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"Eger cam yapmak istiyorsan, bir§eyler yapabilen uyumlu bir taklma sahip 

olmahsm, Klsacasl bir flskacl, bir ufleme ustasl, caml nobleye alan bir usta

ya ve daha sonra sap tutacak ve taban ayagml olu§turan birine ve nihayet 

<,:ah§maYl ta§lylcl ustaya vermeden once tamamlayan bir ba:;;ka ustaya da ih

tiyacm olacak." diyordu Harvey Littleton'un babasl hakh olarak. 

-"Fakat ben kadeh <,:ah§mak istemiyorum! Sanat yapmak istiyorum!" 

-"Ba§anslzhga ugrayacaksm," oluyordu buna ragmen cevap yine de ... 

1970 Yllmda Amerikah Harvey K. Littleton yazlsmda: "Camm malzeme ola

rak sanat<,:llann kullammma bu kadar sure uzak kalml§ olmasl hayret veri

ci bir durum," diye yazml§tlr. Bu konuda 0 donemde sadece cam piposu 

ile tanktan cam <,:lkartlp :;;ekillendiren oncu insanlar yard!. Bunlar arasmda 

1905 Yllmda kendine ait ufak bir cam ocagl ile uretim yapan Jean Sala ve 

1923 Yllmda kendi ocagmm ba§mda uretim yapan Maurice Marinot saYlla

bilir. Ancak aSll onemli atlhm Boymas Muzesi'nde a<,:llml:;; olan bir sergiyle 

ger<,:ekle§mi§tir. Van Beuningen, KaSlm 1969 ytlmda ba:;;anlml§ zaferin ha

bercisi olan "Vrij Glas" isimli sergiyi a<,:tl. Bu sayede cam sadece kullamm 

e§yasl olma ozelliginden slynlml§ ve Harvey Littleton, cam malzemesinin 

sanat<,;llann elinde bir malzeme olarak kullamlmasma onayak olan bir ki:;;i 

durumuna gelmi§tir. Yine bu Ylllarda Erwin Eisch Revolte ve Marvin Lipofs

ki, kendilerini fonksiyonellikten uzak heykeUerle ifade ederken, caml bir 

plastik ifade araCl olarak kullanan sanat<,;llar olarak goriilmu§tUr. Bu neden

Ie 1970'li Ylllann heyecan verici slogam "Cam ufle!"olmu:;;tur. 

Visconsin'de Madison Universitesi'nde profesor olan Littleton, daha sonra 
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ba§ka yuksekokullarda cam malzemesini sanatsal yaratlm i~in bir ara~ ola

rak kullanmanm egitimini vererek Amerikah dart gencin bu konudaki hay

ranhklanm artlrml§tlr. Daha sonra kendi atolyelerini a~acak olan bu agren

cilerin arasmda Jack Ink, Joel Philip Myers, Henry Halem, David R.Ruch

thausen ve devasa ~ah§malan ile glinumuzde cam sanatmm an de gelen 

temsilcilerinden birisi haline gelen Dale Chihuly de saYllabilir. 

Studyo camCll1gl Amerikahlann oncu ruhu sayesinde klsa zamanda Ameri

kan sanat akademilerinde yaygmla§ml§tlr. Belki de bunun sebebi, seramik 

~al1§malannm artlk belli bir doygunluk noktasma eri§mi§ olmasldlr. En azm

dan sanat~llann ve ogrencilerin cam ile yakmdan ilgilenmeleri ve zanaat de

gil, sanat ogrenmek isteyen ki§ilerin var olmasl ba§h ba§ma bliylik anlam 

ta§lmaktadlr. bnemli olan ana fikir, camm uflenebilmesi ve eriyik bir mal

zeme olan cama hukmederek, ona gereken §eklin dogrudan ergitme tankl

nm onunde verilebilmesiydi. 

Avrupa'da ve azellikle Almanya'da geleneksel cam okullanndan ~ok daha 

farkh bir egitim verildiginden dolaYl, bu donemlerde stUdyo camClhgl, is

tenmeyerek de olsa dikkate almmaya ba§lanml§tl. Devlet tarafmdan yliru

tUlen ati:ilye ~ah§malan tUm cam okullannca kabul gorlirken, bazl egitim

ciler aym fikirde degildi. 

Konuyu ba§tan ele alacak olursak; 1962 yllmda Toledo'da duzenlenen 

workshoplardan sonra, "camm ya§h adaml" ara§t1rmaCl ve bir~ok patentin 

sahibi olan Dominick Labino; kmk carnIan eriterek kendisine kli~uk bir fl

nnda ergimi§ cam hazlrlaml§ ve Littleton da Madison'daki Wisconsin Uni

versitesi i~in bir garajda kurslar dlizenlemeye ba§laml§t1. Burada, caml ken

di ozellikleri dogrultusunda §ekillendirme ile ilgili olarak deneyler yogun 

bir §ekilde devam ettirilmekteydi. 

o gline kadar cam, maIze me olarak mimarlar ve Rene Lalique, Emile Galle, 

Paolo Venini gibi tasanmCllar tarafmdan §ekillendirilmi§ti. Bu ki§iler camm 

malzeme olarak hangi beklentileri kar§llayabilecegi ve kendilerince tasarla

nan forma nasll ula§tlnlabilecegi konusunda gerekli bilgiye sahiptiler. Bu

nun yanmda gerekli olan yetenek, genellikle daha sonra isimleri anllmayan 

i§~iler tarafmdan ortaya konuyordu. Eser ise anonim olarak adlandmhyor

duo 

Dominick Labine) stUdyo camCll1gmm en guzel renklerinin harmanlanm ha

zlrlayan, cam ergitme bilgisi ve deneyimi olan oncUlerden biridir. Labino, 

kitabl 'Visual Art in Glass'ta Harvey Littleton'un da bir heykeline "Collapsed 

Sphere" C<;:okmu§ Klire; klrmlzl ve gri; mermer kaide uzerine oturtulmu§) 

adma yer vermi§tir. "Bir mermer kaide uzerine yerle§tirilmi§, ba§anslz bir 

klire" derken ~ah§ma ile alay ml edildigi, yoksa ~ah§manm Littleton'un ken

disi tarafmdan bu §ekilde mi adlandmldlgl, kesin olarak bilinmemektedir. 



Tabi ki, ba§ta da belirtildigi gibi, bu i§ine Littleton tarafmdan eski ba§an

slzhk orneklerinden bir tanesi olarak da gosterilmi§ olabilir. "Gen;:ek eam

dar" yani cam evlerinde s;ah§anlann dl§anda kaldlgl bu olu§umda, stUdyo 

caml, alayh eamCllann bir sanatl olarak geli§meye ba§larken, Littleton, tek

nik beeeri konusundaki ele§tirtileri, "teknik basitliktir" diyerek bertaraf et

mi§tir. 

Mayls 1976'da, 'Amerika, Avrupa ve Japonya'dan Modern Cam SanatI' is

mindeki oneu sergi, Main-Frankfurt, Hamburg ve Berlin'i ziyaret etti. Henuz 

yeni yeni belirlenme a§amasmda olan studyo eaml ne katalogda, ne de ser

ginin kendisinde yer almaml§tIr. Bir duzine Amerikah, on tngiliz, altl Alman, 

altI <;:ek, US; Hollandah ve birer Bels;ikah, Avusturalyah, Yugoslav, Japon, 

!talyan, Finli, Norves;li, Polonyah ve Avusturyahdan olu§an cam sanatS;llan 

Amerikah Jack Ink'e gore kureselle§meyi de politikaCllann elinden alml§ 01-
duo Boyleee sempozyumdan sempozyuma yol alarak kendi kendilerine og

rendikleri veya bir yerden ornek aldlklan yontemleri deniyorlardl. !§te Litt

leton'un tam olarak da anlatmak istedigi ve gunumuze kadar da bis;ok ki§i 

is;in ornek olan §U sozleri olmu§tur: "Blrakm, cam camel piposundan a§agl

ya damlasm. 0 damlaYI kesin, bukerek dondurun ve onu bir kaide uzerine 

yapl§tmn. Hedef, cam bardak degil, cam obje uretmektir!" 

Dr. Helmut Ricke ve ba§ redaktOr Gunter Nicola, modern cam sanatI ile il

gili yeni bir dergi yaymlamaya ba§laml§lardl. ASII amas;lan, "sanatS;llann bi

reysel s;ah§malanm, camm estetik fonksiyonlan uzerinde odaklamak ve du

§unsel anlamda yeni cam sanatma dayanan hayranhk uyandlrmak" oldu. 

Dergi, nihayet NEUES GLAS - NEW GLASS ismiyle Nisan 1980'da No: 1/80 

saYIslyla pkmaya ba§ladl. Ku§kusuz ki, Avrupa ve ABD'de cam sanatI ko

nusunda en ba§anh dergi olarak yaymlandl. 1999'dan beri GLASHAUS -

GLASSHOUSE dergisi de bunun yanmda s;ok yonlU bilgileri ile kendisini or

taya koyuyordu. Her ikisinde de yazllar, Almanea ve tngilizee olarak iki dil

de yer ahyordu. Konusu, gunumuzde de hala oldugu gibi studyo camclh

glydl; ozellikle Avrupa'da cam sanatI konusunda ya§anan buyuk patlama ile 

ona bagh geli§en Amerikan iiretim plgmhgl hakkmdaydl. 

1945 Yllmdan sonra slradl§l i§ler ortaya koymaya ba§layan tsves;li sanatS;llar 

Ann Warff ve Avrupa'da kendine bir studyo as;an ilk kadm cam sanatS;lsl 

olan Asa Brandt da aym §ekilde onemlidir. Ve tabiki <;:ek sanatS;llar! ... 1958 

Yllmda Bruksel'de dunya s;apmdaki sergideki eamlann gunumuze dek ula

§an muthi§ dalga etkisini 0 gunden hayal etmek bile imkanSIZdl. 

Evet, 'yeni cam!' Cam ufleme ustalan, ressamlar, kazlmaCllar ve gravureu

ler. Her birinin yeni fikirleri vardl. Oyle galeriler as;lhyordu ki kendi deyim

leriyle bunlar sadeee yeni cam sanatl konusuna egilmekteydi. Studyo caml 

artIk onceki el degmemi§ligini yitirmi§ oldu. 
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Sempozyumlarda veya 1976'da Londra'daki "Hot Glass" (Slcak Cam) olarak 

adlandmlan buyuk konferansta bulu§ulmaktaydl. Herkes heyecanhyd1 ve 

herkes oradaydl. Slayt gosterisi boyunca cam <;;ah§malannm yallls1ra evleri

ni, bah<;;elerini, ailelerini ve studyolanlll gosterenler de yine iskandinav

yahlar oldu. 

'Hot Glass'da henuz talll§llmam1§ ki§ilerle Londra'da bulu§uluyordu. Bu su

re<;;te Avrupa'da konu ile ilgili <;;ah§malar hakkmda genel bir izlenim dog

mu§tu. Kendi iradesiyle bir<;;ok §ey ba§arm1§ olan Harvey Littleton da bu ko

nuda onemli ki§ilerdendir. Ektigi tohumlar yava§ yava§ ye§ermeye ba§lam1§; 

bitkilerin uzantllan farkh bir yone dogru uzanmaya ba§lad1ysa da, cam bah

<;;esinde ba§ka bitkiler de filizlenmeye ba§lam1§tlr. Daha sonra 1977'de 1. 

Coburger Avrupa Modern Cam Tasanm1 bdulU verilmi§tir. Bu organizasyon 

Dr. Heino Maedebach tarafmdan h1Zh bir §ekilde ger<;;ekle§tirmi§tir. Bu or

ganizasyonda Avrupa'da olay yaratacak tUm teknikler sunulmaktaydl. Bar

daklar, kaseler, vazolann yam Slra objeler, heykelsi <;;ah§malar da yer almaktaydl. 

Bazen neyin sanat olup 01mad1gm1 aym etmek <;;ok zor olabilmektedir. Al

manya'da bu <;;ok taru§llan bir konudur. Amerikah Fritz Dreisbach, "Sanat

<;;ly1m, oyleyse ortaya koydugum da sanattlr!" diyerek bu konudaki tavnm 

kesin bir dille belirtmi§tir. Tabi ki burada konu olarak klasik anlamdaki 

stlidyo camClhg1 ele almmaktad1r. Coburg'ta bile su<;;lamalara rastlamak 

mlimkundu; orne gin Alfred Karkowski ve 'Pipo ucunda serbest §ekillendi

rilmi§ §effaf cam' veya 'Ali Yvonne Van Stralen ve demir tutacak ile §ekil

lendirilmi§ serbest form'. Buradaki <;;ah§malann bir <;;ogundan anla§llacag1 

gibi bir <;;ok i§ sezgisel bir yontemle ortaya <;;lkanlm1§tlr. Bu s;ah§malarda bir 

yandan yogun konsantrasyon ve disiplin gozlenirken, bir yandan da tesa

duflere dayanan rastlantlsal ve hatta ki<;;e varan bir yakla§lm sezilmektedir 

ki bu Jugendstil donemi camlannm bir ortak kaderi olsa gerek. Bu etki ise 

Jugendstil done minden gunumuze dek cam sanatmm genel bir sorunu 01-

mu§tur. 

Ne yaz1k ki ucuz bir<;;ok <;;ah§ma stlidyo cam1 olarak adlandmlmaktad1r. Fa

kat daha kotli olan §ey ise bu camlann sanatsal cam <;;ah§malan olarak de

gerlendirilmeleridir. Bukulmli§, parlak renkteki al1§llagelmi§ goruntudeki Sl

radan cam par<;;alan adeta bir tsunami dalgas1 gibi uzerimize gelmekte ve 

bunu yaparken <;Ie sayg1 beklemektedir. 

Bunun yanmda kendilerini sanat<;;l ilan etmi§ gezgin cam "sanat<;;llan" da 

vard1r. Bunlar ergitme tankmdan cam <;;lkarmakta, onu egip, bukerek bir 

sonraki gun de yaptlklan i§leri masaya sermektedirler. Camdan salatahklar, 

kurabiyeler, ust uste malzemelerle uka basa doldurulmu§ camdan sadvi<;;ler, 
I 

camdan fil burunlu kafalar yapmaktad1rlar. 

Fakat bugunku anlam1 ile stUdyo cam1 da vard1: bu cam turli, camm ozgun 



bir du§unceyle, tek olarak tasarlanmasl ve uretilmesine dayanmaktadlr ve 

artlk bu ~ah§malann 60'h ylliarda Amerika'daki cam uretimi ile neredeyse 

hi~bir benzerligi kalmaml§tlr. A ynca gunumuzde cam ~ah§malan artlk, ocak 

ba§mda yapllan uretim ile slmrlandmlmamaktadlr. 

"0 zamanlar bu olu§uma dahil degildik." diyen Franz X. Holler, ~ah§mala

nm olaganustu disiplinli ve du§unceye dayanan bir §ekilde, yatay bileme ta

§mda ve dikey elmas tablada i§leyerek meydana getirmektedir. <;izimlerine 

gore §ekillendirdigi cam ~ah§malannda malzemeyi, elverdigi en u~ noktaya 

kadar zorlayarak, kendisine ozgu yeni bir estetik yaratmaktadlr. 

Otuz-klrk sene oncesiyle klyaslandlgmda, ogrencilerinin kendilerini oyun 

i~inde kaybederek, 'yozla§malanndan' korkan meslek okullan, gunumuzde 

Zwiesel Cam Okulu'nda oldugu gibi aglrhkh olarak, Ozgur Cam uretimin 

sadece yolunu a~maml§, desteklemi§lerdir de. Bu okul, gunumuzun akade

mik anlamdaki egitimi ile mesleki egitimi birle§tirmi§tir. 

Bazen insanlar bir i§e giri§ir ve bu ba§an kazandlgl zaman da bir ~ok ki§i 

buna somururcesine sahip ~lkar. Bu tiir olaylara slk~a rastlamr. Sadece sey

retmek, kopya ile taklit etmek bir egitim yolu degildir. Fakat eger bu katl

hma dayah olacaksa, yetenekler bulunup §ekillendirilmedikten sonra tum 

~abalamalar bir hobi olmaktan oteye gidemez- ki 0 da aynca guzel bir ug

ra§Ur! Bahsi ge~en galerilerde ise bu tur cam ~ah§malannm sanatsal camlar 

ile aym kalitedeymi§ gibi sunulmasl neredeyse onlenemez bir durumdur. 

En uzucii olam ise, taklit uretimlerin orjinal eser muamelesi gorerek yiiksek 

fiyath sergilerde satl§a sunulmasldlr. 

Merak eden ki§i i~in tum dunyada smlrSlZ ogrenme kaynaklan vardlr. Or

negin 20. yuzYllm en gaze ~arpan isimlerinden olan Dale Chihuly, 'cristal-

10' nun kaynagl olan Venedik'e giderek slcak cam ~ah§ma yontemini mer

kezinden ogrenmeye ~ah§ml§tlr. Fakat artlk gunumuzde Fransa'da Vannes

Ie Chatel'de yer alan CERFAV gibi §ehirler, Almanya Bavyera ormanlan i~e

risinde bullman Frauenau'da Bild-Werk veya Anadolu Universitesi'nin yeni 

olu§turulmu§ olan cam studyolan gibi olu§umlar vardlr. Bu konuda dl§an

dan katllarak bilgi edinmek isteyenler ise biiyi.ik konferanslan takip edebi

lirler: 'Glass Art Society' konferansl da bu konudaki se~eneklerden sadece 

bir tanesidir. 

Birka~ sene once Pilchuck aga~evlerinde, herkese a~lk olan bir okul yap 11-
masma karar verilmi§tir. Ge~en yuzYllm 70'li Ylllanndan kalma ve cam og

retmenleri ve ogrencileri tarafmdan yapJlml§ olan evler yava§ yava§ Ylklla

cak bir duruma gelmi§ken cam onculerinden kalma ge~ici yapJlar yenilen

di. Pilchuck, studyo caml i~in sihirli bir kelime gibidir artlk ve bir~ok ki§i 

admm 0 olu§um i~inde ge~mesinden gurur duymaktadlr. Camdaki ~ok yon

luli.ik bir~ok farkh ulkelerden gelen cam uzmanlan tarafmdan mukemmel 
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derecede donatJlml§ atolyelerde gosterilmektedir. Ogrenciler ise s;:oktan be

ridir klasik stlidyo camClhgmm kar§lsmda yer almaktadlr. 

Stlidyo camClhgl sadece bir donem adl mldlr? Finlandiyah Lynngaard tara

fmdan kurulan Ebeltoft Cam MLizesi'nde 2005'te Per-Rene Larsen'in s;:ah§

malan sergilenmi§tir. Sanats;:mm s;:ah§malanndan bir tanesi Japonya'da 71 

yan§maCl arasmdan 'ba§tan sona ergitme tankmda ve fmn onLinde §ekillen

dirilip tamamlanan tek cam s;:ah§masl' olarak yer alml§t1r. GLASHAUS -

GLASSHOUSE Uluslararasl Stlidyo Camclhgl Dergisinin editorLi olan Wolf

gang Schm61ders, bu s;:ah§maYl stiidyo camClhk hareketinin ges;: bir meyve

si olarak degerlendirmi§tir. 

StLidyo caml, cam sanatl, ve heykeltra§hk terimleri s;:ok farkh anlamlarda al

gllanabilir. Rene Roubicek bu konuyu s;:ok zekice bir §ekilde formLile etmi§

tir: "Cam sanatl ozgLir sanat olarak davralllr; klasik mLizigin kar§lsmdaki Jaz 

gibidir." 

Mayls 1973 Yllmda Littleton'lar Spruce Pine, North Carolina'ya ta§mml§lar

chr. Hawai Adasl Maui'den yumu§ak iklime ah§lk olan e§i Bess, zehirli sar

ma§lk alerjisi yLizLinden zor gLinler ges;:irmektedir. Sisli gLinlerden dolaYl 

s;:ektigi acllar ise takvimine birer s;:arpl i§areti olarak yanslml§t1r. Neyse ki gLi

ne§ zamanla parlayan yLizLinLi gosterip atlann otladlgl s;:aYlrlan da lSltmaya 

ba§laml§tJr. Harvey verandanm do§emesine oturmu§, e§yalanlll kutulann

dan S;:lkarmaya ugra§maktadlr. Cam s;:ah§malan bir sergiden geri donmu§tlir. 

Camdan halka, dLigiim, boynuz ve yiikselen damla §ekillerini kendi etrafl

na dizmeye ba§lar. Bunlann is;:inde s;:arplCl renkler, camm kendi §efaffhgl, 

bazen de opak tonlar hakimdir. Bazllannda dl§andan gri-gLimLi§ renginde 

§eritler yer almaktadlr. Camlann arasmda daha sonra ziyarets;:isine hediye 

ettigi bir tanesi "the blue little thing" (mavi kLis;:Lik nesne) 1976-Harvey Litt

leton imzasml ta§lmaktadlr ve lngiltere'de basllml§ olan Charles Bray'in 

"Dictionary of Glass" adh kitabmda belgelenmi§tir. Bu mLithi§ bir stlidyo ca

ml hatJrasl olmu§tur. 

StLidyo caml, gLinLimLizde s;:ok slradan olarak algllansa da, izleyicisinin 01-

maSl onun hala canh, ya§ayan bir sanat dah oldugunu ve onlarda heyecan 

yarattlgml ortaya koymaktadlr. Bu sanatm tam olarak hangi alan adl altm

da degerlendirilmesi gerektigi izleyiciye veya daha dogrusu ahClya blrakll

mahdlr. 

Avrupa'nm onemli bLiyLik sergilerinden "Coburger Glaspreis 2006" geli§me

leri belgelemi§tir. Bu slrada soyut ve ozellikle yeni onermeleri olan cam s;:a

h§malan yani "anlam is;:eren cam" ile kar§l kar§lya gelen izleyici, Dr. Ric

ke'nin NEUES GLAS - NEW GLAS dergisinde yLicelttigi "Camm estetik fonk

siyonu" unutulmaml§tJr. 

ABD'de ba§laYlp Avrupa'da geli§en olgu, camm maIze me olarak dLinya s;:a-



pmda yarattlgl hayranhgm sadece bir klSmml olu:;;turmaktadlr. Japonya ken

di tarzml ortaya koyarken, ozellikle amlmaSl gereken bir yer de ogrencile

rin ozgun fikirlerini ileri derecede donammh atblyelerde rahat<;;a uygulaya

bildikleri Avusturalya'dlr. Bu ulkeler soguk cam i§leme teknikleri olarak ad

landlrdlglmlz kazlma, gravur ve kumlama ile yogun olarak ilgilenmektedir

ler. Geleneksel bir cam kulturu banndlran Ulkelerden olan Turkiye'de cam

Clhgm derin koklerine rastlamak mumkundur. Eski:;;ehir'deki Anadolu Uni

versitesi gibi egitim kurumlannm, camm ozgun dilinin geli$tirilebildigi egi

tim atolyeleri kurma kararlan bu yuzden <;;ok anlamhdlr. 

Dunyaya yeni bir du§unceyi hayata ge<;;iren ki:;;i; Harvey K. Littleton, artlk 

yll iyerisindeki vaktinin <;;ogunu e§i ile Florida'da ge<;;irmektedir. Kendi atol

yesini yuruterek fikirlerinden bir tanesi olan 'cam plakadan baskl' konusu

nu tamtmaya <;;ah§maktadlf. Bu yontem onun anlatmasl ile artlk dunya <;;a

pmda bir yaygmhga ula§ml§tlr. Bu durumda, babasl tarafmdan kendisi i<;;in 

ongorUlen ba:;;anslzhga ugramaml§ oldugu bir ger<;;ektir. 
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