
 
 
 
ARDAN ÖZMENOĞLU 
Tanrılar ve Tanrıçalar 
17.01.2020 - 17.02.2020 
açılış: 17.01.2020 Cuma, 18.00 
 
 
Ardan Özmenoğlu, Galeri Siyah Beyaz’da 17 Ocak-17 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek “Tanrılar ve 
Tanrıçalar’’ isimli sergisi ile Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. 
 
Farklı medyumları ustaca kullanarak küresel popüler kültür ve Türk popüler kültürüne ait ifade ve imgeleri alt üst 
edişiyle tanınan Özmenoğlu, post-it notları bir araya getirerek oluşturduğu yüzeyin üzerine uyguladığı geleneksel 
ipek baskı tekniğiyle iki boyutlu olarak kurguladığı kompozisyonlarını üçüncü boyuta taşıyor.  
 
Özmenoğlu, “Tanrılar ve Tanrıçalar’’ isimli sergisinde Anadolu’da bulunan üç tanrı ve tanrıça kültü üzerinden, 
üretim ve tüketim mekanizmalarını, insanın doğa ile olan ilişki sürecini kendi oluşturduğu dil üzerinden izleyiciye 
aktarıyor.  
 
Sergide üç ana figür olarak Kibele, Bereket Tanrısı ve Artemis betimlemeleri yer alıyor. Bu tanrı ve tanrıçaları 
birbirinden farklı dönemlerde ve üsluplarda var olsalar da, ortak noktaları olan doğa ile kurdukları bağ ve bunun 
üzerinden atfedilen anlamları ile ilişkilendiren Özmenoğlu, bereket, güç, doğurganlık kavramlarını o dönemlerde 
yaşayan insanlar için çevre ile uyumun bir parçası olarak görüyor ve ele alıyor. Özmenoğlu ayrıca, modern insanın 
doğa ve çevre ile kurulan organik ilişkilerinin ortadan kalkmasına değiniyor ve insanı çevre kirliliği, orman 
yangınları, önleyemediğimiz plastik atıklar ve iklim değişikliği gibi sorunların sorumlusu olarak görerek tanrı ve 
tanrıçalar üzerinden arkeolojik bir araştırmaya çıkıyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen orijinal 
boyutu 20 cm olan Kibele heykelinin sergideki en büyük boyutlu eser olmasını Özmenoğlu ‘‘Kibele heybeti 
karşısında önünde eğilmek istiyorsunuz aslında önünde eğildiniz şey, doğa.’’ sözleriyle açıklıyor.  
 
Sergide; geleneksel bir tekniği çağdaş bir aracıyla veya çağdaş bir tekniği geleneksel bir objeyle bir araya getiren 
Özmenoğlu’nun cam katmanlarını tuval olarak kullanarak iki boyutu üç boyut haline getirdiği cam heykelleri de 
yer alıyor.  
 
Ardan Özmenoğlu’nun “Tanrılar ve Tanrıçalar’’ isimli sergisi 17 Ocak - 17 Şubat 2020 tarihleri arasında Pazar hariç 
her gün 11.00-19.00 saatleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
Daha fazla bilgi için; 
 
Galeri Siyah Beyaz 
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara 
t. 0312 467 7234 
www.galerisiyahbeyaz.com 
galerisiyahbeyaz@gmail.com 

http://www.galerisiyahbeyaz.com/
mailto:galerisiyahbeyaz@gmail.com


 
 
 
ARDAN ÖZMENOĞLU 
Gods and Goddesses 
01.17.2020 - 02.17.2020 
opening: 01.17.2020 Friday, 18.00 
 
 
Ardan Özmenoğlu meets art lovers from Ankara with her exhibition entitled, “Gods and Goddesses”, which will 
take place in Gallery Siyah Beyaz between 17 January and 17 February 2020. 
 
Özmenoğlu, who is known for subverting the expressions and images of global popular culture and Turkish 
popular culture by skillfully using different media, carries her compositions she has built in two dimension to the 
third dimension with the traditional silk print technique she applies on the surface she has created by bringing 
Post-it notes together. 
 
In her exhibition entitled “Gods and Goddesses”, Özmenoğlu conveys the production and consumption 
mechanisms and the process of human-nature relationship through the three cults of gods and goddesses in 
Anatolia and the language she created herself, to the audience. 
 
In the exhibition, as three main figures, there are the depictions of Cybele, God of Fertility and Artemis. Although 
these gods and goddesses existed in different periods and styles, Özmenoğlu sees and deals with the concepts 
of fertility, power and reproductivity as a part of the harmony with the environment for the people living in those 
periods, with their relationship to nature and their meanings attributed through it. Özmenoğlu also mentions 
the disappearance of modern human organic relationship with nature and environment, and sees people 
responsible for the problems such as environmental pollution, forest fires, the unavoidable plastic wastes and 
climate change and starts an archaeological research through gods and goddesses. Özmenoğlu speaks about the 
fact that the Cybele figurine, which is 20 cm in original size and exhibited at the Museum of Anatolian 
Civilizations, comes out as the largest piece in the exhibition as; “You feel like bowing before the majesty of 
Cybele, but in fact it is the nature you bow before.” 
 
In the exhibition; Özmenoğlu, who combines a traditional technique with a contemporary mediator or a 
contemporary technique with a traditional object, also presents her glass sculptures in which she uses glass layers 
as canvas and transforms two dimensions into three dimensions. 
 
Ardan Özmenoğlu's exhibition, “Gods and Goddesses” can be visited from January 17th to February 17th, 2020, 
every day except Sundays between 11.00-19.00 at Gallery Siyah Beyaz. 
 
 
 
 
 
For further information 
 
Gallery Siyah Beyaz 
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara 
t. 0312 467 7234 
www.galerisiyahbeyaz.com 
galerisiyahbeyaz@gmail.com 
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