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Yazı yazmak, sanat üretmek, müzik dinlemek, bazı sarhoşluklar ve bütün 
tefekkür hallerinin kökeni benzer bir ‘yer’den gelir. O mekana giden 
vasıtanın yakıtı da yazı, sanat, müzik ve tefekkürdür. Bunlar bizi hem bir 
seyirci olarak kapının ardına götürürler, hem de herkesin içindeki san-
atçılar tarafından orada üretilirler. Sanatçı titrini üstlenmeyi seçenlerse 
o üretimleri bir medyum seçerek paylaşmaya karar vermiş olanlardır.
Etimolojik olarak aynı kökenden gelen ‘fikir’ ve ‘tefekkür’ kelimesi arasında-
ki farkın bazen ufak bir nüans değil, devasa bir yar olması gibi, hissetme ve 
düşünme arasında devasa bir fark bulunur. Bu fark Doğu ve Batı’nın; kadın 
ve erkeğin ve benzer karşıtlıkların kendi sembollerini buldukları yerdedir.

Batı ve Doğu, veya kadın ve erkek gibi köhne dikotomileri, bu sergideki 
işlerin üretildiği ‘yer’den yazılan bu yazıya yakıştıramasam da meramımı 
anlatmak için bunları kullanmak zorunda kalacağımdan, şimdiden her 
türlü sürç-i lisan için af diliyorum.
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Suzan Batu’nun dantela gibi incelikli, fakat neon renkleriyle haşarı işleri 
kendi içlerinde yarattıkları kontrastla seyirciyi uzun uzun bakmaya, yarat-
tıkları kanvasların karsısında dalıp gitmeye davet ediyor. Batu’nun eser-
lerinde kullandığı örüntüler şamanların olduğu zamanlarda ayinsel olarak 
üretilmiş desenleri çağrıştırarak eser karşısındaki seyirciyi bir tür hipnoz 
haline sokuyor. Eski işlerine nazaran kadın konusunu daha çok odağına alan 
bu sergideki işleriyle Batu sanat kariyerinde sıklıkla yaptığı gibi kendisini 
yeniden icat etmekle uğraştığını gösteriyor. Ham ve kaba saba inşaat mal-
zemeleriyle, dikiş, ebru, çizim gibi malzemelerin karşıtlığının çarpıcılığını 
sadece eserlerin medyumlarında değil konularında da buluyoruz. Sevimli, 
meyvemsi, boncuklar ve ludik renklerle işlenmiş vajinalar, tarihsel totem-
leri kırıyor. Ne erkek nazarı için yaratılmış davetkar imgelere benziyor, ne de 
toplumsal cinsiyet içerisinde yaratılmış hegemonyaya dair abjekte sahipler; 
bu eserler çocuklara ve hayalperestlere ait bir alemden mesajlar iletiyor.

Bu sıradışı sergiyi gezenler kendilerini Clarissa Pinkola Estes’in kült ‘Kurt-
larla Koşan Kadınlar’ kitabındaki ders veren, yol gösteren mitler ve masal-
ların içerisinde bulacaklar.

Öğr. Gör. Berke Soyuer



Sümerbank Tanrıçası / The Sümerbank godess 
Karışık malzeme / Mixed media
Holida Jan yardımı ile / With the assistance of Holida Jan
2017



Cadı Ruhlarına Giysi / Witches’ Spiritwear 
Kağıt üzerine akrilik / Acrylic on paper 
190cm x 120cm
2017



Tanrıça / Goddess 
Karışık malzeme / Mixed media
250 cm x 200 cm
2017



Tapınak /Temple  
Kağıt üzerine akrilik / Acrylic on paper
Boyutlar değişken / Dimensions variable
2017



Tanrıça / Goddess 
Karışık malzeme / Mixed media
250 cm x 200 cm 
2017



Yolculuk /Journey 
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas
80 cm x 66 cm
2016



Tanrıça / Goddess 
Karışık malzeme / Mixed media
160 cm x 100 cm
2017



Kurdeleli amazon / Amazon with Ribbons 
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas
80 cm x 66 cm
2016



Tanrıça / Goddess 
Karışık malzeme / Mixed media
160 cm x 100 cm 
2017



Dantel Yolu / Lace Road 
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas
80 cm x 66 cm 
2016



Amazon
Tuval üzerine akrilik / Acrylic on canvas
80 cm x 66 cm 
2016



Sergiden görüntü  / Installation shot  
2017
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Bu sayfanın fotoğrafları: Beytur Cendey

Holida Jan’nın 
Sümerbank Tanrıçasının 
yapımındaki yardımı için 
teşekkür ediyorum.
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