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Bu tablolardan sanat 'taş'ıyor
Sanatta yen arayışları kültür geleneğ n n b r devamı olarak gören sanatçı
Feh m İbrah m Hakkıoğlu’nun çakıl taşlarından yaptığı tablolar Tuzla’da
serg len yor.
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Yarım asrı aşkın b r süred r çakıltaşlarıyla dertleş yor, onları en güzel formlarda
tablolara dönüştürüyor. Sanatçı Feh m İbrah mhakkıoğlu 1963’ten bu yana
res mler nde temel malzeme olarak çakıl taşlarını kullanıyor. İbrah hakkıoğlu
dünyada lk uygulayıcısı olduğu bu tarzı İsmek kurslarında öğrenc ler ne ders
olarak da öğret yor. Sanatçının yurt ç ve yurt dışında açılan çok sayıdak özel ve
karma serg lerde eserler var. Ressam Feh m İbrah mhakkıoğlu’nun
“Çakıltaşlarından Yansımalar” adlı serg s se dün Postahane Mahalles ’ndek
Tuzla Beled yes Rumel Kültür Merkez ’nde sanatseverlerle buluştu. 23 Ek m’e
kadar açık kalacak serg de çakıl taşlarının sanatla buluşmasını zlemek mümkün.
Feh m İbrah mhakkıoğlu
20 Mayıs, 1940 senes nde Erzurum’da doğdu. Sanatla olan yakınlığının kökler
a le geçm ş ne dayanmakta. Feh m İbrah mhakkıoğlu “Mar fetnâme” s ml eser n
müell f Erzurumlu İbrah m Hakkı Hazretler n n altıncı kuşak torunlarından.
Resme tutku dereces ne varan lg s çok küçük yaşlarda başladı. Doğduğu
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toprakların kl m , kültürel ve sosyal yapısı, tab at
güzell kler onun z hn nde tuvale düşen
görüntüler olarak canlanıyordu. İlk fırça darbeler
hattat ve şa r olan babasının boyalarıyla yaptığı
denemelerd r. İlkokuldayken res m öğretmen
Burhan Alkar kab l yet n farkett ğ öğrenc s n
teşv k ett . O yaşlarda yalnızca resme değ l görsel
sanatların her dalına karşı büyük merakı vardı.
Özell kle heykel sanatıyla da lg lend ve lk
serg ler nde bu alandak çalışmalarını da
serg led . Ankara’da ressam Cemal B ngöl’le
tanıştı ve z yaretler nde ondan res m tekn ğ yle
lg l öneml b lg ler ed nd . 1960-1970’l yıllara
a t belgesel n tel ğ nde kısa metrajlı f lmler çekt .
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