
 

We are very excited for having @rengigul.ural with us in Ongoing 

Conversation's -Drawn Together 

 

Rengigül Ural is a Turkish book author, research-writer, illustrator and publisher 

based in İstanbul. She was educated at London Trinity House School, London 

Nautical, Kennington College, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Hacettepe 

Üniversitesi and graduated at Boğaziçi University, Department of Tourism 

Administration. Ural actively organizes many cultural and artistic events as she did in 

the past years and established RE Books Arts Publishing House in 2017. She publishes 

her drawings as postcards and bookmarks for the benefit of Unicef and TEGV while 

collecting her family heritages to preserve for her family's next generations. 

 

We are very excited for having @rengigul.ural with us in Ongoing Conversation's 

ongoing mail art project, Drawn Together. 

 

The power of art in a time of Covid-19 – Year 2020. I do thank you for giving me the 

opportunity to participate in Drawn Together, curated by @soude.dadras I indeed 

believe this worldwide project brings us together. I used my two drawings for this 

project named: 

1-theM’s Civilization – Ginkgo biloba 

2-the Voice and of Rainbow’s Blossom 
 

    
 

Yorumlar: 
 

Ne kadar guru duydum anlatamam size. Hem de bugünün Türkiye’sinde 

bir kadın olarak. Harikasınız. Hepimize örneksiniz. Sağolun, varolun. 
Emine Gülçelik.  

 

Değerli Rengigül Hanım, 
Harika işlere imza atıyorsunuz. Sizi yürekten tebrik ederim. E kısa 

zamanda görüşmek dileğiyle. Selam ve saygılarımla, Prof. Dr. Ziya Öniş 

 

https://www.instagram.com/rengigul.ural/
https://www.instagram.com/rengigul.ural/
https://www.instagram.com/soude.dadras/


Tahmin edeceğinizden daha fazla mutlu oldum. Candan kutluyor ve 

dedelerimize layık başarılarınızın devamını dilerim. Sonsuz sevgi ve 
selamlarımla, Ebru Sanver 

 

Sevgili Rengigül, 
Bu muhteşem haberi benimle paylaştığınız için pek çok teşekkür ederim. 

Beni çok sevindirdiniz. Sizi gönülden kutlarım, ne kadar gurur duysanız 

azdır. Başarılarınızın devamını diler, size sevgi ile öperim. Linda 
Kuyumcuyan  

 

Bu naif çizgileri ve ifadeyi; sizli, Adolf Wölfli ve Kahlo bileşimi gibi… Balık 

ve yengeç bileşimi Rengigül Hanım. Ellerinize, beyninize sağlık. Dilek 
Dişbudak 

 

Sizinle gurur duydum. Tebrik ederim. Kalıcı ve önemli eserler 
yaratıyorsunuz. Ne mutlu size ve ailenize. Sevgilerimle, Sennur 

Hamamcıoğlu 

 

 


