
41

Çal›flmalar›n›n merkezine koydu¤u kad›n›n, toplum-
daki yerini sorgulayan, mücadeleci, özgür ve yarat›c›
özelliklerini vurgulayan ressam Nursen Özkan, Alman-
ya’n›n Hamburg kentinde 14 Mart’ta Galeri Enlil’de aç-
t›¤› ilk sergisiyle eserlerini halk›n be¤enisine sundu.

Nü ve soyut çal›flmalar üzerine yo¤unlaflt›¤›n›, belli
bir resim anlay›fl›n› takip etmedi¤ini söyleyen Özkan,
tuval ve ahflap üzerine çeflitli teknikler uygulad›¤› çal›fl-
malar›nda ya¤l›boya ve akrilik, pastel, kömür ve tebeflir
kullan›yor. Sanat iddias›ndan çok, kendisini etkileyen,
ilgilendiren konularda duygu ve alg›lar›n› tuvale yans›t-
man›n kendisi için bir tutku oldu¤unu ifade ediyor. 

Çal›flma hayat›, akademik hayat› ve aile hayat›n›n
yan› s›ra büyük özverilerle ve azimle bafllad›¤› resim ça-
l›flmalar›n› uzun bir maratona benzeten Özkan, son üç
y›ll›k çal›flmalar›ndan oluflan sergiyi üç tema üzerine
kurdu. 

Tablolar›n›n önemli bir bölümünü hayat›n zorlukla-
r›na direnç gösteren, güçlü olmay› ö¤renmifl kad›nlara
ay›ran Özkan, resimlerinde s›n›fl› ve sömürü toplumlar-
da hangi ülkede ve hangi flartlarda yaflarlarsa yaflas›nlar
kad›nlar›n daha çok ezilmesinden ve bask› alt›nda ol-

mas›ndan ve top-
lumda kad›n›n
itildi¤i ikincil ko-
numundan dola-
y› duydu¤u ra-
hats›zl›ktan yola
ç›k›yor.

Do¤urganl›-
¤›, güzelli¤i, yal-
n›zl›¤›, anneli¤i,
yafll›l›¤› ve ölüm
karfl›s›ndaki du-
rufluyla kad›n›n
her halini, kad›n-
erkek iliflkilerini
kendi alg›s›yla
tuvale yans›tan
Özkan, kad›n›n
mücadeleci, öz-
gür, yönetici

özelliklerini etkin
olarak kullanma-
s›n›n vazgeçilmez-
li¤ini ”Bilinç De-
¤iflimi” bafll›¤›yla
vurgulayarak su-
nuyor izleyiciye. 

Ulusal ba¤›m-
s›zl›k mücadelele-
rinde kad›nlar›n
rolünün önemini
ele alan serginin
ikinci bölümü,
ö¤esini uzak bir
co¤rafyadan al›-
yor. Yüz y›l› aflk›n
sömürge varl›¤›na
karfl› mücadele
veren Afrika ülke-
si Namibya’n›n
1990’da ba¤›ms›zl›¤a ad›m at›fl›n›n temel unsurunu
oluflturan kad›nlar›n direnifli, Özkan’›n tuvaline aktard›-
¤› duygular›n tetikleyicisi oluyor. 

Tablolar›nda ayn› zamanda Namibya’n›n çölleri,
milli parkalar›yla do¤a manzaralar›na güçlü renk kulla-
n›mlar›yla yer veren Özkan, adeta serginin üçüncü aya-
¤› olan küresel iklim de¤iflimlerine geçifli de sa¤l›yor. 

Do¤an›n katledilmesine, küresel ›s›nman›n vard›¤›
ciddi boyutlara karfl› duydu¤u rahats›zl›¤› dile getiren
tablolar› “‹klim De¤iflimleri” bafll›¤› alt›nda topluyor
Özkan. Sorumsuzca yarat›lan çevre kirlili¤i sonucu or-
taya ç›kan küresel tehlikeyi vurgulayan tablolar›yla bu
toplumun dikkatini bu tehlikeye çekmeyi amaçlad›-
¤›ndan söz eden Özkan, sanat›n tüm dallar›nda da ol-
mas› gerekti¤i gibi resim sanat›n›n da toplumsal içe-
rikli olmas› gerekti¤ini, toplumsal sorunlar› resmeder-
ken elefltirel, e¤itici ve yol gösterici olmas› gerekti¤ini
savunuyor.

Açt›¤› sergiyi “amatör ruhla profesyonelli¤i yakala-
mak için bir k›v›lc›m” olarak nitelendiren Özkan, insa-
n›n yaflamda geriye mutlaka kal›c› ve anlaml› bir eser
b›rakmas› gerekti¤i düflüncesinde.

Tuvale yans›yan alg›lar
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