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"Tünel Sanat Galerisi" 
Güngör Bilgin ve Erol 

Bulut'u aırlıyor 

T.C. Ziraat Bankasının, sanata destek vermek amacıyla 
kullandıı "Tünel Sanat Galerisi" ˛imdiye kadar onlarca 

sanatçıya ev sahiplii yaptı. Güngör Bilgin ve Erol Bulut'un 
sergisini de sanat severler 30 Araltk-17 Ocak tarihleri arasında 

izleyebilecekler. 

Prof. Dr. EROL BULUT 

1955 yılında ›neada'da dodu. 1981 yılın-
da t.D.G.S.A. Yüksek Resim Bölümü'nü üs-
tün ba˛arıyla bitirdi. 
1982 yılında M.Ü.'ne öretim görevlisi ola-
rak girdi. 1955 yılında doçent. 2001 yılında 
ise profesör oldu. Görev yaptıı Güzel Sa-
natlar Fakültesi ile konu˛macı olarak katıl-
dıı konferanslarda sanat ve resim sanatı 
üzerine çok sayıda bilgi aktarımında bulun-
du. 133 karma sergiye katılan sanatçı, ›s-
tanbul, Ankara, ›zmir. Antalya ve Bursa'da 
da 18 ki˛isel sergi açtı. Barselona'da "Ça-
da˛ 45 Türk Ressamı" sergisine de katıldı. 
Sanatçının çounluunu resmi kurumların 
verdii on tane ödülü bulunmakta. Bunun 
yanında birçok büyük bankanın ve müze-
nin koleksiyonlarında sanatçının eserleri 

D›R›M/ltAStM-ARAlIK 2002 
VII 



•Kültür vt Sanat 

bulunmakta. Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Tay-
fun Akkaya. Erol Bulut için ˛u yorumu ya-
pıyor: "Erol Bulut: Türk resminde a˛ırıya 
kaçmayan fantastik-sürrealist bir eilime 
yönelen, geni˛ dü˛ ve tasarım gücüne sa-
hip, akademik birikimin süzgecinden ge-

Odülleri 
1982- Sanatçılar dernei "Üstün Ba˛arı 
Belgesi" 
1986- T.B.M.M. Milli Egemenlik konulu 
resini yarı˛ması "Jüri Özel Ödülü" 
1987- Orman Bakanlıı omıardarrmız 
konulu yarı˛ma "Mansiyon" 
1987- Tekel Resim Yarı˛ması "BirmcUik 
Ödülü" 
1988- Bütün Zamanlar Resim Yarı˛ması 
"Birnıcilik Ödülü" 
1989- 2. Kolordu Komutanlıı "Çanakkale 
Sava˛ ları" konıüu resim çalı˛maları -
Taktir Belgesi 
1990- KiUtür Balmnhı "Mevlaııa" resim 
yarı˛ması - Birincilik Ödülü 
1991- Kiutür Bakanlıı "Mevlana" resim 
yarı˛ması - Mansiyon 
1992- MÜ. Ba˛ardı Ör. Üyeleri "Onur 
Belgesi" 

çen bir duyarlılık ta˛ıyan, tüm resimlerinde 
gözlem, ele˛tirel deerlendirme ve ön ya-
˛antıların zenginliini hissettiimiz geni˛ 
bir konu açılımına, olgun bir desen anlayı-
˛ına sahip, biçimden öze inerken grafik dü-
zende ve renk düzeninde rahat, özgün, ye-
ni, yapıcı ve yaratıcı bir yoruma varabilen 
bir sanatçı..." 
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KfiCtür ve Sanat 

GÜNGÖR B›LG›N 

Sanatçının resim sanatıyla ya-
kınla˛ması, Gümü˛hane Ö-
retmen Okulu'nda örenci ol-
duu yıllarda ba˛lamı˛. 1988 
yılında emekli olduktan son-
ra, uzun yıllar ara verdii re-
sim çalı˛malarına yeniden 
ba˛layan Güngör Bilgin, 
"Resim ve Heykel Müzeleri 
Dernei"nin düzenledii kurs-
larda önce Gökhan Anlaan. 
sonra Yusuf Taktak Atöl-
yesi'ne devam etti. Sanatçı, 
1993 yılından bugüne dek 
Yusuf Taktak ile birlikte çalı˛-
malarını sürdürmektedir. Bu 
sergi sanatçının be˛inci ki˛isel 
sergisidir. 
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