
 
 

Sergideki tüm eserleri  http://www.galerisoyut .com.tr/yeni -aralik-2019  adresinden iz leyebil ir siniz .  
 

Yıldızevler Mah. Şehit Mustafa Doğan Cad. 82/A -B Galeri Soyut, Yıldız, Çankaya, Ankara, 06550, Türkiye  

+ 9 0  31 2  4 38  8 6  7 0       + 9 0  53 2  5 50  9 9  9 4  

www.galerisoyut.com.tr        instagram.com/galerisoyut         facebook.com/galerisoyut       i n f o@ ga le r i s oy u t .c om . t r  

 

Ö N D E R  C A Y M A Z  

 
 

 

1991 yılında İstanbul’da doğdu. Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü’nde okudu. Çeşitli karma sergilerde yer aldı. Ayrıca Madame Tussauds İstanbul’da 
stüdyo sanatçısı olarak görev yaptı. Çalışmalarına İstanbul’da devam eden sanatçı, 
genellikle manyetik alan ve yerçekimi gibi kavramların, bilinç altındaki oyunsallıklarını 
sergileyen ilüstratif sahneler tasarlamaktadır. Çalışmalarında, rüyalarından ve rüyalarının 
modern dünyayla etkileşiminden ilham almaktadır. Bugüne kadar 5 karma sergiye 
katılmıştır. Çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir.  
 
He was born in İstanbul in 1991. He studied Painting at the Faculty of Fine Arts in Sakarya 
University. He has participated in several group exhibitions. Also he worked as a studio 
artist in Madame Tussauds İstanbul. Proceeding his art works in Istanbul, the artist designs 
illustrative scenes displaying the subconscious refiections of concepts like magnetic eld 
and gravity in general. In his works, he is inspired by his dreams and their interaction of 
modern world and society. He has participated 5 group exhibitions. He continues his works 
in his studio in Istanbul.  
 
Bireyin toplumda var olabilmek için gerçekleştirdiği her eylem, kaçınılmaz olanı hızlandırır. 
Topluluktan kabul görmek ve bir bütünün parçası olabilmek için kişi öz kimliğinden feragat 
eder. Bu durum ister istemez ruhsal bunalımlara ve benliğin tekrar ‘kendisi olabilmek’ için 
bir çıkış yolu aramasına neden olur. Bu ortak bilinçlilik durumundan tek çıkış yolu, bireyin 
yeniden özünü ifade edebilmesi ve toplumun kendisini kabul etmesi için onlar gibi 
olmasının gerekmediğini algılamasıdır. 
Çünkü kimlik uyumlanmayla ne kadar silikleşirse, sınırların ortadan kalktığı özgürlükle de o 
kadar parlayabilir… 
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