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Ardan’ın işleriyle ilk tanışmam 
Nahit Kabakçı'nın ofisinde 
olmuştu, pembe neon ışığıyla 
yapılmış bir işti ve ofis alanın- 
da göze çarpıyordu. Nahit 
Kabakçı bu işi cok beğeniyor- 
du ve Ardan'la ilgili çok güzel 
şeyler söyledi, Ardan'ın işlerine 
inanıyordu.

Zaman geçtikçe, Ardan’ın 
işlerine başka çok değerli kolek 
siyonlarda görmeye başladım 
ve onunla kişisel olarak da tanı 
şınca, farklı olduğunu anladım.

Ardan çok başarılı, yetenekli, 
ilham verici ve değerli bir çağ- 
daş sanatçı, Istanbul'da yaşıyor. 
Çok genç bir yaşta işlerinin 
orjinal oluşu sayesinde 
uluslararası olarak kabul gördü.

Sıcak ve canlı kişiliği işlerine 
yansıyor, içten, yaratıcı, cesur 
ve ince bir espri anlayışıyla 
karşımıza çıkıyor.

Mesajını iletme yöntemi, sade 
ve zarif görünmekle birlikte 

aslında bugünün değişken ve 
kibirli doğasına derin bir analiz 
yapıyor, izleyiciyi hayatın 
karmaşık gerçekleriyle yüz 
yüze bırakıyor.

Zihnimizi ve gözlerimizi 
memnun ederek, farklı 
teknikler ve malzemelerle son 
derece efektif bir biçimde 
kendini ifade ederek izleyicinin 
nasıl dikkatini çekeceğini 
biliyor. Sanat tarihinde 
şüphesiz önemli bir yer 
edinecek bir sanatçı.

                    Billur Tansel, Proje4L

‘ ... izleyiciyi ha-
yatın karmaşık
gerçekleriyle
yüz yüze bırakı-
yor. ’

ARDAN ÖZMENOĞLU HAKKINDA

THE GIRL, 2012
post-it notlar üzerine karışık teknik,mixed media on post-it notes, 109 x 84 cm

BOHÇALI KIZ, 2012
post-it notlar üzerine karışık teknik,mixed media on post-it notes, 131 x 97 cm



AĞIRLIK VE HAFİFLİK
Ardan Özmenoğlu'nun işleri 
karşıt fikirlerin birlikte var 
olduğu, uyum içinde bir ikilem.

Fiziksellik ve Düzlük
Bütün olma ve Fragmantasyon
Ağırlık ve Hafiflik

Siyah mürekkep ve baskı kul- 
landığı malzemelerle, tekrar-
layarak, biriktirerek ve katman-
layarak büyüleyici dinamikler 
oluşturuyor. Özmenoğlu 
çoğunlukla portre ve insan 
vücudunu, cam, vinyl ve 
Post-It gibi günlük eşyaların 
üzerine basit bir ipek baskı 
tekniği kullanıyor. Izleyici için 
yapılmış bu görsel (yüzü, 
kambur vücudu, vb.) doğal bir 
referans noktası oluşturuyor, ve 
basılmış malzemeyle yarattığı 
kompozisyonu veya kurgusu; 
imajın düzlüğüne başka 
boyutlar, fiziksellik    

 

ve anlam katıyor.

İşlerindeki ikilem; psikolojik 
gerçekliğimiz üzerine zekice 
bir sorgulama. Toplum üzerine 
çağdaş bilgiler; özellikle 
dünyayı ve insan ilişkilerini 
anlamak üzerine ilginç ikilem-
ler sunar. Fizikselliğimiz ya 
sanal ya da fanteziye dönüşür 
bu da düz imajların birik-
tirilmesinden oluşur. Biz 
dünyayı bir arada tutan hika- 
yeyi kaybettik ve sıklıkla bunu 
parçalanmış yıkıntılarımızla 
yeniden inşaa etmeye ihtiyaç 
duyuyoruz. 

Psikolojik deneyimimizin 
ağırlığı her zaman hafifliğıyle 
yanyana. Özmenoğlu'nun 
işlerinin gizemli yönü; nun 
eserleriyle ikilemlerden 'zevk' 
almayı öğrenebilecek olmamız.
   

‘ Biz dünyayı
bir arada tutan
hikayeyi kaybet
tik ve sıklıkla 
bunu parçalan
mış yıkıntıları
mızla yeniden 
inşaa etmeye
ihtiyaç 
duyuyoruz. ’

              Taro Hattori, Berkeley

THE PINK, 2013
post-it notlar üzerine karışık teknik,mixed media on post-it notes, 80 x 100 cm



PINK - BLUE - YELLOW, 2013
tek post-it not üzerine ipek baskı, serigraphy on a single post-it note, 80 x 100 cm



YELLOW VS. ORANGE, 2013
tek post-it not üzerine ipek baskı, serigraphy on a single post-it note, 80 x 100 cm



ABOUT ARDAN ÖZMENOĞLU
My first encounter with Ardan’s 
work was at Nahit Kabakcı’s 
office, it was made with pink 
neon light and stood out in the 
office space. Mr. Kabakçı was 
very fond of that work he had 
added to his collection and 
spoke very highly of Ardan, he 
was a strong believer in her 
works.  

As time passed by, I started to 
see her works in other very 
valuable collections and when 
I also met her personally, I 
knew she was different.

Ardan is a very successful, 
talented, inspiring and valu-
able contemporary artist living 
in Istanbul.  At a very young 
age, she was internationally 
recognized due to the authen-
ticity of her works. Her lovely 
and lively personality is 

reflected in her works, that are 
sincere, creative, daring, with a 
delicate sense of humour.  

The way she chooses to convey 
her  messages appears simple 
and yet elegant and dwells in 
an in depth analysis of the 
volatile and vain nature of 
things today, thus leaving the 
viewer  face to face with the 
complexe realities of life.  

Pleasing to the eye & mind, 
she knows how to capture the 
viewer’s attention with the 
varying techniques and materi-
als that she uses so efficiently 
to express herself.  An artist 
who will have an important 
place in the history of art 
without a doubt.

‘... leaving the 
viewer
face to face 
with the 
complexe reali
ties of life. ’

               Billur Tansel, Proje4L

THE RED, 2013
tek post-it not üzerine ipek baskı, serigraphy on a single post-it note, 50 x 70 cm

THE BLUE, 2013
tek post-it not üzerine ipek baskı, serigraphy on a single post-it note, 50 x 70 cm

THE BLACK, 2013
tek post-it not üzerine ipek baskı, serigraphy on a single post-it note, 50 x 70 cm



HEAVINESS AND LIGHTNESS

ESAT TEKAND
GELECEK SERGİ UPCOMING EXHIBITION 

İSİMSİZ//UNTITLED 01.11.2013 - 20.11.2013

Ardan Özmenoğlu'nun işleri 
karşıt fikirlerin birlikte var 
olduğu, uyum içinde bir ikilem.

Fiziksellik ve Düzlük
Bütün olma ve Fragmantasyon
Ağırlık ve Hafiflik

Siyah mürekkep ve baskı kul- 
landığı malzemelerle, tekrar-
layarak, biriktirerek ve katman-
layarak büyüleyici dinamikler 
oluşturuyor. Özmenoğlu 
çoğunlukla portre ve insan 
vücudunu, cam, vinyl ve 
Post-It gibi günlük eşyaların 
üzerine basit bir ipek baskı 
tekniği kullanıyor. Izleyici için 
yapılmış bu görsel (yüzü, 
kambur vücudu, vb.) doğal bir 
referans noktası oluşturuyor, ve 
basılmış malzemeyle yarattığı 
kompozisyonu veya kurgusu; 
imajın düzlüğüne başka 
boyutlar, fiziksellik    

 

Ardan Özmenoğlu's work is a 
harmonious paradox where 
contradictory ideas coexist.

Physicality and Flatness
Wholeness and Fragmentation
Heaviness and Lightness

Her activities of repetition, 
accumulation and layering 
create mesmerizing dynamics 
between opaque black ink and 
printed materials. She often 
prints portraits or human 
bodies on everyday-life materi-
als such as glass, vinyl and 
Post-It with a simple silkscreen 
technique.  For a viewer, the 
printed image (her face, 
crouched body, etc.)  naturally 
works as a referencing point, 
and the composition or 
construction of printed mate-
rial gives other dimensions, 
physicality and semantic 
context to the flatness of image. 

The paradox found in her work 
is a sharp-witted question on 
our psychological reality. 
Contemporary information 
society often gives us peculiar 
paradoxes especially for 
understanding of the world and 
human relationships. Our 
physicality becomes either 
virtual or fantasy composed by 
the collection of flat images. 
We have lost the story that 
binds the world together as a 
whole, and we often need to 
reconstruct it out of fragmented 
remains.

Heaviness of our psychological 
experience is always right next 
to its lightness. The uncanny 
aspect of Ozmenoglu's work is 
that we can almost learn how 
to "enjoy" the paradoxes 
through her work.

                   Taro Hattori, Berkeley

‘ We have lost 
the story that 
binds the world 
together
as a whole, and
we often need to 
reconstruct it 
out of fragmen-
ted remains. ’

2012  “E PLURIBUS UNUM”, Bertrand Delacroix Gallery, NEW YORK

2012  “Made in Turkey”, Casa Dell’Arte, BODRUM

2012  2kg.5, Siyah Beyaz Gallery, ANKARA

2012   IEEB5, International Experimental Printmaking Biennale,Romania New Prints 2012/Winter, 

            IPCNY, NEW YORK

2011  I’m not a Biennial Artist, Ekav Art Gallery,  ISTANBUL

2011   Confessions on Dangerous Minds curated by Artnesia, Saatchi Gallery, LONDON

2011  Very Contemporary!, Maçka Modern Art Gallery, ISTANBUL

2011   Art of defence, Galeri Nev, ANKARA

2010  Political Arena, Daire Sanat, Cihangir, ISTANBUL

2010  Taxi Driver, ALANistanbul, ISTANBUL

2010  1 bird, 2 birds, 3 birds, AC Institute, NEW YORK

2010   Handle with care. The second exhibition of the Carte Blanche Project Unicredit Studio, MILAN

2010   The Huma Kabakçı Collection, Mönchehaus Museum for Modern Arts, GOSLAR

2010   Who’s afraid of Ornament? curated by Natasha Kurchanova, NurtureArt Gallery, BROOKLYN

2009   That was then…, Rush Arts Gallery, NEW YORK

2009  Dékolleté, Ilayda Art Gallery, ISTANBUL

2008  Play Revisited, Galerie IAC Berlin, BERLIN

SEÇİLMİŞ SERGİLER SELECTED EXHIBITIONS

SHAKESPEARE IS GOLD, 2013
karışık teknik, mixed media, 100 x 220 cm

Ardan Özmenoğlu, 1979 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Lisans ve lisansüstü eğitimini Bilkent 
Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Berkeley’deki Kala Art Enstitüsü’nde, Berlin; 
Ateliergemeinschaft Milchhof e.V. ’de, Belçika; Frans Masereel Sanat Merkezi’nde ve Kulturkontakt Austria, Viyana’da 
davetli sanatçı olarak çalıştı. San Francisco Sanat Enstitüsü’nde (SFAI) ilk konferansını verdi. 
Sanat eserlerini, özgün baskı tekniklerini farklı materyal yüzeylerinde kullanarak oluşturduğu mekana özgü enstelas- 
yonlar, neon ışıklar ve transparan cam heykeller oluşturmaktadır.

Ardan Özmenoğlu was born in Ankara,1979, lives and works in Istanbul. She obtained her BFA as well as her MFA in 
Faculty of Art, Design and Architecture from Bilkent University, Turkey.  She was an Artist in Residence at Kala Art 
Institute in Berkeley, Ateliergemeinschaft Milchhof e.V. Berlin, Frans Maserell Centrum in Belgium and Kulturkontakt 
Austria in Vienna. She gave her first conference in San Francisco Art Institute (SFAI).
Her recent projects are site-specific screen print installations, which incorporate architecture and sculpture, using 
materials such as glass, neon and post-it notes. At the interface between printmaking and sculpture, three-
dimensional works come into being. 
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