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Z E K İ Y E  A K A L I N  

 
 

 

Sanatçı Berlin/Almanya doğumlu. Eğitimine Türkiye’de devam etti. Dilini hiç bilmediği eski 
bir Rum köyünde yaşadı uzun yıllar. Yoğun kareler kaldı hayal dünyasında bugüne yansıyan. 
Çoğu eserinin ismi Rumca ‘dır bu sebeple.  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim 
Fakültesi, Resim-İş öğretmenliği, Grafik bölümünden mezun oldu. Akademik hayatını 
üniversite üçüncüsü ve bölüm ikincisi olarak bitirdi. Ankara ilinde Milli Eğitim Bakanlığında 
Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görevini sürdürmektedir. İki kişisel sergi açtı. Ulusal ve 
uluslararası birçok karma sergide yer aldı. Çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. 
 
ÖDÜLLER 
2003 Süper Star başarı ödülü 
 2003-2015 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen başarı ödülleri 
 2013 Öykü dalında il birinciliği  
 2016 Saküder Sanat ve sanatkârlar Topluluğu ödüllü resim yarışmasında sergileme ödülü. 
 2017 Colortone ‘’Bedriye Fidan Kadın ve Renk’’ konulu resim yarışmasında sergilenme 
ödülü. 
 2017 Adana Ressamlar Derneği resim yarışmasında sergilemeye değer ödülü. 
 2019 Colortone ‘’Serbest’’ konulu resim yarışmasında sergilenme ödülü. 
 
KİŞİSEL SERGİLER 
Arnavutköy Belediye Kültür Merkezi/İstanbul (2002) 
Bakırköy Basad Sanat Galerisi/İstanbul (2003) 
 
SANATI HAKKINDA 
İnsanoğlunun fazlasıyla gerçeklerle iç içe olduğu modern dünyada birey, hayalden ve 
estetikten uzaklaşırken Ressam bu gerçekliği kırmaya çalışır. Dünyanın sorunsallarını 
kendi iç dünyası ve hayal gücüyle yorumlayarak sanatını icra eder. Sanat, bireylerde yeni 
anlamlar kazanmak üzere sanatçıdan gerçeklikler dünyasına doğru renkler ve dokularla 
yola çıkar. 
Ressam, bu dönem kompozisyonlarında ağırlıkta üç temel nesne kullanıyor: Kadınlar, 
atlar ve anahtarlar.  Sanatçıya göre zaman sonsuz bir döngü içinde akıp giderken, 
ruhumuzun hissettiği her duygu yeni bir kapıdır. Sonsuzluğa açılan ya da sonsuza dek 
kapanan. 
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