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S E V D A  Y E N İ P I N A R  

 
 

 

1974 yılında Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde doğdu.İlk ve Orta okulunu Kılılı İlköğretim 
okulunda bitirdi. Kahramanmaraş Fatih Lisesinden mezun oldu. 2015 yılında 
Kahramanmaraş Şütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne 
başladı. Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Selçuk 
Üniversitesinde yüksek lisans yapmaktadır. 
ÖDÜLLER 
2019 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 16.Resim 
Yarışması Başarı  Ödülü                                                                                                                                                                     
2019 Kültür ve Turizm Bakanlığının Hazırlamış Olduğu Genç Sanat 5. Güncel Sanat Proje 
Yarışması sergileme                                                                                                                                                                    
2018 8.PonArt Resim Yarışması Sergisi                                                                                                                         
2018 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ’’Üniversite 
Öğrencileri İçin  15.Resim Yarışması’’ Sergileme       
                                                                                                                                                                
SANATI HAKKINDA 
 Sanat  insanın kendini tanımasının dönüştürmesinin ve yaratmasının bir dışa vurumu ya 
da bir serüvenidir. Her türlü duygunun alımlanmasını ve iletilmesini amaçlayan sanat, bu 
yüzden negatif kaosa birlikte yol alır; yine bu yaratıcı etkinlik içinde sezgi, duygu, imgelen 
ve duyu organları bir arada çalışır. Sanatçı bütün bunları kullanırken özgür olmak 
zorundadır. Yaşamın büyüsünü önemini ve değerini yansıtan kişi ancak sanatçı olabilir. 
Bunu tam anlamıyla başarabilmek için sanatçı görünmeyeni anlayabilmek için görünen 
başvurmak durumundadır. Zaman nesnel olarak ölçülebilir olsa da, yerine göre farklı 
anlamlar taşıya bilir ve kişiye, topluma veya çağa göre değişen bir içeriğe sahip olabilir. 
İnsanın kendini ve sevdiklerini koruma hissi, koruma altına alma insanı ister istemez bir 
sarmal çıkmaza sokabilir bu sarmaldan kurtulmak için kişi belli bir düşünce veya 
sistemebağlılık, bağımlılık yapabilir. Bu bağımlılık kişilere ne kadar kabullendirebilir kişileri 
şartlandırılmışlıktan kurtarabilir mi, çevreyi ve de kişiyi sorgulayan bu konumu halat ve 
plastik branda ile ışıkla halatın canlılığını ve de etkisini figürle ortaya koymaya çalışmıştır. 
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