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S A N V E R  Ö Z G Ü V E N  

 
 

 

Sanver Özgüven Haziran 1983’te Ereğli’de doğdu. 2004 yılında lisans eğitimini Akdeniz 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde 
“Seramik Formların Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarıyla Tasarlaması” isimli tezi ile 
tamamladı. 2007 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarım 
Anasanat Dalından “Konstrüktivist Tipografi” adlı Yüksek Lisans Tezi ile mezun oldu. 2013 
ve 2015 yıllarında Vilnius Sanat Akademisi’ nde seramik eğitimine devam etti. 2017 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik 
eğitimini “Seramik Sanatında Dijital Uygulamalar” isimli tezi ile tamamladı. Bugüne kadar 
Ankara ve Vilnius’ta iki kişisel sergi açan sanatçı, yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda karma 
sergiye katılmıştır. Sanatçının ulusal ve uluslararası alanda iki ödülü bulunmaktadır. Kendisi 
halen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümde 
görev yapmaktadır. 
 
CTRL+P  
 
Çamur üzerinde ilerleyen yeni bir yol bu, yeni hikayelerin başlangıcı, çamur ile yapılan 
konuşmalar, bazen onu can kulağıyla dinleme, bazen de bütün konuşmaları duymazdan 
gelme… 
 
Çamurun farklı bir ortamda, sanatçı ile birlikte yeniden biçimlenmesi, bilgisayar kodları ile 
yeniden tanımlanan kusursuz düzenler ve bunların içinden aniden ortaya çıkan 
düzensizlikler, yüzeylerde meydana gelen poligonal biçimler ve bu biçimlerin çoğaltılıp 
azaltılması ile yaratılan rastlantısal deformasyonlar ve bütün bunların sonucunda yeni bir 
anlayışla biçimlendirilen aşina olduğumuz seramik formlar.  
 
İşte bütün bunlar basit bir dokunuş ile başladı. 
 
Klavye üzerinde basit bir dokunuş CTRL+P, aynı zamanda çamura yapılan dijital bir dokunuş 
bu. Gündelik hayatımızda sürekli karşımıza çıkan, sıradan diyebileceğimiz vazo ve kase 
formlarına yeni bir dokunuş ve onların yeniden keşfedilmesi aynı zamanda. 
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