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Öğretim Üyesi

Atilla Atar sanatçı yönüyle tanıdığımız bir isim. Özellikle litografi çalışmala
rıyla ismini duyurrnuş, kendini kanıtlamış; bu türün yayılması ve tanınması
için uğraş vermiş bir sanatçı. Ülkemizde litografinin oldukça sınırlı ilgiye
maruz kaldığı bir ortamda, o yaşamını buna adadı; ve litografinin sunduğu
zengin anlatım olanaklarını kendine has bir duyarlılıkla, ama her defasında
yeni bir tat ve şiirsellikle birleştirerek özgün biçemini güçlendirdi. Resmindeki bu duyarlı ve şiirsel yönün onun insancıl kişiliğiyle ilintili olduğu muhakkaktır. Gerçekten de onun bu yönünü eğitimciliğinde ve tüm insani iliş
kilerinde görmek mümkündür. Olumlayıcı bakışıyla çevresindekilerin motivasyonunu artırabilen tutumu, yöneticilik görevlerinde de yansımalarını
göstermektedir. Bu nedenle olmalı ki son yıllarda Fakültenin isminden daha çok söz edilir oldu. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda kişisel sergi, uluslararası sergi, fuar, bienal ve trienallere katılan Atilla Atar'ın yapıtları ve çalışmaları bir çok kez ödüle değer görüldü. Birçok müze ve özel koleksiyonda yer aldı ve yapıtlarıyla yurtdışında ülkemizi temsil etti. 2002'de Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesinin kuruluşunda görevaldı. 2001 yı
lında ise Türkiye'de bir ilk olan Baskı Sanatları Bölümünü kurdu. Halen bu
bölümün başkanlığını, müzenin müdürlüğünü ve dekanlık görevini sürdürmektedir. Gerek bu görevleri ile ilgili gerekse geçen öğretim yılı boyunca
devam eden 20. yıl etkinlikleri ile ilgili görüşlerini almak üzere kendisiyle
bir söyleşi gerçekleştirdik.

Hayri Esmer: Göreve geldiğiniz 2001 yılından bu yana düzenlenen aktiviteler, kurumsal işbirliği ve organizasyonlar ayrıca fakültedeki yeni düzenle-

ıneler

ve bu nun son uc u olara k kururnun a l d ı ğı öd üller ile Anadolu Ün ive rsitesi Güzel Sanatlar f ak ü ltesi ses in i d aha g ür çı k a r
maya ba şlad ı. Runu ne ye ba ğbyorsunu z?
Atilla Atar: Fakühcmizin son yılla rda k i başarı ve .ıtıluularm ı :
yö netim , öğ ret i m e le m a nl a rı ve tüm ca l ı şa n larm. pro jeleri uyum
ve işbirli ği içe risind e u ygu lam as ın a . yu rtiç i ve yu rtd ışındaki sanat eğ it i m i k uru m larıy la ili şkilerimi zin ö nemine o lan inan omu za
ba ğl ayabil i riz. Öğrencilerimiz ve öğret i m elemanla rmuz bi revsel
etkin likle rin i de aralıksı z sü rdürerek hep gü ndemde kalma çabalarryla önemli ba şanlara imza a ttılar , öd ülle r ald ı la r. Her etk inlik yönet imimiz tarafından d est ek lendi.

Prof. Atilla Atar

Tü m bu e tkinlikler im iz ve ça lı şma la rı m ız. sanat çe vrele rin ce izlerriyor ve değerlend i riliyor olmalı ki, fak ülte m iz. ÇAG Sı\ V tara fından Kurumsal On u r Ödülü ilc on urla nd ırı ld ı. Kurumsal alanda "ÇAC SAV
Kurumsal O nur Öd ülü 2004" Fak ülteruize : " K ısa sürede büyü k gel iş me sağ
layara k ü lke mizin gü zel sanatlar alanında ü nd e ge len eğ it im k u rumla rınd a n
b iri haline ge lmesi, öğ re nc i - öğ re t i c i - t e k n i s y e n üçgen in i başarıy la ol u şt urup
fakültenin lam zamanlı öğ re t i m- ü re timd e o lmas ı . me z u nları n ı n piyasa da
ara n ı lır hale gelmes i, bu lun duğu kent dokusu yla u y uş u m içinde toplumda
plastik sanatlara duyarl ı lığın a rtt ı rı l ması yönündeki etkinlikleri. o l uştu rmaya
ba şlad ı kla rı kol eksi yonu k ı sa sü rede b üyürerek Türkiye 'nin ö n de gelen çağ
daş ressam ve hc yk el traş l annı n ya p ı tl a rında n ol u şa n bir ça ğ daş sa natlar m üzesin i o lu ştu rarak h alk a açm a s ı , üç büyük kentin ya n ı s ı ra An ad o lu kent terindeki ye n i ünive rs itelerde de sanat öğreti m inde id d ialı ve ba ş arrlı o lunahileceğini ka nıtl a ması n cck-n iylc '' ve rild i. Ayrıca güreve geldi ğim 200 1 yı l ın
ua n bu yana eğitim-öğret imin sağlık lı ve a ma cına u yg u n sü rdürü lmesinin
ya nı s ı ra. gere k yurtta gerekse yu rtdış ında k i ça lışma ve gelişm elerden ya rarla n mak , bilgilenrnek a ma cı yla tü rlü et kinlikler gerçe k l e ştirdi k .
II.E: Kc tür erkinliklcrdi bunlar'
A.A: Ku tlama k apsamında öncelikl e yurtiçi ve yurtd ı şında fa rkl ı alan lard a
ürü n ve re n sa na t çı l a r m k i şi sel se rg ilerine . fakültemiz öğ ret i m e lem a n la rı ve
öğre ncil e ri m i zin kat ılı mlarıyla ka rına
el e m a nı

ve

lışma larına

öğre nc ile ri n karına

scrg ilc re . ke za ya bancı sa na tçı öğ ret im
se rg ile rine. konferans. söy leş i ve a t ölye ça-

yer ve rd ik.

Ay rıca Sokratc s-Erasmus program l arının da d evreye girmes iyle bunlar daha d a yo ğunlaştı. Geçen dö nemlerde çok s ay ı d a öğ re nci m izi ge rek kendi
birey sel çabalarmuz. ge rek öğ re ncil e ri m izi n ç ab ala rı , gerek se Sok rares
p rog ra mı çerçe ves inde koordi natör arka da ş l anmı zı n yoğ u n ça ba la rı sonucu
yu rtd ış ına gönderdik. Gönd erilen öğ re nci le re karş ılı k ya bancı öğrencile r d e
fak ültcmizd e öğren i m gördü . Bu süreç dev am ediyo r. Ö te yandan Fakül te -

mizin kuruluşundan bu yana hiç aksatmadan sürdürdüğümüz yılsonu öğ
renci sergilerimizle bir tür hesap verme, eleştirileri değerlendirme ve özdenetim oluşturma tavrımızı ortaya koyduk. Bu tavır, bizlerin her geçen yıl
daha nitelikli çalışmalar gerçekleştirmemizi, ders programlarımızı gözden
geçirerek içeriklerini değiştirmemizi, yeni, çağdaş uygulama yöntemleri geliştirmemizi sağladı. Yılsonu öğrenci sergilerimiz, salt Eskişehir'de değil, il
dışında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Samsun gibi önemli sanat eğitimi
kurumlarının bulunduğu illerimizde, bir kez de Almanya Münster'de gerçekleştirildi. Bireysel ilişkilerimizin sonucu çok sayıda yabancı sanatçı, sanat eğitimci fakültemizde konferans, söyleşi, atölye çalışması, sergi ve hatta 3 haftadan bir yarıyıla uzanan sürelerde ders vererek kendi birikim, deneyim ve bilgilerini öğrencilerimizle, öğretim elemanlarımızla paylaştılar.
Keza öğretim elemanlarımız da yurtiçi ve yurtdışında aynı tür etkinlikler içerisinde oldular. 1994 yılında yayına başlayan "Anadolu Sanat" dergisi, güzel
sanatlar eğitimi veren yükseköğretimkurumlarının gereksinim duyduğu, sanatın kavramsal boyuttaki etkinliğini gelişerek, yenilenerek, yetkinleşerek
sürdürüyor.
kurulalı 20 yıloldu. Ve bu yılı, bahsettiğiniz
bir dizi aktiviteyle adeta etkinlikler yılına dönüştürdünüz, Yoğun ve yorucu bir yıloldu. Genel olarak nasıl bir çalışma yöntemi izlediniz? Çalışma sisteminizi nasıl oluşturdunuz? Ve kapsamı neydi bu etkinliklerin?

H.E: Güzel Sanatlar Fakültesi

A.A: Fakültemizin 20. Yıl Etkinlikleri gerçekten çok yoğun geçti. Bu etkinliğin

organizasyonunu "20.

Yıl

Etkinliklerini Kutlama Kurulu'''nda görevli
bu kurulun dışından
da gelen ve uygulanabilir önerileri programa aldık. Hatta fakültenin çeşitli
yerlerine bırakılan öneri kutuları ile son derece demokratik ve herkese açık
olan bir tavır geliştirdik.

öğretim elemanı arkadaşlarımla gerçekleştirdik. Ayrıca

Programdaki sergiler, konferanslar, söyleşiler atölye çalışmaları, geziler, mezunlarla buluşma v.b. etkinlikler 2005 yılı boyunca aralıksız sürdürüldü. Bu
etkinliklerde fakültemizin 20 yıllık geçmişi ile bir hesaplaşmasının ötesinde,
bugün neredeyiz? Eksiklerimiz neler? Uluslararası etkinlikleri ne oranda gerçekleştirebiliyoruz? Bütün bu olanların ışığında geleceğe yönelik projelerimiz neler olabilir? gibi soruların yanıtlarını bulmaya çalıştık.
H.E: Bu etkinliklerle hedeflediğiniz şey neydi? Sonuç beklediğiniz gibi ola-

bildi mi?
A.A: Bu etkinliklerle hedefimiz;

yoğun

sanat

olaylarıyla devingen

bir ortamda sanatsal etkinlikleri yapmak, sanatçıları yapıtlarıyla tanımak, deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanmak, yeni projeler üretmek oldu.
Belki en önemlisi, tüm bu etkinliklere öğrencileri dahil etmek ve bizzat katılımlarını sağlayarak onların bir taraftan motivasyonunu arttırmak, diğer ta-

raftarı sanatın sorunlurmı

daha yakından tanırnalarını sağlamaktı" Örneğin
nıezu nla rı nıızla buluş maımzdaki am aç. ku rduğu m uz i l et i ş i m i n dev a mlı lığı
nı , mezun o laca k öğ re n c i l e r i m i ze. d o la yı s ı yl a kurumsal k i m liği m ize yö ne lik
y a ra rc ı bi r ta v ırla sü rd ü re b i l me k ı r. H e de fl e d i ğ i m i z pek çok ş e y : gercekleş 
tird ik diye bilirim . Özellikle mcxun lan mrz b u bu l uşma dan çok etkile nd ile r
ve d aha s ı k yinele n mesi ni isted iler. Bekl e diği m i zi n ço k ötesindeki bu ilgi
doğrusu bizleri de ço k unıutland ı rdı .
H.E: Yurtdı ş ındaki kurumlar ile ili şkilerinize önem verdiğinizden bahsettiniz . Ge rçekten son yı lla rda yoğun bir d iyalo g t rafi ğ i yaşand ı. Öze llik le b u
y ı l öğret i m y ı lı boyunca bura s ı hiç boş k a l ma dı. Bir gruh un g itm esine fı rs a t
ka l m ak sı zın öteki ge ld i. Yan i b urad a süre kli ya ba nc ı eğ it i mc i lcr ve s an a ı çı
lar bulu nmu ş o ld u" Fa rk lı ülkeler a rasın da ki bu diya l oğu n eğ iti me ne tü r
ka tk ıları old uğunu d ü şü rı mckıes i n iz?

Doç. Hayri Esmer

Prof.Atil/a Atar

A.A: Bu

diyalog lar ın .

l a y ış. beğeni

ve

g üç lü ve etkili bir

davra n ışlann

o rt aya

c ğüi m aracı

çı k ma s ına,

olan

birey ve

sa nat ın;

o rtak 'an-

topl u mla rın yak ın

laşma sına katkıda bulunduğunu dü şünüyorum . Y abancı

sanat eğitimi ku ortak ca lışma ve etkinlikle r. kü !tCI re!, sanatsal et kileş i m.
bireysel b irikim ve deneyimlerin pa yl a ş ı lma sı g ib i ünemli k a zanım la r sağ l ı
yo r. Sanat a racılığ ı yla kö klü iliskiler . ya rat ı cı üretke n dü şü n cel eri n de geliş
mesi ne o lan ak ve riyor. O rtak c ıki n l i k le rde ü retilen ve se rgile ne n eserler genel olarak katılan ülkelerin gcrccklenru ve imge lerini yansıtırken . kültürleri. dü şünce b içimleri hakkında bilgilcmnemizi sağlıyor. Bu o rta m ı, benze ş
me ye rine farklılıkla rda n gü ç alma orta m ı o larak dc ğe rlerıdirebiliriz.

ru mla rıy la yapılan

Dünyadaki sanatsal gelişmeler ve sanat eğitimi sistemlerini ilgi alanımızda
tutmak amacıyla; yurtdışındaki sanat eğitimi kurumlarıyla diyaloğumuz yıl
lar öncesinden başlamış ve süregelmekteydi. 2005 yılı boyunca bu eğitim
kurumlarıyla önemli ve yararlı etkinlikler gerçekleştirdik. Münster Kunstakademi öğretim elemanları ve öğrencileriyle konferanslar. atölye çalışmala
rı, sergiler ve ortak tartışma "conversation" seanslarıyla çok yoğun ve yararlı bir haftanın arkasından Quensen Taşbaskı Koleksiyonunun Çağdaş Sanatlar Müzesinde sergilenmesi, aralarında Georg Baselitz, Jörg Immendorf, Valerio Adarni, Magdalena Abakanowicz, Alien Jones gibi dünyaca ünlü sanatçıların büyük boy taşbaskılarının bulunduğu 34 parçalık bu değerli koleksiyonun, sergi açılışında Üniversitemize bağışlaması duygu yüklü olağanüs
tü anlar yaşattı bizlere. Bu baskıları Quensen Taşbaskı Atölyesi'nde litograf
olarak gerçekleştiren baskıresim sanatçısı Micha Kloth, ayrıca 15 gün boyunca Baskı Sanatları Bölümü litografi atölyesi'nde ders verdi, atölye çalış
ması yaptı. Belçika Gent Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Martin Baeyens, Grafik Bölümü öğrencilerimizle Sokrates programı çerçevesinde bir
haftalık atölye çalışması gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz için olağanüstü bir
deneyim fırsatı yaratan bu etkinlik güzel ve eğitici bir sergiyle noktalandı.
Ayrıca, Almanya-Hildesheim Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Prof.
Dr. Hans-Friedrich Mül1er ve iki meslektaşı konferans ve atölye çalışmala
rıyla öğrencilerimize bilgi ve deneyimlerini aktardılar, öğrencilerinin çalış
malarını ve fakültelerini tanıttılar.
Güney Kore Seul Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri de bir gün boyunca konferans ve performanslarıyla gerçekten çok etkileyici bir ortam
oluşturdular. Sanatbilimci, editör Doç. Gyeong-mo Rhee, ressam Sun-Ae
Ann ve performans sanatçısı, heykeltıraş, organizatör Doç. Jong-Taek Shin
ortak konferansıarında "Kore Resim Sanatının Dünü ve Bugünü"'nün arkasından Doç. Jong-Taek Shin'in Fakülte bahçesinde gerçekleştirdiği performansında; modern insanın yaşam, ölüm ve ruh üzerine düşüncelerini, geleneksel Kore töreni biçiminde estetik yaklaşımlarla sundu.
ABD San Diego Üniversitesi Seramik Bölümünden Prof.Richard Burkett ve
Seramik Sanatçısı eşi Nan Coffin Seramik Bölümümüzde öğrencilerimizle
bir konferans ve atölye çalışması gerçekleştirdiler. Almanya-Münster Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu öğretim üyesi Knut Willich'in Grafik Bölümü öğrencileriyle bilgisayar ortamında bir hafta süren atölye çalışması da
hem tasarım hem de teknik yönüyle çok yararlı oldu. Son konuklarımız, St.
Petersbourg Sanatçılar Birliği üyelerinden Ressam Nicolay Tsvetkov, Heykeltıraş Boris Sergeyv, Ressam-Heykcltıraş Olga Pankratov ile Ressam Valentina Gerasimov ve öğrencileri hem çalışmalarını sergilediler hem de Resim ve Heykel Bölümlerinde atölye çalışması gerçekleştirdiler.
H.E: Evet anlaşılan epeyce yoğun geçmiş... Öğrenciler bu durumda kendi-

lerini şa nslı hissetmeli. Bu karşı laşmalardan birisi yabancı ve bizim öğren
ciler a rasındak i söyleş i ve öğre nc ile ri n kendi ça lışma la rı n ın sunumuyd u.
l lcm bun un la ilgili hem de genci o larak diğer tüm etkinliklere ö ğ re n ci le ri n
kat ıl ı mı ve ilgisi na sıl dı?
A.A:

M ü rıs ter

Sanat Akademisi öğrencile riyle

yap ı lan

"Co n vesatio n". ilk ke z

tanık olduğumuz , öğrencileri miz in

d e büyük bir istek ve ilgiyle kat ı ldığı etkinlikti. Pro f. Udo Schceli n y önetti ğ i co nversatio nda ö nce Alman öğre nc i
le r ç a l ış m a l a rı nı sundular. Soru - ya nıt a şamasında; sanat eğitimi öğrenci si
olarak karşıl a ştıkla rı zo rlukla r, ca lı ş ma o rt a m ı , öğ re t i m e le ma ru-öğ re nci ili ş
kile ri, özgürlükler, so ru mluluklar, y a rı za ma n lı ça lış a ra k öğ renimi sü rd ürmenin zorlukları, günlük ya şam g ibi merak edilen her şey soruldu, Sürenin
çok uza ması nedeniyle isteme ye rek son l a n d ı rd ığ mu z to p l antı öğ re nc ileri
mi z için çok yara r lı o ld u. Y abancı san a tç ı-öğ re ti m el em an larının ge rçekleş
tird iğ i söy leş i. ko nfera ns ve a t ölvc ç a lışma l a n n a da katılımın y oğ u n o l duğ u
n u s öyleyebil irim. Özel likle at ölyc ç al ışmalan öğrenci , öğret im elema rn ha tta ilgi duyan yetişk in kent insanları tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Öğ
renellerimiz. gösterilen fa rklı , yeni yö nte mler i sanatsal ç al ış ma " e tasarım Ian nda yıl bo yunca u ygu la d ıl a r .
H .E: Evet bu ctk inlikle rin ve sü recin kurumlar aras ında güçlü bir e t k i leş i m i
yara ttığı muha kka k. Bu du ru m pratik le kend imiz i farklı ülkelerdeki g üzel
sanatlar eğitim sistemleriyle kıyaslama şa nsını da doğurdu. Böyle bir k ıyas-

Mlinste( den frof. f{olffscher.

lama ya pa rsak eksiklerimizin va rol duğun u düşü nüyor mus un uz? Ya da onen ilg inizi çeken yö n ü neydi ?

Bask/resim Çallştayı. l arın

A.A: Bu sü reç d oğalola rak kend imizi , fark lı
ülkele rde ki g üzel sanatlar eğ itimi siste mle riyle k a rş r l a ş n nn a ola nağ ı ve rd i. Kon uğum uz
olarak gelen tü m yabancı s anat ç ı -öğ ret im
üyeleri ve öğre nc i le ri. fa külte-mizin alt ya p ı sı ,
donanımı

ve de öğ renc ilerimizi n ilgisind en
mem nu n o l d ukla rı nı , kend i o la na k l arının daha s ın ırl ı o l duğundan söz ettiler. De diklerine
ben de katılıyorum. Ane..a k benim en ü nemli

gözlemim

şu

old u; o nla rı n öğ re ncileri b izim
göre daha b ilinçli. Ne yapt ı ğı 

öğ re n c i l e r i m i z e

nı

ve

isted i ği n i

bilen

öğrenciler.

H. E: Bu nun neden i ne o labilir sizce?
A.A: Bunda ka nımca üç etken rol oynuyor, Birincisi orta ö ğre nim le ri sırasın
da iyi bir sa na t eğit imi alarak sağ l a m bir alt yap ı ile ün ivcrsitcye başla m ı ş ol ma k. ikincisi genelolarak sa nal e ğitimine b ir fakült e bitirdikten sonra d ev a nı etmek, üç ünc üs ü de hem en he men hepsin in hem ç a hş r yo r hem de ö ğ-

renimlerini özgür bir ortamda sürdürüyor olmaları. Özgürlük onlara büyük
ve ağır sorumluluklar yüklerken, hatta stres kaynağı olurken, bizim öğren
cilerimizde özgürlük kavramı, zamanı hoyratça kullanma davranışını çağrış
tınyor. Burada en önemli eksiğimizin, üniversite öncesi öğretim kurumlarında sanat eğitimi derslerinin yok denecek kadar yetersiz olduğunu, varolanların da yeterli düzeyde olmadığını, dolayısıyla bize gelen öğrencilerin
çoğunun altyapı eksikliğinin yanı sıra sanat eğitiminin gerekliliğine, çok az
bir kesimin dışında inanmamanın getirdiği tavrın varolduğunu söyleyebilirim.
Yabancı eğitimci ve sanatçılarla kurumsal işbirliğiniz devam ediyor
mu? Bunlar genellikle hangi ülkeler ve ne tür etkinlikleri oluşturmaya yönelik bir ilişki?

H.E:

A.A: Yabancı eğitimci ve sanatçılarla kurumsal işbirliğimiz elbette devam

ediyor ve bu ilişkilerimizi gerek sanat eğitimi gerekse etkinlikler şeklinde
daha da artırmayı hedefliyoruz. Örneğin Tokyo Güzel Sanatlar ve Müzik
Üniversitesi, Almanya-Münster Sanat Akademisi, Lamspringe Quensen
Uluslararası Litografi Atölyesi, ABD San Diego State Üniversitesi, Seattle Tacoma Koleji, Çin Tsinghua Üniversitesi ile süren ilişkilerimiz var. Ayrıca
Socrates-Erasmus Programı kapsamındaki öğrenci, öğretim elemanı değişi
mi de Köln Üniversitesi, Belçika-Gent Güzel Sanatlar Fakültesi, Cologne
Üniversitesi, Hawvk (Hochschule für Angewandte Wissendad und Kunst),
Helsinki Sanat ve Tasarım Üniversitesi, Polonya Akademia Sztuk Pieknych
We Wroclawiu, İtalya Palermo Academy of Fine Arts ile devam ediyor.
Tokyo Güzel Sanatlar Fakültesi ve Müzik Üniversitesi ile ilişkilerimiz sekiz
yıl önce imzalanan protokol çerçevesinde sürüyor. Bu üniversite ile başla
tılan Seramik Etkinlikleri her geçen yıl katılan ülkelerle zenginleşiyor. Her
yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ortak etkinlik, bu yıl kasım ayında Türkiye, Japonya, Güney Kore, İngiltere, ABD ve Meksika'nın
katılımıyla ev sahibi Çin'de gerçekleştirilecek.
H.E: Öğrencilerin genç sanatçılar olarak kendilerini var etmeleri ve sanat-

sal aktiviteler içinde

bulunmaları için çalışmalarınız

A.A: Güzel Sanatlar Fakültesi olarak

var

mıdır?

öğrencilerimizin, kendilerini,

ürettikle-

riyle ifade edebilmeleri için geçen yıl, yani 20. yıl etkinlikleri kapsamında,
fakültemiz salonlarında öğrenci sergileri düzenledik G, S, ve F adını verdiğimiz sergi salonlarında öğrencilerimiz sanat ürünlerini ve tasarımlarını ister bireysel, ister grup olarak sergileme olanağı buldular. Biz onlara salt sergi salonu verdik. Onlar da profesyonel bir sanatçı gibi çalışmalarını sergilenir hale getirdiler; davetiyelerini, afişlerini, kokteyl de dahil olmak üzere
tüm işlemlerini kendileri yaptılar. Devam eden bu uygulama, profesyonel
yaşama bir hazırlık fırsatı vermenin yanında, kendilerine olan güveni arttı
nrken, zaman zaman kentimizde ve diğer büyük kentlerimizdeki özel gale-

rilerde, kurumlara ait galerilerde, bireysel ya da grup sergileriyle profesyonelliğe geçişin de ilk adımını oluşturdu diyebilirim.
H.E: Siz aynı zamanda Türkiye'de ilk kurulan

Çağdaş

Sanatlar Müzesinin de
kurucularındansınız. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesini kurdunuz. Öncelikle şunu öğrenmek istiyorum: Çağdaş Sanatlar Müzesi sizin için ne anlam ifade ediyor?

A.A: Eskişehir'in sanatsal ve kültürelortamına katkı sağlayan Anadolu Üni-

Sanatlar Müzesi, benim için yaklaşık yirmi yıl öncesinden
başlayan ve bugüne dek gelen sanatsal birikimin oluşum öyküsüdür... Bu
süreçte müzeye kazandırılan eserlerin farklı anlamı ve anıları var. Adnan
Turani'nin "Yunusemre"si, Hüseyin Yüce'nin "Peyzaj"ı, Leopold Levy'nin
"Model Emine Portresi", Quensen'in Big Print'leri, Nakabayachi'ler, Rolf
Escher'ler ve daha niceleri. Türk ve yabancı 186 sanatçının 350'yi aşan eserinin müze koleksiyonuna katılımı ayrı birer serüvendir. Palet Sanat galerisi ve kampüsteki sergiler, sanatçılar, konuk sanatçılarla gerçekleştirdiğimiz
baskılar, koleksiyon sergileri, konuklar, övgüler, ödüller... Bu sanatsal birikim; Yunusemre Kampüsünde, Birinci Ulusal Mimarlık Döneminden kalma
müzede, bir sanat galerisinde olduğundan daha farklı anlam yüklenirken,
buraya ulaşan tüm insanlarla bu eserleri paylaşmanın bizlere verdiği haz ve
mutluluk iç içedir. Kültür bu mekanlarda yeniden üretilirken, bireylerin, güzelin ve estetik değerlerin ayırdında olma, sanatsal haz duyma, doğru algı
lamayla yeni değerler oluşturma yetenekleri de geliştirilir.

versitesi

Çağdaş

epeyce eskilere dayanıyor. Bu
koleksiyonun müzeye dönüşme süreci nasıl gelişti? Ve o günden bu güne
bir taraftan koleksiyonu zenginleştiriyor, diğer taraftan dönüşümlü olarak
bu koleksiyonu kataloglar eşliğinde sergiliyorsunuz. Şunu da öğrenmek istiyorum. Müzeye yapıt kazandırma yönteminiz nedir? Örneğin birisi müzeye bir yapıt bağışlamak isterse izlediğiniz prosedür ne oluyor? Ve bugüne
kadar kaç sergi düzenlediniz?

H.E: Bu koleksiyonun

oluşması sanıyorum

A.A: Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin kuruluşunda, fakülte

bünyesinde 10 yıl boyunca düzeyli sergiler düzenlediğimiz Palet Sanat Galerisinin önemli bir payı var. Galeride açılan sergilerden satın alınan ya da
bağışlanarak oluşan sanatsal birikimden seçilen eserlerle oluştu müze koleksiyonu. Müzeye yapıt kazandırma, zaman zaman satın almalar ve bağış
larla sürüyor. Bağışlanan her yapıtın müze koleksiyonuna alınması söz konusu değil. Eserler, oluşturulan bir kurul tarafından değerlendirilirken,Türk
sanatına önemli katkılarda bulunmuş, kendini yapıtlarıyla kanıtlamış ve belli bir yetkinliğe ulaşmış sanatçılar, gelecek vaat eden ve bunu özgün yapıt
larıyla kanıtlamış genç sanatçılar, yetkinliği sanat çevrelerince onanmış, kabul görmüş sanatçılar ya da özgün yapıtları ile belli bir akım veya eğilimi

ya d a g ru b u başarı ile te ms il e t m iş sa n a tçı la r kriter o la rak a lını yo r. Koleksiyonda ki eserle ri, m üzcnin ac ı l i ş i n dan bu ya na b ölüm b ölüm scrgilemcye
d evanı

bağı~ 'T salın

va r

dö rdü ncü se rgi izlcnivor. ı\lüzc kolek-ivonuna
alınab!" süregddiğ,i için doğalolarak sergücnmcven eserlerin
lx-şim-i sergünizi de bu birikimin oluşıuracağıru söyleyebilirim.

ediyo ruz"

olduğunu .

Ş u .ında

H .E: Ko le ksiyo nun bu
nimscdi ğini z

lerde ki bu

dönüşümlü

bir vôntcm var

yapıt ları

sergilcnmcsindc be -

mı B a ş ka

bir

dey iş le

..

•

sergi-

hangi bağlam da b ir araya ge tiriyorve tercih ettiğiniz sergileme yön-

temi nedir?

,
dönüşü mlü

ya p ıı s. ıyıs).
değildi.

Bugün

Çağdaş

H.E: Zaman zaman hüyü], kurum kok-ks iyonlanna cv
sahipliğ i ya p tın ı/.? Ru mb il sonrak i dönemele b u tür ser-

.,.,..

g iler düzenlemevi düsünüvor musunuz! Ya d a yakın
za manda m üze ile il gi li neler yapmayı plunlrvorsunuz-

.~

koleksiyonlarının

geçen

beş yıl

..-

'

~

:

c

o\.

., .'

)':;O\e vaklasivor. Beşinci sergiden sonra.
sergilerurtizi belli dönemleri. anlayışlan. temalan. tekn ikleri vb. göz önünde bulundurularak . ıcaca ğ ız . Böyle o l mas ı he-m sa nat eğ itim i .ıcıs m dan. he m mü ze eğ i
limi hem de b ilinçli rnüze izleyici kitlesi ol uş t urm a a<.; ı
smdan gerekli ' "C ünemli. Bilineli b ir izley ici ilc müzc
izleyici kitlesini daha çabuk olusturabilıriz.

~itekill1

.

~

\

bu

yapıt savısı

veriyoruz.

.:

scrgilenmcxindc hi r

yöntem uygul amadık. Zira b a ş la n gı çtak i
yö nte mle rden b irini uyg u la ma ya uygun

A.A: E\'L.:'t. kurum

.

~. .

sunıız? Kullandığınız

A.A: Koleksiyo nun

-,»

Sanaffar Miilesi Kata/oill

=

sergilerine önem

içerisinde "T.e. .vlc r-

ke z Ba nkası Koleks iyonundan Bir Kesit". ""I'lirki')'c t ~
Ba n k a sı Kolcksivonund.ın

Bir Kesit"

\"L~

"Qucnsen

Taş

baskı

Koleksiyonu" (Bu koleksiyon sergilenrnek üzere
gelmişti. Güzel bir sürprizlc tümü müzL'ye bağışlandı)
müze

salonlarında

Sana tla rın ın

sergileneli. Türk "e Dünya Plastik
öne mli eserle rini b a rı n d ı ra n kuru m ve k işi

k ol ek si yon la rı nı

leri n

yanı s ıra

serg ile me yi

sürdü reccğiz.

Bu tür sergi-

ünemli proje scrgilcrme de

C'" sa h ip liği

yapmakta n' bunları dcstcklcmekteyiz. Örneğin Kuzey
Re n vesrfalva (Almanya) Evaleri n.' Türkiye arasında
ba şla tılan "Transfe r" projesi kapsa mında İstanbul, An-

ka ra ve Eskişehir'de (Ün ivers i tcm izdcı 2 ay b o yu nca
ça l ışaca k Alın a n sn natr ılann y.ıp nla m u
şında

müzerniz

2007

salonlarında sergileyeçeğiz.

yıl ı

yaz b a-

çuensen Koleksiyonu Sergi Afişi

B a tı d a ki

H .E:

ğmuzda

killeri

k ı yas l ad ı 

benzer müzelerle
yapıt,

gerek

a çıs ından

gere k sergile me

ş e

arada çok önemli fark lar

görmek teyiz, Bu durumu İstanbul Modern
için de s öyleyebiliriz. Gerçi o kısmen düzenlediği

sergilerle bu

eksikliği

gidcrcbili-

Bu fa rk sizce b izim ba kış ac ırnızm
Yoks a ko ş ullarımızın b ir
son ucu m u? Ya da kurum müzclc r tn i fa rkyO L

fark lıl ığından mı?

lı

bir kategoride

ıni de ğerlendirmek

gerek ir?

A.A: Anado lu Ün ive rsitesi Çağdaş Sa na tlar
M üze sini n

esr. ve 20. YI! logosu

B a tı d a k i

şılaşt ml mas rmn

pek u ygun
lcy i şc

ol mayacağ ı g ö rü şü ndey i m.

ilisk in hem

farklılığımız

Gerek

he m d e ço k

be nzer m üze le rle ka rbu gü nk ü koş u ll arı m ız ia

al tya pı

gere kse yö netim ve

sayıda cks iğ urnz

i~

var. Tüm bu

eksiklikler tamamlansa bile üniversite yönet im anlayışıyla profesyonel müzecilik anlayışının pek ö rt ü ş m c yccc ğ t kanısındayım, O nedenle kurum müzelerinin farklı bir ka tegoride değerlendirilmesi gerekir diye dü şünüyorum.
Thomas Mcsser'e göre; "Ko leksiyon bir m üzenin kalbidir". M üzede sergilene n eserler. koleks iyo nun bir

parçası

olarak

fark lı

b ir anlam

taşırlar.

Bu ne-

de n le kuru m m üzc lerin in en ü nem li i şlevi ko leksiyo n ol uştu rma kt ır. Bu konu md aki mu zeler. önemli eğ it i m k u ru m l a rıd ır. 13u a n lamd a to p lu ma h izm e t
m isyon u na sa h ip tir. Sa na t ın b ire ye kazan d ı ra c a ğ ı d e ğerle ri hiçbir ala n ka zandı ramaz .

H .E: Qucnsen'in kend i kol ek siyo nundaki bü yü k
mas ı y la

birele n b ire

ye 'de ilk kez
leu rnesinin

ın ü ze ulu s l ara ra s ı

u lu s la ra ra s ı k i m liğe

b a s k ı l arı

bura ya

h a ğ ı şl a

bi r koleks iyo n u n sa hi b i o ldu , Türki-

sa hip 30 ka da r

sa na tç ının

b urada serg i-

yansı mala rı nasıloldu?

1\.A: Sayın Erns t August Qucnscnin. koleksiyonundan 34 adet büyük boy
litografisini ba ğıştamasryla m üzernize olan ilginin de arttığını günlük. Bu
önemli
d ında n

kazanırnın.

sizin bir yazınızl a ülkem ize duyuru lmas ımn hemen a rçok güzel te p kiler a ld ık. Tüya p Yönet im Kum lu. ın ü zem i z i , ART-

İST 2005 15, Ul uslara rası ista nbu l Sanat Fuarında. Tü rk Plastik Sanatlarına
katkıları ve destekleri ned eni yle "Ko leksiyo ne r Ku nım O nu r Ödül ü" ne değer b uld u. Bu değe rl i ko leksiyo n fua r b o yunca lsta nbullu sa na tseverle rin
beğenis ine su nu ldu , Ayrıca nı üze kol eksiyo nund a n bir kes it d e İ z mi r Tü rk -

Ame rika n D ern eği n d e sergifendi. He n üz k esi nl eşnıemi ş o lmakla birlikte
ba şk a birk aç ilim izde d e bu ya p ı t la rı n sergilcnmcsi için öne rile r a l d ık .
H.E: Fak ülte o lardk.
ilk kez burada

a ç ı l dı.

d i ğ e rl e ri n d e n fa rk lı

ya d a o nlarda ol mayan b öl üml er

Anim asyon Bölümü bu nun ilk iveli.

P eşind e n

yine bir

ilk olan sizin kuruculuğunu ve halen başkanlığını yaptığınız Baskı Sanatları Bölümü ve son olarak da Cam Bölümü... Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin de
hem tür olarak hem de Üniversite müzesi olarak açıldığı dönemde tek olmuş olmasını dikkate aldığımızda, burada ilkIere karşı özel bir ilginin olduğu ortaya çıkıyor. Neler düşünüyorsunuz bu konuda?
A.A: Aslında Anadolu Üniversitesinin, kuruluşundan başlayarak önemli ilk-

lere imza attığını görüyoruz. İlklere ve yeniliklere açık, çağdaş ve evrenselliği yakalamış bir üniversitenin tavrı bu. Açıköğretim Fakültesi, Engelliler
Entegre Okulları (Anaokulundarı Yüksekokula kadar), Sivil Havacılık Yüksekokulu, üç büyük ilimiz dışında Anadolu'da açılan ilk Güzel Sanatlar Fakültesi, üniversite bünyesinde ilk Çağdaş Sanatlar Müzesi ve diğerleri ...
Bunda, Anadolu Üniversitesinin kurucu Rektörü, bugün de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'm ülke gereksinimlerinin ilkIerini belirleyen öncü ve girişimci tavrının, daha sonra Fakültemiziri kurucu müdürü ve dekanı, ardından üniversitemiziri iki dönem
Rektörlüğünü başarıyla tamamlayan Prof. Dr. Engin Araç'la güçlenerek sürdürüldüğünü öncelikle belirtmek gerekir. Her iki rcktörümüzün güzel sanatlara olan ilgisi, sevgisi ve desteğinin sonucunda, fakültemiz
başarı çizgisini aşmış bulunuyor.
H.E: Bu yeni

hedeflediği

yapılanmaların gereksinim duyduğu altyapıyı oluşturmada sı

kıntılar yaşıyor

musunuz?

A.A: Tüm bu yapılanmaların gereksinim duyduğu alt yapının oluşturulma

sürecinde sıkıntı yaşadığımızı söyleyernem. Hatta daha da ileri giderek bu
konuda iddialı bir fakülte olduğumuzu bile söyleyebilirim. Altyapı donanı
mırnızı burayı görüp gezen misafirlerimiz sık sık dile getirmekte. Özellikle
yurtdışından gelen pek çok konuğumuzdan bunu duymak bizim için büyük bir keyiftir doğrusu. Tüm bu altyapı, donanım, öğretim kadrosu, teknisyen kadrosunun oluşturulması, deneyimli yöneticilerin ve diğer çalışan
ların özverisi, ve öngörüsü ile gerçekleşmiştir.
H.E: Bu ilklerden birisi ve sizin için de özel bir yeri olan

Baskı Sanatları Bö-

lümü ile ilgili birkaç şey sormak istiyorum. Anadolu Üniversitesine geldikten sonra burada kısa zaman içinde örnek alınabilecek donanıma sahip baskı atölyelerini kurdunuz, Ve yıllar içinde de bunu geliştirdiniz. 2001 yılında
ise bağımsız bir bölüme dönüştürdünüz: Baskı Sanatları Bölümü. Bu, Türkiye'de bu alanda açılmış ilk bölüm oldu. Öncelikle şunu sormak istiyorum.
Neden böyle bir bölüm kurma gereksinimini duydunuz?
A.A: Baskı Sanatları Bölümü'nün altyapısı ve oluşumunun başlangıcı

1987'ye dek uzanıyor. İlk baskıresim atölyesini o tarihte, deyim yerindeyse
sıfırdan başlattık. Başlangıçta eksik olanları araç ve gereçlerimle tamamladım. Kurduğumuz baskıresim atölyeleri kısa sürede adından söz edilir hale

geldi. Ülkemizde baskıresme olan ilginin azlığının sıkıntılarını hep yaşadık
ve hala yaşıyoruz. Baskıresmin çok kişi tarafından uygulanması, dolayısıy
la kitleler tarafından tanınması gerekiyordu. Öncelikle kendi atölyelerimizde kullanmak, sonra da sanat eğitimi kurumlarında baskıresim atölyelerinin
işletilmesi, yoksa kurulmasını teşvik etmek için baskı preslerini üretmeye
başladık. Üretimin tüm evrelerinde, kullandığımız malzemelerden kaynaklanan zorluklar yaşadık. Deneye yanda, ama her defasında mükemmele
ulaşma çabası içerisinde olduk deneyimli ustalarımızla birlikte. Sonunda başardık. Baskı presleri kısa sürede büyük ilgi gördü, Bugün, manuel ve motorlu çukur baskı, yüksek baskı ve hidrolik
gereksinimini karşılıyoruz.

taşbaskı

preslcrirnizle ülkemizin

Baskıresim.

pentür yapan sanatçılarımızın çok az bir bölümünün yaşamla
bir döneminde yaptığı, ya da hiç uygulamadığı bir daL. Baskıresimde
uzman sanatçıların sayısı da neredeyse iki elin parmak sayısı kadar. Oysa
ABD'de, Avrupa ülkelerinde bu sayı oldukça fazla. Oralarda baskıresim 01rının

dukça

yaygın

ve talep görüyor.

H.E: Ülkemizde de sanatçılarm ilgisini çok sonraları çekti...
A.A: Evet

baskıresim. eğitim kurumlartmıza

çılar arasında

resimden sonra girmesi, sanatyeterince tanınmaması, dolayısıyla kültürürnüzde fazla yer al-

mamasırıdan

ötürü istenen düzeye ulaşmamıştır. Ancak bugün baskıresme
olan ilgi sevindiricidir. Bu ilginin çoğalması ve sürekliliğini sağlamak ancak
baskıresmin daha çok kişi ve sanatçı tarafından üretilmesiyle olanaklı
olabilirdi. Resim deyince perıtür'ün akla geldiği bu alanda baskıresmin de
varolduğunun bilinmesi gerektiğinden hareketle

ülkemizin gereksinim duy-

duğu elemanları yetiştirmek için Baskı Sanatları

Bölümünü kurduk. Bölüm,

isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfından sonra dört yıllık eğitim programı

süresinde plastik sanatların gerektirdiği altyapıyı vermeyi çağdaş sanatçı
kimliğine uygun olarak farklılıklara önyargısız yaklaşmayı, özgür düşünebil
me, araştırabilme ve sorun çözme yöntemlerini geliştirmeyi amaçlar.
Baskıresmin

boyaresim kadar ilgi

gördüğü gelişmiş

ülkelere giire ülkemizBu dalda nitelikli ürünler veren
sanatçı adayı ve sanatçıların çoğalması özgün baskıresme olan ilgiyi de artıracaktır. Boyaresme göre ucuz olması, boyutunun küçüklüğü, kolay

de

baskı sanatları yeni gelişen bir

sanat

dalı.

taşınabilir olması, dünyanın yer

yerinde kolayca scrgilenebilmesi, alım gücü
sanat tüketicinin daha kolay sahiplerıebilmesi avantajlarının kullanılarak geniş kitlelere baskıresimlerin ulaştırılması, dolayısıyla Türk Resim

düşük

Sanatının gelişimine katkıda bulunmayı amaçladık.

H.E: Bu bölüm ile nasıl bir hedef-öğrenci profili çiziyorsunuz?
A.A: Bu bölümde resim

eğitimi almış baskıresim sanatçısı adayları yetiştir

meyi a macladık. Öğrencilerimizin, baskıresmi, salt bir çoğaltma tekniği

değil

yaratma tekniği olarak görüp uygulamalarını istiyoruz. Tuval, kağıt vb.
ile birlikte kalıplar (taş, çinko, tahta vh.) üzerinde yaratmaya olanak tanıyan
bir programı uyguluyoruz. Öğrencilerimiz baskıresimde yetkin olmanın
yanı sıra

lerle

resim, heykel cam, seramik gibi farklı disiplinlerden
olarak mezun olurlar.

aldıkları

ders-

desteklerımiş bir sanatçı adayı

H.E: Günümüzde, belirli bir alanda

uzmarılaşmak yerine farklı

disiplinlerin
işbirliğine dayalı eğitim modelleri bcnimsenmeyc başlandı. Bunlar hakkın
da ne düşünüyorsunuz ve bölürnünüzde öğrencilere bu tür olanaklar veriliyor mu?

A.A: Özellikle özel üniversiteler sanatlar
eğiliminde farklı

disiplinlerin işbirliğine
uyguluyorlar. Bunu
ben de uygun buluyorum. Fakültcmizde
dayalı programları

farklı

bölümler olmakla birlikte uykredili sistem bir ölçüde
disiplinlerin işbirliğine olanak

guladığımız
farklı

tanıyor. Öğrenci ilgi duyduğu, öğren

mek istediği farklı disiplinden bir dersi
veya dersleri scçmeli olarak alabiliyor.
Anadal. yandal programları da öğrenci
için bir fırsat. Öğrencilerimiz, türü ne
olursa olsun her etkinliğe katılabiliyor
lar, yarışmalarda ödüller alabiliyorlar. Bu da bölüm
disipline uygun olduğunun bir göstergesi.
H.E: Türkiye'de halen tek bölüm

projeleriniz ya da

başka

tür

olmasından

programının

ötürü,

çalışmalatınız var mıdır?

her türlü

Baskı Sanatıyla

ilgili

Varsa nelerdir?

aralarında Rolf Escher, Tadayoshi
Nakabayashi, Martin Baeyens, Micha Kloth, Cihat Burak, Mustafa Pilevrıcli,
Mürşide İçmcli, Süleyman Saim Tekcan'ın da bulunduğu yaklaşık 30 sanat-

Çı değişik zamanlarda baskılarını ürettiler. atölye çalışması yaptılar. Üretilen

birer kopya da müze koleksiyonunda yer

aldı. Ayrıca diğer

güzel sanatlar fakültelerinden gönderilen öğrenciler baskıresim teknik
lerini öğrenip uygulama fırsatı buldular. Atölye ve donanımlarımızın yaz aylarında

ve aynı zamanda baskıresim çalışan, çalış
mayan sanatçıları bir araya getirerek bir yaz akademisi programını uygulamayı düşünüyoruz. Bir diğer projemiz de Uluslararası Baskı Trienali.
da

değerlendirilmesi

bizzat baskıresme adamış bir sanatçı olarak da Türkiye'de
baskıresmin ne tür sorunları olduğunu düşüyorsunuz?

H.E:

Yıllarınızı

A.A: Türkiye'de baskıresim, önce de belirttiğini gibi çok sanatçı tarafından

uygulanan, sanatseverlerin çok az

tanıdığı, birçoğunun

röprodüksiyonla

Sanat Filankapsamlı/da;
Kolekslyoner Kurum Omu
Ödülü'ne A.Ü Çağdaş
Sanatlar Müzesi değer
bulıındıı.

A.A: Baskıresmin atölyelerimizde;

baskılardan

ART-ıST200515. Istanbııl

eş-

değer bir baskı tekniği olarak gördüğü, bir alan. Her ne kadar 1980'lerden
sonraki ekonomik ve kültürel değişimleriri etkisiyle sanat piyasalarında baskıresmin kendini kabul ettirmesi, alınıp satılması, adına yarışmalar düzenlenmesi sevindirici gelişmeler olarak görülse de sanatçı açısından önemli

sorunlar yaşandığı yadsınamaz. Baskıresmin gerçekleştirilmesi her şeyden
önce tam donanımlı bir atölye gerektirir, Araç, gereç ve donanımının büyük
çoğunluğu

ancak ithal belgesi olan eğitim kurumlarınca sağlanıyor. Bir
tek başına bunu sağlaması oldukça zor. Bu sıkıntıları hep
yaşadığımız için hiç olmazsa baskı makinalarını üreterek bir ölçüde sanatsanatçının

çının

bu gereksinimini karşılamak istedik. Baskıresim sanatçıları baskı kağıt
ları, baskı boyaları ve diğer baskıresim aygıtlarını bireysel çabalarla yurtdışından sağlamak durumunda kalıyor. Temin edemeyenler bulabildikleri
yerli malzemeyle baskılarını üretiyorlar. O da baskı kalitesini pek doğaldır
ki olumsuz etkiliyor.
Çalışmalarımızı

sergilemede de engellerle

karşılaşıyoruz.

Sanat galerileri

sağladıkları sergileme kolaylığını baskıresim sanatçılarına sağ
Bunda sanat galerilerinin varlıklarını sürdürebilme kaygısını anlayışla karşılasak da, baskıresmin gelişimine, kitlelere ulaşmasına katkı için
az da olsa özveri ve destek bekliyoruz.

boyaresme

lamıyorlar.

Devlet Baskıresim Yarışması dışında resim yarışmalarında baskıresim, hep
ikinci planda değerlendiriliyorya da değerlendirmeye alınmıyor.
Sanat tüketicisi
siyon olarak
bir bölümü

çoğunlukla baskıresmi

özgün bir eserden çok röprodük-

değerlcndiriyor. Bu
duvarlarını

nedenledir ki turistik otellerimizin büyük
röprodüksiyonlarla doldurarak işi oldukça ucuza

bitiriyorlar.
Bir başka sorun da baskıresmin, kurallarına uygun olmayan biçimde tamamen ticari kaygılarla çoğaltılması. Yani baskı kalıbının, önceden belirlenen
sayısının dışında yeniden seri baskı yapılarak kullanılması. Etik olmayan bu
uygulama, baskıresmin özgünlüğü prensibine aykırı olduğundan güven
duygularını da sarsıyor. Bu uygulama bazen baskıresim sanatçısının bilgisi
olmadan, bir çalışmasından kalıp hazırlanarak da yapılabiliyor. Ancak, saydığım

zaman içerisinde çözümleneccğine inanıyorum. Türk
bir dernek çatısı altında toplanıp güç birliğiyle
mücadele etmeleri bu süreci hızlandıracaktır.
bu

sorunların

baskıresim sanatçılarının

H.E: Çok teşekkür ediyorum. Yorucu bir 20. yıl etkinliklerinin ardından
böylesine uzun bir söyleşi gerçekleştirmek umarım sizi fazla yorrnamıştır.
A.A: Son bir

yılın değerlendirmesiniyapmanın

yaşattın. Teşekkür ederim.

keyifli

yorgunluğunu

tekrar

