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OP SANAT VE DİJİTAL TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

Yrd.Doç.Dr. Zühal ÖZEL*

ÖZ
Geometrik desenlerle derinlik ve üç boyutluluk yanılsaması yaratmayı amaçlayan Op Sanat, 20.

yüzyılın Soyut Sanat akımlarından biridir. Optik Sanat olarak da bilinen Op Sanat, gözü yanıltıcı şekil-
lerle optik yanılsamaları kullanarak resim yüzeyi üzerinde hareket izlenimi oluşturmaktadır. Biçimlerin
ve renklerin sistematik bir şekilde kullanımıyla elde edilen Op Sanat eserleri, görsel ikilikten yararla-
narak retinayı güçlü biçimde etkilemekte ve optik yanılsama yoluyla titreşim, yanıp sönme ve hareket
duygusu yaratmaktadır. 

Hazırlanan çalışmada Op Sanat akımı irdelenmekte ve dijital teknolojiler yardımıyla yaratılan Op
Sanat’ın günümüzdeki uygulama alanı incelenmektedir. Op Sanat’ın bilgisayar teknolojisiyle birlikte
değişimini değerlendirmek amacıyla, Türkiye’den bir sanatçı olan Maggie Danon’un seri çalışması
“Op Art”, örneklem olarak seçilmiştir. 
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OP ART AND THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY

ABSTRACT
Op Art intending to create depth and three-dimensional illusion with geometric designs is one of

the Abstract Art movements in the 20th century. Op Art that is also known as Optical Art composes the
impression of motion on the picture surface using optical illusions with eye deceptive figures. The Op
Art work, which is constituted by the systematic use of shapes and colours, strongly affects the retina
through use of visual duality and creates the sensation of vibrating, flashing and motion via optical
illusion.   

In this study, Op Art is examined as a movement and Op Art is created with the help of digital
technology is studied as a practice in the present time. “The Op Art”, the serial work of Maggie Danon,
an artist from Turkey, has been chosen as a sample in order to assess the changes in Op Art by using
the computer technology.
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