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İ L K N U R  G Ü R C A N  

 
 

 

1972 yılında Isparta’da doğdu. Ankara Fen Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar ASELSAN ve TÜBİTAK 
ULAKBİM’de çalıştı. 
Çocukluğundan itibaren kendi çabalarıyla yürüttüğü resim çalışmalarına sırasıyla Mehmet 
Yılmaz, Nusret Dökmeci ve Oktay Bingöl gözetiminde devam etti. Çalışmalarını 2011 
yılından bu yana kendi atölyesi olan Sardunya Resim Atölyesi’nde sürdürmektedir. 
Çok sayıda karma sergiye katılmış olan İlknur Gürcan’ın sekiz kişisel sergisi bulunmaktadır. 
 
Resimlerimde ağırlıklı olarak günümüz şehir insanının günlük sosyal yaşamını konu 
alıyorum. Bunu yaparken şehir yaşamının getirdiği rutin ve tek düze yaşam temposunun 
içinde bile güzel ayrıntılar bulunduğunu hem kendime, hem de izleyenlere aktarmak 
istiyorum. Bunu yaparken elbette biraz da gördüklerimi idealize ediyorum. Mesela 
resimlerimin çoğu sokakları konu almasına rağmen kendi sokaklarımda hiçbir zaman uydu 
antenleri, birbiri üzerine tabelalar gibi görüntü kirliliği yaratan unsurlara yer vermiyorum. 
Sokaklarda daha fazla okuyan insan görmek istiyorsam, resimlerime daha fazla okuyan 
insan; daha fazla müzik duymak istiyorsam, sokak müzisyenleri; çiçek görmek istiyorsam 
saksılar dolusu çiçek ekliyorum… Sıradan bir günde, sıradan bir sokakta oturan, yürüyen, 
konuşan insanlarda, onları çevreleyen çiçeklerde, kapılarda, pencerelerde, hatta eskimiş 
duvarlarda görülmeyi bekleyen gizli bir güzellik ve mutluluk kaynağı olduğunu 
düşünüyorum… Bu yüzden mümkün olduğunca bu güzellikleri vurgulayan ve beni olduğu 
kadar izleyenleri de mutlu eden resimler yapmaya çalışıyorum. Resimlerime bakanlar 
kendilerini o resmin içinde hissetsinler ve en azından resimlerime baktıkları sürece mutlu 
olsunlar istiyorum. Belki bu sayede onlar da kendi yaşamlarındaki güzel ayrıntıların daha 
fazla farkına varırlar. 
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