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H Ü S E Y İ N  Y I L D I R I M  

 
 

 

1972 yılında MERSİN/Anamur’da doğdu.1996 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi resim bölümünden mezun oldu. Çalışmalarında renk, leke ve  dokuyu plastik bir 
unsur olarak ele alarak, figüratif dışavurumcu bir tavır ortaya koyar. Birisi uluslararası 
olmak üzere 20 nin üzerinde ulusal yarışmalı sergide sergileme aldı. Aralarında 1996 
yılında Anıtkabir Derneğinin düzenlemiş olduğu ‘’Ulusal Kurtuluş savaşımız ve ATATÜRK’’ 
konulu ulusal resim yarışmasında üçüncülük ödülü ve 2011 yılında Ulusal Yunus Emre 
Resim yarışması mansiyon ödüllerinin de bulunduğu üç ödül kazandı. Yurt içi ve yurtdışı 
bir çok karma sergide yer aldı. İkisi SANKO sanat Galerisinde olmak üzere 6 kişisel sergi 
açtı. Bazı müze,banka ,kamu kuruluşları  ve özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır. 
2015 25.ARTİST sanat fuarı  2018-4.ANKART Çağdaş sanat fuarında yer aldı.   2016- 
1.Uluslararası  Thessoloniki çağdaş sanat fuarı- YUNANİSTAN - Galeri Artet-mis  PARİS 
sergilerinde yer aldı . 23.İnternational Colony Of Art Kıçevo–MAKEDONYA ve  2015 
7.Uluslararası Portakal çiçeği sanat kolonisi  başta olmak üzere toplam  11  Sanat 
çalıştayında yer aldı. Halen Gaziantep GTO Güzel sanatlar lisesinde resim öğretmeni olarak 
görev yapmakta ve resim çalışmalarını sürdürmektedir. 
                                             
Çalışmalarında lirik, renkçi ve lekeci bir üslup dikkati çeker. Doğanın içinde kendi iç sesini 
dinleyen kadın kelebek imgesiyle var olur. Kelebek insanlık tarihinin en eski zamanlarına 
paleolitik döneme kadar uzanır. Eski yunanda ruhun ölümsüzlüğünü temsil eder. Kadim 
bilgelikte kelebek, direkt kadın ruhunu özgürlüğünü, yeniden doğuşunu  temsil  eder. 
Kadın yeniden doğuşunu kelebeğinin düşüne yazar ve uçurur; o çok uzun yolda kendi 
özünü arar. 
 

 

http://www.galerisoyut.com.tr/yeni-aralik-2018
http://www.galerisoyut.com.tr/
http://www.instagram.com/galerisoyut
http://facebook.com/galerisoyut
mailto:info@galerisoyut.com.tr

