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Adana’da do¤mufl, ilk ve orta ö¤renimini bu ilde tamamlad›ktan sonra 1964 y›l›nda ‹stanbul Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi’ne girmifltir. Akademi’de Cemal Tollu (Neflet Günal, Dinçer Erimez) Atölyesi’nde
e¤itimini sürdürmüfl ve 1969 y›l›nda Yüksek Resim Bölümü’nden mezun olmufltur. Mezun olduktan sonra
Akademi’nin Sadi Diren Atölyesi’nde iki y›l süreyle seramik e¤itimi görmüfl, 1970-1973 y›llar›nda ‹stan-
bul, Adana ve Ankara’da Resim ve Sanat Tarihi ö¤retmenli¤i yapm›flt›r.

Uzun süre kald›¤› Avustralya, Pakistan, Almanya, Yunanistan ve Türkmenistan’da, ayr›ca ‹talya, Fransa,
‹sviçre, Suriye ve Ürdün’de resim sanat›yla ilgili incelemelerde bulunmufltur. Almanya’da Federal
Sanatç›lar Birli¤i (BBK) üyeli¤ine kabul edilmifltir. Resim dal›nda ilk ödülünü ilkokulda ö¤renciyken alan
sanatç›, Yunanistan’daki çal›flmalar› nedeniyle 1997 y›l›nda resim dal›nda “Abdi ‹pekçi Dostluk ve Bar›fl
Ödülü”, Türkmenistan’da açt›¤› sergi ve bir Türkmen ressamla ayn› tuval üzerinde çal›flarak ortaya
ç›kard›klar› eser nedeniyle 2003 y›l›nda  “Türkmen Dostluk Ödülü”,  Armada Sanat Festivali’ni düzenleme-
si ve eserleriyle Festival’e katk›s›ndan dolay› 2004 y›l›nda “Armada Sanat Ödülü” alm›flt›r.

Yurt içinde ve Avustralya, Pakistan, Almanya, Yunanistan, Türkmenistan, Suriye, Ürdün, ve ‹sviçre’de
30 kiflisel sergi açan, 26 serginin küratörlü¤ünü üstlenen, 100’ün üzerinde karma sergiye ve sanat festival-
lerine kat›lan, müzayedelerde eserleri sanatseverlere sunulan, bir k›sm› ‹ngilizce, Yunanca ve Arapça olmak
üzere on katalogu bulunan, yaz›l› bas›nda hakk›nda çok say›da haber ve yaz› yay›mlanan, televizyonda sanat
programlar›na kat›lan sanatç›n›n Türkiye’de ve yurt d›fl›nda koleksiyonerlerde, özel ve resmi kurulufllar ile
sanat galerilerinde ve müzelerde çok say›da eseri bulunmaktad›r.

Çeflitli kurulufllarda Türk ve Dünya Resim Sanat› hakk›nda verdi¤i konferanslar nedeniyle teflekkür ve onur plaketleri, gazilerin rehabilitasyonuna
sanatla katk›s›ndan dolay› Türk Silahl› Kuvvetleri Elele Vakf›’ndan flükran plaketi alm›flt›r.

D›fliflleri Bakanl›¤› Suna Çokgür Il›cak Sanat Galerisi’ni kuran ve Mart 2005-Mart 2007 tarihleri aras›nda küratörlü¤ünü üstlenen, halen Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi Mezunlar› Derne¤i Ankara fiubesi’nin Baflkan› ve Bosphorus Sanat Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi ve yazar› olan sanatç›
çal›flmalar›n› Ankara’da sürdürmektedir.

Kapaktaki eser: “Bo¤az'da 29 Ekim”, 90x90 cm

hkgursoz@gmail.com
www.hkgursoz.com • www.lebriz.com/haticekumbaracigursoz

Adres: Konutkent 2, B-6 Blok B-13 Çayyolu ( 06810) ANKARA
Tel: (0.312) 240 68 32 • Faks: (0.312) 242 02 80 • GSM: (0.533) 349 74 96

Kiflisel Sergiler

2009 “Köprüler”, Devlet Resim ve Heykel
Müzesi, Ankara (Yunan sanatç› Sofia
Kalogeropoulou ile birlikte

2009 “Köprüler”, Devlet Resim ve Heykel
Müzesi, ‹zmir (Yunan sanatç› Sofia
Kalogeropoulou ile birlikte)

2008 Basel Kitap Fuar› “Buch 08”, Basel
‹sviçre

2008 Mövenpick Otel, Cenevre, ‹sviçre
2007 “Köprüler”, Aenaon Sanat Galerisi,

Atina, Yunanistan (Yunan sanatç› Sofia
Kalogeropoulou ile birlikte)

2007 Gallery Art & Life, ‹stanbul
2007 Royal Cultural Center, Fahr el Nisa Zeid

Salonu, Amman, Ürdün
2006 Al-Baath Sanat Galerisi, fiam, Suriye

2006 Halep Kültür Merkezi, Halep, Suriye
2005 Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara

(Türkmen sanatç› Öwezmuhammed
Mammetnurow ile birlikte)

2004 Armada Al›flverifl Merkezi (Armada
Sanat Festivali), Ankara, Türkiye 

2003 Türkmenistan Milli Müzesi, Aflkabat,
Türkmenistan

2001 ‹.M.K.B. Sanat Galerisi, Ankara
2000 Emlakbank  Sanat Galerisi, ‹stanbul 
1998 Transparan Sanat Galerisi, Ankara
1995 Aenaon Sanat Galerisi, Atina, Yunanistan
1993 Antinor Sanat Galerisi, Atina, Yunanistan
1993 Sina Sanat Galerisi, Atina, Yunanistan
1992 Akbank Sanat Galerisi, Adana
1991 Emlak Bankas› Sanat Galerisi, Ankara

1991 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara
1990 Bank für Gemeinschaft Sanat Galerisi,

Bad Godesberg, Almanya
1989 Art Gallery, Bad Godesberg, Almanya
1989 Theodor Heuss Kütüphanesi Sanat

Galerisi, Berlin, Almanya
1988 Türkiye ‹fl Bankas› Sanat Galerisi, Berlin,

Almanya
1987 Belediye Sanat Galerisi, Siegburg,

Almanya
1986 Doku Sanat Galerisi, Ankara
1976 Pakistan Art Council, Rawalpindi,

Pakistan
1975 Bartoni International Gallery, Melburn,

Avustralya
1969 Taksim Sanat Galerisi, ‹stanbul 
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Hatice Kumbaracı Gürsöz Resminin Özgün Dinamikleri

Ümit Gezgin 
Sanat Elefltirmeni 

RES‹MDE ESTET‹K B‹R K‹ML‹K YARATMAK
Resim tarihi bize göstermifltir ki; salt resim yapmak, giderek resmi sadece bir ifade ve anlat›m arac› olarak kullanmak yeterli de¤ildir;
ayn› zamanda özgün bir boyut, giderek de bu özgünlü¤ün içini dolduracak bir misyon esteti¤i de yüklenmek gerekmektedir. Yoksa
resim kiflisel bir anlat›m ve ifade boyutlar›nda kal›r ve sanat›n kendine özgü var oluflu içinde yer almayabilir. 

Bu noktadan bak›ld›¤›nda sanat tarihi sanatsal üretim tarihi oldu¤u kadar, ayn› zamanda üretilen sanatsal ürünlerin de¤erlendirildi¤i,
kategorize edildi¤i ve yeni anlamlar yüklenildi¤i bir kavram, anlam ve düflünce tarihi olarak da karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Görsel sanatlar kendi özgün kimli¤ini olufltururken, bunu sanatç›lar üzerinden kurgular. Sanatç›lar›n kal›c› özgünlükteki yap›tlar› hem
geçmifl büyük sanatç› ve eserlerin birikimini üzerlerinde tafl›r, hem de güncel ve gelece¤e yönelik yap› tafllar›n›, anlam ve kavram alan-
lar›n› oluflturur. Türk sanat› ve özelde bu sanat›n resim kolu içinde de tarihten güncelli¤e uzanan süreç içinde ressamlar hep kimlik,
Bat›l›laflma, yenilik, gelenek ve modernlik aras›nda  bir aray›fl›n içinde olmufllard›r. Bu aray›fl ço¤u kere yarat›c› aktiviteyi yönlendir-
mifl, yine onlar› sanatsal anlat›m noktas›nda biçimlendirmifltir. 

Türk resim tarihi üretim, yarat›m tarihi oldu¤u kadar, bir aray›fl›n kiflisellik üzerinden yeniden kurgulanmas›n›n ortak zemini olarak da
karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹flte, kendi özgün anlat›m olanaklar›n› gelifltiren, giderek bu olanaklar› gelenek ve teknik noktalarda, özgün bir
yap› esteti¤ine tafl›yan sanatç›lar›n içinde yer alan Hatice Kumbarac› Gürsöz de; resmin sadece anlat›m de¤il, ayn› zamanda bir estetik
disiplin yaratma, giderek bu disiplini misyon boyutunda de¤erlendirme oldu¤unu da bize gösteriyor. Sanatç›n›n kurgulad›¤› resimler
özgün ifadeler olarak ortaya ç›k›yor. Bu ifadeler zengin içerik ve bol ça¤r›fl›ml› estetik dille, bütün izleyenlerde en bafl›nda hayranl›k
duygusu uyand›r›yor. Resmin lirik bir düzleme tafl›nd›¤› Gürsöz pentürü, görsel de¤erlerin harmanland›¤› ortak alan haline
dönüflüyor…

RESM‹N KUfiATICI B‹R K‹ML‹⁄E SAH‹P OLMASI 
Hatice Kumbarac› Gürsöz resmi kendi ifade noktalar›n›, özgün teknik aç›l›mla da destekleyen, giderek de kültür, gelenek, modernite,
insan ve yaflam gerçekli¤ini bütünsel bir yap› içinde gören özelli¤iyle kendini konumland›r›yor. Bu resim, gelene¤i Anadolu bozk›r›nda
arayan Bedri Rahmi ekolünün, flehre, giderek insana ve bütün bir Türkiye'ye, ça¤dafl bir  efsane diliyle anlatan boyutlara ulaflarak; yeni
ve özgün biçim ve içeri¤e sahip oluyor. 

Gürsöz akademik dili yumuflatarak, halk sanatlar›m›z, Karagöz ve Hacivat ve onlar›n dahil oldu¤u kültür co¤rafyas› ve minyatür
gelene¤i içinden beslenerek; ama bu gelene¤i olabildi¤ince ça¤dafl da k›larak; bir özgün kimlik tan›m› boyutlar›nda esteti¤e döküyor.
Bu Anadolu kültürünün ça¤dafl bir dile, masals› söylem boyutunda tafl›nmas› hadisesidir ki, zor olan da buras›d›r. Birçok ressam›n
gelenek, diye ayak diretirken çözemedikleri dü¤üm de asl›nda tam bu noktadad›r. Hatice Kumbarac› Gürsöz bunu çok iyi ve baflar›l›
bir düzlemde çözmüfl; kendine özgü bir dil ve estetik anlay›fl yaratm›flt›r. 

Elbet bu dil ve anlay›fl kolay oluflmam›flt›r onda. Ama yo¤un dünya sanat› gözlemi, toplumlar›, sanatlar›n› yak›ndan takip etme bilin-
ci ve imkan›; kendi kültürünün zenginli¤ini, birikiminin çeflitlili¤ini ona daha iyi kavratm›fl ve neticesinde hepsiyle birlikte ortak bir
senteze ulaflm›flt›r. Bu sentez, yaflayan, dinamik bir strüktür oluflturmufltur onun resminde. Yaflayan, c›v›l c›v›l renk atmosferi içinde,
özgün birer resimsel ifade gelifltirirken; resmin ayn› zamanda kültürün evrensel noktalara tafl›nmas› ve bir kültürel, sanatsal köprü vaz-
ifesi görmesi gerekti¤ini de çok iyi kavram›flt›r. Neticede o görselli¤in kendine has de¤erlerini, kendi kültürü ve Bat› kültürünün
birikimiyle harmanlam›fl; bu harman› özgün ve yüksek bir estetik düzlemde, yarat›c› noktaya ulaflt›rm›flt›r. 

Bu dil, do¤ay›, kenti, insan›, ‹stanbul'u, gökyüzünü, çiçe¤i, mart›y›, denizi ve bulutlar›; ama k›saca bütün bir Türkiye'yi, bütün bir
dünyay› kuflatarak kendi özgün esteti¤ini ortaya koymaktad›r. Sanatç›n›n son sergisi de özellikle bu evrensel kuflat›c›l›¤›n renk-biçim
form ve anlat›m› olarak üst düzeyde ortaya ç›kmas› olarak özetlenebilir…



Çocuklu¤um ve gençli¤imin geçti¤i Adana'da bir 29 Ekim Geçidi… Hayatlar›n› e¤itime adayan annem ve babam yetifltirdikleri ö¤ren-
ciler gibi a¤abeyimi ve beni de vatan ve Atatürk sevgisiyle büyüttü. Ben de evlatlar›m› ayn› anlay›fl ve duygularla yetifltirdim. Bu sergi-
mi hayatlar›n›n 42 y›l›n› e¤itime adayan rahmetli annem ve babama (Emine ve Ferit Kumbarac›)  ithaf ediyorum.

Hatice Kumbarac› Gürsöz
22 Aral›k 2010



“Ata'ya Sayg›”, 60x80 cm



“Adana Hat›ras›”, 50x40 cm



“Pencerede Gelincikler”, 50x40 cm



“Adana’da Anneannemin Evi”, 40x50 cm



“Mari’de (Pakistan) Bir Pazar Günü”, 60x60 cm.



“Benim ‹stanbul'um”, 70x90 cm



“Pazar Yeri”, 40x50 cm



“Eminönü Köprüsü”, 70x50 cm



“‹stanbul'da Aflka Dair”, 80x100 cm



“Uçun Kufllar Uçun ‹zmir'e Do¤ru”, 50x70 cm



“Balonlu Çocuk”, 37x30 cm



“Veda”, 50x70 cm



“Van Gogh'a Sayg›lar”, 50x40 cm



“Deve Gürefli”, 60x80 cm



“Akropol'de Dostluk”, 50x40 cm



“Cumhuriyet Bayram›”, 60x50 cm



“Karfl› K›y›da Aflk“, 50x60 cm



“Hüzünlü Bekleyifl”, 50x40 cm



“Gelin”, 50x40 cm



“Pencere'de Papa¤an”, 30x24 cm

“‹stanbul'dan Sevgilerle”, 60x90 cm



“Pencerede Hüzün”, 35x25 cm

“Bekleyifl”, 40x50 cm



“Pencerede Mart›lar”, 24x32 cm

“Pencerede Porselen Kedi”, 30x24 cm



“Yeni Y›l”, 50x50 cm

“Pencerede Sevgi”, 40x30 cm



“Haberci”, 50x40 cm

“Pencerede Kedi”, 30x24 cm



“Bal›k Burcu”, 20x40 cm



“fiahmeran”, 24x36 cm



“Ana ve Çocuklar”, 50x40 cm



“Ana ve Çocuk”, 60x50 cm



“Sanatç›n›n Sonu”, 50x40 cm



“Primadonna (Semiha Berksoy)”, 50x40 cm



“Madencinin Aflk›”, 60x50 cm



Sanata Hizmet Sanatç›ya Destek

Bu katalog Hatice KUMBARACI GÜRSÖZ’ün Vak›fBank Atakule Sanat Galerisi’nde
22 Aral›k 2010 - 02 Ocak 2011 tarihleri aras›nda aç›lan resim sergisi nedeniyle

Vak›fBank taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.


