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Galeri Artisfte 
sanatçılar geçidi 

istanbul Fulya*daki Galeri Artisfte 
8 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında çada˛ 
Türk sanatçılannın eserleri sergilenecek. 

KAD›R DEM›R 
I960 ›stanbul doumlu. Mimar Sinan Üniversite-
si Seramik ve Cam Bölümü'nden mezun oldu. 
Trakya Üniversitesi'nde 1991-95 yıllarında öre-
tim elemanı olarak görev yaptı. 1995 yılından be-
ri M.S.Ü. Seramik Bölümü'nde öretim görevlisi. 
1996 yılında Trakya Üniversitesi Arkeoloji ve Sa-
nat Tarihi Bölümü'nde Yüksek Lisans yapan sa-
natçı seramik dalında üç ödül sahibi. ›ki ki˛isel 
sergi açtı ve birçok karma sergiye katıldı. 

VECD› CANDEM›R 
1953 ›zmir doumlu. ›lk sergisini 1972'de Siya-
sal Bilimler Fakültesi'nde örenciyken açtı. Ay-
nı yıl Gazi Eitim Fakültesi Resim Bölümü'ne 
konuk örenci olarak kabul edildi. 1978 yılında 
Gazetecilik ve Halkla ›li˛kiler Yüksek Oku-
lu 'ndan mezun oldu. Gazete ve dergilerde mu-
habirlik ve çizerlik yaptı. 1990'a kadar gerçe-
küstü çizgide sekiz resim ve bir karikatür sergi-
si açtı. Çe˛itli ajanslarda grafiker ve sanat yönet-
menlii yaptı. 1994-95'te Hollanda'da resim ça-
lı˛maları hız kazandı. 2000'de "bayku˛"lar saye-
sinde resimle barı˛tı ve "Ku˛lar, Bayku˛lar, Ba-
yanku˛lar" serisini hazırladı. Candemir, Anka-
ra'da atölyesinde resim ve grafik çalı˛malarına 
devam ediyor. 
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KüCtür ve Sanal 

B›LUN 
Sanatçı, resme Yıldız Üniversitesi Yüksel Sa-
bancı Kültür Merkezi Yusuf Taktak Atölye-
si'nde ba˛ladı. 1995 yılında 6 ay süreyle Was-
hington Üniversitesi Prof. Marwin Herard Atöl-

yesi'ne devam etti. Yakın tarihe kadar Taktak 
Atölyesi'nde çalı˛tı. Kendi atölyesi olan Bi'de 
çalı˛malarını sürdürüyor. Uluslararası Plastik 
Sanatlar Dernei üyesi Bilun, birçok ki˛isel ve 
karma sergiye katıldı ve ödüller aldı. 

N›HAT ÇEL›K 
1991-97 Nünberg Güzel Sanatlar Akademi-
si'nde. Prof. C. Colditz'ten serbest resim eiti-
mi aldı. 1995-97 tarihlerinde de Prof. J. Grütz-
ke'den aldıı eitimle yüksek lisansını tamam-
ladı. Sanatçı nesneleri, dünyevi gerçekliklerin-
den kurtarıyor. Biçimlendirmeleri görev uygu-
lanabilirliine balı deil. Daha çok insanın psi-
kozmuzuna i˛aret eder. En saf mânâda bir sür-
realizmdir bu. Çelik, klasik sürrealizmi metare-
alizme dönü˛ümle˛tiriyor. Modern çaın seyir-
ciyle ileti˛imi, izahı mümkün olmayan kodlarla 
boan soytarı ta˛kınlıklarının aksine realite ile 
balarını koparmadıı için tercih edilmelidir 
(Carl Michael Hohbaue). 
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