
ERHAN BAYLADI Kimdir?

1951 yılında İstanbul'da doğan sanatçı; birçok sanat dalında gösterdiği faaliyetin 
yanında fotoğraf sanatıyla da yoğun olarak ilgilenmektedir. Daha ziyade doğa ve 
manzara üzerine çalışan sanatçı, fotoğraflarını alışılmışın dışında anında görüp 
çekerek değil, önceden araştırıp mekâna ve manzaraya göre kompozisyonlar 
kurarak ortaya çıkarır. Yağmur sonrasını ve bulutlu havaları tercih
eder ve bekler. Kompozisyon oluşturacağı yerleri önceden belirler ve o yere göre 
modellerinin kıyafetlerini ve giyecekleri renkleri tespit eder, hiçbir şeyi tesadüfe 
bırakmaz.

Sanatçı doğanın en güzel ve ilgi çekici yerlerinde, en uygun ışıkta, bulutların en güzel
tabloları çizdiği zamanda basar makinesinin deklanşörüne. Bazen bir lale tarlasında, bazen
gelinciklerin arasında durur kadın, çevrelediği ortamın içinde kaybolur sanki. Bazen kış, bazen
bahar, kimi zaman da sonbahardır mevsimlerden. Kışı da unutmaz âdeta tablo misali
fotoğraflarında. “Kadın doğaya bu kadar mı yakışır?” dedirtir sanatçının çektiği fotoğraflar. 
Oluşturduğu her fotoğrafta bolca emek ve akıl vardır.

Çalışmalarının, fotoğraftan ziyade resim görünümü kazanması için uğraşan ve yarattığı bu
tarzda birçok kişiye örnek olup yine birçok öğrenci yetiştiren sanatçı; 2009 yılında İstanbul fotoğraf
merkezinde, 5 usta 5 atölye isimli özel projede Bülent Özveren, Loris Medici, Mehmet Kısmet,
Orhan Yayla gibi tanınmış fotoğrafçılarla birlikte 6 ay süreyle dijital fotoğrafçılık üzerine eğitim
vermenin yanında Türkiye'de bazı kuruluşlarda ve derneklerde de kendi tarzında fotoğraf eğitimi
vermiştir. Fotoğraflarında daha çok doğayı işleyen sanatçının Erhan Bayladı Sanat Evi isimli bir 
galerisi bulunmaktadır. Eserlerini olabildiğince çok sayıda sanarseverin izleyebilmesi için kültür 
merkezleri ve AVM'lerin sergi salonlarını tercih eden sanatçı, şimdiye dek: 
Sandal ve Doğa - Doğadan Yansımalar-Masal gibi- Kadın ve Doğa  isimli 17 kişisel sergi 
açmıştır.

Sergileri ;

• Beylikdüzü Marka city AVM.
• Bakırköy Yunus Emre K.M 2010
• Eyüp Flatofis AVM.
• Yeşilköy Airpot AVM.
• Maltepe Türkan Saylan K.M.
• Bakırköy Yunus Emre K.M 2011
• Tarlabaşı İstanbul Fotoğraf Merkezi
• Ataköy İspirtohane
• Beylikdüzü Migros AVM.
• İkitelli Deposite AVM.
• Büyükçekmece Ramada Otel
• Erhan Bayladı Sanat evi
• Beylikdüzü Perlavista AVM.
• 2011 Lepra hastanesi yararına Yunus Emre K.M.
• Beylikdüzü K.M.
• Büyükçekmece K.M.
• Sefaköy K.M.


