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Adını Sen Koy

Katerina Valdivia Bruch

Güller istemiyoruz, haklar istiyoruz.
Sivil yasa kampanyası esnasında Pınar Ilkkaracan, 2001

Bu sene kadın hakları konusunda iyi haberlerle başladı. İzlanda aynı işe sahip kadın ve erkeğin eşit ödeme alması için
yasal bir düzenleme yapan dünyadaki ilk ülke oldu. Kutlanacak bir sebep mi? Pek değil. Bu politikaya sahip tek bir ülke
olması hala dünya çapında cinsiyet eşitliği anlamında yapılacak çok şey olduğu anlamına geliyor.
Bildiğimiz üzere 2017 dünya çapında hala sürmekte olan kadınların başkaldırısına sahne olan bir yıl oldu. Örneğin,
Amerika’daki eğlence endüstrisinden bir grup kadın işyerindeki cinsel istismara ve tecavüze karşı yıllardır süregelen
sessizliği bozma cesaretini gösterdi. Latin Amerika’da kadınlar cinsel şiddet ve kadın cinayetlerine karşı büyük ölçekli
gösteriler düzenledi. Arjantin’de 2015’te başlayan Ni una mejor (Bir Fazlası Değil) yürüyüşlerini takiben son iki yılda
Şili, Uruguay, Peru ve Meksika’da gösteriler düzenlendi. Ayrıca, #MeToo online kampanyasının viral hale gelmesi
kadına karşı şiddetin pek çoğumuzu etkilediğini gösterdi. Yine de bazı talepler kadına dair kaygıların önüne geçiyor.
Örneğin, İstanbul’da kadınlar 8 Mart’taki Uluslarası Kadınlar Günü’nde şiddeti ve kadınların daha muhafazakar giyinmesi amacıyla kıyafet seçimlerine yönelik düzenlemeleri protesto ederek “Kıyafetime Karışma” sloganıyla yürüdü.
LGBT azınlıkların da dahil olduğu yürüyüşten sonra İstanbul Onur Yürüyüşü yasaklandı.
İstanbul kökenli sanatçı Ardan Özmenoğlu’nun kişisel sergisi “Adını Sen Koy” kadınlar hakkında bir sergidir. Kadınların
yanısıra feminizme ve kadın sorunlarına bir saygı duruşu niteliğindedir. Ardan’ın resimleri, sanatçının karşı çıktığı
alışılmış bir kadın imgesini sunar : bir kadın pencereden dışarı bakmaktadır, bir başkası çiçekleri koklamaktadırlar, bir
üçüncüsü kıyafetlerine sarınmıştır, ve bir başkası uzun bir gelinliğin içerisinde arkadan gözükmektedir.
Pencereden dışarı bakmakta olan kadın işini incelerken, Salvador Dali’nin Cadaqués’e bir tatili esnasında on yedi
yaşındaki kardeşi Ana María’nın resmini yaptığı Muchacha en la ventana (1925) (Penceredeki Kadın) işini
düşünmeden edemiyorum. Öte yandan uzun bir gelinliğin içerisindeki kadın resmi ise bana Perulu fotoğrafçı Martín
Chambi’nin Boda de Don Julio Gadea y Olimpia Arteta, Cuzco (1926) (Don Julio Gadea ve Olimpia Arteta, Cuzco’nun
Düğünü) işini hatırlatmakta. Ardan günümüzde yaşamaktadır ve bu görsellerin yaratabileceği illüzyonların farkındadır.
Bu anonim kadınlar daha ziyade kadınların narin ve kırılgan olan ve günümüz kadınının tavırlarından farklılaşan idealistik görünüşüdür.
Beni adımla çağır, kim olduğumu söyle. Ben anonim değilim. Bir adım var. Ben başka biriyle yeri değiştirilebilecek
herhangi biri değilim. Ben eşsizim. Senin annen, kız kardeşin, kızın, kuzenin, büyükannen, teyzen, karın, hayat
arkadaşın, yoldaşın, kız arkadaşın, iş arkadaşın, aşığın veya yalnızca arkadaşın olabilirim. Söz hakkım var ve
konuşmak için seninle aynı haklara sahip olduğum için susturulmayacağım. Yaşamama izin ver ve ben de yaşamana
izin vereyim.
“Adını Sen Koy” başlığını sanatçı kişisel sergisi için kendi seçti. Duygu Asena’nın aşksız yapılan evlilikleri ve
erkeklerin kadınlara baskısını eleştiren çok satan romanı Kadının Adı Yok (The Woman Has No Name)’ tan ilhamını
almıştır. Roman 1987’de Türkiye’de aile içi şiddete karşı ilk feminist yürüyüşün gerçekleştirildiği yılda yayınlamıştır.
Gazeteci, yazar ve kadın süreli yayınlarının yayıncısı olan Asena (1946-2006), cinsellik, kürtaj, evlilikte tecavüz, aile içi
şiddet, aşksız anlaşmalı evlilikler, iş yeri ve eğitimde kadın, baş örtüsünün kullanımı veya kamusal alanda nasıl
giyinileceği konularında konuşarak, kadınların günlük hayatta yaşadıkları eşitsizlikleri tartışmaya açtı. Aslında,
Türkiye’de feminizm 1800’lerin sonundan Osmanlı İmparatorluğu’na uzanan uzun bir tarihe sahiptir. Zaten 1908’de,
İstanbul’dan eğitimli kadınlar Türkiye’deki ilk kadın derneği Cemiyet-i İmdadiye’yi kurdu. Duygu Asena yalnız
olmamasına ve zamanında başka birtakım feminist gruplar da olmasına rağmen, kendisi popüler kültüre feminist
kavramları tanıtan kişi sayılmaktadır.
Bu kaygıların erkeklere karşı olan, kadınların mücadeleleri olmadığının altını çizmek isterim. Onları aynı haklara sahip
olmayan, eğitim, iş ve sağlık imkanlarına erişimi olmayan, marjinalleştirilmiş, yetersiz temsil edilmiş veya cinsel
kimlikleri (‘klasik’ kadın-erkek ikiliğinin dışında yer alanlar dahil), etnik kökeni, ten rengi ve ya dininden dolayı kötü
mualemele edilmiş pek çok başka kollektif ve bireyler adına olan daha geniş kapsamdaki bir eşitlik savaşına dahil
etmeyi tercih ederim. Bu aynı şekilde ataerkil bir modeli anaerkil bir modelle yer değiştirmek de değildir. Ataerkilliğin
sürekli ‘erkekliklerini’ kanıtlamalarını gerektirdiği için erkekleri de etkileyen bir sistem olduğunu düşünüyorum. Ve
şayet kadınları anlamak istiyorsak, erkekleri anlamamız da gerekir.
İnsanları anlamanın cinsel ayrım ötesinde bir yolu olması gerektiğine inanıyorum. Karşıtlıklar yaratmaya değil fakat
ortak saygı ve anlayışa dayalı birliklerin yaratılmasına ihtiyaç var. Farklılıklar güzeldir, şayet başkasında bizde
olmayanı görüp takdir edebiliyorsak. Her zaman yeni bir şey öğrenebiliriz, kendi perspektifimizi zenginleştirip
genişletebiliriz, günlük hayatta beraber çalışabiliriz ve kendi özelliklerimiz doğrultusunda kendimizi geliştirebiliriz.
Kültürel olarak yaratılmış (empoze edilmiş) cinsel kimliklerimizin stereotiplerine meydan okuyalım. İnsan olarak daha
iyi bir birlikte varoluş için kendi koşullarımızla ve yan yana yürümeyi deneyerek yaşayalım. Yan yana.
Berlin, Ocak 2018

You Name It

Katerina Valdivia Bruch

We don't want roses, we want rights.
Pınar Ilkkaracan during the Civil code campaign, 2001

The year has started with some good news related to women's rights. Iceland has become the first country in the world
that legally regulates equal payment for the same work for men and women. A reason to celebrate? Not really. As the
one and only country with this policy, it means that there is still a lot to do in terms of gender equality worldwide.
As we know, 2017 was a year marked by a global uprising of women that is still ongoing. For instance, a number of
women from the entertainment industries in the U.S. had the courage to break years of silence and talked about sexual
misconduct and rape in the workspace. In Latin America, women organised massive demonstrations against gender
violence and feminicides. The marches Ni una menos (Not One Less), that started in Argentina in 2015, were followed
by demonstrations in Chile, Uruguay, Peru and Mexico in the last two years. Furthermore, the viralisation of the
#MeToo online campaign showed that violence against women affects many of us. Yet, some demands go beyond female
concerns. For instance, in Istanbul during the International Women's Day on March 8th, women marched with the
slogan “Don’t Mess With My Outfit”, protesting against violence and the regulation on women's clothing choices,
asking them to dress more conservatively. The march also included LGTB minorities, after the Istanbul Gay Pride was
banned.
The solo show “You Name It”, by Istanbul-based artist Ardan Özmenoğlu, is an exhibition about women. It is a tribute
to women, but also about feminism and women's matters. Ardan's images present an usual female imagery the artist
would like to contest: a woman is looking through a window, another one is smelling the scent of flowers, a third one is
wrapped in her clothes, and another one is seen from the back with a long wedding gown.
Observing the work about a woman looking through a window, I cannot stop thinking of Salvador Dalí's Muchacha en
la ventana (1925) (Girl at a Window), in which Dalí paints an image of his seventeen-year-old sister Ana María, during
one of his vacations in Cadaqués. Whereas the image of the woman with a long wedding dress reminds me of Boda de
Don Julio Gadea y Olimpia Arteta, Cuzco (1926) (Wedding of Don Julio Gadea and Olimpia Arteta, Cuzco) by Peruvian photographer Martín Chambi. Ardan lives in the present day and is aware of the illusions that these images might
portray. These anonymous women might be part of a rather delicate and fragile view of women, an idealistic view that
differs from present women attitudes.
Call me by my name, say who I am. I am not anonymous. I have a name. I am not anyone that you can replace by someone else. I am unique. I could be your mother, your sister, your daugther, your cousin, your grandmother, your aunt, your
wife, your life partner, your comrade, your girlfriend, your colleague, your lover or just your friend. I have a say and I
won't be silenced, as I have the same rights to speak as you have. Let me live and I will let you live as well.
The artist chose ‘You Name It’ as the title for her solo exhibition. She was inspired by Duygu Asena's bestseller “Kadının
Adı Yok” (The Woman Has No Name) that criticises marriage without love and the oppression of women by men. The
novel was published in 1987, the same year of the first feminist march against domestic violence in Turkey. Asena
(1946-2006), who was a journalist, writer and publisher of women periodicals, opened a discussion on women facing
inequalities in everyday life, speaking about topics such as sexuality, abortion, marital rape, domestic violence,
arranged weddings without love, women in the workspace and in education, the use of headscarf or how to dress in the
public space.
In fact, feminism in Turkey has a long history that dates back to the Ottoman Empire in the late 1800s. Already in 1908,
educated women from Istanbul founded the first women association in Turkey, the “Ottoman Welfare Organisation of
Women”. Although Duygu Asena was not alone and there were already several feminist groups working at that time, she
is considered as the one who introduced feminist issues in popular culture.
I would like to emphasise that these concerns are not struggles from women who are against men. I would rather include
them in a broader fight for equality for many other collectives and individuals, who have not the same rights, access to
education, work or health, and are marginalised, underrepresented or mistreated by their gender roles (including the
ones beyond the 'classical' binary male-female), ethnicity, skin colour or religion. It is also not about replacing patriarchal models by a matriarchat. I believe that patriarchy is a system that also affects men, as they have to constantly prove
their 'manliness'. And, if we want to understand women, we have to understand men as well.
There should be a way to understand humans beyond the gender divide. There is no need to create oppositions, but
maybe forge some alliances of mutual respect and understanding. Differences are good, if we appreciate and see in the
other what we do not have. We can always learn something new, enrich and broaden our perspectives, work together in
the daily life and develop ourselves with our own particularities. Let's challenge the stereotypes of our culturally created
(and imposed) gender roles. Let us live in our own terms and try to walk side by side for a better coexistence as human
beings. Yan yana.
Berlin, January 2018

Keder I Sorrow I, 2017
post-it notlar üzerine ipek baskı silk print on post-it notes
150 x 120 cm
Keder II Sorrow II, 2017
post-it notlar üzerine ipek baskı silk print on post-it notes
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Güllü Kadın ( Bir aşk için ağıt )
Woman with Roses ( Requiem for a love ), 2017
post-it notlar üzerine ipek baskı silk print on post-it notes
160 x 130 cm

MELİS GOLAR : Eserlerinizde tarihte önemli isimlerin portrelerine sıklıkla yer
veriyorsunuz padişahlar, müzisyenler, devlet adamları bunlardan yalnızca birkaçı. Bu
sergide kimliksiz pek çok kadın portresi görüyoruz. Bu tekrar nereye işaret ediyor?

Bienal Sanatçısı Değilim” sergimden kaynaklanıyor. Sanatçının bir özelliği de soru
sordurmasıdır. Ben o sergiyle bu soruyu sordum: Bienal sanatçısı diye bir kavram var
mıdır? Eğer varsa bu nedir ve nasıl olmalıdır.

ARDAN ÖZMENOĞLU : Kadının adı yok değil, her biri birey… Farklı hisleri

M.G. : Kendi tuvalinizi kendiniz oluşturuyorsunuz. 2 boyutu katmanlanarak 3 boyut

anlatan bireyler. Sergideki resimlere bakarsanız hepsinde ayrı bir kadın hikayesi
vardır, pencerenin önünde düşünen kadın, bahçede güller koklayan kadın, gelinlik
giymiş kadın ve niceleri. Farklı kadınları, kadınsı hisleri, duyguları ve düşünceleri
anlatan resimler.

M.G. : Geçen sene Oxford Sözlüğü yılın kelimesi olarak post-gerçekçiliği seçmişti.
Bu kelime sanatsal açıdan da pek çok makale, konferans ve yazıya konu oldu. Popüler
kültür ve güncel konulara duyarlılığınızı göz önünde bulundurduğumda, bu kavramın
sizin için nerede durduğunu merak ediyorum…
A.Ö. : Senin de söylediğin gibi bu geçen senenin kelimesi. Bu sene daha çarpıcı ve

önemli kavramlar dünyayı sarsıyor. Mesela feminizm.

M.G. : Bir röportajınızda “Maddenin hafızası olduğuna inanıyorum. O yüzden her

şeyin eskisini severim. Eserlerimde hep yaşanmışlık izi görürsün.” diyorsunuz. Peki
yeni sizin için nerede duruyor?

A.Ö. : Her şeyin eskisini severim derken anlatmak istediğim eskinin sözlük anlamı

değil. Maddenin bir yaşanmışlığı, anı hatta bir hikâyeyi barındırması. Her eserin bir
hikâyesi olmasını kastettim. Yeni sizin için nerede duruyor cevabı da maddenin
hafızasının, hikâyesinin veya serüveninin başlangıcıdır.

M.G. : İstanbul Bienali’ne yaptığınız başvurunun reddedilmesi üzerine ‘Bienal
Sanatçısı Değilim’ başlıklı bir sergi hazırladınız. Geçtiğimiz dönemlerde Ankara’da
bir Bienal yapılması üzerine konferanslar düzenlendi, fikir paylaşımları yapıldı.
Orada da ‘Bienal sanatçısı’ kavramı öne sürüldü. Böyle bir kategori var mıdır? Siz bu
konuda ne düşünüyorsunuz?
A.Ö. : Sanırım böyle bir kategorinin şu an konuşuluyor olmasının sebebi benim “Ben

haline geliyor. Her katman farklı bir işlev görüyor ve bütünü tamamlıyor. Cam
heykellerinizde de bu şekilde çalışıyorsunuz. Aynı mantık düzlemini neon işlerinizde
de görüyorum. Edebi olarak zıtlıklar, eş anlamlar, kelime oyunları, deyimlerle birden
fazla göndermeyi bir eserde birleştiriyorsunuz. Bu katmanlandırma pratiğini başka
malzeme ve mecralar kullanarak gelecekte sunma planlarınız var mı?

A.Ö. : Aklıma önce fikir geliyor. Ve bu fikir esere dönüşene kadar zihnimde katmanlar kazanıyor aslında. Bu sergide tuval materyali olarak diğerlerinden farklılaşan
resimler var. “Fragile” (hassas, kırılgan) adlı eserlerimde daha önce sanat eseri
paketlemede kullanılmış balonlu ambalaj naylonları tuval olarak kullandım. Buradaki
fikir basit ama orijinal ve bir o kadar da etkileyici. En pahalısından en ucuzuna kadar
sanat eserlerini paketlemekte sadece o materyal kullanılıyor. Balonlu naylon kullanarak aynı zamanda eserdeki balerinin yani kadının hassasiyetine ve kırılganlığına
atıfta bulundum. Böylece eserin taşıdığı anlam ve malzemesi bir bütün oldu.
M.G. : Konsantrasyon sizin için nedir?
A.Ö. : İşe başladığım zaman benim için zaman durur. Konsantrasyonum en yüksek

seviyededir ve beni o eser tamamlanana kadar hiçbir şey rahatsız edemez. Bu çok
çalışarak öğrendiğiniz ve geliştirdiğiniz bir şey. Meditasyon gibi, konsantrasyonunuzun en yüksek seviyedeki olduğu anlar, bir nevi trans hali. Bunun galiba bilimsel
karşılığı “zone’da olmak”. Sanki dünyayı yeniden yaratıyorsunuz hissi ve ciddiyeti.

M.G. : Ya disiplin?
A.Ö. : Disiplinin ne demek olduğunu Almanya`da davetli sanatçı olduğum dönem

öğrendim. Profesörüm Alexander Djika’nın sahip olduğum bu disiplinde emeği ve
önemi çoktur. Benimle çalışan insanlara sorsanız size ilk disiplinimden ve
çalışkanlığımdan bahseder. Söz konusu sanatsa ertelemem.

Kuğu
Swan, 2017
post-it notlar üzerine ipek baskı silk print on post-it notes
100 x 100 cm

MELİS GOLAR : Your artworks are frequently consist of historical figures’ portraits

sultans, musicians, national leaders are just among few. In this exhibition we see
unnamed women portraits. What does this repetition point out?

ARDAN ÖZMENOĞLU : It is not like the woman has no name, they are single

individuals. Individuals who express different feelings. If you look at the pictures in the
exhibition, you can see different stories of woman, the woman who thinks in front of the
window, the woman who smells the roses in the garden, the woman in the wedding dress
and so on. The pictures which tell different women and represent feminine emotions and
feelings.

M.G. : Last year Oxford Dictionary choose the word of the year as post-truth. This
word was artistically subject to many articles, conferences and texts. Considering the
fact that your sensitivity on the popular and contemporary themes, I wonder where
does this concept stand for you…
A.Ö. : Like you said it is a word for last year. This year, more striking and important

discourses surround the world. For example, feminism.

A.Ö. : I think the reason why this category is being talked right now, is my exhibition “I

am not a Biennial Artist”. Another facet of the artist is that they make you ask questions.
I ask this question through this exhibition: Is there a concept called Biennial artist? If
so, what is it and how it should be.

M.G. : You are creating your own canvas. Two dimentions become three by layering.
Each layer plays a different role and brings the whole. You also work in the same
manner in your glass sculptures. I see the same means in your neon works. You
conjoin more than one reference in one work through antonyms, synonyms,
equivoques, sayings. Do you have any plans in the future to create this type of layering by using different materials and mediums?
A.Ö. : First an idea comes to my mind. Then this idea is actually acquiring layers in

my mind as it turns into an artwork. In this exhibition, there are pictures that differ
from others in the sense of the canvas as a material. In the works called “Fragile”, I
used bubble wraps as canvas which were previously used for packaging. This idea is
simple but original and so impressive. Only this material is used for packaging of
artworks from the most expensive to the cheapest. By using bubble wrap, I address the
sensitivity and fragility of the ballerina and simply the women in the work. Thus the
meaning and material of the work become one.

M.G. : In one of your interview you say that “I believe that objects has their own
memory. That is why I like everything in old status. You can always see truth of life in my
works.” So how does the new stand for you?

M.G. : What does concentration mean to you?

A.Ö. : When I say I love everything that is old, I didn’t mean the dictionary term of

A.Ö. : The time stops when I start to work. My concentration is at the highest level

M.G. : After receiving a rejection from your application to the İstanbul Biennial you
have prepared an exhibition named after ‘I am not a Biennial Artist’. Last time, there
has been conferences arranged and ideas have been shared. There has been offered a
concept of ‘Biennial Artist’. Do you think that such categorisation exist? What do you
think about this subject?

M.G. : What about discipline?

“old”. I refer the experience, the memory and even a story that matter carries. It is a
condition that the matter contains a life experience, a memory, even a story. The answer
of where the “new” stand is the beginning point of the memory, story and adventure of
the matter.

and nothing can bother me until I finish that work. This is something you have learned
and developed by working hard. Like meditation, the moments when your concentration is at the highest level, it is like a state of flow. Probably the scientific counterpart
is "to be in the zone". It's like the feeling and austerity that you're recreating the world.

A.Ö. : I learned what discipline means when I was in artist residency in Germany. My

Professor Alexander Djika has a huge impact on my discipline. If you ask people who
work with me, the first thing that they would tell about me is my discipline and hardwork. When it comes to art, I do not postpone.

Zarafet
Elegance, 2017
post-it notlar üzerine ipek baskı silk print on post-it notes
100 x 90 cm
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