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Francene Hart’ın çalışmaları üzerine övgüler

“Francene Hart, bize kişisel kehanet için güçlü ve ilgi uyandıran görüntüler sunu-
yor. Gerçekten çok güçlü bir ilaç ortaya çıkardı.”

– Hank Wesselman, Doktor, Antropolog, Yazar

“Francene Hart, hayatın olağanüstü muhteşem yanlarını görüyor, resimlerini yapı-
yor. Onları hiç eskimeyen bir mucize alanına koyuyor.”

– Sondra Ray, Yazar

“Francene Hart’ın çağrışımlar yapan resimleri, evrensel bilince kozmik bir bakış açısı 
sağlamak için geometrik sembolizmi bütünleyici, yatıştırıcı sanatla birleştiriyor.”

– Retailing Insight

“Francene Hart, hem kendi durumunuzu hem de dünyayla bağınızı daha iyi anla-
manız için, evrenin daha büyük desenlerine bakmanın yanı sıra kendi hayatınıza 
bakmaya teşvik ediyor. Muhteşem suluboyaları ruhani açıdan ilham verici.”

– Feminist Review
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BÜTÜNLEMEK, 2016

Bu resme, Hawaii adasının zamanda bir boşluk gibi olduğu söylenen en
güney noktası Ka Lae ilham verdi. Kadın elindeki kâsesini dolunayın ışığıyla

dolduruyor. Manzaradaki şekiller, kozmik grid geometrisidir.
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ÖNSÖZ

Sanatçılar, içgüdüsel yaratıcı kıvılcımlarını işlemek 
için hem kendilerinin hem de içinde yaşadıkları top-

lumun ötesine bakarak ileriyi gören kişilere dönüşürler. 
Hayal gücü ve önsezilerle yaşamak ve yaratmak, bu düş-
sel yolu sağlamlaştırır.

Bu yetenek, sadece sanatçılara mahsus değildir. Her 
birimizin, önsezileri deneyimleme ve onları hayatımıza 
katma potansiyeli vardır. Kendine mahsus ruhumuzun 
amacını yerine getirmek için bize yol gösteren sezgisel 
merkezimizle bağlantılı olmak, doğuştan gelen bir yete-
neğimizdir.

Bu kitap, bu fiziksel düzlemde bir vizyoner olarak be-
nim yolculuğumun bir vesikasıdır. Ben mutluluğun pe-
şinden gitme ve güzel sanatlar yolunda ilerleme hayalimi 
gerçeğe dönüştürme ayrıcalığını yaşadım. Evren, bana 
kozmik yaratıcılık ve kolektif bilinci yansıtan görüşleri-
mi paylaşma yolu olarak hikâye ve resimleri verdi.

Sanatsal yaratıcılığa ilham veren ve teşvik eden mace-
raları tutkuyla seçip peşinde koştuğum bir hayatım oldu. 
Daha değerli ve kesin başka bir şey de olmadı.
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Bu kitap, kişisel bir ego hikâyesi anlatmak niyetiyle 
tasarlanmadı; aksine benden önceki birçok sanatçının da 
yaşadığı gibi yaratıcılığımı esinlendiren o tılsımı arayış, 
gizem ve ilham kaynağı olan deneyimlerimi anlatmaktır.

Süregelen esinlenme arayışı aynı zamanda insanı 
son derece duygulandıran bir serüvendir. Öngörünün, 
kendi yaşam gücü ve enerjisi vardır, bilinçli bir şekilde 
işlenirse, olağanüstü verim alınabilir. Öngörüyü bir sa-
nat şekline dönüştürme ve yorumlama sürecine katkıda 
bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Bu, her zaman 
izlemem gerektiğine inandığım bir yoldu. Buna rağmen, 
misyonun derinliğini hissetmek için, yılların çabası, in-
celeme, araştırma ve en nihayetinde bu yolu kutsal bir 
sorumluluk olarak kabul etmek gerekti.

Doğa, ruh ve kutsal geometri hep ana temalarımdı.
Seyahat, görmeyi geliştirme ve ruhsal rehberlik sana-

tımın amacını destekledi.
Zaman geçtikçe hikâyelerin anlatımı değişir. Hayat 

tecrübesi, daha önceki maceraların anılarını renklendi-
rir. Hikâyeler, yayıldıkça değişikliğe uğrar, biçim değişti-
rir. Bu macera, yaratıcı dürtü tarafından yönlendirilir ve 
kesin gerçekleri dayatma konusunda pek iddiada bulun-
maz. Bazen, doğrusal bir zaman çizgisi olsa da bu keşfin 
çoğu bölümü, sanki kalıcı temalı bir dizi deneyimden 
bir duvar halısının dokunması misali bir araya getirildi. 
Kitap boyunca serpiştirilen tablolar, birbirinden farklı 
yıllarda esinlenilmiş olsa da, yaşam boyu tematik sırala-
mayı takip etmektedir.

Burada sadece birkaç kişinin adını vereceğim, ancak 
ayrıntıların gerekli olduğunu hissettiğim yerler haricin-
de tam mekânı dahil etmeden. “Biz” dediğim yerlerde o 
deneyime katılanlardan kendisini tanıyanlar olacaktır. 
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Arkadaşlar ve seyahate katılanlar, bazı hikâyeleri farklı 
hatırlayabilir. Onlardan, sadece gelişmeme ve yaratma-
ma katkılarını takdir etmelerini rica ediyorum. Her biri-
ne yüreğime, ruhuma, elbette ki sanatıma katkılarından 
dolayı minnettarım ve şükranlarımı sunuyorum.

Eğer bu tablolar ve sözcükler, bana olduğu gibi on-
ları gören başkalarını da bilinçli evrime doğru ilerleme-
ye teşvik eder ve özendirirse kendimi şanslı hissederim. 
Bugüne kadar, yaklaşık yedi yüz tablo ve boya fırçası 
yüreğimden geçti. Onların anlamları ve benim sanatımı 
etkileyen hikâyelerini paylaşırken, kelimeler ve tablolar 
bu ressamın basit yeteneklerinin ötesinde başka bir şeye 
sürekli olarak değişmektedir. Sizlerden naçizane olarak, 
kutsal yolu izleyerek benimle bu serüvene katılmanızı 
rica ediyorum.
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BIÇIMLENDIREN  ESINLENMELER
Başlangıç Notları

Amerika’da büyüdüğüm Orta-Batı bölgesinde insan-
lar, merhametli, dürüst ve muhafazakârdı.

Büyükannem ve büyükbabam homesteader1 olduk-
larından, o zahmetli yaşamlarında sanatı düşünecek 
pek vakitleri olmamıştı. Anne ve babam sanatla uğraş-
mak istedi ama hayat onları başka mesleklere sürükle-
di. Yine de, ikisi de emekli olunca sanatla ilgilenmeye 
başladı. Dolayısıyla ben bu dünyaya bir sanatçı olarak 
geldim. Kendimi bildim bileli bu işin bana hitap etti-
ğini biliyordum. Başka hiçbir seçenek olacak gibi gö-
rünmedi.

İlk sanat anılarımdan biri, çok küçükken, evimizin 
duvarında oyuk içindeki bir gölgeye yaptığım resim-
di. O karanlık köşedeki yaratıcılığımı kimsenin bula-
mayacağını düşünmüştüm. Işık değişince ortaya çıktı 
elbet. Annem babam bu yaptığıma kızmak yerine, ye-
mek odasındaki masada kâğıt ve resim malzemeleriyle 
bana bir yer açtı. Benim ve kardeşlerimin yaratma me-
rakımızı geliştirmemizi yüreklendirdikleri için onlara 
minnettarım.
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Hayal Gücünden Daha Fazlası
Çocukken, bol fantezili bir yaşam ve canlı bir hayal gücü 
geliştirmek tamamıyla doğal geliyordu. Doğadaki özel 
yerler, zamanla kendimi parçası hissettiğim alanlarıma 
dönüştü, kişisel gizli bahçelerim oldu. Tabiat anayla bü-
tünleşme yeteneğimi oralarda keşfettim. Sessizce oturup 
etrafımı seyrederken içime doğan ilhamla yaşadıklarımı 
resme aktarma gücünü hissettim. Doğaüstü güçlerle de-
neyimler o oyunun parçasıydı ve erken dönem resimle-
rime dahil oldu.

Bana sürekli olarak, “Epeyce bir hayal gücüne sahip 
olmalısınız” ya da “Bu fikirleri nereden buluyorsunuz?” 
diye soruldu. Doğaüstü güçlerin varlığıyla açıkladım 
ama her zaman olumlu karşılanmadım. Sonra basit bir 
evet cevabıyla konuyu kapatıp, hayal gücümün ürünü 
olduğunu söyleyerek daha kolay açıklanacağını öğren-
dim. Sanatın yaratılma sürecinde yaşananları anlatırken, 
insanların hoşuna gitmeyecek hikâyeler anlatmak yerine 
dili paravan olarak kullanmak daha güvenli geldi. Ayrıca 
utangaç ve kendime güvensizlik eğilimimi kapatmaya da 
yardımcı oldu.

Medeni haklar hareketi, Vietnam Savaşı protestoları 
ve eşcinsel hakları için mücadele gibi hareketli konuları 
içeren 1960’larda büyümek, masa etrafında canlı bazen 
de insanları birbirine garez eden ateşli tartışmalara yol 
açardı. İfade özgürlüğü, inandığını söylemekten çekin-
meme ve yaratıcı düşüncenin teşvik edildiği ya da ço-
ğunlukla hoş görüldüğü bir dönemde yetişkinliğe adım 
atmış olmaktan çok memnunum.

1960’ların sonuna doğru resim sanatı okuluna başla-
dım. O dönemde daha çok, “Soyut Minimalizm” olarak 

SIĞINAK
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adlandırılacak büyük akrilik tablolar ve yumuşak hey-
keller yaptım. Bunları yaparken, bilinçli olarak modern 
sanat dünyasına uyum sağlamaya çalıştığımı anladım. 
Benim resimlerimin kasıtlı olarak cinsiyeti yoktu. Bu, 
büyük ölçüde az sayıda kadın ressamın tanınmış ve se-
sine kulak verilmiş olmasından kaynaklanıyordu. Renk 
teorisi üzerinde de kapsamlı olarak çalıştım. Büyüleyi-
ci güzellikte ve karmaşık olan bu bilgiler, resimlerimde 
renkleri daha rahat kullanmama yardımcı oldu. Çok 
şey öğrendim ama yine de sanatımın gidişatında bir 
eksiklik varmış gibi hissetmekten kurtulamadım. San-
ki boş ve yarım kalmıştı. Daha önemlisi, bir sanatçı 
olarak yüreğimin sesini dinleme beklentimi kesinlikle 
karşılamıyordu.

Çeşitli bilinç değiştirme taktikleriyle deneyimlerim, 
büyük bir kozmik arşivin sonsuzluğunu açığa çıkardı. 
Gezegende meydana gelen insanı hayrete düşüren deği-
şimlerin aslında bir parçası olduğumu hissetmeme aracı 
oldu. Bu deneyimler, ileriyi görme sürecimin önemli saf-
halarını başlattı.

Bu gelişim sürecinin bir parçası da, zihin açıcılarla 
biraz deneyim yapmaktı. Buna, yaratılıştaki her mo-
lekülün ayrılmaz bir parçası olduğumu öğrenmemde 
bir dönüm noktası olan transandantal bir deneyim de 
dahildi. Şüphesiz, bu deneyim, evrenin yaşam akışına 
bilinçli bağlantıyı başlattı. O, daha önce gerçek oldu-
ğunu düşündüğüm her şeyden öte bir gerçekti. Kozmik 
farkındalığı deneyimlemek, her şeyin yaşayan bir var-
lık ve bir bilince sahip olduğu gerçeğini kabul etmemin 
başlangıcı oldu. Bizler, tüm varlıkların içsel parçacıkla-
rına bağlıyız.
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Bu kesinliği, asıl gerçek olarak kabullenmek, o dene-
yimin aynısının tekrarına lüzum bırakmadı. Aksine, o 
deneyim hayat boyu bir referans noktası ya da evrensel 
bilgeliğe erişimde içinden geçilen bir kapı oldu. “Kut-
sal”a giden çok yol olmakla birlikte her vizyoner, ilhama 
ulaşmada başka bir benzeri olmayan süreçler geliştirir. 
Meditasyon ve zihinde canlandırma yoluyla esinlenme 
arayışına kasıtlı olarak karar verdim. Bu karar, sezgi-
sel görselleştirme yeteneği geliştirmeme yardımcı oldu. 
Gördüklerimi genişletmek ve esinlenmeyi çoğaltmak 
için bu uygulamaları artırmak, aksi halde fark edilmeye-
cek deneyimleri cazip hale getirdi.

Sanat okulunu bitirdikten sonra ailemle iki yıl kadar 
Colorado’da yaşadım. Orada alternatif ruhsal fikirleri 
denedim ve çekiciliklerini çılgınlıklarından ayırt etme-
ye başladım. Diğer arayış içindekilerin kutsal yollarını 
reddetmem ama yine de, o zamanlar çıkarılan sesin çoğu 
aptalca, temelsiz, sahte ve gereksiz göründü. Her birimiz 
kendi ruhsal yolumuzu bulmalıyız. Kişisel ayırt etme gü-
düsü, arayış içinde olanın, içten geldiği hissedilen ger-
çeklere ulaşmasına yardımcı olacaktır.

O sıralar, karşı kültür fikirleriyle savrulduğum za-
manlardı. Neredeyse her şeyi bırakıp Kaliforniya’ya “Aşk 
Yazı”2 hareketine katılmaya gidecektim ki kişisel geli-
şimim için şans eseri hamile kaldım. Doğum yapma-
nın güzelliği ve annelik bağı büyük ihtimalle hayatımı 
kurtardı. O küçük insanın sorumluluğunu yüklenmek, 
kendi küçük varlığımın ötesini görmemi sağladı. Çok 
ihtiyacım olan kendi kişisel gelişimime başlamama yol 
açtı. Birkaç yıl kadar bekâr anne olarak yaşamam, kendi 
ayaklarım üzerinde durabilmeye güvenimi artırmama 
yardım etti. Ve gerçeğin kutsal doğasına daha derinden 
bakma arzusunu öne çıkardı.


