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R E S U L  Ü N L Ü  

 
 

 

1992 yılında Kırıkkale’de doğdu. 2018 yılında Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümünde Yüksek Lisans programını kazandı, şu anda eğitimine aynı zamanda 
kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçı, ulusal ve uluslararası 
çalıştaylarda ve karma sergilerde yer almıştır. 
 
Sanatı Hakkında:  
Resul ÜNLÜ aldığı eğitim sürecinde Hiperrealizm ve Sürrealizm akımından etkilenmiştir. 
Yaptığı çalışmalarda realist akımının etkileri görünmektedir. Kavram olarak Antik Türk 
Coğrafyasının Kadim geçmişini amaçlamış ve konu edinerek benimsemiştir. Genellikle 
yağlıboya tekniğini kullanmış ve teknik anlamda kendisini geliştirmek adına foto gerçekçi 
çalışarak, kavramının gerçekliğini ve netliğini vurgulamak istemiştir.  
Tarihi yansıma ile Anadolu kadınının her döneminde; Antik Yunan, Antik Roma, Bizans, 
Osmanlı ve Çağdaş Türkiye Medeniyetlerinde yatan hazineleri ve Anadolu kadınının her 
türlü zorluğa göğüs gerebilen, modern cumhuriyet dönemine ulaşma hikayesinin, 
toplumun gizemli ve mistik değerleri içerisinde keşfetmeyi aynı zamanda resmettiği 
portreler ile kavramının bütünlüğünü sağlamıştır. 
Sanatın kendisiyle değil Tanrı’nın gerçek sanatıyla ilgilenen Resul ÜNLÜ hakikatin varlığını 
sunuyor. Asıl sanatın gerçekliğin kendisidir düşüncesiyle karanlık odada ışık görmemiş ücra 
köşelerden çıkartıp gün yüzüne çıkartmayı amaçlamış ve asıl estetik varlığın varoluş 
biçimini izleyiciyle buluşturuyor. Toplumsal bellek için ‘’hakikat olan sanat Tanrı’nın ilahi 
sanatını anlatıyor.’’  Zamanın esiri değil bu kavramın farkındalığını yaşayan ve tuvallerine 
yansıtan sanatçı kişiliği ile gerçekliğin sanatını benimsiyor. Çünkü onun için gerçekliği 
algılamak hakikati doğuruyor; ‘’hakikatin asıl sanat, düşüncelerin ise bu sanatın 
röprodüksiyonudur’’ düşüncesiyle çalışmalarını kavramıyla bütünleştirmiş ve asıl sanata 
ulaşmak için foto-gerçekçi eğilimini benimseyerek çalışmalarına devam etmektedir. 
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