki şeyleri, hayatı, insanları, doğayı,
güzellik ve çirkinlikleri ile anlatmayı amaç edindim. Ne idealleştirdim ne de doğadan daha
iyisini yaratmak iddiasında bulundum. Tersine bakış açımdan dolayı hissedilen hayatı
gerçek görünenlerin ana özelliklerinin tespitini yapmaya çalıştım. Ara sıra sürreal olsa da
yine aynı şeylerdi. Bu bakış açısı gerçek dünyanın feodal veya çağdaş yönümüzün dikkatli
bir gözlemine dayanan doğru nesnel ve tarafsız betimiyle uğraştım. Klasik sanatçılar
geçmişi örnek almış, romantik sanatçılar ise düş güçlerine sığınarak var olandan kaçmaya
çalışmışlardır. Realizmle uğraşanlar ise gerçeği yansıtmışlardır. Bu açıdan hiçbir zaman ne
doğayı, ne insanı ne de tüm hayatı düşsel bir bakışla deforme etmeyi hiç düşünmedim. Bu
sergide de anlatmaya çalıştığım benim dünyaya hayata insanlara bakışımın somut
göstergeleri olan tablolarımdır. Tabii ki realist çalışmalarım şimdi ve bundan sonra
hiperrealizm’e doğru bir gidişin de göstergesi olduğuna inanıyorum.
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