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M Ü G E  C E Y H A N  

 
 

 

1984 yılında İstanbul’da doğan Müge Ceyhan, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde 2007 yılında lisans ve 2010 yılında yüksek lisans 
eğitimini onur derecesi ile tamamladı. Soyut kompozisyonlarında edebiyattan yoğun 
olarak esinlenen ve mekân kavramına özgün bir yaklaşım getiren Müge Ceyhan, sanatını 
şu sözlerle ifade ediyor: 
‘’Eserlerimde kurguladığım boşluk ve dolulukların oluşturduğu kentler, kasabalar, sokaklar, 
geceler ve gündüzler biraz da sinestezik bir içgüdüyle oluşan dünyaları temsil ediyor. Kimi 
zaman kullandığım renklerin kontrastlığı duygu iniş çıkışlarını, eserlerimde çoğunlukla yer 
alan elemanların ise bilinç altımızdaki mekanları temsil ettiğini söyleyebilirim.’’ 
Kişisel Sergiler: 
2019 Synesthetic Moments, Art Nou Mil Lenni Galeri - İspanya 
2015 ‘’Galata’mın İstanbul’u’’ Çubuklu 29 - İstanbul & Viyana 
2013 ‘’Boşluk’’ Galeri Artist Çukurcuma - İstanbul 
2011 ‘’Siyah Aydınlık’’ Galeri Espas – İstanbul 
2009 ‘’O An’’ Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi – İstanbul 
 
”Doğanın izleri” 
 
‘’Doğa, bedenimiz dışında ruh ve bilinçaltımızı da besler. Bazen direkt kimi zaman da 
dolaylı olarak...  
Gördüğümüz her biçim, renk ve doku bilinçaltımızda ve ruhumuzda bir takım hislere 
dokunarak şekillenir.  
Eserlerimde renk ve formlarımı tuvallere sığdırdığım alanlar tüm bu duyguları izleyerek, 
takip ederek, doğadan çaldığım her bir his parçasıyla mekanlara dönüştü. Fiziksel ve ruhsal 
olarak kaçış ve nefes alma kıtaları oluşturduğum soyut işlerimde izleyiciye de bir takım 
organik hayaller sunmak istedim.  
Ve bu istek;  
Soyut dünyayı hissedip içselleştirerek, renkler aracılığıyla ruh dünyamız ve hayal gücümüzü 
özgürleştirerek zenginleştirdiğimiz anlara yaptığımız küçük bir yolculuğa dönüştü.’’ 
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