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30 yıldır hem bir eğitmen hem de bir sanatçı olarak seramikle uğraşırken

bir çok yabancı dostlarım oldu. Bu arkadaşlarımla birlikte Kore sanatının

karakteristiği hakkında zaman zaman sohbetler yaptık. O konuşmaların ışı

ğı altında, Çağdaş Kore Sanatı ile Geleneksel Kore Sanatı arasında büyük

bir fark olduğunu anladım. Bundan dolayı da bu konferansın konusunu,

daha iyi anlaşılabilmesi açısından Çağdaş Kore Sanatı olarak belirledim.

500 yıllık övünülecek bir geçmişe sahip olan Kore, etnik olarak homojen

yapıya sahip bir ulustur. Kore tarihine baktığımızda ise, Kore'nin durup din

lenmeden bir çok savaşla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Bu savaşlar

yaklaşık 1900'dür ve tarihte 10'un üzerinde Hanedanlık olmasına rağmen

Kore bütünlüğünü hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bunun yanında, 20. yüz

yılın başlarında Kore bir Japon kolonisi haline gelmiş ve yaklaşık 30 yıl bu

dumm devam etmiştir. Sömürge Dönemi boyunca Kore ulusal kültür gele

neği durma noktasına gelen bir trajediyi yaşamış, bu koşullar altında Kore

el sanatları şekillenmiştir.

Kore sanatının öncüleri, bütün bu olumsuzluklarla başa çıkarak günümüz

sanat kültürünün gelişürilmesindeönemli bir yol kat etmiş, liberalleşmeden

günümüze Kore çağdaş sanatında önemli bir yer oluşturmuşlardır. Kore

çağdaş sanatını anlamak için ilk adım olarak öncüleri ele almak, daha son-

• 6. Uluslararası Seramik Sempozyumu veSanat Eğttimi Değişim Programı Sunum.
• Anadolu Üniversiıesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Araştırma Görevlisi



ra Kore çağdaş sana tının kısa tarihsel lur

açıklamasını yapmak H~ son olarak da en

eski ve en (ok üyeye sahip olan Ko re Sa

na l Konseyi'n in L003 yılı sergisini ele ala 

rak çağua~ Kore se ram ik sa natını incele

menin daha do ğ ru (ı lacağ ı kan ısındayı m.

Kore Tarihine Kısa Bir Bakış

Köng Cban·Kyun (l9J8) Birsanatçı olarak "Mmyo' denen gelenekselşarkı/ann duygu
ve mnunı sembololarakkuf/anarak bunu modern tasaflmdiline sktsm.

Sbin Kwon-Hee(l934·J995J Geleneksel metal senetım çagdaş anlamda kullanan
senetçüerden bırısidır , Çalişma/annda WugeumSegong" tekmgı kullanarak etun

parça/anmobıımm yıiıeyine tutturur.

Chesun Dönemi'nde <19,yy . sonları- 20.yy.

haşlan), Ko re halkı , A.RD., Fransa. ingil

tere, Çin, japon H : Rusya gibi dünya güç

leri aneandaki olaylar w " bunların etkisi al

tında kaluuşu r.

1919'da Ko n: pol itik olarak Japo nya'ya

ba ğlandı ve tar ihsel hir i nkı ta yaşand ı.

1';,H 5 yılında 2. Dünya Savaşı sonunda Ko

re , Japonya 'dan ayrılarak hağımsızlığına

kavu şt u. Dah a sonra 1948 y ı lı nda. A- B.D .

\ 'L' Sovyetler Birliğinin sağ \ -L' so l ideo lojik

g örüşleri arasında kalarak Güney Ye Ku

zey o lmak üze re ikiye ayrıldı.

ı 950 y ı lında Kore Savaş ı baş ladı. tki Ko re

halkı nı karş ı karşıy« getiren bu savaş

l Y5j 'ı e harı ~ a n t l.ısmasıvla sona e rd i. Bu

savaş ülke yi linrabeye ccvirmisti. Savaş

boyunca Türkiye Gü ney K OfC'YL' bir müt

tefik o larak yardım etmiştir . Bu yüz den (O

ğu Koreli Türkiye'nin savaş boyunca yap

m ış olduğu desıeği şükranla anar, kendile

rin i Türkiye ve Türk halkına yakın hisse

der.

-

Kwon Soon.Hyung (l929) Seramık vsm ve formlarmda seramik boyalanm Ost üste
kullanarak soyut i't' gralikse(etkiler yaratmayı bedefleyen ve daha çok geleneksel

form/ar çalışan bır ssnstçıau.

Yim Hong-Soon (l92S)
Ahşap çallşma/aflnda dalıu ve

geleneksel eleman/an
kullanarak modem

bir ifadetam oluşturur.



Kore Çağdaş Sanatının Doğuşu ve Gelişimi

Daha önce bahsedildiği gihi. savaş sonrası

yıkınnlar ve acıların ortasında kala n sanal

k ült ür ünü yeniden canla nd ı rmaya kararlı

önc ü sanatçı la r vardı. ilk olarak sa nat bağ

lantılı bölümler ünive rsite lerde açıl maya

başlandı. Bu üniversiteler şunl a rd ı r. Scora

lx-ol Sana t Kolcji . Seli! Ulusa l Üniversitesi ,

Hongik Üniversitesi ve Ewha Kadın O ıı i 

vers itesi . BL! ha rek et durilla noktasına ge l

miş ola n ulusal sana t ortamnun yerıiden

yapılandırı lması açısından önerri li bir o lu

şumdur. Da ha sonra 1974 yılında "Kore Sa

nat Konseyi" kur uldu ve bu konseyin d ü

zenlediği ilk "Kore Çağdaş Sanatlar Sergisi"

ı 975 yılında Ulusal Çağdaş Sanatlar Müzc

si'nde açıldı .

20. yy.da Kore sanat d örıgü sü içinde zana

al ve zanaatç. kavramla rı uzu n süre hor

g ör ülerek pek kabu l edilmedi. Bunun te 

mel o larak üç se bebi va rdır. ilk o larak za

naatcı la r düşü k bir sınıf ve za naa t ise Ko

re sanat tarihinde olağan bir iş gibi görülü

yord ıı. Başka bir ifadeyle, Chesun Dönemt

ge leneksel hir Konfüçyüs to plumu idi. L3u

d öne rn de halk ; bi lginle r. çiftçiler. zanaatç ı

lar ve tü ccarlar olmak üze re kes in sı nıfl aru

aynlnuşu. Zanaatcı lar uzun süre statülerin

den dolayı ho r görülm ü ş lerdir. Bu tür hir

sosyal algılayış bağımsızlıktan so nra da bir

Chungl' Dam-Soon (1934)
Koreçatdaş seramik sanatmda 'Objeye GeçıŞ ' diye adlandm/ançalışmalar

yapar, bu çalışmalarmda seramik ve topra/moran/anm heykelsi bir yol
/wl/anarak izleyiciyP sunar,

-
r

Choi Seung-Cheuri (1934) Ahşap malzemeyi yontarak üçboyutlu kuş veağaç

imgelerini formlara d6nüştürür.

Baek Tae·Won 092S)Geleneksel ahşap mobilyalar uzerine
beklenmedik bir şekilde doku/ar ve renkli vermkler kullanarak

ça/lşmalaflm gerçekleştirir.

Bır metal ıumsm Oıarak Chang Yoon-Woo(931) aym zamanda bır

Şilır reeleştirmen Oıarak degişık aktivitelerde yerehr.

Kim Hong-M (}938) Meral ça"şmalanm A.B. O. 'de silrdürmekle ve bu alandaKore
ve ABD. arasında u/uslararası degişim programına kalkıda bulunmaklad/{.



Japonya'da elitim i'e çenşmetsryapmış olan EuK3ng-RyuI (/920-/916)
dolal boyama i'e baskı sanat/af/konusunda onemli senstçüstden birisidir

ıe geleneksel kalıplan kul/anarak gralıksel birsunum amaçlayan çalışmalar

yapmıştif.

Won Oai-e/l()ng (1922) Tokyo Sanat Okulu. Japonya reAlfred Unil'ersitesi,
A.8.0. 'deeimm gtJrmuştur. Çalışmalarlf/da gelenelısel seramik formlarm ilzef/ne

tasms reoyma yöntemıyle resimsel çalışmalar yapar.

süre daha devam etnuşı ı r. Günümüzde h ile bu tür bir algılama tamamıyla

yok edilmiş değildir. İkinci ola rak zarıaar çılar teorik ve kavramsal bir yapı

gel iştiremcdiler ve hızla ba tılılaşan Ko re kültüründe kavramsal b ir şaşkın h

ğın içine d üştüler. Üçündi olara k ise p rofesyonel zanaatçı ola rak ç a l ış an in

sanla rın bir çoğu sanatç ı olarak ça lışmak ye rine üniversitelerde gelirlerini

garanti alıma alm ak için profesör olma yolunu seçmiş t i r. Bu nedenlerin bir

sonucu ol arak da ancak 1970'clen bu yana zanaat hareketi hızla yayı l nuşu r.

Selii Sanal Müzesi, 1991'de n 1999',-, kadar, sanatsal ge l işmelere katk ıda hu 

lunm a k amacıy la "Seul Se rgisi" adı a lt ında bir d izi sergi düzenlemişt i r. "Göz-

8ir seramık sanatçısı olarak Kim Yik-Yung (1935) ChosunIMnemineait beyaı
seramik vetessnm çeşitliligıııi Iwl/anarak çallşmalanm buyOnde

gerçekleşMr.

Pailk Hae-Ho (1925) Çalışmalarmda boyama (dmgıni grafilısel i'e soyut
çalışmalar Uterine yolunlaşt"mış tır.

Boyama tekniğinde uzmanlaşan

Suh Jae-Haeng (1935)
ye Lee Sin-Ja (l931)dogamn guıetliği ve çeşitli görsel ıfade

olanalılimm Iıullimaralı çalışmalar yapmışlardır .

Telıstil sanatçısı olan PaL Man-Si/I (1923) Amerilıa 'da etitımini

tamamladtldan sonra, boyama ve ömetarımda çalışmalar yapmış ve
gençsanatçılarm yetiştirilmesi içinçalışmıştır.



Boyama tekniğinde uzmanlaşan Suh lae-Haeng (1935; ve
lee Sm-le (1931) doğanın güzelfiği veçeşitti görsei ifade

olanaklannl kullanarak ça/ışmalar yapııı/ş/ardır.

Hwang long-Koo (1919 - 2003; Kore maviseladon sırlan üzerine araştırma ve
çalişmalaryaparak buıı/an çağdaş bir ifadeile sımmuştın.

Hwang long-Rae (1927) 'Cuiaf' adı veri/eli tuçetekliitininguzelliği üzerine yoğunlaşmışttr.

Kim Suk-Hwan (1929) Çalişmalariılda diJşük derecede oşen
çamurla çömlekçi tomasıııda üretilen geleneksel lormlan koyu
kahverengi bir sır kullanarak çağdaş bir ifade ile sımmskteda.

Park Sung-Sam (1907 - 1987) Kore ahşap vemobilya
tesenmtsnm yeniden yorumlayarak çstışınetenm

gerçekleştirmiştir .

lee Soon-Sllk (1905 - 1986)
Taş vonuüenm mocem bir tavırla

ifadeetmiştir.



ler vtodcm Zamanlara Doğru" adlı sergi de ı 999 yılının

Kasım ayında Duksu Saruyının Ulus al Modern Sanadar

Müzesi için ayrılan hir b ölümünde aç.lnusur. Dü zenle

nen hu serg iler zanaat d öngüsünü n yapmış olduğu ba

şa rıyı hem bir arada sunmak, hem Kore zanaa tmın

köklerini b ulm ak ve a nlamak hem de akademik kö

kenli modern sanatın temel ler ini oluşturma k adına

ü ne m li bi r ola nak sunmuştur. Bun a ek o lara k, 2000 yı

l ında düzenlen en "Cheongj u Uluslarara sı Sanat Bienali"

ve 2000 ve 2001 yı lla rı nda Kyonggi'dc düzenlenen

"Dü nya Seramik Serg isi", uluslararası to plumd a Kore

Sanatının geçirdiği sü reç ve bulunduğu yeri göstenuc

si açısından ö ne m kazan ı r.

Çağdaş Kore Sanatının Öncüleri
Burada açıklamaya cahşacağun 21 sa na tçının Kore

Çağ daş Sanat ın ı temsil edip etmediği konus und a baz ı

ları hem fikir o lmayabilir. Ama bu sanatçı l a rın Kore'nin

bağımsızl ı ğından 1970 yı l ına kadar. sanatın ın modern

l eşmost ve çağ daş sana tı n gelişmesinde öne rri li roller

üstlendikleri iyi bilin en bir ge rçekt ir.



Bu sanatç ı lan sa nat görüş l cn nc göre üç u n.ı gruba ayırmak

m ümkli ndü r.

İlk gr upta ye r a lan xımatçr lar geleneksel güzelliği n ifadesini

çağdaş yorumla birleştirnuşlcrd ir. (Shtn Kwon- l lee. Karıg Chan

Kyun, Kwon Soon-Hyung. Yim Hong-Soon, Back Tac-Won ı

İkinci gnıpıa yer aları sanatçılar ise geleneksel ~:izginin dışında

daha ~"ok çağdaş sanat ve tasarım eğilim ve yönelişlerini IXJ. z

alarak tasarunla rıru oluştururlar. (Chang Yoon-Woo, Kim Ilo ng

j a. Eu Kang-Ryul. \'\Io n Dai -Cbong. Kim Yik-Yung , Chunge

Dam-Soorı, Pai Man-Sill, Pa ilk i Iac-I lo . Suh j ac- Hacng. Le e

Sin -ja ı

Üçüncü grupta yer alan sanaıç ı l a r ise Küre sa na t ının özgün gü

ze lliğ i n i gel işti rmek ve o rtay a çı ka rmak adına saclee-c gel enek

sel malzeme ve teknikleri kullanarak cal ı ş malar ya pmışlard ır.

t Hwang Jo ng-Koo , Hwang j ong-kae , Kim Suk- I lw an, Pa rk

Sunu-Sam. Lee Soon-Suk)

Kore Sanat Konseyi
Buraya kadar Kore sanat geleneğindeki kesintiler, çağdaş

sanatın doğuşu ve öncüleri zorlayan sınırlar incelendi. Bugün

Kore dış zorlamalardan ve hancdanlıkum. bağı msız modem bir

ulusa d ö nüşürken ~:ağdaş ve moderıı sanat ı da bu na ş ah it l i k et

ınekted ir . Bunun ya nında yaşayarı kültürün hızla hanhlasması

VL' gelenek ile ça t ı ş rnu ya~a ın:ıs ı da kaçınılmaz bir so nuçtu r.

Ko re Sanat Konseyi , 1974 yılında on profesyonel sanat \'l

tarafından kur uldu. Kuruluşundan bu ya na sürekli gelişti .

Bugün yaş lan 20 ile 80 arasında değişen 2000 kayıt lı üyesiyle

ülke çapında geniş bir orga nizasyon hali ne geldi. Buna bağlı

o larak da yap ı lan a ktivite ler ve çalışmala rın a lanı çok geniş 0 1-



makta, konseyde gelenek ile modernlik buluşmaktadır.

Not: Açıklaması olmayan resimler 2003 Sanat Konseyi Sergisi'nde yer alan
işlerden örneklerdir.
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