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O S M A N  T Ö R E R  

 
 

 

Öğretmen ve aynı zamanda sanatta yeterlik öğrencisi olan Osman TÖRER, 27 Eylül 1978 
tarihinde Tokat’ta doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Tokat’ta tamamlayan sanatçı, 2004 
yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Resim-İş öğretmenliğine 
başladı. 2008 yılında Fakülte birincisi olarak mezun oldu. Yine aynı yıl Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi’nde Yüksek lisans programına başladı. Prof. Aydın Ayan atölyesinde 
eğitim aldı. 2011 yılında Dr. Ögr. İrfan Okan danışmanlığında “Sanayi üretiminin Çağdaş 
Resme Yansımaları” adlı  tezini sunarak mezun oldu. Çeşitli sergilere katılan sanatçı, 2015 
yılında Doğa Okullarında Görsel sanatlar öğretmeni olarak  bir yıl çalıştı. 2016 yılında 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’de Sanatta Yeterlik programına başladı. Şu an tez 
aşamasında olan sanatçı çalışmalarını sürdürmektedir. Katıldığı sergilerden bazılar; 2009 
Türk Kalp Vakfı mansiyon ödülü, 2011 Türk Hava Kuvvetleri 100. Yıl resim yarışması 
birincilik ödülü, 2010 Şefik Bursalı yarışma sergisi, 2011 usta gençler genç ustalar karma 
sergi. 2007 “Sonsuza Kadar Makineler” adlı kişisel sergi. 2018- Yeni Aralık sergisi,  2019- 3. 
Can Ayan Baskı resim yarışması özel ödülü, 2019- Okan Üniversitesi kişisel resim sergisi, 
2019- ARTist sanat fuarı, 2019- BASEİst proje sergisi.     
 
Çalışmalarımın ana yapısı makinelerden oluşmaktadır. Bunun sebebi sanayi devrimiyle 
beraber gelişen teknolojinin çevremizi sarması ve biz fark etmeden bizi kontrol etmesidir. 
Bundan yüzyıllar önce devasa çarkların ve buharlı pistonların bizi uzaya taşıyan bir aygıta 
dönüşebileceğini tahmin bile edilemezken şu anda Mars yolculuğu planları yapılmaktadır. 
Her yerde makineler var. Biz görmek istemesek de var. Ben de bu makine ağını göstermek 
amaçlı yapıyorum resimlerimi. Resimlerimde belli bir makine olmayışı ve bu makinelerin 
daha önce üretilmemesi gibi özellikleri vardır. Bazen bir tel zımba makinesi bazen bir 
astronot kaskını farklı bir makineye çeviriyorum. Yorumladığım makinelerin çalışıp 
çalışmadığını izleyenlere bırakıyorum. Son dönem çalışmalarımda tıpkı bir fabrikanın 
araştırma geliştirme yöntemi gibi kendi resimlerimde de bir geliştirme aşamasına girmiş 
bulunmaktayım. Oluşturduğum kompozisyonları farklı bir yönden ele almaya 
çalışmaktayım. Aerospace serisi olarak adlandırdığım “yapılmış makine” konseptiyle yeni 
arayışlar içerisindeyim. 
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