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S Ü M E Y R A  İ L H A N  

 
 

 

Sümeyra İlhan 1988 yılında Bursa’da doğdu. 
2010 yılında Uludağ Üniversitesi, Resim - İş Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 
2012 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim 
Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans Programını tamamladı. 
2016 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda başladığı 
Sanatta yeterlik eğitimine devam etmektedir. 
2016 yılında atandığı Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim 
Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir. 
Sanatçı, ulusal ve uluslararası grup sergilerinde yer almıştır. 
 
Kişisel Sergiler 
2012 ‘Sümeyra İlhan Resim Sergisi’  Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Çanakkale 
2009 ‘Desen Sergisi’ Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sergi Salonu, Bursa 
 
Sanatı Hakkında 
Çalışmaları benliğin temsilini oluşturan nesnelerdir. Benliğin bilinçli bilinçdışı varlığının da 
yansımasıdır. Benlik iç ve dış dinamiklere bağlı olarak kendisini sürekli yıkıp yeniden 
yapılandırarak tamamlanmaya çalışır. Benliğin yaşam boyu süren bu işleyişi yine onun bir 
temsili olan benlik nesnesi olarak sanat yapıtı açısından da mümkündür. Benliğin dinamik 
bu işleyiş sistemi onun temsili olan sanat yapıtında da aynı şekilde çalışarak kendini var 
etmelidir. Benlik nesnesi olarak sanat yapıtı yaratıcısının psikolojik süreçleri, yaşantı 
deneyimleri, bulunduğu zaman, mekan ve enerji bağlamları arasında yıkım ve yeniden 
yaratım süreçleri ile kendini tamamlamaya var olmaya çalışmalıdır. Benlik ve sanat yapıtı 
eş zamanlı olarak yıkım ve yaratım arasında dönüşerek tamamlanmaya çalışır. İki ve üç 
boyutlu yüzeyler üzerinde yapıbozuma dayalı çalışmalar, sabit bir varoluşun, gerçekliğin 
ve benliğin mümkün olmadığına gönderme yaparak sanat yapıtına yönelik sayısız 
okumanın gerçekleştirilmesini sağlar. 
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