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B U R Ç A K  G Ü N E R  G Ö L G E L İ  

 
 

 

Burçak Güner Gölgeli ,1978 Yılında İstanbul'da doğdu. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Anadolu 
Üniversitesi, Felsefe bölümünde öğrenimine devam etmektedir. 
Birçok karma sergide yer almıştır. Halen çalışmalarını İzmir ve Didim'deki atölyelerinde 
sürdürmektedir. 
 
ÖDÜLLER ; 
1999 , Turgut Pura Resim ve Heykel Yarışması, Naci Artun Özel Ödülü , 
2000 , Turgut Pura Resim ve Heykel Yarışması, Başarı ödülü , 
2001 , İzmir Özel Türk Koleji Bahattin TaGş Resim Yarışması, Başarı Ödülü 
2019 , 18. Şefik Bursalı Resim Yarışması , Mansiyon 
 
SANAT GÖRÜŞÜ ; 
Yaşadığımız coğrafya ,günümüzde ilginç bir düşünme yöntemi geliştirmiştir. 
Anlık görüntüler üzerine , anlık yorumlar geliştiren bu yüz yıl insanı ,büyük gafletler inşa 
etmektedir. 
Muazzam bir akıl çağında, en büyük aptallıkları yaşarken, gözün gördüğü çoğu kez 
yanıltıcıdır. 
Aklı dışarda bırakan, bir '' göz düşü''ndeyiz. Küpürler serisi, çağın barbarlığına tanıklıktan 
başka bir şey değildir. 
Kitle iletişim araçları , politika ve kapitalist sömürü , 
en çok kadınların ve çocukların üzerinden deforme olduğu bir çağdadır. 
Hangi hikayenin derinlerine inerseniz inin , hep bir şiddet ve yıkım var. Barbarlık, her yer 
de… 
Ekolojik problemlere inat, bildik tüketim alanlarına devam ederken, bilmediklerimize anlık 
unutkanlıklarla devam ediyoruz 
Geçmiş bir uygarlığın üstüne, hızlı kolay ve çirkin olan her şeyi ile inşa halindeyiz ve sona 
yaklaşan bir anı yaşıyoruz. 
Benim resim alanım ,bu ana bir tanıklıktır, bir sonraki yüz yıla bırakılan bir imaj değildir. 
Evrendeki başka bir olası yaşam formuna küçük bir katkıdır. 
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