SEBA UĞURTAN
1956 Yılında İstanbul’da doğdu. Lise yıllarında Devlet Resim ve Heykel Müzesinde öğrenim
görmeye başladı. Birincilikle girdiği Üniversitede öğrenimini Şeref BİGALI, Cavit
ATMACA, Fahri SEVER, İbrahim BOZKUŞ gibi önemli sanatçıların atölyelerinde sürdürdü.
1978 yılında 9 Eylül Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı
Fakültede Lisans Eğitimini tamamlayarak, Resim Ana Sanat Dalından mezun oldu.Çeşitli
Lise ve ortaokullarda resim öğretmeni olarak 20 yıl görev yaptı.1988 yılında kendi
atölyesinden yetişen ve dışarıdan kendini destekleyen ressamlarla su grubunu kurdu. Kendisi
ve grup Uluslararası düzeyde çok sayıda sanat etkinliği hazırladı. Bu etkinliklerden elde
edilen gelir, yardım derneklerine bırakıldı. Seba UĞURTAN, yaşadığı kent olan İzmir’de
profesyonel ressamlarda ilk sanat etkinliklerini düzenledi. En önemli ödüllerinden biri,
Cahterina MEDİCİ Resim Yarışması Dünya 5-6.lığı Lilly ONCOLOGY tarafından
düzenlenen resim yarışmasından aldığı dünya 2.liğidir. Sanatçı 2007 yılında Floransa’da
düzenlenen Uluslararası Sanat Bienaline katılmıştır. Dünya Barış derneğine Bienalde
sergilenen Mevlana konulu tüm eserlerini hediye etmiştir. İzmir’e Galeri OBJE ve Galeri
SEBA olmak üzere iki sanat Galerisi kazandırmıştır. Şu an çalışmalarına kendi sanat galerisi
olan Galeri SEBA’da devam etmektedir. Sanatçı çok sayıda kişisel sergi açmış ve Karma
sergiye katılmıştır.
SEBA UĞURTAN
(International Izmir Art Biennial General Art Director)
www.bienalizmir.org-www.galleryseba.com Seba Art Gallery Tel&fax +902324453340
She was born in İstanbul in 1956.She has studied in the Governmental Museum of Art and
Statue during her High School years...During her university education she has studied
painting with important artists. She was graduated from the Art section of the faculty of
Education belonging to 9 Eylül University in 1978.She has worked as an art teacher for 20
years and besides that she has opened an art gallery-Obje-.She has painted without stopping
for years. She has used lively and vigorous brushes in her paintings parallel to her soul.
She has opened a new Gallery with the name of Seba in 1999, and founded Water Group with
the artists from her gallery. She has organized many exhibitions within and outside the
country. She has received the secondary world award in the art contest that is organized by the
Lilly Oncology in Great Britain in 2004. She has got the award of fifth and sixth rank in the
world in Caterina Medici art contest in Firenze. present all works of Mevlana on world peace
association has been exhibited in the Biennale. Izmir, two art gallery Gallery of the objects
and gave seba gallery. Saba Gallery, which currently continues to work his own art gallery.
The artist participated in numerous personal exhibitions and group exhibitions. (International
Izmir Art Biennial General Art Director) www.bienalizmir.org-www.galleryseba.com Seba
Art Gallery Tel&fax +902324453340

