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Uygarlığın gelişim çizgisi içinde önemli bir sanatsal ve kültürel boyut halin

de bulunan seramik sanatı; kap, kacak, çanak, çömlek boyutunda algılan

masından; yaratıcı özgün ifadeye ve malzeme çeşitliliğine kadar geçen ve

gelişen süreç içinde hep özgünlüğünüve farklılığını korumuştur. Bu özgün

lük ve farklılık özellikle Anadolu seramik kültürü içinde kendine özgü bir

gelişim seyrine ve açılımına sahip olmuştur.

Anadolu uygarlıklarınbeşiği olduğu kadar aynı zamanda seramiğin de kay

nağı olarak karşımıza çıkıyor; eski uygarlıkların yanında özellikle Selçuklu,

Osmanlı tarihsel geçmiş, seramiğe özgün biçim verme ve onu günümüze

taşıma noktalarında ayrıcalıklı bir konuma sahip görünmektedir.

Geleneksel tekniklerle sürdürülen seramik yaratıcı üretimi, ilk olarak porse

len fabrikası boyutunda 1894 yılında Abdülhamit döneminde faaliyete geç

miştir. 1962'de üretime geçen Eczacıbaşı Seramik Fabrikası, Çanakkale'de

1965'te üretime geçen Çanakkale Seramik Fabrikaları, 1966'da üretime ge

çen Sümerbank Bozüyük Seramik Fabrikası seramik endüstrisinin gelişimi

ne dinamizm katan oluşumlardır.

Endüstriyel seramiğin yanısıra, özellikle sanatsal seramiğin gelişimi özel



lehra Çobanı'

.u ölyclc rin d ı şında. ak ademik boyutuyla ilk ke z ı 930'la rda Sanay i-i Nefise

Mckr clii'nin müdürü Narnık İsmail'in girişimiyle Fransa'dan d önen İsmail

Hakkı Ovga rm Seramik ve Çini atö lyesin i kurmns.vla b.ı şlanuşur. 1928-52

yılla rı a rasında Ankara Gazi Terb iye Enstitüsü 'nde kurulan se ra mik atelyesi

maalese f da ha so nralan üretime devarn edememiştir. 1957 yı lında Alınan

Adolf Schncckin önderliğ i nde Bauhau s tip i eği t im modelini hedefleyen

Tatbiki Güzel Sanatlar Yüks ek Okulu ilc 'tasarım' konusu gündeme gelmis.

sera mik de bu tasa rımın üzgün yaratıcı b ir boyutunu ol uştu rmuştur. Bu ku

rumlarda seraıuiğin geli~ip olgu n l aşmasın ın yanında. İzmir'de Dokuz Eylül

Üniversitesi. Esk işehi r'de Anadolu Ünive rsites i. Ankara'da Hacettepe Oni

ve rsitesi yeterli donannula seram ik eğitimine ge çmişlerdir.

Kurumsa l kimlik ve ol u şum dışında bağımsız sa natçılar da ke nd i atö lycleri

n i açmaya haşlanuslar ve seramik h öyk-lik le fa rklı b ir alanda da geli.';:iimin i

sü rdürmü ştü r. Bunun ilk örnekler ind e n b irin i Füreya Kora l ve rmistir . İlk

üze l se ram ik atö lyesi ni açan Koral . yarat ıc ı kimliğini, forın ve bi çim verme

endişe ler i n i seram iğ i n kendi özgünlüğünde ortaya koymuştur. Bunun ya

nında Bingü l Başa rır. Alev Ebuzztva . 'Füzüm Kızılcan gibi sanaterlar da o nun

atölyesinden yetişmiştir.

Ö ze llik le günümüzde ke nd i özgün dil ve disiplinlerini geliştirerek sanat or

ta ınında yer edinmis bir çok önemli serami k sanatçısı bulunmaktadır : Zc h

ra Cobanh'dan İlgi Adaları'a. Sevim Çize r'de n. Beril Anilanmert. Güngür G ü

ne r. Ha miye Çolakoğlu. Sadi Dire n. Bingül Başarı r . FOreya Koral. Ayşeg ül

Tü redi Özen. Ekrem Kula . Kemal Uludağ, Sone r Genç , Sadett in Aygün vd ,

kadar uzanan çizg i içinde seramik sanatı artık öncü ve özgü n sanatçı kim

liklerini de oluşturmuş görün üyor. Bu oluşurnun ö nemli bir sanatç ı kesiri

Ortaköy Sanat Galerisi'nde se rgilenen işlerle kend i güclerini gösterm işler

d ir. () eserleri ve sanatç ıla rını te k (e k e le a lıp değerlendirerek yarancı üz

gün boyutlarını daha iyi tanmuş. tanımlamış olacağız:

Zehra ÇOBANU
Seramik sanatını geleneğin modern biç im ve bileseni boyutu nda değerlen

diren yaklaşımlanyla sanatç ı özgün bir ifade yetk i nliğ ine ulaşıyor. Kaligrafl ,

özellikle ma vi seram iklerinde hem özgün, geleneğe yaslanmış kim lik acılı

rnına sa hip es tetik olara k va rlık kazanıyor, hem de ye ni bir este tik tanıma

ulaşıyo r,

Mavi seramik fo rm üzerine. ka hgralini n kend ine özgü cstcıiğ l n i üslup bü

tünlCığü içinde yerleşt i rerek Zelira Çoha n lı dinamik bir kurgu elde ediyor;

bu kurgu fon ksiyo nel ele olabilen se ram ik sa na t ob jeleriyle hem hayativet

buluyo r. hem de gele ne ksel o lanla. çağdaş ve modern o lan, gü neele ve ha

yata dair olan arasında kendine özgü kö prüler oluşt urarak, zengin bir içe 

rik katsayısına dönuşüyor.



Çizg iler, şeri t ler içinde mavi , giderek ı ıı rk ıı a z b ir renk oluşumu. geleneğe

a it değer ge l i ş t iren bu seramikler. klasik ö rneklerden yo la çıkarak, iyisinden

st ilize ed il miş, çağdaş bir duyarlılıkla de ğerlend irilmiş ve scrarni kle bütün

lcşu rilm iş kahgrafik ögelerle, kend ine özgü bütündil b ir kim lik bi leşen! "e

açı l ımı gerçek leş tirmiş o luyorlar.

Mavili seramik eserler . salı bir o bje tasarımı de ğil Zehra Çolxın l ı sanatında:

giderek bunlar ayn ı zama nda özgün bir plastik d ışavururu olarak da belir

ginleşiyorlar. Dahası ke ndine özgü gelenekle modernlik arasındaki k öprü

yü i nşa ediyo rlar; scrami ği plastik bir kimliğe , estet ik bir arg üma na dönüş

ıürüyorlar.

AyşegülTÜREDi ÖZEN
Yalın hir anl.uım, ifadedeki duru bir kimlik Ye kuşatıcı bir özgürlük tanım

laması "ar Özen'in seramik sanannda. Bu seramik ~'a lı~mala rıyb ortaya çı

ka n imgesel olguda; özgürlüğe susanuşhk tk'ği! ; özgürlüğü duyu rnsanuşlık

söz kon usu . Kişi li ğtn in içte n. yalın katma nlarını coşkulu bir rum boyutun

da sanatına taşımasını bilen sanatçılardan biri Ayşegü l Türedi Öze n . O to p

raks ı tonlar. kı rm ı zıms ı re nk ac.lunı. mavi beyaz ka nşım : bi r nazar boncu

ğu e tkisi nin baş.ınyla yaraulmış olması ; giderek tü m bunların özgün b ir kuş

fortuuvla örtüşmcsi : hem anlamsa l bir deri n liği oluşt uruyorlar, he m de bir

estetik kimlik olarak varlık kazanıyorla r.

Sanatçının ke ndine özgeı bir malzeme tarunu va r; hass as dengeler üze rine

kurduğu. kurgulad ı ğı seramik plast iğini , en sevd iğ i ve yatkın olduğu kon

serl üze rind en gerçekles ririyor. Böylelikle he m sevdi ğ i bir anlam ı ze ng in

lcşt irip. hi çimlcndinui ş oluyor, hem de kendine özgü uz.ıma boyut ekleye 

rek es te tik va rl ı k kat egori s ini oluştu ruyor.

Yalın form lar bunlar; içten ve bi r o kadar da coşkulu: sanıyorum güçlerin i

de bu ya l ın ifadeden, o ifadenin özgü rlüğe bu laşm ış ıanımıntlan a l ıyo rla r.

Bu ya lın lığı var edeb ilme k, zor ve ustalık gerektiren teknik hil eşenle r ge

rektiriyor elbet: bu te kni k katsayıyı a nlayanlar, yalına ulaşmak için kated i

len mesafe nin hiç de sanıldığı kadar kısa olmadığını görerek. da ha bir say

g ıyla bak ıyorlar çalışmalara ..

S. Sibel SEViM
Sana ıçıdaki geometrik kurgusal yapı , estetik argümarılar boyutunda gel işe

rek kentl ine özgü bir ta nım b i leşen! oluşruruvor. böylece o serumiğc bir

heykelsi doku " e dokunuş "erdiği kadar; onu amorf bir kalır boyutunda da

işleyip . çcşülcndircbilccek birikimde olduğunu bizlere göstermiş oluyor.

İ ç i\'t..' geçmi ş soyut, benekli. beyaz yapılar: kaide üzerinde yükselerek kah

seramik . kah heykc l anlam n: katmanını oluşturan g örsel -b içimsel olgular;

yine geometrik renkli düzenekieri "e te kra r mateınat i ğ i ni olu ş t u ran fonnlar-

Ayşegill OlEN



la. onda da scrami ğin gitgidc nas ıl kavrumsalkışahilece ğinc ve luşku anlam

obek ler i için de erirken . sa n.rtçıs uun müda halelertyle nas ı l üzgün bir kimlik

ifadesi kazanacağına da örnek t eşkil ediyorla r.

Değişken madde formları ve fark lı disiplinlerin objeleriylc de hağlantı ku 

rabilen Sevim'In seram ik obieleri , deği~im değerlerini de kendi içlerinde y:ı

rau yorlar. Böylelikle de günümüzün karmaşık yapılarına. anlamsal hir kat

sayı sunahiliyorlar .

Sadettin ArCON

Sadettin AYGÜN
Onaya koyduğu fonul ar üzerine ıa\i ıd ı ğ ı gürsel bütün (lule Her kadar üzgün

ve giderek de kendinden bir anlam boyutu yaratacak kadar da yeni bir

plastik d ile. en önemlisi samirn iye te sahipler. Seramik toprak-a gerçekli ğine

ve e lbe-t üzgün yaratıcılığına kavuşurkcn , Jale yüz le rce yı ll ı k geleneksel mo

tif. g ide rek s imgesel arılam olnı:ı ö zel l i ğ ini de bir sanatç ının malıareıli p. ı r

maklarında yeni duyarlılık :I "IIII11ına girerek gösteriyo r.

Aygün sadece seramiğe özg ün ve yeni bir form eSleliği imkanı tanımıyor.

onu anlam kalmanının en ş ii r-,c! boyutu içim- verleşti rerek. kimlikse l h ir de

ğer boyutu d : ı yükluyor. boyle likle o da kavramsal-düşü nse-l hir g önderint

içeren . alabild iğine ş i i rsel bir ta nnu ve duyarlı lığa ser:ım iği yükseltmiş 0111

yo r.

Gün üm üzde serantik anlam ve tanım deği~ıirdi zaten; o anık iki boyutlu

luktan. üç boyutluluğ:ı ve giderek kansık mal zeme teknikle rinden. kendisi

de res im olabilen a şa rnaya kadar ula ştı : b öylece fa rklı sa nat d isiplinle ri ara 

sında gidip gel en bi r kulva r da oldu. Hem biçim yara una ve he m de yara 

ulmış o birim. form üzerinde g örsel-düşünsel h ir aları oluştunun sanan o l

du se ramik. Aygün uc hu laleli va zo , estetik o b je seramiklerinde estetiği

ke nd i tanımı \ 'L' an lam ı içinde e rilerek yeni bir varoluşa ula sunyer o nu;

hem geleneksel Ye hem de postmode rn k ı l ıyo r ; topraks. dokunuş ve varc

d işi n izinde ke nd i o lan kiml i ği ve deri n l iğ i a rad ı ğını. dahası y.ık al ad ı ğ ını hi

zc , hepiıui zc g österiyor.



Ekrem KULA

Cam. seramik bi leşkesini . gid erek hem ca m nesn e , hem de sera mik ob jc

o labilen ve el bet üzerine soyut tad ı yükse k, özgü n d ışavurumsal etk isi ya

l ın kompozisyon örgüle ri ko yarak sana tçı : b ir tür 'bi l eşke esleıiği' oluştur

ınuş ve onu da kav ramsa l h ir konsept boyutuna raşnuış o luyor. Hem re nk 

se l. hem biçimsel arayışın özgün dı şavu rumu o larak da bakabiliri z Ekrem

Kula'nın seramik ôıcst ç alr şma l anna . Bir ço k sanatç ın ın ya pt ığı ve denedi

ği gibi , o da sera mik anlam ve tanıuumn ötes ine ge çe rek: se ramik üstü bir

seramik estetik nesnesi olu ştu ruyor.

Bu nesneler alabildi ğine üzgün bir tanım coğrafyası çiziyo r sanareıva . Yen i

soluklar oluşt uruyor ve bütün izleyen de doku nma <temas ) d ürt ü- ün ü ha

rekete geçirerek ; amorf görsel maddenin. üç boyut erkisini n bedensel bo

yutta varol uşu na zem in hazırl ıyor. Bede nse l va roluş; ya rıb n çalışmala r hu

varoluşu k ı şkuracak b ir özgün aşama noktasında .

Cam, se ramik hil cşkcs i heykelsi bir varlık katmanma xıçr. t rkcn Kula es reti

ğ indc , ayn ı zaman da so yut ekspresyorum d ışsal tuş değerleriyle de b üt ün

l cş i yor. şaşr rncı. özgün sonu çla r o rtaya ç ı k ıyor; sürprizi bol ve taze sonuç

lar. Sa rıar ç ıva ye ni o lanaklar. ye ni imkanl ar sağlayan ve diğer obje tasa rım

la rı nın özgünlükl e ri de düşünüldüğünde, sana tç ının sanatsal evreleri için

farklı yetkinlikler boyutu ol uştu ran çalış mala r . Kula , o rtaya koyduğu çalış

maları yl a de ği ş im değeri n i ö ncmscch ğm i ve bi r deği şim estcı i ğ i var etmeyi

de arzulad ı ğını bizlere g ö stermiş o luyor.

Soner Genç

Soner GENÇ

Me kan için de başlı başına estetik b ir ohje g ibi duran. re ng in ke ndi aç ı lım ı

n ı sağlamış Soner Genç va zo-küp formla rı ; renksel değerleri; topraksı sa rı 

Iı kla rı ve içinde yüzen , devine n ve bir şiirscl l i ğc . gide rek özg ün beğeni kat 

say ısına dönüşen mavinin bütün ton değerlerini hazmcuuiş form üstü d ü

zenlcınclc riy lc: başlı b.ı şın. , resimsel bir tabl o de ğ e r i o l u şturuyorlar.



Cemalettin SEVIM

Yalın . büyük. hacimsel: girift olandan özellikle kaçmıvor Genç: onun ama

cı yalının müke mmel c:-;H:t iğini tekrardan va r etmek: ş i irin n : derinlikli se

ramik plasriğinin varhğrmı b öyle ula ~ahileccğin i düşünüyor. Bu d ü ş üncesin

de de o rtaya koyduğu es e rle rinde haklı olduğu orı.ryu ç ı kıyor. Bunl ar da

dokunma hissini uyunchran . tensel bi r iz len un oh jeleri adeta: bu kada r ka 

tı o lur ke n. bu kada r tensel ve tran....pa ran nasıl o luyorla r. oysa kunt n: ka t ı

birer madde bunlar. Bu işlerde sanıyorum san.nçmm önemli bir başarisı

olarak algılanıualı. Ise n ze r ohje icindeki yetkin. ince l~ırklılığı öylesine has

sasiyet dcrcc-e-i yüksek y~ıkalıyor: en öne mlisi yakaladığı bu form olgusu

nu öylcs i b ir ineelikle h isscuircrc k ve riyor ki; eserin yumuşa k lığın ı hisset

ıncmck olas ı değiL.

Sı - ra rni ğ i bir te n sa rıa nna . bir duyurnsama csıcugmc yükselten yapısıyla

Gene: onun binlerce yı ll ık uvg.ırhk ö lçü tline Ş i i r ve büyünem bütün insan

l ığ ı kuşutarı de ğerin: yüklevebilivor. ona görsel bir dekoratif el.ıman niteli 

ğini cil' adeta ıa\" yaparak ta~ıy()r hunu.

Cemalettin SEviM
Hiçim ve ak ılsal kat sa yı formunu , üzgün bir ya ra t ıcı lığ ın kendine özg ü an

latım modelleri ne dön ü ştü rmek i....rc vcn ta vrıyl a Sev im uzam içinde anlam 

dan ö te g irift form yaraur-o lus tururken: ayn ı zamanda kendi L'stet iğinin ....t' 

rumiktcki değer skalalarını da sınanuş oluyor.

Onun ici n amaç tekrardan . bulunmuş fo rmun sürgit iz sürümünden

ziyad«: ye ni bir obie tercih i. Bu o bjclcr bilinçli plan k.nxavtl arryln lle r

l ed iğ i izlenimi ni ve rd i ğ i oranda, ayn ı zamanda ı cxadüflcr!e de yo l

alınd ığı duygusunu ort aya c ı k u nyor, Ama sanat zaten b öyle bir ş ey

değil midir? Nv zaman . nasıl sa na t eserinin ortaya çı kacağını bil medi

ğimiz bir oluş serüveni. Te knik yapıya . bir e mek boyunı nda katkı is

teycn ve resad üflere de bağlı bir gelisim takip eden serannktc de bu

böyledir.

ı lmulan ve be klenen sonuç lar h cl' zama n almamayabilir sc-ram lkte. asl ında

bu onun be lki de en dina mik. dt'ği.~ken VL' değer yaratan yön üdür. Bu de

ği ~iııı ve dönüşüm de ğeri . ö zgü n bi r estetik ya ratı formu olarak o rtaya çıka r.

Bu değişim değeri Sevim'de de vnr: ama onun ki ak ı lsal kı \ınmış bir sürp

riz dl'ği~iıııidir. Kontrol alt ına alınmış bir form oluşturma estetiği olarak var

olur ve bu ıucyand. ı yol alır.

Kemal UlUDAG
insan merkezli b ir scr.nui ğ i sürdü rdüğü oranda . kendi te knik dü zlcıuini de

yüksek mcrtebe lere çı kunr Uludağ : aynen () sadeec yüksek bir büman itc ve

kül tür o lus runuaz. insa n merke zli b ir fe lse fe üretimini de scrami ğm anlam

katmanı içinde gczindirerck kurgular.



Hem yalın lığın karmasıkhğına sa hiptir onun sanatı hem de karmaşık olanın

ko lay cöz ü rı ür l ü ğ üne çünkü en başından beri insana inanan ve onun kar 

maşık bütünlüğünü a ç ınaya çal ışa rı bir yaklaşımı va rd ı r sa nutçuu n.

Hü zün . ac ı , bekle nti. umut : hepsi. bütün insani değerler ve d uyg ular kar

masası . (Uhaf bileşkeler içinde ve boyutunda onun seram ik ö tesi çalışmala 

rının ortanunda ke ndine özg ü varoluşlarını yaşarlar. Malze mesi seramik ma

teryali o lan bir üzgün sarıatct tanım ı içine o turur U ludağ. İnsanı merke ze al

mış soru nsa l ını durmaksızın vaşavacağ ırurı bilincinde bir ifade yetk i nliğine

sa hiptir o : ve giderek her b ir form atı lım ı. ye ni hir bi çim yaratma end işesi

ni ta ş ıyarak olu şur ve geliş i r o nd a .

Ketnal Uluda ğ tekl i. çoklu sovınlannuş ve özgün bir biçim dil n: ka hbına

dön ü ş tü r ü l mü ş se ramik nesne çalışma la rında; insanoğlu nun tar ih boyu nca

geçird iği . yasad ı ğ ı evrele ri. aşamalar silsiles i boyutuy la okıuğu kadar; ken 

din e karşı tav rıy la da de alm ış ve bu u ğurda seramiklc: gü rsel filozof o rta

ya koymuş bir sanatçıdır.

Oya UZUNER

KemalUWOAC

N. Oya UZUNER
Geleneksel bir ka lıp boyutunda, derinlik et kis ini de yarat a rak oluşturdu ğu

seramik ohje tasarımlarında Uzuner: biçim ve anlam ilişkilerini. biçim ağı r

lıklı çözümle rke n, ortaya hem doğadan beslenmiş ve hem de gelenek sel

kalıptan cs in lcn i lm i ş e klektik hir postmodern yap ı koyar . 13u yapı onda de

ğ i ş ime açık bir forma tta işlemekre \"I: anlam kazanmaktadır.

Ebnı etkisi. dış avurum-a l anlatım öbeği: doğanı n hiçim diline a kta rıl ı rken

özgün bir kompo zisyon mantığının oluşturu lması ve seramiğin kendine öz

gü imkanları boyutunda [üm bunların yapılması; anık onda da se ramik sa

natı nın kendine özgü yetkinleşme noktasına geldiğin i g öste riyo r. Formu, bi

çim-içerik ilişkil eri noktasında ele alıyor sa natçı. Elbet hikaye anlatmıyor

ama; aslında formun , ya l ın ve bell i tanım alanına oturmuş gerçekliği de,

kendine üzgü bir hikaye d ilini de oluşturmuş oluyor.



Renk cl de olabile n tu tu m lar serg i led i ğ i se ram ik çal ı ş malannda daha bir öz

gü n yetk inliğe doğru ad ım atan sanatçı. gelenek-modern boyut ve a nlamı

bir arada oluşturabi lme yetk inl i ğ i yle özgün bir yapı d ilini yaka la rınş. yarar

mış oluyor.

Emel ŞÖlENAY

Hem bi çimsel . he m kavramsal bir seramik dil i ol uşt u ran tu tumu sanatçının:

serd ıııiğ i bir hiçim forma tı nda deği l . bir anlam katsayısırıda g ördü ğünü gös

u-riyo r, Ke nd ine ait olarıda . d ışta olanın ortak bir bi l eşkesinin . kavramsal

kıstas la rı gibi duran çahs malan yla sana tç ı : temel izlck mantığının özgü n b ir

y.ıraum olduğunu gösterm i ş ol uyor.

Bu özgün ün hem coğ.ı l un« ma nt ığıncla sa k lı olduğunu biliyo r sa natçı . hem

de biçi m özgünlügünü ya ra ıma a l anında . Hangi sanat alanı ve ko lu o lursa

olsun, yara tma eyle mi he p hiçim üzerinde çcş i ılcnir. Çünk ü b içim d ünya

ıasavvuruna karşı hir eylem modeli o rtaya koymadır.

İşte seramik de bu ey lem modelle rinden biridir. Sanatçılar kavra msal algı

nın soyu t dinarnizmi ve atı lımı içinde. durmaksızın görsel değer üretirle r.

Dünyayı alt e tmek, o nu de ği ştirip , dönüştürmek için. Ş ö lcnay' ın bir anlam

da yaptığı da bu.d ön ü şt ürmek , bir döngü estetiğinc ve seramik mantığına

sah ip o lmak. Bu döngüsel kurgu : soyut dinami k sirkü lasyonla oluşup

ge liş i yo r o nda .

EmefŞoı'fNAY

Özgür KAPTAN

OzgurKAPTAN

o da merkeze aldığı kadar hatta o oranda kuşaran-kuşaulan bi r ge rçeklik

algı s ı ve form u yarararak kendi seramik ko nseptini belirlemeve . g iderek

yaygmlaşt ırmava çalışıyor. Seramik mal ze me estet iğ i de olmaktan çı k ıyor

b öyle likle, kavramsa l arg ü manın ve modelin ya ra tısal d ön ü şümüne gi riyo r.

Döng üsel bir dönüşüm , oluş gerc.;ekliğ i elbet hu . Ucu buca ğı Cıa belirsiz

doğrusu ..

Yarunl arı suni mekanla r içind e insan formlu t a nımla r; bü tü n l ü ğ ü . birleş

meyi. ka rdeşliği; algının çcş it lil i ğir». çokl uğu vb . yaratt ığı. oluştu rup , çağ

rışıı rdığı kadar. aynı zama nd a : yalnızlık , açmaz ve tekbaşınalık gibi: m ckm



ve kente ait değer ve olguları da gündem ine alıyor.

Ama şu söyle nebi lir k i: farklı modellerneler üzerinden. de ğişim

değerini ve insani olanı arayan boyutu yla Kaplan: kendine özgü

bir tanımı "e giderek üs lub u oluştu rmuş g örün üyor.

MürşiI Cemal ÖZCAN
Hem rnekana ve hem de hoyut içindeki görsel objc değerleri ne

müdahalel erle oluşan ve gelişen se ramik ya p ı la rı icindc Özca n,

belirlenmiş kıstas ları aşma üzerine kurgul amaya çalışt ığı ç alış

rnula nnd. ı: aşama lı b ir görsel düzecek ku rguluyo r ve ol uşturuyor.

13u kurgunun süreklilik üzerine , giderek , g örse l değer ve fo rm

yaratma üzerine olmas ı , he m iyi, hem de seramiksel üslup sorun

salma da a çılım getirece k nite likte gözüküyor.

Hasan BAŞKIRKAN

Lirik ve bildik objc , nesne ve va rlık katmanları içinde gezinen.

ye r ye r de ahşılmışm dışına çıkma çabala rına girişen katılımıyla

sanatçı: se ramik sanannın geniş spe ktrumlu bir sa nat dili ve tek

niği olduğ unu g öste rerek. bu alana ünemli katkı sa ğ la ina boyu

tuna geçiyor.

Hem bilelik obje tasarımlarına getirilen görsel şölen boyu tu ve

hem de yen i form ta sa rkıma end işeleri sana r ç ı y ı daha ilerde daha

üzgün bir yetkinliğe ulaştıracak gibi g özük üyor.

Ezgi HAKAN OKUR
Biçim cstctiği değil Illi en başında se ramik- Sanatç ı bu b içim ger

çek l iğ i n i n. giderek d ilinin çok iyi a yrımında : kend i üslubunu da

bu hiçim ya ratma formatı üzerine kurgu laması gerekt iğini b iliyor.

Bu bilme durumu , billl ik olanın yenide n değerlendirilmesi o l

gusu ve form yaratma becerisiyle de kendisini göste riyo r zate n.

Sanatçı ayrıca, yetkim değil belki ama ; yapıbozurnu rı kendine öz

gü kırılgan imgelerini arayarak. kendine. csıcıi ğ i nc bir kapı arala

mak i stediğinin farkında bir ak ı lsal plastik etki oluşturuyor.

Yücel BAŞEG il

Bir uza y o b jesi . binlerce yı l önce yaşam ı ş b ir canlı fo rmu: amorf

oldukça şa şut ic : da olabilen heykc l dokunuşla n m ı tüm bunlar?

Başe ğit . ş a sı ıtıcı olanın peşinde değil yalın au lnm yla: ama pla stik

dile kend in i koş u l ladıkc.ı o rtay a üzgün bi r duvumsama katsay ısı

ve yüzdesi çıkıyor: bu da onu biçim i, özgü n b ir tanıma ulaş

tıracak şek ilde kullanmasına sebep o luyor. Güzelolan da bu

zat e n.

Murşit Cema/OlCAN

Hasan BAŞJ<IRK4/{

flg i HAKAN OKUR

Yücel BAşECir



KamuranAK

Kamuran AK
Scramiğe ya lın bir fo rm duyarlı lığ ı verdiği kadar Ak . ay

nı zama nda ona başka tü rnceler de eklcycb iliyor . Bu

yön üyle seraıniği a lı ş ılmışlık kalrbırun dışına ıasıyarak

ya ra t ı kulvarını geliştiriyor.

Bu yara lı kulvan sıradan değil o nda da; ya lın , bir şekle

girmiş , am a tanımı basit olmayan ge rek çelere yaslanıyor:

gizli bi r insan ili.'jkisi de s(>z konusu se ramik o hjc ler

arasında ; dahas ı o bir beden csıct i ğini . ve gerçeklik al

gı sını üzgün b ir kalıp bovutund.r algılayıp, konumlandır

ma k istiyo r. Bunda da başanh olduğunu sö yleme k lazım.
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