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ÖZ
Yazılı tarihin öncesine dayanan baskı, başlarda yalnızca bir çoğaltım aracıyken
sanatsal kullanımı ile zamanla doğrudan sanatsal ifade biçimleri arasına girmiştir.
Geleneksel baskı resim tekniklerine ilave olarak günümüz teknolojilerinin baskı
resim alanında kullanımı baskı resimde melez yaklaşımların ortaya çıkmasına
olanak vermektedir. Özellikle analog ve sayısal teknolojilerin melezleşmesi ile post
dijital estetiğe sahip baskılar üretilmektedir. Baskı resmin bu yeni hali sanatçıları
farklı disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içeresinde çalışmaya teşvik etmektedir.
Grafik sanatların temelini oluşturan baskı resim; ciddi teknik bilgiye ayrıca yüksek
kurulum ve işletme maliyetleri olan atölyelere ihtiyaç duymaktadır. Bu durum, baskı
resmi pek çok sanatçı için erişilmez hale getirmekte ve baskı resmi aşırı geleneksel
bir üretime dönüştürmektedir. Baskı teknikleri konusunda teknik bilgi ve becerisi
yeterli olmayan ya da baskı atölyelerine erişimi olmayan sanatçılar için; işbirlikçi
baskı atölyeleri ve usta baskıcılar farklı disiplinlerden sanatçıların baskı alanında
işler üretebilmesine olanak veren kurumlardır. Tarih boyunca işbirlikçi baskı
atölyeleri ve usta baskıcılar, baskı resmin gerçek potansiyelini açığa çıkartmaya
yardımcı olmuş ve baskı resmin geleneksel tavrından sıyrılarak, çağdaş sanatın
üretim araçlarından biri haline gelmesine katkı sağlamıştır. Bu tez; baskının
geleneksel tavrından nasıl sıyrılabileceğini araştırmak, çağdaş sanatta doğrudan bir
mecraya nasıl dönüşebileceği konusunda çıkarımlar yapmak ve baskının geleceğini
incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla birinci bölümde baskı tarihi ve literatürünü
incelemiş, ikinci bölümde baskının geleceği ve plastik potansiyelini tartışmak
amacıyla postdijital çağda baskı resim ve melez yaklaşımları konu edinmiş, üçüncü
bölümde baskı resmin çağdaş sanat piyasasında nasıl bir işleve kavuşabileceğini
incelemek amacıyla işbirlikçi baskı atölyesi ve usta baskıcı kavramlarını ele almış
ve dördüncü bölümde literatürden elde edilen bilgileri sınamak ve değerlendirmeler
yapabilmek amacıyla ve ayrıca bu tez kapsamında kurulan, işbirlikçi bir litografi
atölyesi olan, Dou Printstudio örneği üzerinden atölyenin çalışma koşulları ve
yöntemlerini incelemiş, düzenlediği etkinlikler değerlendirilmiştir. Elde edilen
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bulgular sonuç bölümünde ele alınarak baskının geleceği, potansiyeli ve çağdaş
sanat piyasasındaki yeri hakkında önerilerde bulunulmuş; Dou Printstudio’nun
kazandırdıkları değerlendirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Baskı Resim, Melez Baskı Resim, Post Dijital Baskı Resim,
Baskı Resimde İşbirliği, Usta Baskıcı.
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COLLABORATIVE PRINT STUDIO IN THE POST-DIGITAL AGE AND HYBRID
ART PRODUCTION
Supervisor: Doç. Elif ERGEN
Author: Doğu GÜNDOĞDU

Abstract
While printing, which dates to the pre-written history, was only a means of
reproduction at the beginning, with its artistic use, it directly became one of the forms
of artistic expression. In addition to traditional printmaking techniques, the use of
today's technologies in printmaking allows hybrid approaches in printmaking to
emerge. Especially with the hybridization of analog and digital technologies, prints
with post digital aesthetics are being produced. This new version of printmaking
encourages artists to work in collaboration with experts from different disciplines.
Printmaking, which forms the basis of graphic arts; requires serious technical
knowledge in addition to workshops with high installation and operating costs. This
makes printmaking inaccessible to many artists and turns printmaking into an overly
conventional production. For artists who do not have sufficient technical knowledge,
skills in printing techniques or who do not have access to printing workshops;
collaborative printing workshops and master printers are institutions that allow artists
from different disciplines to produce works in the field of printing. Throughout history,
collaborative printmaking workshops and master printers have been helpful to reveal
the true potential of printmaking and by escaping the traditional attitude of
printmaking, they have contributed to printmaking becoming one of the means of
contemporary art production. This thesis aimes; to research how printing can get rid
of its traditional attitude, to make inferences about how it can turn into a direct
medium in contemporary art, and to examine the future of printing. For this purpose,
while the study examines the history and literature of printing in the first part, the
printmaking and hybrid approaches in the post-digital age were discussed in the
second part in order to discuss the future of printing and its plastic potential. In the
third part of the study, the concepts of collaborative printing workshop and master
printmaker were discussed in order to examine how printmaking can function in the
contemporary art market, and in the fourth section, in order to test the information
obtained from the literature and make evaluations; the working conditions and
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methods of the workshop were examined, and the events organized were evaluated
through the example of Dou Printstudio, the collaborative lithography workshop
established within the scope of the thesis. The findings are discussed in the
conclusion part and by making suggestions about the future of printing, its potential
and its place in the contemporary art market; the outcomes of Dou Printstudio are
evaluated.
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GİRİŞ
Yazının icadından önceki süreçte insan hakkında bilinenlerin çoğu onun bıraktığı
izlerin incelenmesinden elde edilmiştir. Bir anlamda bütün bu izleri “Grafik” deyiminin
içinde toplamak mümkündür.
Baskı resim olarak ele almakta olduğumuz sanatsal yaratının, Batı’daki adı grafik
sanatlar olarak geçmektedir. Almanların “orijinal print” olarak adlandırdıkları kavram,
Türkçeye baskı resim olarak çevrilmiş̧ ve sanat literatüründe bu şekilde yerini
almıştır (Tekcan, 2018, Erişim Tarihi: 08.04.2020). Grafik sanatları diğer çizim
faaliyetlerinden ayıran (resim, çizgi, yazı gibi) yapılan işin baskı için tasarlanmış
olmasıdır (GMK Yazılar Ocak 2011, Sayı 100).
Mustafa Aslıer 1972 yılında baskı resim tekniklerinin sadece bir kısmında kazıma
ya da oyularak işlem yapıldığına dikkat çekerek, baskı resim sanatı tanımlamasının
yetersiz kaldığını belirtmiş, baskı resim tekniklerini daha iyi ifade eden ve tümünü
kapsayan ‘Özgün Baskı Resim’ tabirini kullanmıştır (Yıldız, 2012, s.14). Mustafa
Aslıer’e göre özgün baskı resmin tanımı: “Çeşitli araç ve malzeme kullanarak
doğrudan veya kalıplar yolu ile kâğıda veya benzeri malzeme üzerine sanatçı
tarafından yapılıp basılan resimlere “özgün baskı resim” denir” (1989, s. 7).
Baskı tekniklerinin tam olarak ne zaman icat edildiği bilinmese de Sümerlilerin
kullandığı silindir mühürlere kadar dayandığı söylenebilir. İlk grafik işleri, tahta, metal
veya taşı oyup mürekkepledikten sonra üzerine kâğıt veya diğer uygun bir
malzemenin bastırılması yöntemi ile basılmıştır. Bu oymacılıktır 'Buna oymacılık da
denir (engraving) ve insanlık tarihinde çok erken dönemlerde başlamıştır (GMK
Yazılar Ocak 2011, Sayı 100). Bu yaklaşımda hazırlanan kalıplarda sadece pozitif
ve negatif alanlar vardır. Ton farkı içermeyen yüksek baskı ya da kuru kazıma tekniği
ton farklılığını izleyiciye çizgi ve noktalarla oluşturulan dokuların yarattığı göz
aldanması ile aktarır. 1796’da Litografi tekniğinin icadı ile bütün tonların
basılabilmesi mümkün olmuştur. Litografinin ve 19. yüzyılda fotoğraf ve fotomekanik
baskı işleminin icadı sanatçıyı görüntüleri hassas olarak nakletme işleminden
tamamen kurtararak sanatçının yeteneğini anlatım amacına yöneltmek için daha
özgür olabilmesini sağlamıştır (GMK Yazılar Ocak 2011, Sayı 100).
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Baskı sanatının güzel sanatlar alanında yerini alması ve hızlıca yaygınlaşmasıyla
Durer, Rembrandt, Goya, Lautrec, Picasso, Gaugain v.b. pek çok sanatçı baskı
alanında özgün eserler üretmiştir. 20.yüzyıla kadar Dürer gibi çoğu sanatçı, baskı
resim tasarımlarını kendileri yapmış, kalıbı oyan, baskıyı yapan başka ustalar
olmuştur. Ekspresyonist sanatçılarda ise bu gelenek bozulmuş, sayılan tüm bu
aşamalar sanatçı tarafından yapılmıştır (Tekcan, 2018, Erişim Tarihi: 08.04.2020).
Baskı sanatı uzun zamandır sanatçıların resimlerinin birden fazla kopyasını
oluşturmanın ve yaymanın bir aracı olmuştur. Sanatçılar tarafından baskılarının
üretimi, sanatçıların basılı sanat eserleri gerçekleştirmek ve üretmek için baskı
ustaları (master printer) ile birlikte çalıştığı bir stüdyo olarak tanımlanan işbirlikçi
baskı stüdyosu (collaborative print studio) ile de uzun süredir devam eden bir ilişkiye
sahiptir (Laidler, 2012). Sanat eserinin yaratılmasının genellikle bireysel bir süreç
olduğu kabul edilsede, sanatçının baskı yapabilmesi için uzman tesislerin,
ekipmanların ve malzemelerin kullanımına erişmesi gerekir. Sanatçı ve baskı
stüdyosu arasındaki işbirlikçi girişim süreci ağırlıklı olarak kolaylaştırsa da bu durum
sanatçı ve baskı ustası arasındaki ilişkiye ya da baskı ustasının tutumuna göre
farklılık gösterebilir.
Baskı ustasının becerileri genellikle teknik yeterliliğin ötesine uzanır, aynı zamanda
diplomasi ve sabrı da kapsar. Crown Point Press Direktörü Kathan Brown, “iyi bir
yazıcı olmanın dört anahtarını şöyle tanımlar: Müdahaleci olmadan, kısıtlamalar
koymadan mevcut ve yetkin olmak; dürüstçe bu işi yapmanın bir macera olduğunu
hissetmek; gerekirse malzeme ve zaman kaybetmek; ve en önemlisi, sanatçının
çalışmadaki momentumunu, konsantrasyonunu ve zevkini boşa harcamamak.”
(Brown, 1980, s. 178).
Baskı ustasının, özellikle 19. ve 20. Yüzyıllarda baskı tarihinde sabit bir figür olduğu
bilinmektedir. Roger Lacourière (1892-1966) Fernand Mourlot (1895-1988) ve Aldo
Crommelynck (1931-2008) gibi baskı ustaları bu duruma birkaç örnektir (Laidler,
2012). Geleneksel olarak baskı ustası, gravür, yüksek baskı, litografi veya ipek
baskı gibi tekniklerle işbirliği yapılan sanatçıların belirlenen tekniğe göre sanatçının
çalışmasını yorumlamada yüksek derecede teknik yeterliliğe sahip olan kişidir.
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Deborah Wye, Picasso’nun Lacourière ile olan ilişkisini şöyle aktarıyor: “Lacourière,
Picasso'ya gravür baskı tekniğini yeni bir anlayışla sunarak aktif bir ortak oldu. Bu
sürecin sonunda Picasso baskıya büyük bir tutku ile bağlandı.” (Wye, 2004, s. 47).
Baskı resim alanındaki işbirliği, ağırlıklı olarak sanatçının belirli bir baskı
stüdyosunun araçları, malzemeleri ve işlemleri ile uzman ekipmanlara ve teknik
uzmanlığa erişebildiği pragmatik bir perspektiften kaynaklanmaktadır. Ancak baskı
stüdyolarının kolaylaştırıcı rolünün kaynağı baskı ustalarıdır.
İşbirlikçi bir stüdyoda baskı üreten sanatçı, daha önce hiç görmemiş ya da
kullanmamış olabileceği bir süreci deneyimleyebilir, tanıdığı ya da hiç tanımadığı
ustalarla çalışırken baskılarının üretimi sırasında belirli bir miktar kontrolden
vazgeçer. Baskı ustası ile işbirliği içinde çalışan sanatçının işi ustanın
yönlendirmeleriyle tekniğe göre değişim göstermektedir. Bu noktada sanatçı ve usta
arasındaki uyum çok önemlidir. Sanatçının önceden hazırladığı bir çizim kalıba
dönüştürülürken ustanın yönlendirmeleri işe yeni katmanlar ve yeni plastik değerler
ekleyebilir. Crown Point Press Direktörü Kathan Brown bu durma şöyle değinir:
“Kendimizi rehber veya belki de öğretmen olarak görüyoruz ... Destek, beceri,
duyarlılık, zeka, fikirlere ilgi duyuyoruz - ama fikirlerin kendisi sanatçının toprakları.”
(Brown, 1980, s. 178). Sanatçılar baskı ustalarıyla çalıştıklarında sadece öğrenilen
zanaat ve teknik beceriler değil, aynı zamanda ustaların sanatsal görüşlerine de
erişirler.
Ortak çabayla üretilen eserin bu yeni hali orijinal eserdeki sanatçının fikre doğrudan
bağlıdır ancak onun gibi gözükmeyebilirler, tekniğe uyarlanması için yeniden
yorumlanabilir. Bu yeni eser baskı ustasının müdahaleleri veya yönlendirmeleriyle
oluşan sanatçıya ait tek başına özgün yeni bir iştir.
Gelişen teknoloji ve püskürtmeli yazıcılar ile birlikte çoğu baskı atölyesinin rolü
değişmektedir. Sanatçılar tek başlarına süreci yönetebilir ve işlerinin kopyalarını çok
daha hızlı ve kolay şekilde üreterek dolaşıma sokabilir duruma gelmişlerdir. Bu
durum geleneksel baskı atölyelerini farklı denemelerin yapılabileceği birer güncel
sanat laboratuvarına dönüştürmektedir. Artık sanatçı ve baskı ustası önceden
hazırlanan bir işin çoğaltılması için mesai harcamak yerine baskı mecrasının
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potansiyelini açığa çıkarmak için baskının dilinde özgün eserler üretmektedir.
Güncel teknolojilerin de kullanıldığı bu yeni denemelerde pek çok melez üretim
karşımıza çıkmaktadır.
Melez (hybrit) kavramı ilk bakışta biyoloji bilimine ait gibi gözükse de pek çok alanda
olduğu gibi sanat alanında da karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak melezlik
kavramını iki farklı durumun karşılaşması, birbirleriyle kaynaşması, birbirini yok
etmek yerine bir arada konumlanması, iç içe girmesi ya da üst üste gelmesi olarak
açıklanabilir (Kaya, 2017, s. 166).
Hybridity-Hibrid-Melez terimi, biyoloji bilimi kökenli olsada, 19. yüzyılda dilbilim ve
ırksal teorinin kullanım alanına da girmiş̧ ve böylece birçok disiplinde kullanılmaya
başlamıştır. Sonraları göze çarpacak bir şekilde, popüler kültür çalışmalarında
önemli bir değere sahip olmuştur (Tanrıbilir, 2010, s. 22).
Melez sanatı var eden temel unsurların başında bilim, teknoloji, savaşlar ve göç
hareketleri gibi birçok dinamiğin yanında disiplinlerarası çalışmalar gelmektedir.
Disiplinlerarası sanatın öncü çalışmaları olarak 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkan,
kübizm ve kolaj yapıtlarını işaret eden Yılmaz’a göre sanattaki bu yeni tutum;
“akademik ve akademik olmayan düşünce alanlarını bir araya getirerek sanat
yapmanın yolunu açmıştır” (Yılmaz, 2015, s. 997).
1960’lar ve 70’lerde uluslararası ve disiplinler arası yapıda sanatçı, bestekar,
tasarımcı ve şairlerden oluşan bir grup olan Fluxus’un üyelerinden biri olan Dick
Higgings’in ortaya attığı “intermedia” medyalar arası kavramı, bugünün disiplinler
arası çalışmalarının zeminini oluşturmaya yardımcı olmuştur (Eken, 2018, s. 45).
Higgings, 1966 yılında Intermedia kavramından ilk defa bir yazısında bahsederek,
dönemin çalışmalarının heyecan verici olan tarafının farklı medyalar kullanarak ve
farklı alanlardan esinlenilerek çıkarılan sanat eserleri olduğunu savunmuştur
(Higgins, 1966, Erişim Tarihi: 07.04. 2021)
Sanatçının ifade şeklinde özgürleşme sağladığı düşünülen kolaj tekniği, hazır
nesne, buluntu nesne, ses, video, internet, tv, robot teknolojisi, bilgisayar
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teknolojileri gibi çağdaş sanatta kullanılan bu malzemeler sanatçıları disiplinlerarası
çalışmaya itmekte ve farklı alanlardan uzmanlarla işbirliği yapmaya yöneltmektedir.
Displinlerarası kurulan bu bağ sonucu oluşan eser en az iki farklı disiplinin heterojen
bir şekilde bir araya gelmesiyle melez bir yapıda çağdaş sanat içerisinde yerini alır.
Günümüzde disiplinlerarası anlayışta sanatçının yapıtını oluştururken ne tür bir
malzeme kullandığı ya da onu nasıl kullandığından çok, eserin kavramsal boyutu,
ne anlattığı, nasıl anlattığı, hissettirdiği önem kazanmaktadır. Sadece el işçiliğini
konuşturan zanaatçı kimliğini; tasarlayan, düşünen ve düşündüren yaklaşım, yerini
tasarladığını en uygun hangi malzemeyle dile getirebileceğini sorgulayan bir sanatçı
kimliğine bırakır (Kara, 2003).
Yeni teknolojilerin gelişmesi eskiyi ortadan kaldırmaz ya da eski teknolojinin yerine
gelmez. Eski ve yeni sadece birlikte ve aynı anda var olmaya devam ederler. Aynı
yağlı boya resmin hâlen var olması ve dijital boyama tekniklerinin de aynı zamanda
kullanılabilmesi gibi. Bal ise bu melezlik durumunu 'katışık' olarak adlandırmaktadır
(2002, s. 21).
Güncel sanat çerçevesinde iş üreten sanatçıların belki de güncelden daha güncel
olma kaygısıyla ya da sanat kurumlarının ilgisini çekebilmek için eserin kavramsal
boyutuna en uygun yöntemi ya da yöntemleri seçmek yerine sanat trendlerini takip
etmekte, en yeni teknolojileri kullanarak çoğunlukla tek tip ve kimliksiz eserler
üretmekte olduğu düşünülebilir.
Günümüzde güncel sanattaki yüksek teknoloji düşkünlüğü anlaşılamayan işlerin
üretilmesine ve buna bağlı olarak bu yüksek teknoloji ürünlerinin sorgusuzca
yüceltilmesi sorunu beraberinde getirmektedir. Buna örnek olarak “Edmond
Belamy’nin Portresi” isimli tamamen yapay zeka tarafın yapıldığı söylenen iş olabilir.
New York’taki “Christie” müzayede evi tarafından 2018’in Ekim ayında, dünya
çapında bir açık artırma ile 432 bin dolar gibi rekor fiyata alıcı bulan iş, arkasında
pek çok tartışma bırakmıştır.
Yapay zekâ sanatıyla yakından ilgilenenler ise, Belamy portresinin teknik açıdan
yetersiz olduğunu, kolektifin GAN tekniğinde yetkin olmadıklarının açıkça belli
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olduğunu belirtiyor. “Edmond Belamy’nin” isimli işten önce, birçok resim, yine benzer
algoritmalarla üretilmiş olduğu bilinmektedir. Google’da Yazılım mühendisi olarak
çalışan François Chollet GAN tekniğini kullanarak resim üreten ilk kişi olarak
bilinmekte ve bu yöntemle pek çok eseri 2017 yılında üretmiştir (Medium,
02.02.2021). GAN tekniği ile üretilen pek çok işe rağmen Christie’s gibi bir
müzayede evinin “sanat eseri sıfatıyla satılan ilk yapay zekâ eseri” olarak neden
“Edmond Belamy’nin” portresini seçtiği merak edilebilir. Bunun bir sebebi de,
Obvious kolektifinin baskıyı tamamen “yapay zekâ tarafından üretilmiş” gibi lanse
etmesi olabilir. Basın bültenlerinde “yapay zekâ sanat üretiyor”, “yaratıcılık insana
mahsus değil” gibi vurucu cümleler kullanılıyor; Christie’s müzayede evinin web
sitesinde de Belamy portresi için, “bu portre bir insan zihninin ürünü değil. Yapay
zekâ tarafından üretildi” deniyor. Ancak araştırmacı ve sanatçılara göre bunlar
yapay zekâ hakkında yanlış izlenim veriyor, makine öğrenim sistemlerinin gerçekte
olduklarından daha karmaşık ve bağımsız olduğu yanılgısına yol açıyor (Bilisim,
Erişim tarihi: 25.04.2020).
En güncel teknolojiyi kullanarak izleyiciyi büyülemekle zanaatı eserin önüne
geçirerek el işçiliğinize hayran bırakmak arasında pek fark yoktur. İki durumda da
kavramsallığı geri plana iterek tekniği ön plana çıkarmak ve zanaatınıza takdir
beklemek meta fetişist bir durumdur.
Hollanda’da bir araştırma merkezi tarafından yürütülen ampirik bir çalışma da
çağdaş genç sanatçıların ve tasarımcıların açıkça elektronik olmayan medya ile
çalışmayı tercih ettiğini gösterdi: seçenek sunulduğunda çalışmaya katılanların
%70'i “bir web sitesinden ziyade bir poster tasarlamayı tercih etmektedir” (Meer,
2013, s. 14). En azından Hollanda'da, dijital iletişim tasarımı eğitim programları
sanat akademilerinden mühendislik okullarına neredeyse tamamen kaymışken,
dijital medya genellikle sanat öğrencileri tarafından ticari ve ana akım olarak
reddedilmiştir (Meer, 2013, s. 5). Bu araştırma belki de dijitalin ilgi çekiciliğinin yavaş
yavaş tükendiğinin bir göstergesidir.
Cramer’e göre post dijital, yapılacak iş için en uygun teknolojinin kullanılması
demektir. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, teknolojilerin gelişmesi ve kolay
ulaşılabilir olması her zaman her koşulda tek cevap olacağı anlamına
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gelmemektedir. Gerektiğinde eski ve yeni mecraların birleşimi veya tam tersi yeni
mecrada kullanılmak üzere eski bir mecra kullanılması demektir. Geleneksel
medyalara yeni bir işlev kazandırarak onu yenileştirmek, ‘post-dijital’ bir yaklaşım
olacaktır (Cramer, 2013, s. 15).
Baskı resim post dijital bir üretim için önü çok açık bir tekniktir. Dijitalin içine doğan
nesil deneyim arayışı içindedir ve bunun için analog yöntemleri keşfetmeye
yönelmiştir. Dijital devrim sonrası dirilen daktilolar gibi plaklar, kasetler, analog
fotoğrafçılık ve sanatçıların baskı atölyelerine gösterdiği ilgi diğer örneklerdir. Eğer
sanat okulu öğrencileri de dahil olmak üzere çağdaş genç sanatçıların ve
tasarımcıların çalışmaları incelenirse, bu “eski” medyanın ‘caps’ yapmaktan çok
daha popüler olduğu açıktır (Meer, 2013, s. 5)
Baskı resim pek çok sanatçı için aktif bir ara yüzdür. Fikirlerin, deneysel pratiklerin
ve disiplinler arası düşüncenin kesişme noktasıdır aynı zamanda ortaya çıkan, eski
ve yeni teknolojilerin birlikte geliştiği ve birbirine karıştığı radikal olarak çağdaş bir
alandır. Bu iç içe geçme durumu baskı sanatını doğrudan melez ve disiplinlerarası
bir sanat durumuna getirmektedir. Baskı resim, kökleri sayısız disiplinde olan
sanatçıların, insan yapımı imge faaliyetine katılmak için ortak bir zeminde buluştuğu
yaratıcı bir eylem alanıdır. Bu zorlu, çeşitli ve verimli alanın, kavramdaki ve
teknolojideki gelişmeleri özümseme yeteneği, ona kendini gençleştiren bir dinamizm
kazandırır. (Catanese ve Geary, 2012, s. 8).
Bu tez baskı sanatının post- dijital dönemdeki olasılıklarını ve güncel sanat
içerisinde

nasıl

yer

alabileceğini

araştırmayı

planlamaktadır.

Baskının

disiplinlerarası ve melez yapıda oluşu onu post- dijital sanatın önemli ifade
araçlarından birine dönüştürmektedir. Farklı teknolojiler ile birleşerek hazırlanan
kalıplar -örneğin cnc, mekanik ve yapay zekaya bağlı çizim aygıtları (drawbot) v.b.gibi baskıyı post–dijital bir üretime dönüştürmektedir. Yeniden açılan baskı atölyeleri
ve baskıya olan talep baskının güç kazanmaya başladığının bir göstergesidir. Post–
dijital dönemde melez bir üretim için iş birlikçi stüdyo yeniden değerlendirilebilir.
Makine ve baskı ustası işbirliğinden post-dijital estetik üzerine denemeler yapılabilir.
Edisyonun hızlı dolaşıma girme yeteneği ve demokratik oluşu onu erişilebilir bir
sanat nesnesine dönüştürür. Bu durum onu sanat kurumunun dışına taşıyarak
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özgürleştirebilir. Bu özgürleşme güncel sanatı ezoterik olmaktan çıkararak daha
çoğulcu yapabilir. Çoğulcul tavır sınırları belli olmayan daha akışkan, geçişken
böylelikle melezleşerek türemeye, yayılmaya daha açıktır.
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1. BÖLÜM: BASKININ TARİHİ, TEKNİK OLANAKLARIN GELİŞİMİ VE GRAFİK
SANATLARIN DOĞUŞU
Baskının tarihi incelendiğinde belki de ilk akla gelen Lasceaux mağarasında bulunan
el stensili olabilir. Stensil bir şablondur ve üzerine pigment uygulandığında boş olan
yerlerden boya geçerek görüntüyü tekrar tekrar oluşturmayı sağlar. Tarihsel süreç
içerisinde özellikle kağıdın icadından sonra baskı, teknoloji ve teknik olanakların
artmasıyla birlikte sürekli değişmiş ve ihtimallerini arttırmıştır. İlk örneklere
bakıldığında yüksek baskı kalıpları karşımıza çıkmaktadır. Sümerlilerden günümüze
kadar uzanan yüksek baskı zaman içeresinde endüstri kullanımının yanı sıra kendi
sanatsal dilini geliştirerek özgün baskı alanının bir kolu haline gelmiştir. Ardından
gelişen alçak baskı dünya sanat tarihinde önemli işlerin üretilmesine olanak
sağlamış, farklı plastik etkisi ile yüksek baskıdan ayrılmış farklı bir üslup olarak baskı
literatürüne girmiştir. Litografi ve serigrafi tekniklerinin icadı ile baskı sanatında yeni
bir yol açılmış olup grafik sanatların önemli üretim yöntemlerinden biri haline
gelmiştir. Özgün plastik etkileri ve çalışma prensibi grafik üslubun gelişimine büyük
katkı sağlamıştır. Gelişen teknoloji ve bilgisayarlar günümüzde dijital baskıya olanak
sağlamaktadır. Bütün bu çeşitlik içerisinde baskı resim, sanatın bir disiplin haline
gelerek özgün bir ifade biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.
1.1. Tekhne, Teknik, Teknoloji ve Dijital Kavramları
Sanat ve teknoloji insanlığın ilk gününden beri var olan ve insanlık oldukça var
olmaya devam edecek insan kadar önemli iki kavramdır. İnsanın ilk aleti
sayılabilecek taş ile başlayan teknoloji, tarihsel süreç içerisinde insana paralele
gelişmiştir. Sanatta bu süreçte insanın yalnızca sosyal hayatıyla ilişkili değil aynı
zamanda teknolojisine bağlı olarak süreç içerisinde farklılaşmaktadır. Buna bağlı
olarak sanat ve teknolojinin insanoğlu ile ilişkisine ek olarak birbiriyle de ilişkili
olduğu ve aynı kökten geldiği söylenebilir. Bu kök bilmeyi, üretmeyi ve açığa
çıkarmayı kapsayan tekhne kavramıdır (İnam, 2007, s. 23).
Yunanca bir terim olan tekhne, insanoğlunun etkinliğini, bilgi birikimini ve becerisini
içeren bir kavram olarak tanımlanabilir. Tekhne kavramının ilk kullanımına
bakıldığında insan üretimi ve doğalın karşıtı olduğu görülmektedir (Risatti, 2007, s.
99). Heidegger,’in “Tekhne, varlığa getirmeye aittir, poiesis’e aittir ve şairane bir
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şeydir” (1998, s. 18). sözünden de anlaşılacağı gibi tekhne kavramı yalnızca
zanaatsal üretimi değil sanatsal üretimi de kapsayan bir kavram olarak algılanabilir.
Antik Yunan’da ortaya çıkan tekhne sözcüğü episteme sözcüğü ile aynı anlamda
kullanılmıştır. Bu iki sözcük başlarda bilmek, bir şeyi kendi evinin içi kadar iyi bilmek
ve bir şey üzerinde söz sahibi olmak anlamlarında kullanılmıştır. Tekhne ve
episteme sözcükleri arasındaki ayrım Aristoteles’in tanımlaması ile yapılmıştır.
Aristo tekhne kavramını henüz ortada olamayan şeyin açığa çıkarılması olarak
tanımlayarak episterme sözcüğünden ayırır (Heidegger, 1998, s. 18). Episterme
anlam bakımından daha çok bilmek ve anlamak gibi durumların karşılığı olduğu
söylenebilir. Tekhne kavramı ise yaratmak, uygulamak veya açığa çıkartmak
anlamında olduğu söylenebilir. “Bu açığa çıkartma, üretilmek istenenin görünüş ve
özdeğini tamam gözüyle bakılan bitmiş durumdaki şeyde peşin olarak bir araya
toplayarak yapımın türünü belirler” (Heidegger,1998, s. 19). Barasch tekhne
kavramını “O halde tekhne kavramı, insanoğlunun önceden tasarlanmış bir amacı
gerçekleştirebilmek için uyguladığı süreç olarak cümleleştirilebilir” sözleriyle kısaca
önceden tasarlanmış olanın üretilmesi olarak tanımlar (Barasch’dan akt. Altunay,
2004, s. 49).
Önceden tasarlanın üretilmesi için malzeme ve üretim bilgisi gereklidir. Uygun
malzeme ve nasıl kullanılacağı bilgisi tekniğin sorunları olarak tanımlanabilir.
Tekhne kavramı önceden tasarlanın üretilmesi olarak ele alındığında teknik sözcüğü
ile düşünülmelidir.
Teknik sözcüğü “tekhne’ye ait” anlamındaki yunanca technikos’dan türemiş ve batı
dillerine “technique” olarak geçmiştir (Risatti, 2007, s. 99). Tdk’ya göre ise teknik
Fransızca kökenli ve ilk anlamı olarak “Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında
kullanılan yöntemlerin hepsi” olarak tanımlanmaktadır (Tdk, Erişim Tarihi
20.04.2021). Martin Heidegger “Teknik ve Dönüş” kitabında tekniği iki şekilde
tanımlamaktadır. Birinci tanımında teknik amaçlar için bir araç olarak, ikinci tanımda
ise teknik beşerî bir edinim olarak ele almıştır. Heiddeger iki tanımın birbiriyle ilişkili
olduğunu şu sözlerle ifade eder;
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“Çünkü amaçları tespit etmek, bunlar için gerekli araçları sağlayıp kullanmak
beşerî bir edimdir. Tekniğin olduğu şeye malzeme, alet ve makinelerin yapım ve
kullanımı, yapılmış ve kullanılmış olan bu şeylerin kendileri ile hizmet ettikleri
gereksinim ve amaçlar dahildir. Bu donatımın bütünü tekniktir. Tekniğin kendisi
bir donatımdır; Latince söylemek gerekirse: bir instrumentum” (Heidegger, 1998,
s. 10).

Heidegger tekniğin amaca ulaşmak için bir araç olmanın ötesinde amaca katkı
sağlayan bir unsur olarak gördüğü söylenebilir. Teknik sonuca ulaştıran bir araç ve
sonucun niteliğin etkileyen bir unsur olarak tanımlanabilir. Howard Risatti’ye göre
tekniğin ortaya konmasında iki temel gereksinim vardır. Birincisi kinestetik duyarlılık,
ikincisi ise malzeme bilgisini içeren uzmanlık ve bilgi birikimidir (2007, s. 99). Sanat
ve zanaat ikisi de teknik hakimiyet gerektiren konulardır ancak bu tekniklerin
birbirinden farklı yapılara sahip olduğu söylenebilir. Zanaat alanındaki teknik bilgi
genel olarak üretilecek olanın tekrara dayalı ve el becerisinin ön planda olduğu bir
anlayıştayken sanat alanındaki teknik bilgi ise daha çok düşünsel boyutta, yenilikçi
ve özgürlüğün ön planda olduğu bir yapıdadır (Risatti, 2007, s. 102). Teknik yetkinlik
tek başına ortaya bir sanat eseri koymaya yetmese de teknik yetkinlik olmadan da
herhangi bir sanat eseri üretmek oldukça güçtür (Collingwood, 1958, s. 26).
Sanatçının üretimi onun bir nevi ifadesidir. Sanatçı ifadesini aktarabilmesi için doğru
tekniğe ihtiyaç duyar. Sanatçının ifade biçimi onun üslubunu ortaya koyar. Bu
üslubun teknik ile şekillenmiş olduğu söylenebilir (Uğurlu, 2008, s. 251). Sanatçının
teknikle olan ilişkisi ve özgün ifadesi süreç içerisinde tekniğin gelişmesine katkı
sağlar. Tekniğin gelişimi sanatçının bilgi birikiminin sistematik biçimde ele alınması
ile olur. “Sistematik bilgilerin oluşturulması da bilimi gerektirmektedir” (Barasch’dan
akt. Altunay, 2004, s. 53). Bu noktada teknoloji kavramı gündeme gelmektedir.
Antik Yunan’a dayanan “poiesis” kavramı “tekhna” kavramı gibi daha önceden var
olmayan bir şeyi insan tarafından yaratılması anlamıyla karşımıza çıkmaktadır.
Aristotales Metafizik isimli eserinde bilmeyi üç farklı sınıfta ele almıştır. Bunlardan
birincisi “episteme theoretike” yani teorik bilme, ikincisi pratik (praksis) bilgi olarak
tanımlanan yaşam bilgisi ya da ahlaki bilgi ve üçüncü bilgi türü olarak da “episteme
poetike” üretme bilgisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Poem, poetry ve poet gibi batı
dillerinde şiir anlamına gelen sözcükler poetika sözcüğünün kökünden gelmektedir.
Poetika sözcüğünün kökeninin ise poiesis olduğu ve anlamının olmayan şeyin
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meydana getirilmesi olduğu bilinmektedir. Kağıt üzerine çizim yapmak şiir yazmak
ya da bir pençe için cam üretme durumları poiesise bir örnek olabilir (İnam, 2007, s.
20-22). İnsanlık tarihi boyunca birbirleriyle sürekli ilişki içinde olan sanat ve teknoloji
olguları üretimle olan ilişkileri göz önüne alındığında “poiesis” kavramıyla
ilişkilendirilebilir. İşlevsel ve sanatsal üretimin temelinde üretme bilgisi (episteme
poetike) ya da bir diğer değişle teknoloji bilgisi bulunduğu söylenebilir.
Teknoloji sözcüğü Antik Yunana dayanan ve temelde “tekhne” ve “logos”
sözcüklerinden oluşan tekniğin mantığı anlamı ile karşımıza çıkmaktadır
(Erdoğmuş, 2017, s. 5). Tdk’ya göre teknoloji “Bir sanayi dalı ile ilgili yapım
yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini
kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi” (Tdk, Erişim Tarihi 21.04.2021)
anlamıyla

tanımlanmaktadır.

oluşmaktayken

Aristoteles

Platon’a
doğanın

göre

teknoloji

eksiğinin

insan

doğanın
eliyle

taklidi

ile

tamamlanması

geliştirilmesi olarak ele alır (Ural, 2015, s. 140). Çağdaş dünyada teknoloji
denildiğinde akla ilk bilim ve yüksek endüstri gelebilir ancak sanayi devrimine kadar
usta çırak ilişki içeresinde gelişip değişmiş, kuramdan ve pozitif bilimlerden
bağımsız olarak zanaata daha yakın bir alanda ilerlemiştir. Sanayi devrimi teknolojiyi
bilime ve kurama yaklaştırmış ve iç içe geçirmiştir (Erdoğmuş, 2017, s. 5). Özellikle
sanayi devrimi sonrası teknoloji gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olmuş ve
hayatımızı değiştirmeye başlamıştır. Elektriğin icadı bu değişimin ivmesini arttırmış,
bilgisayarların gelişimi ve internetin hayatımıza girmesiyle insanlık dijital çağa adım
atmıştır. Bilgisayar teknolojileri ve gelişen ağ alt yapısı günlük hayattan sanata pek
çok alanın evrilmesine katkı sağlamıştır. Günümüzde artık dijitallik yeniçağa adını
vermiş, gündelik hayattın ayrılmaz bir parçası olmuş ve bizleri dijital çağın bireyleri
haline getirmiştir.
Dijital sözcüğünün anlam olarak karşılığına baktığımızda Tdk’ya göre “Verilerin bir
ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi” (Tdk, Erişim Tarihi 21.04.2021) olarak
karşımıza çıkmaktadır. Dijital sözcüğünün etimolojik kökenine bakıldığında
15.yüzyıla dayanan, Latince kökenli ve “digitus” sözcüğünden gelmektedir.
Parmakla ilgili bir sözcüktür (Lexico, Erişim Tarihi 21.04.2021). Dijital kelimesinin
parmaklarla olan ilişkisi göz önüne alındığında saymak, sayı, işaret gibi parmakla
yapılacak eylemlerle ilişkili olduğu söylenebilir. Dijital sözcüğünü tanımlamaya
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çalışırsak sayılardan, kodlamadan, entegrelerden, 1 ve 0’lardan oluşan ikilik
sistemlerden bahsedilmesi gerekir. Dijital olan ikilik bir sistem içerisinde kodlu bir
yapıda sayılardan ibaret bir biçimde sanal olarak oluşmaktadır. “Temeli sayı gibi
ayrık ve soyut birimlerden meydana gelen bir yapı, zaman ve mekan dışıdır. Dijital
ortamdaki, ‘sanallığın’ en temel nedeni budur” (Bayraktar, 2011, s. 11).
1.2. Kağıdın İcadı ve Yüksek Baskı
Kağıdın icadından önce kil tabletler, ahşap plakalar, deriler ve papirüsler
kullanılmaktaydı. Kağıdın Ts’ai Lum tarafından MS 105 yılında Çin’de icadının,
baskı resim alanı için şüphesiz en büyük gelişmelerden bir tanesi olduğu
söylenebilir. Çinliler tarafından yapılan ilk kağıtlar dut ağacı kabuklarından
yapılmaktaydı. 9. Yüzyılda dünyaya yayılmaya başlayan kağıt Ortadoğu ve Arap
Yarımadası’na bu süreçte ulaşmıştır. Araplar dut ağacı kabukları yerine keten
liflerini kullanması kağıdı daha erişilebilir kılmıştır (Taşcıoğlu, 2013 s. 48). 751
yılında islam dünyasının kağıt yapımını öğrenmesi ile 1000 yılında Bağdat kağıt
üretimi için merkez haline gelmiştir. Ticaret yolları ile Avrupa kağıt ile tanışmıştır.
Avrupa’da ilk olarak 1150 yılında İspanya’da başlamıştır. Kağıt üretimi 13. Yüzyılın
sonlarına doğru İtalya Fabriano’ da yapılmaya başlamış olup günümüzde de hala
Fabriano markası ile devam etmektedir. İslam kültürü ile özdeşleşen kağıt klişenin
kağıda karşı mesafeli davranmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak kutsal
metinler ve Hristiyanlık için önemli dini kitaplarda kağıt kullanımı tercih edilmemiştir
(Drucker, 2009 s. 48-49). Avrupa ve Doğu arasında artan ticaret hacmi ile kağıdın
yanı sıra pek çok teknolojik ve bilimsel alanda yenilikler getirmesine katkı
sağlamıştır. Baskının da bunlardan bir tanesi olduğu söylenebilir.
Kağıdın icadı kadar önemli bir büyük buluş olan baskı da Çin’e atfedilebilir. Sümer
kültürüne dayanan silindir mühürler Çin’in geleneksel sanatlarından biri haline
dönüşmüş ve baskı tekniklerinin bulunmasına büyük katkı sağlamıştır (Becer, 2002,
s. 88). Ahşap yüksek baskı için en önemli malzemelerden biridir. Hem erişilebilirlik
durumu hem de işlenebilme kolaylıkları ahşabı baskı kalıbı hazırlamada önemli bir
malzeme haline getirmiştir. Günümüze ulaşan ilk ahşap baskı örneklerine 764-770
yılları arasında Japonya’da yapılan Budist muskaları gösterilebilir (Britanica, Erişim
Tarihi 27.04.2021). Ahşap kalıplarla yapılan önemli erken örneklerden biri de 868
yılında Çin’de üretilen Diamond Sutra ilk basılı kitap olarak tarihe geçmiştir. 5 metre
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uzunluğunda ve tomar formunda olan Diamond Sutra (bkz. Görsel 1) ahşap kalıplar
ile kağıt üzerine basılmıştır. İlk basılı kitap olarak bilinen bu eser Çinlilerin baskı
alanındaki yetkinliğinin bir ispatı niteliğindedir (Taşcıoğlu, 2013 s. 49).

Görsel 1. Diamond Sutra. Science Photo Library. Erişim Tarihi: 27.04.2021.
https://www.sciencephoto.com/media/649620/view/diamond-sutra-scroll

Baskının ve kağıdın Avrupa’ya gelmesiyle baskı kültürü hızla yaygınlaşmış ve
önemli üretimler Avrupa’da da yapılmaya başlanmıştır. 6. Yüzyılda ağaç kalıplar ile
yapılan yüksek baskının Avrupa’da tekstil baskıda kullanıldığı bilinmektedir. Tekstil
baskısında kullanılan tasarımların çoğunlukla dekoratif ve tekrar eden desenlerden
oluşmakta olduğu bilinmektedir.

Aile armaları ve mühürleri Avrupa’da baskı

kültürüne ait ilk grafik örneklerin arasında bulunmaktadır. Avrupa’da kağıdın ve
ahşap baskının bir arada kullanıldığı ilk örneklerden biri de oyun kartlarıdır.
Uzakdoğu’da olduğu gibi Avrupa’da da din temalı baskı üretimleri yapılmıştır. Baskı,
erişilebilir ve hızlı dolaşıma sokulabilir oluşu ile dini öğretinin yayılması için önemli
bir araç olarak algılanmıştır. Avrupa’da bilinen en eski örneklerden biri “Madonna
with Four Virgin Saints in a Garden” (bkz. Görsel 2) isimli ve 1418 tarihli ağaç
baskıdır (Britanica, Erişim Tarihi 27.04.2021).
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Görsel 2. Madonna with Four Virgin Saints in a Garden. Wikipedia. Erişim Tarihi: 27.04.2021.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brussels-madonna-virgin-saints-garden-14181460.jpg#filelinks

Dini metinlerin yayılmasındaki en önemli gelişmelerden biri de Çinliler tarafından
geliştirilen yüksek baskı ile aynı prensipte çalışan tipo baskının icadıdır. Gutenberg
tarafından geliştirilen tipo baskı sayesinde bilgi deforme olmadan çoğaltılabilir hale
gelmiştir.

Yazı sayesinde insanlığın bilgi birikimi zamanı ve mekânı aşarak

saklanabilir, aktarılabilir ve belgelenebilir bir hal almıştır. Tipografik baskının icadıyla
ise yazılı iletişimin çoğaltım ve ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. Bu büyük buluş
sayesinde bilgi hızla yayılır bir hal almış, okuryazarlık artmıştır (Febre ve Martin,
2002, s. 53). Avrupa’da tipo baskı ile basılan ilk kitap Johannes Gutenberg
tarafından 1450-1455 yılları arasında tasarlanarak basılan Gutenberg İncilidir (bkz.
Görsel 3). Dönemin teknolojik yeniliği ve Rönesans estetiğine ilişkin önemli bir örnek
olan bu kitap, yüksek estetik ve sanatsal değer taşımaktadır (Taşcıoğlu, 2013 s. 55).
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Görsel 3. Gutenberg İncili. Encyclopædia Britannica. Erişim Tarihi: 27.04.2021.
https://www.britannica.com/biography/Johannes-Gutenberg/Printing-of-theBible#/media/1/249878/67483

1.3. Metal Plakalar ve Alçak Baskı
15. Yüzyılın ortalarında Avrupa’da baskı resim hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır.
Seri üretimin henüz mümkün olmadığı bu dönemde baskı resmin kullanımı imgenin
çoğaltılması için önemli bir alan haline dönüşmüştür. Rönesans ile doğanın yeniden
keşfi, doğadaki detayların aktarılma isteği baskı resimde de ayrıntı arayışına
yöneltmiştir. Bu anlayış doğrultusunda giderek karmaşıklaşan ve detaylanan
çalışmaların yapılması ağaç baskının teknik anlamda yetersiz kalmasına neden
olmuştur (Esmer, 2014, s. 35). Metal gravürün detayları aktarmadaki potansiyeli,
Rönesans Avrupa’sında ağaç baskıya oranla daha çok tercih edilmesini ve dönemin
önemli baskı resim üretim yöntemlerinden birine dönüşmesini sağlamıştır.

Alçak baskı tekniğinin kökenine baktığımızda metal zırh, silah ve takılar üzerine
yapılan işlemeler ve oymaların olduğu söylenebilir (Ross ve Romando, 1990, s. 65).
Metal oymacılığından, metal plakalar kullanılarak detaylı imgelerin basılabileceği
düşüncesine gelinen süreçte, ilk örnekler nokta ile imgenin oluşturulduğu kalıplardır.
Noktaların oyulduğu metal plakanın yüzeyine boya verilerek ve sonrasında yüzeyin
temizlenmesi ile boyanın çukur alanlarda kalması sağlanır. Kalıp üzerine hafif nemli
kâğıdın yerleştirilmesi ve presten geçirilmesi ile simge kâğıda aktarılmaktadır.
Kurşun ve kalay karşımı bir alaşım olan bu metal plakalara “Crible” denmektedir.
Yöntemin zahmetli ve uğraşın fazla olmasına ek olarak yaratıcı etkilere de çok
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olanak tanımamaktadır. Bütün bu dezavantajlı durumuna rağmen alçak baskı Kuzey
Avrupa’da popülerlik kazanmıştır (Ross ve Romando, 1990, s. 3). Metal kalıplar da
aynı ahşap kalıplar gibi hazırlanması büyük ustalık isteyen, işçiliğin ve zanaatın
kendini gösterdiği nesnelerdir. Ahşap baskı kalıpları çoğu zaman baskılar ile birlikte
sergilenebilmekte ve hatta kalıplarda koleksiyonerler tarafından satın alınmaktadır.
Erken dönem gravür kalıplarında da aynı ahşap baskı kalıplarında olduğu gibi
kalıplar bir sanat nesnesi olarak doğrudan ele alınmaktaydı.

Metal kalıpların

kenarlarında yer alan küçük delikler, bu plakaların baskı kalıbı olmanın yanı sıra
duvara monte edilecek dekoratif ürünler olarak tasarlandığının bir göstergesi
niteliğindedir (Peterdi, 2017, Erişim Tarihi 04.05.2021).

Metal plakalar kullanılarak hazırlanan alçak baskı kalıplarının baskı resim alanında
yaygın olarak kullanılması ile birlikte pek çok kalıp hazırlama yöntemi uygulamaya
girmiştir. Bu tekniklerden biri de kuru kazı olarak adlandırılan “dry point” tekniğidir.
Kuru kazı tekniği ile üretilen ve bilenen ilk örnekler olan “Master of the Housebook
veya Master of the Amsterdam Cabinet” 15. Yüzyılın son çeyreğinde Güney
Almanya’da bulunan bir gravür sanatçısının baskılarıdır (bkz. Görsel 4). Günümüze
ulaşan bazı baskılar halen Rijksmuseum Müzesi’de sergilenmektedir (Husband,
1985, s.385).

Görsel 4. Güneş ve Çocuklar, Master of the Housebook’dan” Wikipedia. Erişim Tarihi: 04.05.2021.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Hausbuch_Wolfegg_13r_Mars.jpg
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Gravürün ilk önemli ustalarından biri olan, 15. Yüzyılın ikinci yarısında Almanya’da
yaşayan ve baskı resim sanatçısı olarak ünlenen Martin Schongauer’dır.
Schongauer çalışmalarındaki yüksek detay onu gravürün ilk önemli ustası yapmıştır
(Esmer, 2014, s. 36). Ustalığına örnek olarak “Haç Taşıyan İsa” isimli çalışması
verilebilir (bkz. Görsel 5). Sanatçıdan geriye 150 adet gravür çalışması kalmıştır.
Eserleri Gotik dönemden Rönesans’a geçişte aralarında Albert Dürer’in de
bulunduğu pek çok sanatçı için esin kaynağı olmuştur (Erdoğmuş, 2017, s.14).

Görsel 5. Haç Taşıyan İsa, Martin Schongauer, 28.9 × 42.9 cm, 1475–80.
Wikipedia Commons. Erişim Tarihi: 04.05.2021.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Sp%C3%A4tgotik_exhibition_Carrying_of_th
e_cross_9263.jpg

Ağaç baskıya göre gravürün sunmuş olduğu detay onu 15. Yüzyıl Avrupası için
önemli bir ifade aracına dönüştürmüştür. Ancak tekniğin sınırları ve oyma
işlemindeki zorluklar yeni kalıp hazırlama yöntemlerinin araştırılmasına itki
sağlamıştır.

Bu doğrultuda silahların üzerindeki süslemelerin işlenmesinde

kullanılan asit ile indirgeme tekniği metal plakalara uyarlanmaya başlamıştır. Asit
indirgeme tekniği için yüzeyi temizlenmiş bir metal plakanın yüzeyi asite dirençli bir
lak -örneğin zift- ile kaplanır, sonrasında yüzeye desen kazınır ve asite daldırılarak
laksız alanların asidin etkisiyle oyulması sağlanır. Bu yöntem ile gravürde kullanılan
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bir diğer teknik asit indirgeme ortaya çıkmıştır. Bu tekniğin yardımıyla kuru kazımada
yaşanan kalıbın oyulmasında yaşanan zorluk ortadan kalkmış, görece fazla el
becerisine gerek olmadan baskı kalıpları yüksek detay içerecek şekilde daha kolay
hazırlanabilir olmuştur. Asit indirgeme tekniği ile yapılmış bilinen en eski örnek 1446
tarihli “The Flagellation” isimli Alman anonim bir sanatçıya aittir (Ross ve Romando,
1990, s. 66). Bilinen ilk imzalı asit indirgeme baskı ise Urs Graf’ın “Woma Bathing
Her Feet” (bkz. Görsel 6) isimli, 1513 tarihli eseridir (Britanica, Erişim Tarihi:
04.05.2021).

Görsel 6. Ayağını Yıkayan Kadın, Urs Graf, 14 × 6,35 cm, 1513.
Wikipedia Commons. Erişim Tarihi: 04.05.2021.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Urs_Graf_Woman_bathing_her_feet__etching_1513.png
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Rönesans’sın önemli sanatçılarından biri olan Albert Dürer resim ve desenlerinin
yanı sıra, baskı resim alanında da üretimlerde bulunmuştur. Ağaç baskı ve gravür
tekniklerinden de kuru kazıma, asit indirgeme yöntemlerini ustaca kullanan Dürer
baskıyı sanatsal bir ifade biçimi olarak ele almıştır. Kendisinden sonra gelen
sanatçılar için ilham kaynağı olan Dürer baskının önemli bir sanatsal ifade biçimine
dönüşmesine ön ayak olmuştur. Rönesans’ın kazanımları ile Dürer’in baskı resimde
ki biçemi bir araya geldiğinde belki de dönemin en önemli baskı çalışmalarını ortaya
koyduğu rahatlıkla söylenebilir. O dönem için yeni sayılabilecek gravürü ilk kullanan
sanatçılardan olan Dürer 1512 tarihli “St Jerome by the Pollard Willow” (bkz Görsel
7) isimli kuru kazı tekniği ile yaptığı eseri üç kuru kazı tekniği çalışmasına örnek
olarak gösterilebilir.

Görsel 7. St Jerome by the Pollard Willow, Albert Dürer, 16 × 10,7 cm, 1512.
Met Museum. Erişim Tarihi: 04.05.2021. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/336230
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“Melancolia I” (bkz. Görsel 8) isimli çalışması ise bakır plaka üzerine asit indirgeme
tekniğini kullandığı ve Rönesans’ın kazanımlarının görece yansıtıldığı işlerine
önemli bir örnek olarak gösterilebilir. Bilinen 103 gravür çalışması ile Dürer’in baskı
resim alanındaki yoğun üretiminin büyük bir çoğunluğunu bakır plaka ve asit
indirgeme tekniğini kullandığı baskılar oluşturmaktadır.

Görsel 8. Melancolia I, Albert Dürer, 23,9 × 18,8 cm, 1514. Wikipedia Commons. Erişim Tarihi:
04.05.2021. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Albrecht_D%C3%BCrer__Melencolia_I_-_Google_Art_Project_%28_AGDdr3EHmNGyA%29.jpg

17. Yüzyıl gravür tekniği açısından pek çok yeniliğin arka arkaya keşfedildiği bir
dönem olmuştur. Jacques Callot tarafından kalıplar üzerinde daha uzun çalışma
sürelerine imkan tanıyan ve aynı zamanda daha detaylı çalışmaların yapılmasına
olanak veren, Hercules Seghers tarafından suda çözülen bir şurup ile günümüzde
şekerli vernik (suger lift) tekniği olarak da anılan tekniğin icadı gravürün ifade
gücüne güç katmıştır. Aynı dönemde yalnızca kağıt değil farklı yüzeyler üzerine de
baskı alma girişimleri olmuş, keten kumaşlar ve kanvas yüzeyler üzerine Seghers
tarafından baskılar yapılmıştır (bkz. Görsel 9) (Ross ve Romano, 1990, s. 69).
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Görsel 9. Mountain Valley with Dead Pine Trees,Hercules Segers, Kanvas Üzerine Gravür, 45.1 ×
60.3 cm, 1622-1625. Met Museum. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/699905

17. Yüzyılın önemli sanatçılarından biri olan Rembrant baskı resim alanı içinde
önemli bir sanatçıdır. Rembrant’ın resminde ışık önemli unsurdur. Gravüre de bu
ışık kullanımını taşıyan Rembrant kuru kazıma tekniğine yeni bir ufuk olmuştur.
Bazı çalışmalarında kuru kazıma ve asit indirgeme yöntemlerini bir arada
kullanmıştır (Thompson, 2003, Erişim Tarihi 05.05.2021).

Rembrant’ın gravür

tekniğindeki üslubu ve ışık kullanımı sonrasında keşfedilecek olan mezzotint tekniği
için bir esin kaynağı olmuş olabilir. Rembrant’ın Üç Haç serisi kuru kazı tekniğindeki
ustaca tavrına örnek niteliğindedir (bkz. Görsel 10).
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Görsel 10. Christ Crucified between the Two Thieves: The Three Crosses, Rembrandt, Parşömen
Üzerine Kuru Kazıma, 38.1 x 43,8 cm, 1653. Met Museum. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/354631

Mezzotint tekniğinin keşfi belki de 17. Yüzyıl baskı sanatı için en önemli
gelişmelerden biri olarak kabul görmektedir.

1642 yılında Ludwig von Siegen

tarafından icat edilen mezzotint tekniği gravürün nokta ve çizgiden ibaret olan ifade
biçimine bambaşka bir boyut kazandırmıştır. Kompozisyona artık ışığın etkisinin
daha iyi yansıtılabilmesini sağlayan teknik (bkz. Görsel 11) Abraham Blooteling’in
yönteme katkıları ile bugünkü halini almıştır. Yöntemin uygulaması için tarağa
benzeyen bir araç plakanın yüzeyine yüzeyin boyayı tutacak hale gelmesi için
sürtülür. Bu sürtme işlemi farklı açılarda ve defalarca tekrarlanır. Tüm yüzey boyayı
tutacak hale geldikten sonra sert bir kazıma ucu kullanılarak yüzeyin tırtıkları
kazanır. Kazınan yerler artık görselin ışıklı alanlarını oluşturmaktadır. Kazıma
basıncı arttıkça yüzeyin boyayı tutma miktarı azalır. Işığın şiddetine göre kazıma
basıncı ayarlanır. Bu yöntem yumuşak geçişlere olanak tanıyan, geniş bir ton
aralığına sahip bir teknik olarak gravüre yeni bir soluk getirmiştir. Mezzotint için
genellikle bakır plakalar tercih edilmektedir. Yüksek basınçta presten geçen bakır
plaka yumuşak yapısı nedeniyle kolayca ezildiğinden kalıp hızlı bir şekilde deforme
olmaktadır.

Bu durum nedeniyle mezzotint ile sınırlı sayıda baskılar

alınabilmektedir (Barker, 2003, Erişim Tarihi: 05.05.2021).
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Görsel 11. Young Woman Holding a Candle in a Bedchamber, Nicholas Verkolje, Mezzotint, 32.5 x
25 cm, 1690–1715. Met Museum. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/360258

17. Yüzyılın sonu ve 18.Yüzyıl baskı resim teknikleri açısından bakıldığında büyük
gelişmelerin yaşandığı bir dönem olarak anılmaktadır. Gravür yöntemlerinden biri
olan aquatint, bu dönemde İngiltere’de kullanılmaya başlanmıştır. Tekniğin
yaygınlaşması 18. Yüzyıla tarihlense de Hollandalı ressam ve baskı resim sanatçısı
Jan van Velde tarafından 1650 yılında bulunduğu bilinmektedir (Ives, 2003, Erişim
Tarihi 05.05.2021). Tekniğin yaygın kullanımına Jean Baptiste Le Prince ile geçilmiş
ve Goya’nın çalışmalarıyla da zirve noktasına ulaşmıştır. Tekniğin

olanakları

sayesinde suluboya etkileri ve fırça darbeleri taklit edilebilir olmuştur (bkz. Görsel
12). Aquatint tekniği sayesinde gravürün resimsel etkisi güçlenmiştir. Mezzotinte
kıyasla açık koyu değerlerin üretilmesi görece daha zahmetsiz ve yine mezzotinte
kıyasla kalıplar baskı süresince daha dayanıklıdır. Kalıpların dayanıklılığı yüksek
sayıda baskılar yapmaya olanak vermektedir (Ives, 2003, Erişim Tarihi 05.05.2021).
Tekniğin sunduğu olanaklar onun hızlıca yaygınlaşmasına resimsel uygulamaların
yanı sıra karikatür ve moda tabanlı baskıların üretilmesinde de tercih edilen bir
yöntem olmasını sağlamıştır (Erdoğmuş, 2017, s. 50).
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Görsel 12. Plate 43 from 'Los Caprichos': The sleep of reason produces monsters, Goya, Aquatint,
29.5 x 21 cm, 1799. Met Museum. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/338473

1.4. Litografi ve Posterin Doğuşu
Litografi 1796 yılında Almanya’da, Bavyeralı tiyatro yazarı Alois Senefelder (bkz.
Görsel 13) tarafından tesadüfen bulunan bir düz baskı yöntemidir. Senefelder
bölgede sıkça bulunan kireç taşları üzerine yağ tabanlı kalemlerle yazdıklarını
çoğaltabileceğini fark eder. Kireç taşı üzerine uygulanan yağlı kalem, taşın yüzeyine
kuvvetlice tutunmaktadır. Islatılan kireç taşı üzerine merdane yardımıyla yağ tabanlı
bir boya uygulanır. Yağ ve suyun birbirini itme prensibine dayanan bu teknik
hidrofobik olarak da adlandırılır. Her merdanelemede yalnızca kalemin izleri boyayı
tutar. Bu sayede taş üzerindeki yazı ya da görüntü deforme olmadan işlemin
tekrarlanması ile defalarca çoğaltılabilir. Litografi sözcüğü Latince kökenli olup lito
taş anlamına, grafi ise çizgi anlamına gelmektedir. Ofset matbaanın atası olarak da
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bilinen litografi tekniği kullanılarak basılacak iş, neredeyse sınırsız sayıda
çoğaltılabilmektedir (Ives, 2004, Erişim Tarihi: 06.05.2021).

Görsel 13. Litografinin Babası Alois Senefelder, 1771-1834. Levigator Press. Erişim Tarihi:
05.05.2021. http://levigatorpress.ca/stuff/uploads/2014/11/senefelder.jpg

Dönemin büyük sanatçıları için etkili bir grafik icat olan litografi, gravüre kıyasla
görece üretim kolaylığı ve ekonomik yapısı nedeniyle hızla yaygınlaşarak çok geniş
bir kullanım alanı bulur. Büyük ebatlı baskıların da yapılmasına olanak vermektedir.
Bu durum kağıt endüstrisinde de değişimi beraberinde getirmiştir. Tabaka kağıtların
yanı sıra bobin halinde kağıtların da üretimi litografi ile başlamıştır. Bobin kağıt ile
baskı yapabilecek makinalar bu dönemde Koening tarafından icat edilmiştir (Weill,
2015, s. 12).

Théodore Gericault ve Eugène Delacroix gibi usta isimler litografinin sunduğu ton
değerleri ve plastik etkinden ötürü fazlaca mutludurlar. Litografide, kalem, pastel,
mürekkep gibi materyallerin kullanılabilmesinin yanı sıra silme kazıma ve
düzeltmelerin de yapılabiliyor olması, dönemin izlenimcileri için tercih sebebi
olmuştur. 1803 yılında litografi kullanılarak oluşturulan ilk sanatsal portfolyo Philippe
Andre’ye aittir.

Pek çok usta sanatçı bu teknik ile ürettiği işlerle sanat tarihindeki
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yerini almıştır. Fransız sanatçı Edouard Manet’in “Les Courses (Yarışlar)” isimli
litografisi tekniğinin plastik gücünün görülebileceği iyi örneklerden biri olarak
gösterilebilir (bkz Görsel 14).

Görsel 14. The Races (Les Courses), Edouard Manet, Litografi, 53 x 68.3cm, 1884. Met Museum.
Erişim Tarihi: 05.05.2021. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337622

Baskı

teknolojisindeki gelişmeler,

çok

renkli ve

büyük

ebatlı

baskıların

yapılabilmesine olanak vermiştir. Bu durum 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren
afişin gelişmesinin önünü açmıştır. Bu dönemde Jules Chéret afişi ve reklamcılığı
ön plana çıkartır. Pek çok yayın evi kitaplarının tanıtımı için litografi ile basılmış
posterlere başvurur. Chéret özellikle gösteri dünyası için posterler tasarlamaktadır.
1858 ‘de Orpheus Cehennemde için hazırladığı posteri çok renkli olarak basar.
Siyah ve üç ana renk olan mavi, sarı, kırmızıyı kullanarak dört kalıpta bastığı poster
çok ses getirir. Kullanılan renkler yarı transparan halde üst üste gelerek dört renkten
daha fazla rengi oluşturur. Bu poster sayesinde halk ilk defa çok renkli ve büyük
ebatlı posterler ile karşılaşmaktadır. 19. Yüzyılın sonlarında reklamcılık sektörünün
gelişmesiyle pek çok ürüne ait tanıtımları içeren posterler kent duvarlarındaki yerini
alır. Reklamcılığın atası olarak da bilinen Chéret ürüne değer kazandırmak amacıyla
kadın imgesini sıkça kullanır. Saxoléine firması için yaptığı posterlerde kadın
imgesinin düzenli olarak tekrar etmektedir (bkz. Görsel 15). Aynı dönem Toulouse
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Lautrec de litografi ile çok renkli üretimlerde bulunur. Bu çalışmalarından belki de
en önemlilerinden biri Moulin Rouge için 1891’de hazırladığı “Moulin Rouge: La
Goulue” isimli posteridir (bkz. Görsel 16) (Weill, 2015, s. 18-19).

Görsel 15. Saxoleine, Pétrole de sûreté, Jules Chéret, Litografi, 124 x 87,5 cm, 1896.
Wikipedia Commons. Erişim Tarihi: 04.05.2021.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Cheret%2C_Jules_-_Les_Saxoleine.jpg
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Görsel 16. Moulin Rouge: La Goulue, Henri de Toulouse-Lautrec, Litografi, 190 x 116,5 cm, 189.
Met Museum. Erişim Tarihi: 05.05.2021. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/333990

1.5. Fotomekanik Baskı Yöntemlerinin Gelişimi
Endüstri devrimi ve sonrası hızla artan tüketim kültürü reklamcılık ve basım
endüstrilerinin hızla büyümesini sağlamıştır. Gelişen seri üretim modelleri hızlı
üretim yöntemlerine olan ihtiyacı arttırmıştır. 19. Yüzyılda endüstrinin her alanında
olduğu gibi basım alanında da devrimsel teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır.
Rotatif baskı makinelerinin icadı (bkz. Görsel 17) ve ardından algrafinin (taş yerine
alüminyum plakaların kullanılması) keşfi daha hızlı baskı yapabilme imkanı getirir.
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Görsel 17. Marinoni Voirin marka rotatif baskı makinesi. Litografiska Museet. Erişim Tarihi:
05.05.2021. https://www.litografiskamuseet.se/sondagsoppet-med-tryck-i-johanna/

Fotoğrafın icadı sonrası ve reklam dünyasının fotoğrafı kullanma talebi
fotomekanik baskı yöntemlerini gündeme getirmiştir.

Henry Fox Talbot’un

1841’de kalotype tekniğinin (kağıt negatif) patentini alana dek fotoğraf
çoğaltılamaz bir üretimdir. Kağıt negatifin icadı fotoğrafı tekillikten kurtarmış ve
bu fikir fotomekanik baskı yöntemlerinin gelişiminin önünü açmıştır.

Ayrıca

kalotype’ın icadı fotoğrafı metal ya da cam plakaların yüzeyine basılmaktan
kurtularak kağıt üzerine basılabilir kılmıştır. Bu durum fotoğrafın ucuzlamasına ve
yaygınlaşmasına büyük katkı sağlamıştır (Hacking, 2015, s. 42). Fotoğrafın baskı
yoluyla çoğaltılması adına ilk girişimler yine Henry Fox Talbot tarafından yapılır.
1852 yılında “photoglyphs” ismini verdiği teknik ile fotoğrafı matbaa mürekkebi ile
buluşturarak standart baskı makinelerinde kalıcı baskılar elde eder (Hacking,
2015, s. 25). Walter Bentley Woodbury tarafından 1864 yılında patenti alınan
“woodburytype” fotomekanik bir baskı yöntemidir. Kimyasal yollar ile hazırlanan
fotografik kalıp fotomekanik yöntemler ile basılır. Rölyef bir yapıda olan ve foto
kimyasal yollarla hazırlanan kalıp, çok sayıda ve sürekli tonda (continuous tone)
fotografik baskılar yapabilir. Bu teknik sayesinde bir kitaba fotoğraf ilk kez 1877
yılında basılabilir. Londra’nın gündelik hayatını konu alana “Street Life in London”
isimli kitapta 36 adet woodburytype ile basılmış fotoğraf yer alır (bkz. Görsel 18).
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Kitabın basımı tamamlandıktan sonra çerçeve ile boş bırakılan yerlere fotoğraflar
daha sonradan yapıştırılır.

Görsel 18. Street Life in London’ dan bir sayfa. Rijks Museum. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-F-F25485-A

1870 yılında Ernest Edwards tarafında “heliotype” adını verdiği ışığa duyarlı jelatin
filmlerin geliştirilmesi ile fotoğrafın kontak baskı yoluyla baskı kalıplarının üstüne
pozlanabilmesinin önü açılmıştır (Mustalish, 1997, s. 74-79).

Bu gelişmelerin

ardından Henry Fox Talbot tarafından ilk olarak 1830 yıllarda ön görülen yarım ton
(halftone) baskı (bkz. Görsel 19) sonrasında ilk olarak 2 Aralık 1873 yılında New
York Daily gazetesi grafik departmanı çalışanlarından Stephen H. Horgan
tarafından başarı ile uygulanmıştır. Yarım ton baskı sayesinde bir gazeteye fotoğraf
ilk kez basılabilmiştir (Gündoğdu, 2017).
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Görsel 19. Yarım ton (halftone) ve sürekli ton (continuous tone) görüntü.
Wikipedia Commons. Erişim Tarihi: 04.05.2021.
https://en.wikipedia.org/wiki/Halftone#/media/File:Halftoning_introduction.svg

Bütün bu gelişmelerin ardından baskı hem sanatsal hem de sosyal yönüyle gündelik
hayatın vazgeçilmez bir parçası haline dönüşmüştür. Fotomekanik yöntemlerin icadı
ve yaygınlaşması baskıyı reprodüksiyon üretme işlevinden büyük ölçüde kurtararak,
baskının sanatsal kullanımının güçlendiği bağımsız bir sanat formu olarak değer
kazanmasına ve baskı sanatçılarının elinde geliştirilmesine olanak sağlamıştır
(Lambert, 2001, s. 7).
1.6. Serigrafi Baskı
İpek baskının yaygın kullanımı 20. Yüzyılın baskı sanatı adına en önemli
gelişmelerden biridir. İpek baskı düz baskı çeşitleri arasında yer almakta ve şablon
mantığı ile çalışmaktadır. İpek baskının geçmişi 500-1000 yılları arasındaki
Uzakdoğu’daki tekstil baskılarına dayanır. Çeşitli motiflerin şablon kullanılarak
basıldığı kumaşlar erken dönem ipek baskı örnekleridir (Saff, 1978, s. 289). Bu ilk
örneklerin kalıplarına bakıldığında günümüzde kullanılan ipek baskı kalıplarından
farklı olarak su geçirmez kağıtlar, deri veya metal plakaların şablon oluşturmak için
kullanıldığı görülür. Günümüzde kullanılan ipek baskı kalıplarında dokuma
yöntemiyle üretilen dayanıklı, sentetik ipekler tercih edilmektedir (Haney, 2015, s.
120). Gelişen ticaret ve deniz yolları ile ipek baskının Avrupa’ya 13. Yüzyılda geldiği
düşünülmektedir. 19. Yüzyılın sonları ve 20. Yüzyılın başlarında Avrupa ve
Amerika’da yaygınlaşmaya başlayan ipek baskı başlarda endüstriyel amaçlarla
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özellikle tekstil sektörü ve kitaplara illüstrasyonların basılabilmesi için kullanılmıştır
(Grabowski ve Flick, 2015, s. 55). 1900’lü yılların başında İngiltere’de tabelacı
olarak çalışan Samuel Simon günümüzde kullanılan ipek baskının öncüsü olarak
bilinmektedir.

Simon’un geliştirdiği teknikte ahşap bir kasnağa gerilmiş eleğin

üzerine, desenin olmadığı alanlara gelecek şekilde fırçayla kapatıcı bir lak sürülür.
Başka bir fırça yardımıyla kalıbın üstüne konulan boyanın açık alanlardan geçmesi
sağlanır. İşlemin her seferinde tekrarlanmasıyla kalıp üstünde ki görüntü defalarca
basılabilir (Williamson, 2013, s. 7). Seri bir şekilde baskı yapmaya olanak vermesi
nedeniyle ipek baskı dönemin sanatçıları tarafından ilgi konusu olmuştur. Birden
fazla rengi üst üste basabilen bir makine 1914 yılında Amerikalı John Pilsworth
tarafından tasarlanır ve patenti alınır. Bu gelişmeyle birlikte ipek baskı tekniği
reklamcılık sektöründe yaygınca kullanılmaya başlamıştır (Ross ve Romano, 1990,
s. 144). Kağıt dışında plastik, cam, deri, mukavva gibi çeşitli yüzeylere baskı
yapabilme olanağı veren ipek baskı ticari ürünlerin pazarlanması için vazgeçilmez
olmuştur. İpek baskının plastik sanatlarda kullanımı doğrudan olmamıştır. Sanatsal
kullanımının kökenine bakıldığında Amerikalı iki büyük reklam şirketi Frank Otokar
Brant ve Velvetone Company’nin grafik etkileri kuvvetli tasarımları olduğu
düşünülmektedir (Lengwiler, 2013, s. 96). Bu önde gelen grafik ve ipek baskı
firmalarına bir ilave de 1915 yılında kurulan Selectasine’dir. Firmanın kurucuları olan
Roy Beck, Charles Peter ve Edward Owens ipek baskı için devrim niteliğinde olan
UV ışığa duyarlı foto emülsiyonu icat etmişlerdir (Lengwiler, 2013, s. 96). Bu gelişme
sayesinde ipek baskının ifade olanakları fazlaca artmış ve artık fotografik
görüntülerin de basılabilmesi mümkün olmuştur. William H. Gordon’un Lettering for
Commercial Purposes başlığıyla 1918’de yayımladığı makale ipek baskının litografi
ve letterpress baskı tekniklerine göre çok daha ekonomik ve yüksek tiraja olanaklı
oluşunu savunarak küçük işletmelerin bu teknikle çalışmasının faydasına vurgu
yapmıştır.
İpek baskının yüksek tiraj imkânı, ekonomik oluşu ve çok sayıda rengi üst üste
basmaya olanak vermesi dönemin sanatçılarının tekniği tercih etme sebepleri
olmuştur. Büyük Buhran döneminde ekonomik oluşu nedeniyle sanatçılar özellikle
bu teknikle çalma yapmayı tercih etmiştir (Lengwiler, 2013, s. 394). 1930’lu yıllarda
sanaçtılar tarafından çokça tercih edilen ipek baskı Pop Sanatı ile sanatsal kullanımı
zirveye ulaşmıştır. Serigrafi tekniğinin geleneksel baskı yapma, çoğaltma,
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soyutlama bağlamlarından sıyrılarak sanatsal olarak farklı anlamlar üretecek bir
şekilde organize edilmesini sağlayan ve sanat tarihini değiştiren olay Pop
sanatçılarının serigrafi tekniği ile tanışmaları olmuştur (Bilginer, 2014, s. 19). İpek
baskının sanatsal kullanımının yaygınlaşması ile sanatsal üretimlerin endüstriyel
üretimlerden ayrılması için serigrafi sözcüğü kullanılmaya başlamıştır. Bu bağlamda
ipek baskı, tekniğin erken örnekleri ve endüstriyel kullanımına işaret ederken,
serigrafi ise plastik sanatların bir mecrasını ifade etmektedir (Esen ve Gündoğdu,
2021)
“Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren Andy Warhol ve Robert Rauschenberg gibi
sanatçılar, kitle kültürü üretim tekniklerini kullanarak ve yine kitle kültüründen
aldıkları imgelerden yararlanarak serigrafiyle yeni imajlar yaratmışlardır. Pop
sanatçıların yarattıkları bu imajlar, gündelik yaşamın ve bireyin kapital sermaye
odağında nasıl birer metaya dönüştürüldüğünü deşifre etmekle kalmamış, aynı
zamanda temel işlevi çoğaltmaya dayanan serigrafinin kavramsal yönüyle yeni
bağlamlar yaratabilen bir üretim alanı olduğunu da göstermiştir. Pop sanatın
çağdaş sanata evirilmeye başladığı 1980’li yıllardan günümüze değin serigrafi,
çağdaş baskı pratikleri içinde geçerliğini korumakla kalmamış varlık alanını
genişletmeye devam etmiştir.” (Esen ve Gündoğdu, 2021).

1.7. Dijital Baskı ve CNC
Dijital yöntemler geleneksel baskı resim teknikleri arasında yer almıyor olsa da
günümüzde edisyon denildiğinde dijital yazıcılar ile basılmış baskılara sıkça
rastlamaktayız. Giderek yaygınlaşan online sanat eseri satışı yapan platformlarda
baskı kategorisine bakıldığında çoğunda içeriğin büyük kısmının dijital baskılardan
oluştuğu görülebilir (örneğin bkz. https://www.kolekta.com.tr). Hızlı ve kolay
üretilebilir oluşu günümüz sanatçıları için dijital baskıyı tercih etmesindeki önemli
etkenlerden birdir. Bir baskı ustasına ihtiyaç duymadan ya da tekniğin sınırlarını
gözetmeden sanatçılar üretimlerini dijital baskı yoluyla çoğaltabilmekte ve geniş
kitlelere kolayca ulaştırabilmektedir. Galeriler ve müzeler tarafından da çokça tercih
edilen dijital baskılar, çoktan koleksiyonların bir parçası haline gelmiştir.

İlk bilgisayar olarak literatüre geçen ENIAC, 1945 yılında kullanılmaya başlamıştır.
İnsanlık tarihi açısından bakıldığında çok küçük bir zaman dilimi olan en fazla altmış
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yıl içinde bilgisayarlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Bilgisayarların sanatsal amaçla kullanımları 1960’lı yıllarda programlama dillerine
hâkim sanatçılar ile başlamıştır. İl dijital sanat örnekleri bilgisayar ortamında üretilen
görüntüler ve seslerden ibaretti. Bilgisayar ortamında oluşturulan görüntülerin
kaydını alma çabası dijital yazıcıların doğmasına neden olarak gösterilebilir. İlk
plotterlar, vuruşlu yazıcılar (impact printer) ve mikrofilm üzerine baskı yapabilen
aygıtlar bu dönemde sanal ortamda üretilen görüntülerin gerçek hayata
aktarılmasını sağlamıştır. Monitör gibi veriyi görselleştiren bir aygıtının olmayışı
nedeniyle bu dönemde üretilen dijital imgenin görülebilmesinin tek yolu basılması
olmuştur (Erdoğmuş, 2017, s. 66). Bilgisayarlardan alınan dijital baskılar baskı resim
alanında deneysel tavrı olan sanatçılar için tercih sebebi olmuştur. Bu üretimler
dijital baskı resim kavramının süreç içerisinde doğmasını sağlamıştır.

Frieder Nake, Georg Nees, Michael Noll , Hiroshi Kawano ve Aaron Marcus gibi
sanatçılar ilk dijital baskı resim üreten sanatçılara örnek olarak gösterilebilir. Bu
sanatçıların üretimleri bazen doğrudan dijital bir baskı olurken bazen de geleneksel
baskı yöntemlerle harmanlanan melez sanat eserleridir (bkz. Görsel 20) (Erdoğmuş,
2017, s. 66).
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Görsel 20. Radioactive Jukebox 44/50, Aaron Marcus, Litografi, 28 x 21.5 cm, 1972-74. Historic
Tech. Erişim Tarihi: 04.05.2021. https://historictech.com/product/4x-classic-computer-artlithographs-by-aaron-marcus-c-1974/

Çok kısa sürede hızlıca gelişen bilgisayar teknolojisi ve yazıcılar günümüzde
neredeyse tüm sanatçıların deneyimlediği bir teknoloji haline gelmiştir. Sanatsal
kullanım için günümüzde en çok tercih edilen dijital baskı yöntemi pigment tabanlı
kartuşları kullanan püskürtmeli yazıcılardır. Pigment tabanlı kartuşlar ve özel baskı
kağıtlarının birlikte kullanımı arşivsel niteliği olan baskıların yapılabilmesine olanak
vermektedir. Günümüzde pek çok dijital baskının künyesinde ve otantiklik
sertifikasında basıldığı makinenin markasını, kullanılan kartuşun ve basıldığı
kâğıdın bilgisini içermektedir. Dijital baskının arşiv kalitesinde olduğunun bir belgesi
olan otantiklik sertifikaları bazı dijital baskı evlerinde ilave ücrete tabi olarak
sunulmaktadır. Bu belge başta koleksiyonerler olmak üzere alıcı kitle tarafından
baskıyla birlikte talep edilmektedir.
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Günümüzde dijital baskı olanakları sanal ortamda tasarlanan bir imgeyi kağıda
aktarmanın ötesine geçmiş durumdadır. CNC ve üç boyutlu yazıcılar sayesinde
sanal ortamda tasarlanan imge üç boyutlu olarak çoğaltılabilir durumdadır. Üç
boyutlu baskıların günümüzde halen edisyona ait olup olmadığı tartışma konusudur.
CNC teknolojisinin baskı resim alanında kullanılması geleneksel baskı resmin
dijitalleşmesinin ve melez üretimlerin önünü açmıştır.

Bilgisayarda vektör tabanlı

hazırlanan bir görüntü CNC veya lazer kesim kullanılarak ahşap plakaya ya da linol
tabakalara kolayca aktarılarak baskı kalıbı oluşturulabilir. Bu yöntem ile normalde
elde oyularak alınabilecek sonuçlardan çok daha farklı etkilere ulaşmak mümkün
olabilir. Chuck Close tarafından 2004 yılında CNC kullanılarak kalıplarını hazırladığı
oto-portresi (bkz. Görsel 21) ağaç baskı tekniği ile 19 kalıp kullanılarak basılmıştır
(Catanese ve Geary, 2012, s. 3). Geleneksel ağaç baskının plastik etkilerinden
oldukça farklı olan çalışması melez baskı üretimlerinin özgün sonuçlarına iyi bir
örnek olabilir.

Görsel 21. Self Portrait, Chuck Close, e-woodcut, 72 x 58 cm, 2004. (Catanese ve Geary, 2012, s.
4).
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2. BÖLÜM: POST DİJİTAL ÇAĞDA BASKI RESİM VE BASKI RESİMDE
MELEZ YAKLAŞIMLAR
2.1. Melezlik Tanımı
Her canlı, türünü sürdürebilmek için üremeye ihtiyaç duymaktadır. Üremenin
gerçekleşebilmesinin temel gereksinimi aynı türde ya da farklı iki türdeki canlılardır.
Aynı türdeki canlıların birleşmesinden meydana gelen tür safkan olarak
nitelendirilirken

farklı

türden

canlıların

birleşmesinden

doğan

türe

melez

denilmektedir.
İki farklı türden ya da ırktan ebeveynlerin birleşimi sonucu doğan yavru hem
annedeki hem de babadaki belli özellikleri alarak heterojen bir yapıya sahip olacağı
için “melez” olarak adlandırılabilir (Stross, 1999). Tansel Türkdoğan’a göre melezlik;
salt bir karışım ile açıklanamayacak kadar kozmik, mültipleks özelliklere sahip,
mozaik ve zengin bir yapı meydana getirmesi durumudur (2014, s. 139). Melezlik
kavramı

incelendiğinde

temel olarak

birbirinden

farklı

yapıların

birbirinin

reddetmeden, bir arada konumlandığı ve çok katmanlı bir yapı ortaya çıkarttığı
söylenebilir. Birden fazla parçanın bir arada, kendine özgü özellikleriyle çoğulcu yeni
bir yapı meydana getirmesi melezlik kavramının kaçınılmaz bir özelliğidir (Kaya,
2017, s. 165-183).
Hybrida, doğanın oyunu anlamında gelmekte ve lusus naturae (garabet ya da hilkat
garibesi) sözcüğüyle anlamdaştır. Yunanca hybrizo fiilinden türemiş ve Latinceye
geçmiş olan hybrida; azgın, küstah, gem vurulamaz, denetlenemez, yasa tanımaz,
doğal olmayan, acayip, tuhaf anlamlarına gelen hybris sözcüğüyle ilişkilidir.
Türkçede, hibrit sözcüğü yerine melez sözcüğü kullanılmakta olup, günlük dilde,
uçarı anlamlarında pek kullanılmamaktadır (Akyol, 2011, s. 4).
Hybridity-Hibrid-Melez terimi, biyoloji bilimi asıllı olsa da, 19. yüzyılda dilbilim ve
ırksal teorinin kullanım alanına da girmiş ve böylece birçok disiplinde kullanılmaya
başlamıştır. (Tanrıbilir, 2010, s. 22). Bugün ise, kökü biyolojiye dayansa bile, farklı
kaynaklardan gelen, farklı karakteristiklere sahip varlıkların birleşimiyle ortaya çıkan
fark edilebilir bir varlığa/varlık türüne göndermede bulunacak şekilde genelleşmiş
bir kavramdır (Akyol, 2011, s. 4-5).
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Melezlik kavramının bilgisayarlar, endüstri ve kültürel çalışmalarda kullanılmasının
yanı sıra sanat alanında da kullanıldığını görülmektedir. Sanatta melezlik en basit
haliyle birbirinden farklı iki tekniğin bir arada kullanılmasıyla oluşan sanat
üretimlerini anlatmak için kullanıldığı söylenebilir.
2.2. Baskı Resimde Melez Yaklaşımlar
Baskı resimdeki çağdaş ifade arayışları yaratıcı ve çok sesli uygulamaları
beraberinde getirmiştir. Gelişen dijital teknolojiler sayesinde artık kağıt yüzeylerin
dışında farklı yüzeylere de baskı yapılabilmektedir. Dijital olanaklarla birlikte
kullanılan klasik yöntemler farklı arayışlara, yeni plastik etkilerin ve deneysel
yöntemlerin ortaya çıkmasına olanak vermiştir. Bu değişim sayesinde baskı resimin
tanımı ve sınırları genişlemekte ve esnemektedir.
Rosemary Simmons, Baskı Resim Terimleri Sözlüğü’nde melez baskıyı şöyle
tanımlamıştır; geleneksel tekniklerle fotoğraf ve dijital baskıların birleşimidir
(Simmons, 2002, s. 62). Bu tanımlamanın melez baskıyı tanımlamak için yeterli
olmadığı söylenebilir. Melez baskı, teknik birliktelikleri de içeren yeniden üretilmiş
bir tür olabildiği gibi iki veya daha fazla türün birleşiminden oluşabilmekte, kağıt
dışındaki yüzeylere de basılabilmektedir (Kılıç, 2014, s. 92).
Willie Cole, Helen Frederick, Mick Moon, John Utting, Megan Fishpool, Scarlet,
Massel, Janet Curley Cannon, Dan Welden, Anne Desmet, Eduardo Paolozzi, Joe
Tilson, Robert Rauschenberg, Charlotte Hodes, Peter Blake, Kara Walker, Barbara
Kruger, Alicia Candiani, Karen Kunc gibi isimler melez baskının tanımlanabilmesi ve
algılanabilmesi için önemli eserler ortaya koymuşlardır (Kılıç, 2014, s. 63). Farklı
baskı resim tekniklerini kombine etmek, CNC, lazer kesim gibi teknolojileri baskı
kalıplarını oluşturmada kullanmak ya da baskı ve kolaj yöntemlerini bir arada
kullanmak melez baskıların geniş olasılıklarını ortaya koymada kullanılan yenilikçi
yöntemlerden birkaçı olarak söylenebilir.
Özellikle çağdaş baskı resim için önemli figürlerden biri olan Kenneth E. Tyler 1960’lı
yılların sonlarına doğru Gemini G.E.L. isimli baskı atölyesini ve 1974 tarihinde ise
Tyler Graphics isimli baskı atölyesini kurmuştur (Coldwell, 2010, s. 33). Baskının
çağdaş bir ifadeye dönüşmesine büyük katkıları olan Tyler, farklı baskı tekniklerini
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serbestçe bir arada kullanarak melez baskılar üretmiştir. Tyler işbirliği yaptığı
sanatçılarla da melez baskılar üretmiştir. 1974 yılında Rauschenberg Tyler işbirliği
ile üretilen “Coastal Draft (Hoarfrost)” serisi bu atölyede üretilen melez baskılara bir
örnektir. Üretilen işlerde fotoğraf, dijital baskı ve geleneksel baskı metotları bir arada
kullanılmıştır. Rauschenberg’in “Coastal Draft (Hoarfrost)” serisi (bkz. Görsel 22)
gazete kupürleri, çizgi roman parçaları, balon, kovalar, temizlik gereci tutan bir el
gibi kısmen rastgele görünen birçok görüntüden yararlanarak, ince ve yarı saydam
özellikte olan kumaşlara serigrafi yöntemi ile basılarak üretilmiştir (Coldwell, 2010,
s. 85).

Görsel 22. Rauschenberg, “Coastal Draft (Hoarfrost)”, Melez Baskı, 187.9 cm x 102.2 cm, 1975,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York. Met Museum. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/629121
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Sanatçı Eduardo Luigi Paolozzi, farklı baskı resim teknikleri ve kolaj yöntemini
kullanarak melez baskılar üretmiştir. Tüketim mallarına, teknolojiye ilişkin popüler
kültür görüntülerini kitaplardan ve dergilerinden alarak kolajlar hazırlamıştır (bkz.
Görsel 23). Yarattığı dünyada çizgi roman ve reklam imgelerinden yararlanmış olup,
kolajlarında ev eşyası reklamlarından otomobillere, karikatür ve poster kızlarına
hemen her çeşit imgeyi mizahi bir anlayışla bir araya getirmiştir (Fineberg, 2014, s.
230).

Görsel 23. Eduardo Luigi Paolozzi, “1. Evadne in Green Dimension”, Kağıt Üzerine Serigrafi ve
Litografi, 30.1 cm x 21.3 cm, 1972, Tate Museum, Londra. Art Gallery Nsw. Erişim Tarihi:
05.05.2021. https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/139.2002.1/

Gelenekesel baskı resim tekniklerini kombine halde kullanarak melez baskılar
üreten Karen Kunc, batıya ait olan eksiltmeli ağaç baskı tekniği ve Uzakdoğu’ya ait
olan ağaç baskı yöntemlerini bir arada kullanarak doğu batı sentezi melez bir ağaç
baskı türü geliştirmiştir (Kılıç, 2014, s. 68). Bir dönem yaşamış oluğu Amerika’nın
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Nebraska eyaletinin doğasından ilhamla ürettiği işlerinde coğrafi olaylar ve yapılar,
gökyüzü ve mevsim değişimleri gibi konulardan soyutlamalar bulunur (bkz. Görsel
24). Baskının olanakları Kunc’un resim plastiğini oluşturmada kullandığı önemli
unsurlardan biridir. Ardı sıra basılan kalıplar ile yarı transparan, transparan renklerin
üst üste gelmesiyle oluşan doku ve renklerden faydalanmıştır. “Yüzeylerin ve
renklerin çakışmasından oluşan yeni tonlar, derinlik algısını arttırmıştır. Güçlü ve
sofistike bir yüzey oluşturulan eserlerde, organik formlar ile soyut şekiller iç içe
geçmiştir. Sanatçı, sıcak ve soğuk renklerin, yumuşak ve sert şekillerin zıtlığında
tekrarlardan yararlanarak dinginlik hissi yaratmıştır (Kılıç, 2014, s. 69)”.

Görsel 24. Karen Kunc, “Frond” Renkli Gravür, Ağaç Baskı ve Dijital Transfer Baskı 51.1 cm x 42.5
cm, 2000. Kiechel Fine Art. Erişim Tarihi: 05.05.2021. https://kiechelart.com/product/frond/

2.3. Postdijital Çağda Baskı Resim
İtalyan felsefeci Giorgio Agamben paradigmaları, üzerine düşündüğümüz şeyler
yerine, bir şeyleri düşünmeye eşlik eden şeyler olarak tanımlar. Bilgisayar çağında
olduğu gibi, postdijital de bir paradigmadır, ancak örneğin post-hümanizmde olduğu
gibi, postdijital anlayışı dijitalden sonraki yaşamı tanımlamayı amaçlamaz, bunun
yerine dijital ve bilgisayar çağındaki günümüzün sonuçlarını keşfetme fırsatını
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tanımlamaya çalışır.

Bilgisayar çağı, davetkar ve esrarengiz protezlerle insan

kapasitesini geliştirirken, postdijital, bu gelişmeyi incelemenin ve anlamanın
mümkün olduğu bir paradigma sağlayabilir (Wikiedia, Erişim Tarihi: 04.03.2022).
Florian Cramer, post-dijital sanat kavramını, kapitalizmin post-kolonyal eleştirileri
fikrine paralel olarak, dijital teknolojinin hegemonyasına karşı bir muhalefet olarak
açıklamıştır.
“Daha pragmatik olarak, "post-dijital" terimi, ya dijital bilgi sistemleri ve medya
aygıtlarına yönelik çağdaş bir düş kırıklığını ya da bu sistemlere ve aygıtlara olan
hayranlığımızın tarihsel hale geldiği bir dönemi tanımlamak için kullanılabilir. […]
Buna göre, 'dijital sonrası', çağdaş (ve muhtemelen nostaljik) bir kültürel eğilim
için yalnızca özensiz bir tanımlayıcıdan daha fazlasıdır. […] 'Post-dijital'in en basit
tanımı, bu tür dijital yüksek teknoloji ve aslına uygun temizliğe karşı çıkan bir
medya estetiğini tanımlar.

Postdijital sanat, aksaklıklar, devre bükme ve veri bükme kullanılarak yapılan yeni
medya sanatıdır. Diğer zorluklar, manipüle etmek için sanat dünyasının bir
parçası olarak varlıklarını varsayarak, dijital teknolojinin işbirliği içinde
kullanılmasını içerir. Mark Lecky, Alice Anderson, Daniel Arsham ve Jolan Van
Der Viel gibi sanatçılar, işbirlikçi bir dijital/fiziksel ilişki ile çalarak eserler ürettiler.
Theo-Mass Lexileictous, dijital dağıtımın fiziksel dünyadaki sanat üzerindeki
rolünü araştırmaktadır (Cramer, 2014).”

Postdijital, yirmi birinci yüzyılın başında dijital sanat pratiği söyleminde kullanılmaya
başlanan bir terimdir. Bu terim, dijital teknolojiler ve sanat formları ile hızla değişen
ilişkilerimize önemli ölçüde işaret etmektedir. Postdijital, sanatsal pratikte, dijital
olmaktan çok insan olmakla ilgili bir tutumdur; 1995'te tanıtılan ve teknolojinin ve
toplumun dijital sınırların ötesine geçerek tamamen akışkan bir multimedya
gerçekliği elde etmek için ilerlediği "dijital olmayan" kavramına benzer (Mann ve
Picard, 1995, s. 442).

Postdigital, dijital teknolojiler ve sanat formlarıyla hızla

değişen ilişkilerimizle ilgilenir.

Baskı resim de sanatın diğer alanlarında olduğu gibi post dijital dönemde
değişmekte, yüksek teknoloji içeren yöntemler ve geleneksel yöntemler birbirine
karışmaktadır. Baskının bu analog ve dijitalin birbirine karışarak melezleşen yeni
hali post dijital baskı resim olarak tanımlanabilir. En eski baskı tekniklerinden biri
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olan yüksek baskı bugün CNC makineleri kullanılarak kalıpları hazırlanabilmektedir.
Aynı şekilde gravür kalıpları lazer kesiciler ile yaratılabilmektedir. Kalıp hazırlamada
kullanılan bu yöntemler baskı resimin geleneksel plastiğinin de değişmesine neden
olmaktadır. Post Dijital Baskı denildiğinde akla gelen önemli isimlerden birkaçı Paul
Catanese, Barbara Foster, Angela Geary, Jean-Pierre Hébert, Stephen Hoskins
Mike Lyon, Josephine McCormick, Jon Pengelly, Jack Stone’dur.
Geleneksel ahşap baskı tekniğinde ve fabrika otomasyonu için bilgisayar kontrollü
elektro-mekanik sistemler geliştirmede onlarca yıllık deneyimi ile Lyon, post-dijital
baskı resim bağlamında benzersiz bir konuma sahiptir (Catanese ve Geary, 2014 s:
119).
Lyon’un CNC oymacılığını entegre ettiği ilk baskılardan biri, 15 kiraz bloğundan
oluşturulan 76 x 53 cm (30 x 21 inç) bir baskı olan Anthony isimli çalışmasıdır (bkz.
Görsel 25,26,27). Lyon'un CNC router'ı kullanmak için özel teknikler geliştirmiştir.
Sanatçı fotoğrafları Adobe Photosop programını kullanarak tramlamış ve bu tramları
CNC makinesine yol olarak tanımlamıştır. Lyon, kapsamlı deneyler sonucunda
fotografik görüntüyü nasıl işleyerek ahşap baskı kalıbı ile basabileceğini
keşfetmiştir.

Görsel 25. Mike Lyon tarafından Anthony'nin baskısında kullanılan 15 kiraz bloğunun oyulması için
kullanılan 15 dijital görüntü. Mike Lyon. Erişim Tarihi: 05.05.2021. https://mlyon.com/2012/postdigital-printmaking/
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Görsel 26. 15 kiraz bloğundan oluşan Anthony isimli çalışmanın kalıpları. Mike Lyon. Erişim Tarihi:
05.05.2021. https://mlyon.com/2012/post-digital-printmaking/

Görsel 27. Mike Lyon tarafından CNC kullanılarak oluşturulan bir ahşap baskı kalıbı. Mike Lyon.
Erişim Tarihi: 05.05.2021. https://mlyon.com/2012/post-digital-printmaking/
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Görsel 28. Mike Lyon, Aspen Grove, Ağaç Baskı, 38 x 25 cm, 2007. Mike Lyon. Erişim Tarihi:
05.05.2021. https://mlyon.com/2012/post-digital-printmaking/

Görsel 29. Mike Lyon, “Sara”, 2006. 107 x 195.5 cm. 17- ağaç baskı kalıbı,10 edisyon. Mirianna
Kistler Beach Museum of Art Kalıcı Kolleksiyonu. Mike Lyon. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
https://mlyon.com/2012/post-digital-printmaking/

Lyon’un CNC kullanarak oluşturduğu ahşap baskı kalıpları sayesinde ahşap
baskının alışılagelmiş plastiğinin tamamen değiştiği rahatça gözlemlenebilmektedir
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(bkz. Görsel 28, 29). Fotografik görüntünün ahşap baskı yoluyla basılabilmesi
Lyon’un da kullandığı bu post dijital yöntemler ile mümkün olmuştur.
Dijital metodolojileri ve teknikleri çok çeşitli disiplinler arası sonuçlara uygulayan,
melez medya sanatçısı Paul Catanese 'nin postdijital baskı resmine ilgisi
Berkeley'deki Kala Sanat Enstitüsü'nde başlamıştır. Çok yönlü biri olan Catanese,
tipo baskı, yazılım ve dijital oyun üretimiyle ilgilenmekteydi. Baskı ve programcılığın
kullandığı matris kavramları arasındaki bağlantılar, onu özel çizim yazılımı,
endüstriyel makine kontrolü ve geleneksel baskı yapım tekniklerini birleştiren bir
süreç geliştirmeyi denemeye zorlamıştır. ‘Dijital rahatlama süreci’ olarak tanımladığı
şey, elle yapılan çizim hareketlerinin kaydedildiği, güçlendirildiği, sayısal ortama
çevrildiği ve daha sonra CNC makineleri ile plastik baskı bloklarının kesilmesi ile
somut olandan soyut olana giden bir gidiş-dönüş yolu oluşturmuştur (bkz. Görsel
30) (Catanese ve Geary, 2014 s. 77).

Görsel 30. Paul Catanese, Celestial Workshops 004, 2007. Görüntü Boyutu: 50 x 50 cm; Kağıt
Boyutu: 70 x 100 cm. Gravür presinde basılmış yüksek baskı. Oscar Gillespie tarafından Cradle
Oak Press’de basılmıştır. paulCatanese. Erişim Tarihi: 05.05.2021.
http://www.paulcatanese.com/artwork/celestial/004.html

47

Angela Geary'nin, resim, çizim ve baskı resme yaklaşımı, görselleştirme
araştırmalarında uyguladığı sanatçıların tarihi tekniklerinden ve dijital görüntü
işleme teknolojilerinden etkilenir. Çalışmalarında renk ve süreç geleneklerine
meydan okuyarak geleneksel tekniklerin yeni teknolojik yöntemlerle etkileşimini
araştırmaktadır. 2008 yılında Glasgow Sanat Okulu'nda Araştırma Görevlisi olarak,
lazer kesim de dahil olmak üzere bilgisayar destekli üretim (CAM) teknolojilerini
geleneksel oyma baskı ile birleştiren yeni melez uygulama yöntemlerini araştırmak
için dijital fiziksellik projesini geliştirmiştir (Celesteprize, Erişim Tarihi: 04.03.2022).
Postdijital baskı alandaki ‘dijital fiziksellik çalışması’, sanal dünyadaki dokunma
duyusunun kullanımı ve dokunma etkileşimini içeren teknolojilerin araştırmasından
ortaya çıkmıştır (bkz. Görsel 31, 32). Londra Sanat Üniversitesi'nde Baskı Resim
için Sanal Dokunsal Arayüz (VHIP) isimli bir proje başlatmıştır. Bu projede Phantom
kuvvet-geri bildirim kalemi ve bilgisayar ara yüzleri kullanılarak kalıp yapma
sürecinin sanallaştırılması hedeflenmiştir (Catanese ve Geary, 2014 s: 99).

Görsel 31. VHIP Programında dokunsal etkileşim kullanılarak hazırlanan sanal bir plaka. (Geary,
Coldwell ve Rashan, 2006).
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Görsel 32. Akrilik partikül reçine plaka üzerine CNC ile işlenmiş VHIP Programının veri çıktısı.
(Catanese ve Geary, 2012, s. 100).

Geleneksel üretim yöntemlerinin şekillendirdiği baskı resim plastiğinin postdijital
çağda değişmeye başladığı açıkça görülebilmektedir. Tasarım ve kalıbın
oluşturulmasında kullanılan sayısal yöntemler ve robot teknolojilerinin alışılagelmiş
baskı resim estetiği ve üretim süreçlerini büyük ölçüde değiştirmeye başladığı
söylenebilir. Bu durum baskı resim sanatçılarını ve usta baskıcıları da
etkilemektedir. Sayısal ve robotik teknolojileri kullanabilmek uzmanlık istemektedir.
Sanatçılar postdijital baskı resim üretimlerini gerçekleştirebilmesi için, farklı
disiplinden uzmanlarla işbiriğine ihtiyaç duyabilir. Pek çok güncel sanatçı
üretimlerinde farklı alanlarda uzman kişilerle birlikte çalışmaktadır. Bu birliktelikler
üretim süreçlerini ve sonuçlarını zenginleştirmekte, melez sonuçlar ortaya
koymaktadır. Yeni olasılıklar ve rastlantılar beraberinde özgün sonuçları
doğurmaktadır. Geleneklerine bağlı olan baskı resim için de bu işbirliklerinin bir
zenginlik olduğu söylenebilir. Çağdaş sanat piyasasında edisyon üretmek için
arşivsel pigment kullanan sayısal yazıcıların oldukça popüler olduğu görülmektedir.
Ancak baskı resmin bu yeni hali göz önüne alındığında, baskı resim sanatçılar için
bir çoğaltım aracı olmaktan çıkarak doğrudan özgün üretimler yapmalarına olanak
tanıyan, işbirliklerine açık, çağdaş bir mecraya dönüşecektir.
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3. BÖLÜM: İŞBİRLİKÇİ BASKI ATÖLYESİ VE USTA BASKICI (MASTER
PRINTER)
Sanat eseri yaratımının genellikle bireysel bir faaliyet olduğu varsayılsa da, baskı
yaratmanın doğası, bir sanatçının özel tesislerin, ekipmanların ve malzemelerin
kullanımına erişmesini gerektirir. Baskı sanatı uzun zamandır sanatçıların eserlerini
çoklu olarak yaratmanın ve yaymanın bir yolu olmuştur. Sanatçılar baskılarının
üretilmesi için donanımlı bir baskı atölyesine ve bu baskıların kusursuz şekilde
yapılabilmesi için iyi derecede teknik hakimiyete ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçların
karşılığı işbirlikçi baskı atölyesi ve usta baskıcı olarak gösterilebilir.

İşbirlikçi baskı atölyesi ve usta baskıcı baskı tarihi boyunca ve özellikle 20.
Yüzyıldan itibaren olan ve olmaya devam edecek iki önemli kavramdır. Bu iki
kavram birbiri ile iç içe geçmiş durumda olup baskı konusunda teknik hakimiyeti
yeterli olmayan sanatçıların yaratıcı süreçlerinden feragat etmeden tasarlanan
eserin üretilmesini sağlamak amacıyla yapılan işbirliğini ve bu doğrultuda sağlanan
yüksek teknik desteği tanımlar (Thirkell ve Laidler, 2006).

3.1. Bir Konsept olarak Usta Baskıcı (Master Printer)
Usta baskıcılar baskı sanatı tarihinde özellikle de 19. yüzyılın sonları ve 20. Yüzyıl
boyunca önemli bir figür olmuşlardır. Bu dönemin en önemli usta baskıcılarına
Roger Lacourière (1892-1966), Fernand Mourlot (1895 - 1988) ve Aldo
Crommelinck (1931-2008) örnek olarak gösterilebilir. Geleneksel anlamda usta
baskıcı gravür yöntemleri, litografi, serigrafi gibi çeşitli grafik yöntemlerle sanatçının
eserini üretebilmesi için sanatçıyı yönlendiren ve gerekli durumlarda çalışmayı bu
yöntemlere uyarlayabilmek adına elle yorumlamada yüksek derecede teknik
yeterliliğe sahip kişi olarak tanımlanabilir (Laidler, 2011).

Deborah Wye’in

aktardığına göre Picasso ile usta baskıcı olan Roger Lacourière arasında sıkı bir
bağ kurulmuştur. Lacourière gravüre dair yeni bir anlayışı Picasso’ya kazandırarak
aktif bir işbirlikçi olmuştur. Bu durumun sonucunda Picasso gravürde özgün
sonuçlara ulaşmış ve yeni bir hırs düzeyine erişmiştir (Wye, 2010, s. 47). Roger
Lacourière tarafından yetiştirilen Aldo Crommelynck 20. Yüzyılın önemli usta
baskıcıları arasında yerini almıştır. Picasso, Miró, Le Corbusier, Giacometti ve
Braque gibi büyük ustalarla çalışan Crommelynck uzun meslek hayatı boyunca
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sonraki nesil İngiliz ve Amerikalı Jim Dine, Richard Hamilton, David Hockney,
Howard Hodgkin ve Jasper Johns gibi sanatçılarla da çalışmıştır.

Jim Dine, Susie Hennessy ile yaptığı bir röportajda, Aldo Crommelynck ile olan
ilişkisinden şöyle bahsetmiştir:
“Aldo Crommelynck ile olan ilişkim (Donald Saff ve Paul Cornwall-Jones'dan farklı
olarak) gerçekten tekniği herkesten daha fazla öğrettiği için biraz farklıydı. Onu
benzersiz kılan, Crommelynck'in Lacourière'den aldığı eğitim ve Picasso için
yaptığı baskılardan edindiği deneyimidir. Örneğin bana Picasso'nun daha sonra
imzaladığı Picasso resimlerinin reprodüksiyonlarını nasıl yaptığını gösterdi. Bu
süreçte kendi kendine gravürü nasıl öğrendiğini ve böylece süreçle ilgili geniş bir
kelime haznesine nasıl sahip olduğunu aktardı. Crommelynck ile işbirliğimiz bana
tekniği öğrettiği noktadır” (Hennessy 1980, s. 168).

Jime Dine, Aldo Crommelynck'in büyük bir hayranıydı, 2007'de Paris Bibliothèque
Nationale'de Dine ve Crommelynck'in 1975-1997 yılları arasında birlikte ürettiği 115
gravürden oluşan baskıların yer aldığı Aldo ve Ben isimli bir retrospektif sergi
düzenlemiştir. Jime Dine Crommelynck'in ölmünün ardından büyük üzüntü duymuş
ve bir röportajında şunları söylemiştir:
“O olağanüstü bir adam. Japonya'da yaşayan ulusal hazine ilan edilecekti.
Fransa'da ise o sadece bir Usta Baskıcı." Ayrıca, usta baskıcının becerilerinin
genellikle sadece teknik yeterliliğin ötesine geçtiği ve işbirliğinin bütünsel doğası
göz önüne alındığında, diplomasi ve sabrı da kapsaması gerektiğini bizlere
göstermiştir” (Laidler, 2011).

Crown Point Press’in yönetici Kate Brown iyi usta baskıcının sahip olması gerektiği
dört özelliğe vurgu yapmıştır.

Bu özellikler müdahaleci olmadan, kısıtlamalar

koymadan mevcut ve yetkin olmak; bu işi yapmanın bir macera olduğunu dürüstçe
hissetmek; gerekirse malzeme ve zamanı boşa harcamak; en önemlisi, sanatçının
çalışmadaki ivmesini, konsantrasyonunu ve zevkini boşa harcamamak.” (Brown,
1980, s. 178). Usta baskıcılar yalnızca sanatsal baskılarının yaratılmasında çok
önemli bir rol oynamakla kalmamış, aynı zamanda usta baskıcılar tarafından
kazanılan deneyimsel bilgi, baskı resim alanında araştırma yapan tarihçiler ve
arşivciler için zengin bir bilgi damarı sağlamıştır. Örneğin, yazar Pat Gilmour, “Ken
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Tyler, Master Printer ve Amerikan Baskı Rönesansı” (1986) isimli kitabında
Tamarind Enstitü Litografi Atölyesi'nde çalışan Tyler'ın baskıresimdeki becerisi ve
yeniliğinin tekniğe olan etkisi ve gelişimini tartışmaktadır. Ken Tyler 1963-1965 yılları
arasında Tamrind Enstitü’de Teknik Direktör olarak görev almış ardından 1965
yılında kendi stüdyosu olan Gemini Ltd.’yi kurmuştur. 2000 yılında emekli olana
kadar Andy Warhol, Claes Oldenburg, Jasper Johns, David Hockney ve Edward
Ruscha gibi sayısız sanatçıyla çalışmıştır (Laidler, 2011).

3.2. Baskı Resimde İşbirliği
Sanatçılar bireysel olarak çalıştıkları gibi başka kurum veya kişilerle işbirliği içinde
yada bir projede işbirlikçi olarak çalışabilirler. İşbirliği, ortak sanatsal çabalardan,
başkaları tarafından uzaktan üretilen bir projenin sanatçısı tarafından yönetilmesine
ya da sanatçının gözetiminde asistanlarla birlikte stüdyoda yapılan üretime kadar
pek çok şekilde yapılabilir. Yapılan çalışmanın amacına bağlı olarak genel anlamda
“sanatta işbirliği” ortak bir entelektüel çaba içinde birlikte çalışma yeteneği olarak
tanımlanabilir. Güzel sanatlar pratiği içinde işbirliği sözcüğü, yardımla ya da
işbölümüyle yakın bir ilişki içindedir (Laidler, 2011).

Günümüzde halen sanatçıların üretimlerinin bireysel olduğu düşüncesi ve
sanatçının zanaatının yüceltilmesi sanatta işbirliğini engelleyen durumlardan olarak
gösterilebilir. Smithsonian Amerikan Sanat Müzesi'nde Grafik Sanatlar Kıdemli
Küratörü Dr Joann Moser, 1960'dan Önce Amerikan Baskı Resimlerinde İşbirliği
başlıklı makalesinde Rönesans döneminden kalma sanatçı ve zanaatkar arasındaki
ayrımı işbirliğinin önündeki ana engellerden biri olarak tanımlamaktadır. Bu
dönemde sanatçının kurtuluşu ve zanaatkârlardan ayrılma isteğine vurgu yapan
Moser sanatın bireysel bir aktivite gibi görünmesinde dahi ve özgün olması gibi
romantik düşüncelerin de etkisi olduğunu söylemektedir. Ayrıca Moser makalesinde
Güzel sanatlarda işbirliği ile ilgili şunları söylemiştir; bireysel sanatçının merkeziliği
ve sanatta özgünlük ve kalitenin en yüksek ifadesi olarak eşsiz başyapıt fikrine
saplantılı olanlar tarafından göz ardı edildi, vurgulandı ve sıklıkla karalandı (Moser,
1995, s. 10).
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Toplumdaki sanatta işbirliğine karşı olan olumsuz tutumun aksine sanat tarihi
boyunca sanatçılar üretimlerini dolaylı ya da doğrudan işbirlikleri içerisinde
gerçekleştirmişlerdir. Sinemanın yaygınlaşması ve bir sanatsal ifade olarak
kullanılması ile sanatta işbirliği daha gözle görülebilir ve algılanabilir bir hal aldığı
söylenebilmektedir (Laidler, 2011). Moser’e göre sanatın birey merkezli bir üretim
oluşu ve özgünlük kavramının Postmodern çağda etkisi daha az olmasına rağmen,
güzel sanatlar alanında işbirliğinin gelişmesini yine de engellemiştir. Bu
düşüncelerin kırılması Marksist, Postyapısalcı, Feminist ve Çoğulcu teorilerin
gelişmesi ile başlamıştır (Moser, 1995, s. 10-11). Moser’in aksine sanat eleştirmeni
David Shapiro ise sanatın doğasında işbirliği olduğunu öne sürerek Modernizm
hareketlerindeki komünal ilişkilere atıfta bulunur, sanatta işbirliğinin önceki
dönemlerde de görünür olduğuna vurgu yapar (Moser, 1995, s. 10).

Güzel sanatlarda işbirliği, çeşitli disiplinlerden ve geçmişlerden birçok kişiyle çeşitli
nedenlerden yapılabilir. İşbirlikçi girişim içinde var olabilecek sonsuz kavramsal ve
birlikte yaratıcı permütasyonlar göz önüne alındığında, her şeyden önce, bir
sanatçının neden başkalarıyla işbirliği yapmaya çalışabileceğini anlamak önemlidir.
Nancy de Freitas, "Yaratıcı işbirliğinde gelişen sanat eserinin rolü" isimli
makalesinde, işbirliğine dayalı bir sanat eserinin yaratılmasını, işbirlikçi bir grubun
işlevi ve dinamiğinin merkezi olarak görmektedir. De Freitas’a göre işbirliğine dayalı
sanatsal üretimlerde, gelişen eser değişen rolleri ve sorumlulukları dikte eder,
paylaşılan hedeflerin bir projenin sonucundan bağımsız olarak başarılmak yerine
örtüştüğü bir işbirliği yaratır. De Freitas, sanatçıların birbirleriyle veya başkalarıyla
işbirliği yapmayı tercih etmelerindeki üç temel nedenini şöyle tanımlar:
•

Metotla ilgili olarak kavramlar hakkında anlaşma ve fikir birliği ile gelen
doğrulama yoluyla felsefi bir pozisyonun desteklenmesi isteği.

•

Sanatçıların yapamadığı yaratıcı veya pratik katkıları kendilerine sağlamak.

•

Entelektüel

alışverişin

yolunu

açan

basit

konuşmalar

veya

fikirlerin

iyileştirilmesine yol açan diyalog kurma ihtiyacı. (Freitas, 2004, s. 1)

Baskıresim ortamı ağırlıklı şekilde teknik olarak yönlendirilen bir süreçtir ve tarihsel
olarak çalışan işbirliklerinin çoğu bağımsız sanatçıların ihtiyaçları doğrultusunda
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başlatılmıştır (Laidler, 2011). İşbirlikçi baskı sürecinin kökleri bu ilişkiye dayansa da
usta baskıcı (master printer) Ken Tyler’a göre sanatçılar tarafından baskıresimde
işbirliğine gidilmesinin iki temel nedeni vardır. Tyler bu nedenleri de Feritas’ın
nedenlerine ilave olarak şöyle tanımlamaktadır:
•

Usta baskıcının (master printer) pratik katkıları, beceri, işçilik ve sanatçının kendi
sağlayamadığı malzemelere olan yakınlığı ile ilişkilidir.

•

Basit konuşmalar yoluyla fikirlerin iyileştirilmesi, usta baskıcının (master printer)
süreç bilgisinin, bir sanatçının fikrinin basılı olarak gerçekleştirilmesini çözebildiği
yerdir.

Baskıresim alanındaki işbirliği, ağırlıklı olarak sanatçının belirli bir baskı
stüdyosunun araçları, malzemeleri ve operasyonları ile uzman ekipmana ve teknik
uzmanlığa erişebildiği pragmatik bir perspektiftendir. Baskı stüdyolarındaki
kolaylaştırıcı rolü, usta baskıcılar (master printer) sayesinde olur. "Kendimizi [usta
baskıcılar] rehberler veya belki de öğretmenler olarak görüyoruz... Destek, beceri,
duyarlılık, zeka ve fikirlere ilgi sağlıyoruz - ancak fikirlerin kendisi sanatçının alanıdır"
(Brown, 1980, s. 178).

Basılı medyanın ticari yeniden üretiminden sanatçılar tarafından yaratıcı bir şekilde
benimsenmesine kadar, baskıresim belki de işbirlikçi yöntemi en tutarlı şekilde
benimseyen alanlardan biri olmuştur. Buna rağmen film veya müzik gibi tüm katkıda
bulunan tarafların kabul edildiği yaratıcı işbirliklerinden farklı olarak, baskıresim,
yaratım sürecinde ortak girişimin ifade edilirken göz ardı edildiği bir alan olmuştur
(Laidler, 2011). 16. yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına kadar, güzel sanatlarda
baskının yaygın kullanımı, resimlerin gravür teknikleriyle yeniden üretilmesiydi.
Çoğaltmanın temeli genellikle yaygınlaştırma ve/veya mali nedenlerle olsa da
uygulamanın kalitesi hala orijinal kaynak malzemeye, gravürcünün becerisine ve
doğru bir şekilde kopyalamak ve kopyalamak için yıllar içinde geliştirilen tekniklere
bağlıydı. Viktorya döneminde, büyük ölçekli gravürler, mezzotint ve aquatint
becerilerine sahip baskı ustaları tarafından, hevesli bir koleksiyoncu pazarı
yaratılmıştı (Laidler, 2011).
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Baskıresim, sanatçının elindekinin yeniden üretiminden uzaklaştıkça, üretim
süreciyle etkileşimin doğası, sanatçının yararlanabileceği başka yaratıcı olasılıklar
ortaya çıkarmıştır. Emresyonist dönemin ustalarından olan Degas asit indirgeme,
kuru kazıma ve aquatint yöntemlerinde Cassatt ise kuru kazı ve renkli aquatint
yöntemlerinde

doğrudan

tekniğe

yönelik

ustaca

işler

üretmişlerdir.

Post

Emresyonistlerden olan Lautrec, Matisse ve Picasso gibi isimlerde litografi ve gravür
teknikleri ile özgün çalışmalar yapmışlardır. Baskı süreçleriyle doğrudan
çalışmaktan zevk alan sanatçılar, baskıya özgü nitelikleri ortaya çıkarmaya
başlamışlardır. Matisse, geleneksel resim ve heykel araçlarının yanı sıra doğrudan
bir üretim biçimi ve yeni bir çizim yolu olarak litografiden ve tekniğin benzersiz plastik
etkilerinde bahseder. Matissi’in bu tavrı baskının statüsünün yükselmesine katkı
sağlar (Gilmour, 1970, s. 20).

Bazı durumlarda tekniğin olanakları ve yaratıcılık arasındaki dengenin kurulması
sanatçıları zorlayan ve sınırlayan bir hal alabilir. Bu durumun farkına varılması ile
sanatçılar usta baskıcılar (master printer) ile çalışma yoluna gitmişlerdir. Usta
baskıcılar (master printer) ile yapılan işbirlikleri sanatçıların özgün ifadelerini rahatça
uygulayabilmesine olanak vermiş, baskının özgün plastik etkilerinin açığa
çıkmasına yardımcı olmuş ve baskıyı doğrudan bir sanat üretim ortamına
dönüşmesinin önünü açmıştır. Bu işbirlikçi ilişkiye ihtiyaç olduğunu fark eden,
üretken bir sanatçının sürecin gerektirdiği tüm becerilere aynı anda sahip olmanın
ve onlarla yaratıcı bir şekilde kullanmanın imkansız olduğunu fark eden Picasso'ydu
(Laidler, 2011).

Picasso'nun Roger Lacourière, Aldo Crommelinck ve Fernand

Mourlot gibi usta baskıcılarla olan ilişkisi, usta yazıcıların statüsünün yükselmesine,
baskı sürecinde önemli ilerlemelere ve keşiflere yol açmıştır (Laidler, 2011).

Fotoğrafçı Thomas P. Ashe, "Collaboration and Colour Management in Fine Art
Printmaking" isimli kitabında, sanatçı ve usta baskıcı arasında yapılan işbirliğinin
faydalarını sanatçı ve usta baskıcı açısından faydalarını şöyle sıralar:
•

Sanatçı açısından: “estetiğe odaklanabilme, emek tasarrufu sağlama, zaman
tasarrufu sağlama (katalitik), kavramsallığa odaklanabilme, eğitici ve ekonomik
oluşu.”
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•

Baskıcı açısından: "teknikle mücadele, teşvik edici, teknolojinin kabulü,
profesyonel kimliğin ilerlemesi ve finansal kazanç." (Ashe, 2001, s. 9-10).

Günümüzde sanatçılar, çeşitli baskı üretim süreçleri ve yöntemlerini kullanarak
sanatsal baskılar üreten çok sayıda farklı baskı atölyesine erişebilmektedir. Silvie
Turner'ın " About Prints: a guide for artist printmakers" isimli kitabında, tüm
atölyelerin ister sanatçıların özel atölyeleri olsun ister baka sanatçıların ve halkın
erişimine açık atölyeler olsun, sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulduğuna
ve tasarlandığına vurgu yapar. (Turner, 1994, s. 76)

Bu, sanatçıların bir atölye ile çalışmayı diğerine tercih ederken verecekleri çok
sayıda karar olduğu anlamına gelir. Turner, aynı kitabında özellikle sanatçı ve usta
baskıcı işbirliği için kurulan iki atölyeden bahsetmektedir. Bunlardan biri sözleşmeli
atölye modelidir. Bu model, kalıbın hazırlanmasını, prova baskıların yapılmasını,
baskıların belirlenen sayıda ve özellikte üretilmesini sağlayan, bütün bunları bir usta
baskıcı ile işbirliği içerisinde ve belirli bir baskı sürecinde uzmanlaşan sözleşmeli
baskı atölyeleri olarak tanımlanmıştır (Turner, 1994, s. 76). Turner’ın tanımladığı bir
diğer atölye modeli ise sanatçılar tarafından erişilebilen, sanatsal baskıların
üretiminin birincil işlev olmadığı okul atölyeleridir. Yükseköğretim kurumlarında ya
da özel eğitim kurumlarında bulunan bu baskı atölyeleri eğitim faaliyetlerinin yanı
sıra baskı resim kursları, akşam kursları veya kısa kurslar için elverişli ve iyi
donanıma sahiptir. Bazı okul atölyeleri sanatçıların kullanımına açık olarak hizmet
vermektedir (Turner, 1994, s. 76).
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4. BÖLÜM: LİTOGRAFİ ATÖLYESİ KURMAK, İŞLETMEK VE DOU
PRINTSTUDIO ÖRNEĞİ

Litografi atölyeleri kuruluş amaçları doğrultusunda çeşitli yapılarda kurgulanabilir.
Ekipman, personel ve bütçe ihtiyaçları stüdyonun türüne ve kapsamına bağlı olarak
değişkenlik gösterse de, litografik süreç için değişmez bazı ortak gereksinimler
vardır.

Litografi atölyeleri ister büyük isterse küçük, kamusal veya özel olsun

başarılı baskılar için süreç en başından itibaren iyi planlanmalı ve dikkatle
yönetilmelidir.

Atölye tipine bakılmaksızın temel operasyonel yönergelerin

belirlenebilmesi için iyi bir iş planı ve bir atölye misyonun olması gereklidir. Bu
bölümde bir litografi atölyesi kurmak ve işletmek için öneriler Abrams tarafından
2008 yılında yayımlanan “Tamarind Techniques for Fine Art Lithography” kitabında
yer alan bilgiler doğrultusunda ve Türkiye’deki koşullar göz önüne alınarak
aktarılmaya çalışılmıştır. Sunulan Öneriler Dou Printstudio’da uygulanmaya
çalışılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.

2019 yılında Doğu Gündoğdu tarafından Ankara’da kurulan Dou Printstudio, şu an
için Türkiye’deki tek özel işbirlikçi litografi atölyesi sıfatıyla faaliyet göstermektedir.
Yeni kurulan bu atölye olabildiğince Tamarind Enstitü’nün yayınladığı litografi
atölyesi kurmak ve işletmek ile ilgili önerilerini uygulamaya çalışmakta, yapısal
düzenlemeleri ve faaliyetlerini yine bu öneriler doğrultusunda şekillendirmektedir.

4.1. Genel Tesis İhtiyaçları
Litografi süreci, uygun fiziksel koşullar tarafından kolaylaştırılan ağır ekipman ve
çalışma prosedürlerinin kullanılmasını gerektirir.

4.1.1.Mimari
• Zeminler preslerin ve taşların ağırlığını taşıyabilmelidir; beton zeminler tavsiye
edilir.
• İdeal bir atölye mekanında, mağazanın düzenini ve hareketi kısıtlayacak destek
sütunları gibi yapısal özellikler bulunmamalıdır.
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• Kapı aralıkları ve koridorlar, forkliftlerin, taşların ve büyük kağıt paketlerinin
geçişine izin verecek kadar geniş olmalıdır.
• Atölyenin iş hacmine uygun olacak şekilde çizim, grenleme, baskı, depolama gibi
farklı litografik süreçler için ayrı alanlar olmalı, dolaplar ve raflar için yeterli duvar
alanına sahip olmalıdır.
• Güvenlik açısında kritik önem taşıyan yangın ve hırsız alarmları, yangın söndürme
ekipmanları, ilk yardım ekipmanları için bir ecza dolabı, ışıklı acil durum çıkışları
mevcut olmalı veya kurulmalıdır.

Şubat 2020 ve Ekim 2021 tarihleri arasında kullanılan ilk atölyenin şartları şu
şekildedir:
Preslerin ve taşların ağırlığını taşıyacak güçte bir beton zemine sahiptir. Atölye
içerisinde çalışma ve atölye içi trafiğe engel olmayacak bir yapısal sütun
bulunmaktadır. Bu sütunun varlığı avantaja dönüştürülecek şekilde atölyenin
yerleşimi planlanmıştır. Atölyede bulunan kapı standart genişlikte olduğundan
büyük malzemelerin taşınmasında zorluk çıkartmaktadır. Özellikle presin atölyeye
sokulması sürecinde ön cephenin tamamen kesilmesi gerekmiştir. Dou Printstudio
yaklaşık 30 m2 çalışma alanı sahiptir. Bu alan içerisinde litografi sürecinde ihtiyaç
duyula grenleme, baskı ve depolama alanları için farklı yerler oluşturulmuştur.
Baskıların temiz kalmasını sağlayan bu düzenin bu mekan için uygun ve yeterli
olduğu düşünülmektedir. Küçük bir atölye olmasından dolayı güvenlik önlemi olarak
yalnızca bir yangın tüpü ve bir ecza dolabı bulunmaktadır (bkz. Görsel 33).
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Görsel 33. Şubat 2020 ve Ekim 2021 tarihleri arasında kullanılan atölye alanından

Dou Printstudio 2021 yılı Ekim ayında daha büyük bir atölyeye taşınmıştır:
Atölye iki kattan oluşmaktadır. Üst kat atölye amaçlı kullanılmakta olup yaklaşık 45
m2 alt kat ise galeri mekanı olarak planlanmış olup yaklaşık 40m2 alana sahiptir.
Atölyenin her iki katı da preslerin ve taşların ağırlığını taşıyacak güçte bir beton
zemine sahiptir. Atölyenin çift kanatlı geniş bir kapısı bulunmaktadır. Bu durum pres
ve diğer büyük malzemelerin taşınmasını kolaylaştırmaktadır. Atölye içerisinde
litografik sürecin gereksinimi olan farklı aşamalar için özel çalışma alanları
bulunmaktadır (bkz. Görsel34, 35).
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Görsel 34. Ekim 2021 tarihinden sonra kullanılmaya başlayan atölye alanı – üst kat

Görsel 35. Ekim 2021 tarihinden sonra kullanılmaya başlayan atölye alanı – alt kat
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4.1.2.Su
Küçük atölyeler dışında genellikle en az iki ayrı sıcak ve soğuk su kaynağının
bulunması önerilmektedir. Taş grenleme alanı taşların depolandığı yere ve su
hattına yakın olarak kurulmalıdır. Diğer bir su hattı ise diğer tüm işlevler için su
sağlayacağı ön görüldüğünden atölyenin her yerinden rahatça erişilebilecek bir
noktaya konumlandırılması önerilmektedir. Atölyede kullanılacak lavabolar kazara
kimyasal dökülmesine karşı bir koruma olarak, korozyona dayanıklı ve plastik tahliye
boruları ile donatılmalıdır. Grenleme alanındaki su gideri ise mutlaka bir çökertme
havuzuna bağlanmalıdır. Aksi halde grenleme sonucunda oluşan çamur atölyenin
giderlerinin tıkanmasına neden olabilir.

Dou Printstudio’da iki temel su kaynağı bulunmaktadır. Grenleme alanı için bir
hortum yardımıyla su sağlanmaktadır. Diğer su kaynağı genel amaçlarla
kullanılmakta hem sıcak hem de soğuk su sağlamaktadır. Atölyede kullanılan
grenleme lavabosu asite karşı dayanıklı plastikten imal edilmiştir. Grenleme
lavabosunun gideri bir çökertme havuzuna bağlıdır (bk. Görsel 36). Bu sayede
çamurlu su doğrudan kanalizasyona akmayarak olası tıkanmaların önüne
geçilmektedir.

Görsel 36. Dou Printstudio’da kullanılan çökertme havuzu
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4.1.3.Elektrik
Litografi atölyelerindeki elektrik prizlerinin fanlar, hava kompresörleri ve ocaklar gibi
çeşitli ekipmanlar için tezgah yüksekliğinde yerleştirilmesi önerilmektedir. Elektrik
ihtiyacı atölyenin her alanında oluşabileceğinden olabilecek bütün duvarlara topraklı
elektrik prizlerinin yerleştirilmesi önerilmektedir.

Dou Printstudio’da kullanılan sabit bütün prizler tezgah üstü yüksekliktedir. Bu
düzenleme çalışma esnasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Atölyenin her alanında
gereken elektrik ihtiyacı için yüksek gerilime dayanıklı uzatma kabloları
kullanılmaktadır.

4.1.4.Havalandırma
Litografide kullanılan pek çok kimyasal sağlık açısından zararlı gazlar salmaktadır.
Ayrıca kullanılan baskı boyları da solvent bazlı olduğundan VOC salınımı nedeniyle
uzun süre solunması sağlık açısından risk oluşturmaktadır. İyi bir havalandırma
sistemi, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için çok önemlidir. Pencere açmak bir
atölyenin havalandırılması için yeterli olmamaktadır.

Yeterli koruma için, bir

atölyede kirli havayı çekip temiz havayla değiştiren genel bir havalandırma sistemi
ve atölyenin havasına karışmadan önce dumanı çekmek için mümkünse hareketli
aspiratörler (yakalama ve emiş ünitesi) bulunmalıdır.

Dou Printstudio’da yeterli kapasitede bir havalandırma bulunmamaktadır. Ancak
özellikle temizlik için kullanılan çözücülerde su bazlı ya da kokusuz malzemeler
tercih edilmektedir. Bu malzemeler selülozik yapıdaki çözücülere oranla daha
zararsız ve toksik gaz salınımları düşüktür. Atölyede yalnızca kirli havayı dışarı atan
tek bir havalandırma ünitesi bulunmaktadır. Ağır toksik malzemelerin kullanımı
sırasında organik asit buharına göre filtreleri bulunan koruyucu maskeler
kullanılmaktadır. Bu maskeler ile havalandırmadan kaynaklanan yetersizliklerin
önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
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4.1.5.Sıcaklık Ve Nemlilik
Yüksek nem veya çok düşük sıcaklıklar gibi aşırı atmosferik koşullar, litografinin
kimyasını ve mürekkep kuruma süresini etkileyebilir.

Yüksek nem, kağıdın

esnemesine ve / veya zamanla bozulmasına neden olabilir. İklim kontrolü, özellikle
sıcaklık ve / veya nemin sürekli değişkenlik gösterdiği ya da aşırı olduğu bölgelerde
bulunan atölyeler için önemlidir. Mümkünse, özellikle profesyonel atölyeler için, en
başından itibaren bu faktörleri göz önünde bulundurularak atölyenin kurulacağı
bölge belirlenmelidir.

Kullanılacak iklimlendirme sistemi kimyasallar, çözücüler,

boya kalemleri, mürekkepler ve kağıt gibi ısıya duyarlı malzemelere doğrudan hava
üflemeden eşit sıcaklık dağılımı sağlayabilecek bir yapıda olmalıdır. Litografi için
en uygun iklim, yaklaşık %40 nem ile 20-22 C0 sıcaklığındaki standart oda sıcaklığı
koşullarıdır.

Dou Printstudio bulunduğu konumun karasal iklimi sayesinde aşırı değişken
sıcaklıklar ve yüksek nem gibi sorun yaratacak iklimsel problemler yaşamamaktadır.
Soğuk kış ayları hariç atölye genellikle ideal çalışma sıcaklığına ve neme sahiptir.
Aşırı soğuk kış ayları için atölyede harici bir ısıtma bulunmaktadır. Doğalgaz kaynağı
ile ısınmanın sağlandığı atölyede hassas malzemelerin üzerine doğrudan sıcak
hava akışı olmaz.

4.1.6.Aydınlatma
Ortam ışığı renklerin algılanmasını değiştirmektedir. Bu nedenle doğru bir atölye
aydınlatması başarılı ve tutarlı baskıların yapılabilmesinde çok önemlidir. Atölye
homojen

şekilde

ve

gölge

oluşturmayacak

ışık

kaynakları

kullanılarak

aydınlatılmalıdır. Özellikle baskının yapıldığı ve incelendiği alanlarda, renklerin
hazırlandığı ve karıştırıldığı alanlarda tercih edilen ışık kaynağının renk sıcaklığı
uygun olmalıdır. Ayrıca tamamlanan baskılar saklandıkları ortamda doğrudan gün
ışığından ve UV dalgaları yayan florasan gibi ışık kaynaklarından korunmalıdır.

63

Renk Sıcaklığı
Görünür ışık, tam spektrumunda farklı dalga boylarında ve bir ucunda sıcak renkler
(kırmızılar) ve diğer ucunda soğuk renklerden (maviler) oluşmaktadır (bkz. Görsel
37).

Görsel 37. Görünür ışığın tam spektrumu. MTA. Erişim Tarihi: 25.05.2021.
https://www.mta.gov.tr/v3.0/birimler/uacbs-genel-bilgiler

Işığın renk sıcaklığı Kelvin (K) cinsinden ölçülür: Işığın renk sıcaklığı ile Kelvin
derecesi ters orantılıdır. Işığın renk sıcaklığı arttıkça Kelvin derecesi düşmekte, renk
sıcaklığı düştükçe ise Kelvin derecesi artmaktadır (bkz. tablo 1).

Tablo 1. Işığın Kaynağına Göre Sıcaklıkları. Karadağ, 2014, Erişim Tarihi: 25.05.2021.
https://www.nihatkaradag.com.tr/beyaz-ayari-ve-kelvin-ayari

Baskıların incelendiği alandaki renk sıcaklığı baskının süreci ile ilgili verilecek
kararlarda önemli değişikliklere neden olabilir. Atölyeye giren gün ışığı da ortamdaki
ışığın sıcaklığını etkileyeceğinden aydınlatmanın planlanmasında mutlaka hesaba
katılmalıdır. Atölyeler için tam spektrumlu yapay aydınlatma önerilir. Bu ışık dengeli,
düz, tercihen yönsüz olmalı ve tepeye yerleştirilmelidir. Gün ışığı floresanları uygun
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renk sıcaklığı derecelendirmeleri sağlarken, atölye koşulları için uygun olmayan
zararlı ultraviyole dalga boylarına sahiptirler. Düşük vatlı halojen aydınlatmalar en
iyi renk sıcaklığına sahip olduğu söylenebilir. Akkor ampullerin kullanılması sıcak
renklerinden ötürü atölye kullanımı için uygun görülmemektedir. Uygun olmayan
renk sıcaklığı ve aşırı ultraviyole yayması nedeniyle civa buharlı aydınlatmalarda
tercih edilmemelidir. Aydınlatma şiddeti baskı atölyeleri için önemlidir. Aydınlatma
şiddeti lüx birim ile ölçülmektedir. Lüx ışık kaynağının aydınlatma gücünü değil
aydınlatılmak istenen alandaki ışığın şiddetini gösterir. Uygun atölye aydınlatmaları
için ideal aydınlatma şiddeti 1000-1500 lux olmalıdır. Ancak Kağıtlar, mürekkepler
gibi ışığa son derece duyarlı baskı malzemelerinin uzun süre korunması için maruz
kalabileceği ideal maksimum aydınlatma şiddeti 50 lux olarak önerilmektedir. Baskı
materyallerinin bu şiddete bir ışığa bir aydan daha fazla maruz kalmasında bile bir
sorun gözlenmemiştir.

Dou Printstudio’da farklı ışık kaynakları eş zamanlı kullanılmaktadır. Atölyenin ön
cephesinin tamamen cam olması sayesinde de içeri gün ışığı yeterli miktarda
girebilmektedir. Atölyede kullanılan ışık kaynaklarının tamamı UV ışın yaymayan led
aydınlatmalardır. Tavana mote edilmiş durumda, gölge oluşturmayan ve ışığı
homojen olarak atölyeye yayan led paneller bulunmaktadır (bkz. Görsel 38). Ayrıca
grenleme, boyanın hazırlandığı tezgahlarda ve baskıların incelendiği alanda gün
ışığı renginde led ampuller ile aydınlatma sağlanmaktadır. Mevcutta bir lux metre
olmayışından ötürü ortamın ışık şiddeti ölçülememiştir. Baskıların saklandıkları alan
ışık almamakta ayrıca boyalar kapalı kutularda saklandığından ötürü ışığa maruz
kalmamaktadır.
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Görsel 38. Dou Printstudio’da kullanılan ışık kaynakları

4.1.7.Tezgahlar Ve Masalar
Maksimum dayanıklılık ve işlevsellik için tezgahlar ve masalar özel olarak imal
edilmelidir. Baskı süreci uzun, yorucu ve tekrar eden bir süreçtir. Baskı ustasının
ve baskıya yardım eden asistanların daha az yorulmasını sağlamak ve olası kazaları
engellemek için tezgahlar ideal yükseklikte olmalıdır. Kişiye göre ideal yüksekliğin
belirlemesi için genel bir formül vardır. Buna göre dirsek (90 ° açıyla bükülmüş) ve
zemin arasındaki mesafe ölçülür. Bu mesafeden 20 cm çıkartılarak ideal tezgah
yüksekliği belirlenebilir.

Uluslararası standartlardaki ayakta çalışmaya uygun

tezgah yükseklikleri (85-90 cm) genel olarak uygundur. İşleme ve çizim tabloları
sabit, sağlam ve düz olmalıdır.

Yüzeyler, litografik taşların ağırlığına

dayanabilmenin yanı sıra kimyasal ve solvent dökülmelerine karşı da dayanaklı
galvanizli sac ile kaplanabilir. Plastik laminat ve sıkıştırılmış ahşap malzemeler
raflar, dolaplar ve hafif hizmet tipi tezgahlar için uygun malzemelerdir.

Baskı

boyasının karıştırıldığı ve merdane ile boyanın açıldığı alanlar için kolayca
temizlenebilecek cam yüzeyler ya da emici olmayan pürüzsüz taş yüzeyler tercih
edilmelidir. Cam ucuz maliyeti nedeniyle daha çok tercih edilmektedir.

Dou Printstudio’da bulunan grenleme ve çizim alanın tezgah yüksekliği baskı
presinin tablasının yüksekliğine göre ayarlanmıştır. Bu sayede ağır taşların
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taşınması sırasında taşların kaldırılıp indirilmesine gerek duyulmamaktadır. Boya
tezgahı ise yerden 85 cm yükseklikte olup ideal çalışma yüksekliğindedir (bkz
Görsel 39). Boya tezgahı çizilmeyen ve aynı zamanda kolayca temizlenebilen ve
çözücü solventlere dayanıklı tek parça granittir. Çizim için kullanılan masa
atölyedeki taşların ağırlığından çok daha fazlasını kaldırabilecek yapıdadır (bkz.
Görsel 41). Ayrıca atölyede hareketli ve katlanır yapıda olan, baskı sürecinde ihtiyaç
duyulduğunda

çeşitli amaçlarla

kullanılabilen

bir de

ışıklı çizim masası

bulunmaktadır (bkz Görsel 40). Bu masa üstünde kağıtlar hazırlanmakta, baskı
sırasında kağıtlar üst üste istiflenmekte ya da sanatçılar tarafından özellikle çok
renkli çalışmaların ön hazırlığında kullanılmaktadır.

Görsel 39. Dou Printstudio’da kullanılan boya tezgahı

67

Görsel 40. Dou Printstudio’da kullanılan çok amaçlı ışıklı, katlanır masa

Görsel 41. Dou Printstudio’da kullanılan taşların ağırlığını taşıyacak yapıda çizim masası

4.2. Özel Çalışma Alanları
İş akışının sorunsuz ve verimli bir şekilde yapılmasına yardımcı olmak için, çalışma
sürecinin her aşaması için birbirine mantıksal yakınlıkta ayrı alanlar oluşturulmalıdır.
Bazı alanlar aynı yardımcı programları ve egzoz birimlerini paylaşabilirken diğerleri
paylaşamaz. Aşağıdaki bölümlerin her biri, orijinal bir litografi oluşturmanın çeşitli
aşamalarına karşılık gelir ve her alanın gereksinimlerini açıklar.
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4.2.1.Grenleme Alanı
Taşların tesviye edildiği ve hazırlandığı grenleme alanı, taş depolama alanının
yakınında yer almalıdır. Şunları içermelidir:
• Grenleme havuzu;
• Taşları kurutmak ve levigatörleri depolamak için bir tezgah;
• Kalıbın hazırlanması için gereken kimyasalların, grenlemede kullanılan mekanik
aşındırıcıların depolandığı ve lavaboya yakın konumlandırılmış raflar;
• Taşların depolandığı alan.
Eğer bu alan aynı zamanda asitleme ve / veya fotografik işlemler gibi havalandırma
gerektiren faaliyetler için kullanılacaksa, grenleme havuzunun bir ucuna lokal olarak
emiş yapan bir aspiratör bulundurulması tavsiye edilmektedir.

Atölyelerin fiziki

durumlarına göre özel olarak imal edilen grenleme lavaboları taşların ağırlığına
dayanabilmeli ve mutlaka giderinde bir çökertme havuzu bulunmalıdır. Su
kaynağına yakın olacak şekilde konumlandırılmalı, sağlam bir şekilde duvara
sabitlenebilir ya da grenleme esnasında hareket etmesini engelleyecek bir yapıda
olmalıdır. Grenleme lavabolarında kullanılan muslukların hortum takmaya müsait bir
yapıda olması önerilmektedir. Hortumun ucuna takılan bir fıskiye yardımıyla
grenlemeden arta kalan tanecikler ve bu süreçte ortaya çıkan çamur kalıntılarının
taşlardan hızla uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Lavabonun arkasındaki duvar, su
sıçramasına karşı korumak için plastik veya metal ile kaplanabilir yada ıslak
mekanlarda kullanılan seramikler ile kaplanabilir. Taşların seviyesini kontrol etmek
için kalibre edilmiş bir metal düz kenarın yanı sıra kalıbın hazırlanması için süreçte
gerekebilecek diğer malzemelerin grenleme alanına yakın ve kolayca erişilebilecek
noktalara konumlandırılması çalışma rahatlığı için önemlidir. Ağar taşları kaldırmak
için atölyede kullanılan bir lift yoksa, grenleme lavabosunun yüksekliği, atölyede
kullanılan presin tablası ve çizim yapılan tezgahların yüksekliğinde olması önerilir.

Dou Printstudio’da taşların grenlenmesi için özel bir alan vardır (bkz Görsel 42).
Taşların ağırlığını kaldırabilecek yapıda bir grenleme lavabosu bulunan bu alan
taşların depolandığı yere yakın ve aynı zamanda su kaynağının olduğu yere
konumlandırılmıştır. Önünde bulunduğu duvar olası su ve çamur sıçramalarından
etkilenmeyecek fayanslar ile kaplıdır. Grenleme lavabosu bir çökerme havuzuna
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bağlanmıştır. Çamurlu su burada dinlendirilerek çamurun dibe akması sağlanır.
Çamurdan arınan su kanalizasyona yönlendirilerek olası tıkanmaların önüne geçilir.
Bu alanda taşların grenlenmesinde gerekecek ekipman ve malzemelerin
depolandığı raflar yer almaktadır. Çalışma sırasında verimi artırmak için
malzemelere kolay erişim önemlidir. Ayrıca grenleme lavabosunun tekerlekli yapısı
sayesinde kolayca hareket ettirilebilmekte işleme alanı, taşların taşındığı araba veya
üzerine konulan mukavvalar ile baskıların istiflenmesi için kullanılabilmektedir.

Görsel 42. Dou Printstudio’da kullanılan taş grenleme alanı

4.2.2.Çizim Alanı
Sanatçıların resimlerini taşların üzerine çizdikleri alan şunları içermelidir:
• en büyük taşların da sığabileceği, sağlam masalar;
• Tutarlı ve uygun bir ışık kaynağı;
• Düzenli aralıklarla yerleştirilmiş elektrik prizleri (lambalar, saç kurutma makineleri,
fanlar ve müzik çalarlar için);
• Eskizleri ve devam etmekte olan çalışmaların asılabileceği ve görünür panolar;
• Çizim malzemeleri, eskiz kağıtları ve provaları saklamak için raflar veya
çekmeceler.

70

Profesyonel bir atölyede sanatçılara özel bir çizim alanı sağlanması tercih edilir.
Okul atölyelerinde ortak masalar öğrenciler arasında paylaştırılabilir. Işık tüm alana
eşit olarak yayılmalıdır. Çizimin yapıldığı alan sanatçıyı motive edecek, mümkünse
gerektiğinde gün ışığı alabilecek ve ferah bir yapıda olması tavsiye edilmektedir.
Büyük taşların bu alana rahatça getirilebilmesi için eğer tekerlekli bir sehpa
kullanılıyorsa çizim yapılan masa atölyedeki grenleme lavabosu ve pres gibi diğer
alanlarla uyumlu yükseklikte olmalıdır.

Dou Printstudio’da çizim alanı atölyenin en aydınlık noktası olan vitrinin hemen
önüne konumlandırılmıştır (bkz. Görsel 43). Bu alan gün ışığını iyi şekilde almakta
ve aynı zamanda ihtiyaç durumuda kullanılabilecek yapay ışık kaynaklarına da
sahiptir. Çizim alanında kullanılan masa atölyedeki en büyük taşın rahatça
yerleştirilebileceği büyüklükte ve dayanımdadır. Masanın yüksekliği presin tablası
ve grenleme lavabosunun yüksekliğiyle aynıdır. Sanatçıların çalışma sürecinin
keyifli ve verimli olması için kullanılabilecek çizim materyalleri bu masa üzerinde yer
almaktadır. Isıtıcıya en yakın yer olan bu alanda aynı zamanda çok sayıda elektirik
prizi de bulunmaktadır. Sanatçıların kullanabileceği kablosuz müzik sistemi ve çaykahve makinaları da bu alanda yer almaktadır.

Görsel 43. Dou Printstudio’da kullanılan çizim alanı
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4.2.3.Fotolitografi Alanı
Fotolitografik işlemlerin, ışığa ve sıcaklığa duyarlı olmaları nedeniyle özel
gereksinimleri vardır.

Fotolitografik plakalar üzerinde görüntüleri pozlamak için

kullanılan fotolitografi alanı, tamamen karartılabilmeli ve kırmızı veya sarı emniyet
ışıklarıyla aydınlatılabilmelidir. İklim kontrolü önemlidir. Bu işlemlerde kullanılan
kimyasalların çoğu oldukça zehirlidir ve lokal havalandırmaların yanı sıra bu
malzemelerin saklanabileceği uygun depolama alanları gerektirir. Fotolitografik
çalışma yapan bir stüdyonun, kullanılan en büyük plakayı sığabileceği kadar büyük
bir lavabonun yanında bu büyüklükteki kalıbı alabilecek bir pozlama ünitesi
bulunmalıdır. Çalışmaların sorunsuzca yapılabilmesi için güvenli ışık olarak da
tanımlanan diazo lambası ya da kırmızı karanlık oda lambası bulunmalıdır. Sınırlı
alana sahip atölyelerde, fotolitografik işleme alanını başka bir alanla birleştirebilir.
Genellikle grenleme alanı, plakalar geliştirmek için tercih edilmektedir; ancak,
özellikle filmlerin kalıba pozlandığı durumlarda, grenleme alanından taşınan tozlar
pozlama esnasında sorunlar yaratabilmektedir. Grenleme alanında fotolitografik
plakalarla

çalışılıyorsa,

fotolitografik

plakaların

kum

kontaminasyonundan

korunması önemlidir.

Dou Printstudio’da fotolitografi için özel bir alan bulunmamaktadır. Fotolitografi için
presin tablasına bağlanan aparat mevcuttur. Fotolitografi baskılar yapılacağı zaman
kalıplar dışarda hazırlatılmaktadır.

4.2.4.İşleme Alanı
Taşlar ve plakalar, baskı ön hazırlıklarının yapıldığı özel bir alana ihtiyaç duyar. Bu
alanda genellikle çıkartma mürekkebi ve ikinci asitleme işlemleri yapılmaktadır. Bu
alan iyi havalandırılmalı ve hem lavabonun hem de presin yakınında merkezi olarak
konumlandırılmalıdır. Şunları içermelidir:
• Boyanın hazırlandığı ve merdane ile açıldığı alana yakın olmalı ayrıca aşındırıcı
kimyasallara ve taşların ağırlığına dayanıklı bir yapıda olmalıdır.
• Çıkartma mürekkebi için gerekli malzemelere yakın konumlanmalı;
• Asitle indirgeme için gerekli materyalleri depolayabilmeli;
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• Havalandırmaya sahip olmalıdır.

Genellikle küçük ölçekli atölyelerde taşlar ve plakalar baskı öncesi hazırlıklarının
yapıldığı özel bir alan yerine bütün bu işlemler pres tablası üzerinde yapılmaktadır.
Büyük ölçekli atölyelerde birden fazla kalıpla aynı anda çalışılmaktadır. Ayrı bir
işleme alanın varlığı atölyede baskısı süren diğer çalışmalara fırsat vermektedir. Bu
alan güçlü havalandırma gerektiren chine collé, metalik tozların uygulanması veya
yoğun kimyasal ve mekanik müdahalelerle yapılan çalışmalar için kullanışlı olabilir.
Gerekli tüm baskı öncesi malzemeler, işleme tablasında kolayca erişilebilecek bir
yerde olmalıdır. Atölye çalışmalarında enerjiyi verimli kullanmak uzun ve zorlu baskı
süreçleri için önemlidir.

Dou Printstudio’da işleme alanı olarak özel bir alan bulunmamaktadır. Çoğu zaman
presin tablası üzerinde ya da grenleme lavabosu üzerinde kalıbın hazırlanmasıyla
ilgili işlemler yapılmaktadır. Atölyenin yerleşimi sayesinde gerekli malzemelere
erişim kolayca sağlanabilmektedir.

4.2.5.Baskı Alanı
Baskıların biriktirildiği ve baskının yapıldığı alan şunları içerir:
• Pres, havalandırma sistemi
• Presi çevreleyen masalar
• İkili boya istasyonu (biri renkli diğeri siyah). Çıkartma mürekkebi, kalıbı temizlemek
için gerekli malzemeler ve merdanelerin depolandığı alana yakın olması önerilir.
• Baskıların biriktirileceği bir kurutma rafı.
Baskı alanı için en verimli konfigürasyon, boya istasyonunun da bulunduğu
tezgahlar ile at nalı biçiminde çevrelenmiş ve presin ortaya konumlandırıldığı
düzendir. Bu yerleşim planında baskı ustası baskı sırasında fazla yürümek zorunda
kalmadan daha verimli çalışmasına olanak vermektedir. Presin çevresindeki açıklık
taşların taşınabileceği kadar geniş olmalı, atölye içerisindeki sirkülasyona engel
olmamalı ama aynı zamanda da baskı ustasının boyaya alacağı tezgaha
olabildiğince yakın olmalıdır. Özel bir kurutma rafı yoksa yapılan baskılar uygun bir
masa üstünde biriktirilebilir. Baskı alanın düzeni baskı ustasının ihtiyacı olabilecek
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bütün malzemelere kolayca erişimi sağlayabilecek şekilde olmalıdır. Presin
yakınında kirli bezlerin biriktirilebileceği ve solventli atıkların atılabileceği ayrı bir atık
kutusu olmalı ayrıca atık kağıtlar için de bir geri dönüşüm kutusu yerleştirilmelidir.
Solventler ve baskı kimyasalları baskı alanına yakın ateşe dayanıklı bir dolapta
saklanmalıdır.

Litografi atölyelerinde boyanın açıldığı tezgahlar genellikle presin yakınlarına
konumlandırılır. Mürekkep alanın kolay erişilebilir olması önemlidir. Baskı sürecinin
belki de en yorucu kısmı her baskıda tekrar tekrar kalıba merdaneyle boya
verilmesidir. Merdaneler çoğunlukla ağırlığı azaltılmış malzemelerden üretilse de
uzun çalıma saatlerinin sonunda 2-3 kg’lık bir ağırlık bile baskı ustası için zorlayıcı
olabilir.

Çıkartma

konumlandırılabilir.

mürekkebi

için

bir

alan

kalıcı

olarak

tezgah

üstüne

Bazı atölyelerde Boyanın açıldığı alan hareketli yapıda

olabilmektedir. Baskı sürecinin rahat ilerlemesi için düzen çok önemlidir. İşlerin
kontrolden çıkması ve ortalığın dağılması çok olası bir durum olduğundan atölyede
yer alan masaların üzerinin boş kalabilmesi önemlidir. Bu nedenle merdaneler
çoğunlukla boyanın açıldığı alandaki duvara monte edilir. Kağıtların konduğu
masalar atölyede basılabilecek en büyük boyutlu kağıtların kolayca sığabileceği
ölçülerde olmalıdır. Kağıdın kirlenmemesi için her zaman kusursuz tutulmaları
gerekir. Büyük atölyeler için en az 92 x 185 x 76 cm ölçülerinde masalar önerilir.
Provaları incelenmesi için duvarlara panolar asılabilir. Bir atölyede birden fazla
baskı makinesi varsa, benzer istasyonları birbirine bitişik olarak düzenlenmesi
önerilmektedir.

Dou Printstudio’da baskı alanı çalışma süresince baskı ustasının en verimli şekilde
çalışabilmesi için kompakt bir yapıda tasarlanmıştır. Baskı presi atölyenin merkezine
ve geçişleri engellemeyecek şekilde yerleştirilmiştir. Hemen yanına da boyanın
hazırlandığı ve merdane ile açıldığı alan konumlandırılmıştır. Bu sayede baskı
ustası baskı süreci boyunca fazla hareket etmeden işlemleri tekrarlayabilir. Bu
alanda boyalar, spatulalar, boyaların hazırlanmasında gerekecek yardımcı katkılar
depolanmaktadır. Kauçuk ve deri merdaneler de bu alanda bulunan rafların altına
asılmaktadır (bkz. Görsel 44). Atölyede kullanılan boya merdaneleri düşük ağırlıkta
alüminyum gövdeye sahiptir.
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Görsel 44. Dou Printstudio baskı alanı ve çevresi

4.2.6.Mürekkep Karıştırma Alanı
Provalar ve baskı için renkli mürekkeplerin karıştırılacağı ayrı bir yüzey gereklidir.
Merdane ile boyanın açıldığı tezgah yeterince büyükse bu alanda mürekkepler
karıştırılarak renk edeleri yapılabilir. Mürekkep karıştırma alanı yeterli doğal ışığa
veya dengeli yapay ışığa sahip olmalıdır. Mürekkep kutuları için bu alanın üstüne
raflar ve altta yer alabilecek dolaplarda baskı boyalarını modifiye etmek için
kullanılan katkılar depolanabilir.

Dou Printstudio’da baskı alanın bir parçası olan mürekkep karıştırma alanı boya
tezgahı ile aynı yeri paylaşmaktadır. Atölyenin mimari yapısı sayesinde gün ışığı
atölyenin her alanına rahatlıkla erişebilmekte olup yapay ışık kaynaklarıyla da ortam
ışığı desteklenmektedir. Ortam ışığının katkısıyla hazırlanan renkler yanıltıcı
olmamaktadır.
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4.2.7.Kağıt Alanı
Litografi atölyelerinde kağıtların ve bitmiş baskıların saklanması, kağıtların
kenarlarının yırtılması, hizalama işaretlerinin konulması ve baskıların kontrol
edilmesi ayrıca bitmiş baskıların imzalanabilmesi için temiz bir alana ihtiyaç vardır.
Bu alan bitmiş baskıların fotoğraflanması ve sergilenmesi için de kullanılabilir. Bu
alan şunları içerir:
• Yeterli, temiz masa alanı;
• Bitmiş baskıların depolaması için harita plan dolapları;
• Toplu kağıtların saklandığı raflar.
Litografi atölyelerinde kağıdın işlendiği ve depolandığı her alan kirden arındırılmış
ve kağıdı hem basılmadan önce hem de sonra korumak için sıcaklık ve nem
kontrollü olmalıdır. Kağıdı yırtmak ve baskıları incelemek için pürüzsüz, temiz
yüzeylere sahip büyük masalar tercih edilmektedir. Çelik cetveller ve kağıt yırtma
cihazları kalıcı olarak bu alanda bir masaya tutturulabilir ya da bir duvara asılabilir.
Tamamlanmış baskıları proje çantalarında veya mümkünse harita plan dolaplarında
saklanması önerilir. 94 x 130 x 8 cm boyutundaki çekmeceler çoğu kağıt için yeterli
büyüklüktedir. Transfer kağıtları ve prova baskıda kullanılan kağıtlar farklı
çekmecelerde ya da rulo şeklinde saklanabilir.

Dou Printstudio küçük bir atölye olması nedeniyle fazla kağıt stoğu tutma ihtiyacı
duymamaktadır. Çalışılacak işe göre kağıtlar her seferinde yeniden satın
alınmaktadır. Prova baskılarının saklanabilmesi için harita plan dolabı mantığında
üretilmiş özel raflı bir dolap ve ayrıca bitmiş baskıların saklanabilmesi için bir tane
de harita plan dolabı bulunmaktadır (bkz. Görsel 45). Baskı öncesinde kağıtların
hazırlanması için atölyedeki seyyar ışıklı masa kullanılmaktadır. Baskı sırasında
temiz ve kirli alan ayrımı bu masa ile yapılabilmektedir.
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Görsel 45. Dou Printstudio kağıt depolama alanları

4.3. Depolama
Litografide kullanılan çeşitli alet ve malzemeler için uygun depolama, çalışmayı
kolaylaştıracak ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılmasına yardımcı
olacaktır.

4.3.1.Taş Depolama
Taş depolama tesisini hem büyük hem de küçük taşların kolay taşınmasına izin
verecek ve kırılma ve yaralanmalara karşı maksimum güvenlik sağlayacak şekilde
tasarlanmalıdır. Büyük ve küçük taşlar için depolama alanları, mümkün olduğunca
grenleme lavabosuna yakın yerleştirilmelidir.

Genellikle bu amaçla grenleme

lavabolarının altına taşların konulabildiği bölmeler yapılmaktadır. Hem dikey hem de
yatay olarak taşları depolamaya ihtiyaç duyulabilir.
• Dikey depolama: Genellikle 45 x 60 cm ölçülerinden daha küçük taşlar en iyi dikey
olarak depolanmaktadır. Taşların konulacağı raflar depolanacak taşların toplam
ağırlığını kaldırabilecek kadar dayanıklı olmalıdır. Dikey olarak depolanacak
taşlardan en büyük olanları zemin seviyesine yakın bir rafa yerleştirilmesi
önerilmektedir. En alçak rafın altında bile gerekirse forklift kullanıma uygun yükseklik
bırakılması tavsiye edilmektedir. Daha küçük taşlar üst raflarda saklanabilir.
Raflardaki dikey ara parçalar, taşların düşmesini engeller. Depolamadan önce
taşların kuru olduğundan emin olunmalı ayrıca içeri ve dışarı kaydırırken
kenarlarının kırılmaması için özen gösterilmelidir.
• Yatay depolama: 45 x 60 cm ve daha büyük taşların depolanması için genellikle
yatay olarak üst üste konumlandırılmış endüstriyel tekerlekli raflar kullanılmaktadır.
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Görsel 46. Dou Printstudio taş depolama alanı

Taşların kolay tanımlanması için bir kodlama sisteminin oluşturulması tavsiye edilir:
Her taşın boyutlarını, depolama rafında işaretlenmiş bir sayıya veya baş harflere
karşılık gelen numara veya baş harflerle boyanabilir. Taşın kalitesini belirtmek için
renk kodları kullanılabilir. Litografi taşları çıktıkları derinliğe bulundukları bölgeye
göre farklı kalitelerde olabilir. En yüksek kaliteli taşlar gri renkte ve damarsız yapıda,
kaliteli taşlar krem renginde, sert ve damarsız yapıda, orta kalite taşlar yumuşak,
damarlı yapıda ve en düşük kalite taşlar fosilleşmiş ve alacalı görünümdedir.
Kodlama, belirli iş türleri için hızlı taş seçimine izin verir ve atölyedeki her taşın baskı
performansını kaydetmek için sistematik bir yol sunar.

Ayrıca, her taşın farklı

özelliklerinin not edildiği bir taş günlüğü tutmak atölyelerde işleri kolaylaştıran bir
yöntem olarak bilinir.

Dou Printstudio taşlarını depolanması için taşların ağırlığını taşıyacak yapıda, metal
profilden iskelete sahip taş depolama rafları bulunmaktadır (bkz. Görsel 46). Taşlar
yatık şekilde bu raflarda depolanmaktadır. Atölyede toplamda 9 adet litografi taşı
bulunmaktadır bu taşlardan en büyükleri krem rengi, yüksek kaliteli, sert ve
damarsız yapıda, 50,5 x 66 cm ve 43,5 x 60,5 cm ölçülerindedir. Aynı özelliklere
sahip 38,5x28 ölçülerinde bir taş ve yine aynı özelliklerde 25x30 cm ebatlarında üç
taş daha bulunmaktadır. En yüksek kaliteli gri renkli taşlardan da 25x19,5,cm
27x20,5cm, 37x28 cm ebatlarında olmak üzere üç taş daha vardır. Taşların
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karakteristik özelliklerini içeren bir taş günlüğü tutulmamıştır. Bunun eksikliği kimi
çalışmalarda hissedilmektedir. Ancak taşların kalınlıkları düzenli olarak ölçülmekte
ve ölçüm tarihi ile birlikte kayıt altına alınmaktadır.

4.3.2.Kağıt Depolama
Birçok küçük atölye gerektikçe kağıt satın alırken, daha büyük atölyeler genellikle
önemli miktarda kağıt stokları tutmaktadırlar. Kağıt ve bitmiş baskılar toz ve
böceklerden ve mümkün olduğu ölçüde sıcaklık ve nemdeki dalgalanmalardan
korunmalıdır. Kağıtlar orijinal ambalajında (asitsiz olması koşuluyla) ve düz şekilde
saklanmalıdır. Kağıtların saklandığı alan ph kontrollü ve loş sayılabilecek bir alan
olmalıdır. Harita plan dolaplarında saklana kağıtların ezilmemesi için çekmecelerin
aşırı yüklenmesi tavsiye edilmez.

Dou Printstudio küçük bir atölye olması nedeniyle kağıt stoğu tutmamaktadır. Ancak
dönemlik olarak toplu kağıt alımı gerçekleştirmekte ve bu kağıtları harita plan
dolaplarında saklamaktadır.

4.3.3.Organik Solvent Depolama
Litografide kullanılan tüm solventler yanıcıdır ve özel saklama koşulları gerektirir
Atölyenin kurulumunda solvent ve kimyasal depolaması için uygun bir yer
belirlenmelidir. Yoğun trafikten uzak, beton zeminlere sahip, serin, havalandırılmış
bir alan bu tarz kimyasalların saklanması için idealdir. Bağımsız bir havalandırma
sistemi olmasa da bu alanın atölyenin havasını kirletmemesi için dışarıya açılan bir
havalandırma borusu olması önerilir.

Ek güvenlik önlemi olarak olası elektrik

kaçaklarına karşı bir topraklama kablosu bağlanması önerilir.

Dou Printstudio’da kimyaların depolandığı özel bir dolap bulunmaktadır. Bu dolap
bir havalandırma sistemine sahip değildir. Ancak güvenlik önlemi olarak saklanan
kimyasallar havası alınmış ve korozyona dirençli özel ambalajlarda tutulmaktadır.
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4.4. Atölyenin Konumu
Açılması planlanan bir litografi atölyesi için uygun bir yer seçerken dikkate alınması
gereken birçok faktör vardır: atölyenin misyonu, sanatçılara ve koleksiyonculara
erişilebilirlik ve satın alınacak veya kiralanacak mülklerin maliyeti ve mevcudiyeti bu
faktörlerden en önemlileri olarak sıralanabilir. Tek bir sanatçı tarafından kişisel
çalışmalarının üretimi amacıyla kurulmuş küçük bir atölye konumunu belirlerken
daha

özgür

davranabilirken,

büyük

atölyeler

sanatçıların

erişebileceği,

koleksiyonerlerin ziyaret edebileceği ve potansiyel alıcıların da gözü önünde olacağı
bir konumu tercih etmesi tavsiye edilir. Kentsel veya kırsal konumların her biri belirli
avantajlar ve dezavantajlara sahiptir. Atölyeye uygun mekanlar şehir merkezine
uzak alanlarda seçeneğin daha fazla ve görece daha ucuz maliyetlere bulunabilmesi
nedeniyle tercih edilebilirken, bir metropol ortamındaki atölye ise insanların daha
fazla erişebildiği ve daha görünür olması ile tercih nedeni olabilir. Müzelerin,
galerilerin ve canlı bir sanat topluluğunun varlığı, daha fazla potansiyel alıcı ve
erişim sağlanabilecek büyük bir sanatçı nüfusu gibi nedenler merkezde olan
atölyelerin avantajları olarak gösterilebilir. Ancak bazı sanatçılar, daha az dikkat
dağınıklığı ile çalışmalarına daha fazla odaklanabilecekleri izole bir yeri tercih
edebilir. Baskı resim alanında öğrenci yetiştiren bir üniversite, öğrenci stajyerleri ve
asistanları için mükemmel bir insan kaynağı sunabilir. Ancak bölgede başka baskı
atölyelerinin varlığı, olası işbirlikleri için bir fırsat mı mi yoksa çok fazla rekabete
neden olabilecek bir tehdit mi olduğunun düşünülmesi önerilmektedir.

Dou Printstudio Ankara şehir merkezinde, Kuzgun Caddesi’nde bulunmaktadır. İlk
açılış amacında Doğu Gündoğdu’nun kendi baskılarını yapması olsa da atölyenin
konumu sayesinde pek çok sanatçının ve galerinin kolay erişimi, atölyeyi işbirikçi bir
yapıya dönüştürmüştür. Civarda pek çok sanat galerisi ve sanatçı atölyesi
bulunmaktadır. Sanatçı ve küratörlerin sık sık ziyaret ettiği atölye, pek çok
bağlantısını da konumunun avantajını kullanarak sağlamıştır.

80

4.5. Atölye Modelleri
Konumun ötesinde, her litografi atölyesinin misyonu, kaynakları ve fiziksel tesisi ile
ilgili özel ihtiyaçları olmaktadır. Bireysel bir sanatçı / baskıcı için kurulan küçük bir
atölye, birçok sanatçının aynı anda ya da guruplar halinde çalışabildiği kooperatif
atölyelerden kurulum ve işletme maliyetleri bakımından çok uygundur. Sanatçılara
teknik destek sağlayan ve bir usta baskıcı ile birlikte hizmet sunan işbirlikçi atölyeler,
çok yönlü olma gereksinimlerinden ötürü, kurulum ve işletme süreçleri karmaşık
olma eğilimindedir.

Litografi atölyeleri kapsam ve tür bakımından çeşitlilik

göstermektedirler. Bazı atölyeler bağımsız, özel girişim veya kar amacı gütmeyen
kuruluşlar olarak faaliyet gösterirken, bazıları da bir okul veya müze bünyesinde
faaliyet göstermektedir.

4.5.1.Özel Atölyeler
Yerleşik bir atölyeye erişimi olmayan Litograflar kendi atölyelerini kurma yoluna
gidebilirler. Bu atölye yalnızca sanatçı / baskıcının çalışmaları için kullanılacaksa,
kendi çalışma yöntemlerine uygun ekipman ve malzemeler satın alınabilir. Litografi
tekniği büyük ölçüde ekipmana bağlı olduğundan, özel bir atölye bile önemli bir
yatırım gerektirebilir. Verimli bir atölye en az için 35m2’lik bir alan önerilmektedir.
Bu amaçla kendi işlerini üretecek sanatçı / baskıcılar bir garaj veya bodrum katı
atölye amacıyla dönüştürülebilir.

Küçük çaplı üretimleri olan bir atölye kağıt,

baskılar ve kimyasallar için fazla depolama alanı gerektirmeyebilir. Birden fazla
temiz ve büyük masa baskı sürecinde gerekebilecek olası alanlar için kullanılabilir.
Atölyenin iş hacmi ne olursa olsun mekana uygun bir havalandırma sistemi mutlaka
kurulmalıdır. Temel litografi ekipmanlarından olan deri merdane, baskı sırasında
kullanılacak kompozisyon ve taşların büyüklüklerine göre farklı boyutlarda kauçuk
merdaneler, farklı ebatlarda birkaç taş başlangıç olarak küçük bir atölye kurmak için
yeterli sayılabilir. Çizim malzemeleri, mürekkepler ve sarf malzemelerinin miktarı ve
çeşidi, sanatçının bireysel ihtiyaçlarına göre belirlenebilir.

4.5.2.Kooperatif Atölyeler
Kooperatif atölyenin temel prensibi, bir grup sanatçı / baskıcının bir baskı stüdyosu
kurma ve işletme amacıyla maliyetleri paylaşmasına dayanır. Çoğunlukla kâr amacı
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gütmeyen kuruluşlar olarak işletilen kooperatif atölyeler, genellikle derslerin verildiği
ve halka açık ücretli baskı yapma olanaklarının olduğu kuruluşlardır. Bazı kooperatif
atölyelerde ayrıca bir usta baskıcı eşliğinde çalışmak isteyen sanatçılara da
hizmetler sunar. Kooperatif üyeleri, atölyeyi kullanabilmek için genellikle aylık veya
yıllık olarak ücret öderler. Bu atölyelerde operasyonel sorumluluklar üyeler arasında
paylaşılabilir.

Atölyeye bağlı bir sergi alanı genellikle üyelik için teşvik

yaratmaktadır. Bu seri alanındaki satışlarından alınacak gelir yüzdesi, atölye için
kazanç sağlama yöntemlerinden biri olabilir.

4.5.3.Okul Atölyeleri
Bir okul atölyesi genellikle özel bir sanat okuluna veya yüksek öğrenim kurumuna
bağlıdır, yurt dışında bazı güzel sanatlar liselerinde de litografi dersleri verilmektedir.
İyi planlanmış, iyi donanımlı ve bakımlı bir öğrenci atölyesi öğrenmeyi kolaylaştırır.
İdeal baskı eğitimi için bir okul, öğrencilerin becerilerini tam olarak geliştirmelerine
olanak sağlayacak, belirli uzmanlığa sahip eğitmenler tarafından öğretilen ve her
baskı tekniği için ayrı atölyelere sahip olmalıdır. Aynı zamanda, disiplinler arası fikir
alışverişine de ortam sağlamalıdır. Tekniğin ustalığı önemli olsa da, diğer sanat
mecraları gibi baskı da nihayetinde bir sanatçının kişisel fikirlerini ve estetik
kaygılarını ifade etmek için bir araçtır.

Personele ayrılan bütçe ve öğrenci sayısı, bir okul atölyesi işletmek için gereken
eğitmen ve asistan sayısını belirlemede temel ölçüttür. Tam zamanlı, ücretli bir
atölye teknisyeni, litografi bilgisine sahip, öğrencilere ders saatleri dışında yardım
edebilecek ve atölyenin iyi korunmasına destek olacak nitelikte olmalıdır. Okul
atölyelerinin bakımı, ekipmanların yoğun kullanımı nedeniyle sık bir gerekliliktir. Sık
bakımlara bağlı mali yük çoğu okul atölyesi için bir sorundur. Öğrencilerin çalışma
disiplini ve sorumlu tutumları öğrenmeyi ve üretimi kolaylaştırmaktadır.

Tam

zamanlı bir teknisyeni olmayan okul atölyeleri deneyimli öğrencilerinden destek
alabilir.
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Bütçe
Özel eğitim kurumlarına bağlı atölyelerde eğitmenlerinin maaşları ve genel atölye
giderleri genellikle kurum tarafından ödenir.

Ekipman ve malzemelerin yoğun

kullanımı ve atölyenin bakımı bütçenin belirlenmesinde önemli bir unsurdur.
Dışarıya açık kurslardan elde edilecek gelirlerle bu maliyetlerin bir kısmı
karşılanabilir.

Yer Gereksinimleri
Öğrenci trafiğini kaldıracak kadar geniş alan, okul atölyeleri için yüksek bir önceliktir.
On iki öğrenciden oluşan bir sınıf için, çizim alanı en az 35 m2 olması önerilmektedir.
Çizim yapılan alandaki masaların altına harita plan dolapları yerleştirilebilir bu
sayede öğrencilerin baskılarını saklama için ayrıca büyük bir alana gerek
kalmayabilir. Grenleme ve işleme alanları aynı anda birkaç öğrencinin aynı anda
çalışmasına yetecek kadar geniş olmalıdır. Yaklaşık 70 m2’lik bir alan, üç pres ve
bir işleme alanı için yeterli olabilir.

Grenleme ve depolama için atölyenin

kapasitesine bağlı olarak belirlenecek ilave alanlar gereklidir.

Ekipman ve Malzemeler
12-15 öğrenciden oluşan sınıflar için en az üç pres, yeterli sayıda taş, ve merdane
öğrencilerin birbirini fazla beklemeden çalışmasına olanak verecektir.

İsrafı

önlemek için kağıt, kimyasallar, mürekkepler ve çözücüler gibi sarf malzemeleri
atölye sorumlusunun denetiminde öğrencilere kullandırılmalıdır. Sarf malzemeleri
büyük miktarlarda sipariş edildiğinde genellikle daha ucuz olmaktadır. Diğer
departmanlar ve / veya matbaacılarla iş birliği maliyetleri düşürebilir. Kağıt ve sarf
malzeme stoklarının düzenli kontrolü yeniden siparişlerin doğru zamanda ve görece
daha ekonomik olmasını sağlamakta, bu sayede atölyedeki süreçlerin aksamasını
engellemektedir. Çoğu okul atölyesinde, öğrenciler baskı yapacakları kağıtları ve
diğer malzemeleri doğrudan kendileri satın almaktadır.

Depolama
Bir okul atölyesinde kimyasallar ve çözücüler için uygun depolama çok önemlidir.
Yurt dışında bulunan çoğu okulda toksik materyallerin depolanmasını ve atılmasını
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düzenleyen yönergeler bulunmaktadır. Bir okul atölyesinde, öğrencilerin bağımsız
olarak kağıt satın almıyorsa, stoklarında büyük miktarda kağıda ihtiyaç duymaktadır.
Bu durum büyük depolama alanlarını beraberinde getirmektedir. Okul ortamında
baskı boyutları genellikle küçük olmasına rağmen, öğrenci sayısına bağlı olarak
baskıların depolanması için önemli ölçüde bir alan gerek vardır. Atık kağıt çokça
çıkacağından, kağıtların toplanacağı bir geri dönüş kutusu bulundurulmalıdır.
Mümkünse kağıtlar, temiz ve kuru bir alanda ve preslerden uzak saklanmalıdır.
Devam eden çalışmaların ve bitmiş baskıların depolanması için harita plan
dolaplarının yerleştirilebileceği, ortak bir alan tahsis edilebilir.

4.5.4.Kurumlara Bağlı İşbirlikçi Atölyeler
Özellikle yurtdışında üniversiteler, sanat okulları veya müzeler gibi kurumlarla
bağlantılı birçok atölye vardır. Bu atölyeler, çoğunlukla profesyonel işbirliğine dayalı
baskıların yapıldığı yerler olmasa da, öğrencilerin ve / veya kursiyerlerin öğrenme
deneyimlerini genişletmek amacıyla sanatçıların ve farklı kurumlardan gelen sanatçı
akademisyenlerin ziyaret ettiği, baskı yaptığı atölyelerdir. Bu atölyeler, yürütülen
projelerin maliyetlerini desteklemek veya kuruma bir gelir akışı sağlamak amacıyla
üretilen baskıları satabilirler. Kurumsal işbirlikçi atölyelerde kurumsal yapı farklılık
gösterebilir. Örneğin Tamarind Enstitüsü, New Mexico Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi ile ilişkili ancak Sanat ve Sanat Tarihi Bölümünden bağımsız bir yapıdadır.
Bazı atölyeler bir eğitim kurumunun sanat departmanı ile ilişkili ve sadece öğretim
üyeleri ve misafir sanatçılar ile çalışmaktadır. Wisconsin Üniversitesi, Madison'a
bağlı Tandem Press ise bağımsız bir atölye gibi çalışmakta, üniversite dışında özel
bir atölye alanına sahip olan kurum okul dışındaki sanatçılarla da işbirlikleri
yapmaktadır. Bu atölyelerin yer ve bütçe ihtiyaçları hedeflerine ve misyonuna göre
değişkenlik göstermektedir. Profesyonel sonuçlar elde etmek için öğrenci
atölyelerinden farklı bir mekanın kullanılması tavsiye edilmektedir.

Edisyon

satışından gelir elde etmeyi amaçlayan atölyeler, pazarlama ve dağıtım konusunda
uzman bir personele sahip olmalı ayrıca eser fiyatlarını gerçekçi şekilde
belirlemelidir.
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4.5.5.Özel İşbirlikçi Atölyeler
Özel işbirlikçi atölyelerin esas amacı sanatçılara, yerleşik bir litografi atölyesinde ve
profesyonel olarak eğitilmiş usta baskıcıların (master printer) katkılarıyla baskı
yapma hizmeti sunan küçük bir işletmedir. Bu tip atölyeler, litografi ekipmanına
erişimi olmayan veya baskının geniş teknik yönlerine ilgi veya bilgisi olmayan
sanatçılara davet veya ücret karşılığında hizmet vermektedir.

Küçük atölyelerde usta baskıcı (master printer), küratör, reklamcı, işletme müdürü
ve sekreter gibi pek çok rolü yerine getiren tek bir kişiyle faaliyet gösterirken, büyük
atölyelerde bu roller alanında uzman personelin istihdamı ile yürütülmektedir.
Atölyenin aynı zamanda ağırlayabileceği sanatçı sayısı, doğrudan mevcut usta
baskıcı (master printer) ve destek personeli ile ilgilidir. Atölye asistanları, genellikle
baskı resim alanında eğitim veren okullardaki öğrencilerden stajyer sıfatı ile
sağlanabilir. Asistanlar baskıya, atölyenin bakımına veya idari görevlerde yardımcı
olabilirler.

İki kişilik kadroya sahip bir atölye, iş yükünü baskıların üretimiyle

doğrudan ilgili işbirliği, baskı, sarf malzemesi siparişi ve bakım gibi tüm
faaliyetlerden sorumlu olan bir usta yazıcı (master printer) ile pazarlama, reklam ve
iletişim gibi idari görevleri yerine getiren bir yönetici arasında bölebilir. Daha büyük
atölyelerde, bitmiş baskılarla ilgili tüm konulardan sorumlu bir küratör bulunabilir.
Atölyenin büyüklüğüne bakılmaksızın, kalite kontrol ve baskı dokümantasyonu dahil
olmak

üzere

küratöryel

prosedürler,

profesyonel

baskı

atölyelerinin

sorumluluğundadır.

Dou Printstudio şu anda özel işbirlikçi baskı atölyesi modelinde faaliyet
göstermektedir. Atölye hem ücrete dayalı hem de davete dayalı işbirlikleri
yapmaktadır. Kuruluşundan bugüne on iki sanatçı ile çeşitli işbirlikleri yapmıştır.
Atölyenin kurucusu Doğu Gündoğdu aynı zamanda usta baskıcı olarak atölyede
hizmet vermektedir. Tek personel ile çalışmaya başlayan atölye kısa süre önce
ekibini genişletmiş, küratoryal işlerden sorumlu Yazın Öztürk, iletişim ve
dokümantasyondan sorumlu Naz Önen ile çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca
2021-2022 yaz dönemi için staj başvurusunda bulunan Bilkent Üniversitesi Güzel
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden iki öğrenci olmuştur. Bu öğrenciler yaz
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dönemi ve sonrasında atölyede baskı ve idari işlere yardımcı olmak üzere istihdam
edilecektir.

Bütçe
Atölye ne kadar iyi organize edilirse, o kadar verimli çalışır ve başarılı olma olasılığı
o kadar artar. Her işte olduğu gibi, gerçekçilik ve dikkatli planlama başarı için çok
önemlidir. Bir atölye kurarken önden büyük bir meblağ yatırmak ve maliyetli bir
girişimi sürdürmek için ortaya çıkan baskıyla mücadele etmek yerine, küçük
başlamak ve işletmenin doğal olarak büyümesine izin vermek önerilmektedir. Küçük
bir profesyonel atölye kurmak bile nispeten büyük bir sermaye harcaması
gerektirdiğinden, yeni kurulan bir atölye müşteri portföyünü oluşturup kar elde edene
kadar işletme maliyetlerini karşılayacak yeterli başlangıç sermayesine sahip
olmalıdır, bu süreç birkaç yıl sürebilir.

Atölyenin türüne bakılmaksızın, işletme sahibi veya yöneticisi, işle ilgili tüm
harcamaların ve gelirlerin doğru ve eksiksiz mali kayıtlarını tutmalıdır. İşletme
maliyetlerini belirlemenin basit bir yolu, her ay için kira, sigorta primleri, kredi
ödemeleri, vergiler , faturalar, maaşlar ve mesleki ücretler (dış muhasebe gibi) gibi
tüm sabit maliyetleri listelemelidir. Öngörülüyorsa, seyahat, eğlence ve reklam gibi
atölyenin diğer maliyetleri için de aylık bir bütçe ayırmanız önerilir. Bitmiş bir baskı
elde etmek için atölyenin kağıt, mürekkep ve kimyasallar gibi değişken maliyetleri
de (belirli bir ayda bir mağazanın üstlendiği projelerin sayısına ve kapsamına bağlı
olarak değişmektedir.) hesaba katması gerekir. Saat başına yaklaşık bir işletme
maliyeti hesaplayabilmek için için tüm bu maliyetlerin toplamı bir ay boyunca
çalışılan saat sayısına bölünür.

Maliyetleri tahmin etmek, bazen sanatçıların

projelerine göre zor olabilir. Ön hazırlık, kağıtların hazırlanması, grenleme, prova
ve baskı gibi projenin çeşitli yönlerine harcanan zamanı ve her proje için malzeme
harcamalarının kaydının tutulması önerilmektedir. Bu kayıtlar çalışma takvimi ve
gelecekte daha doğru proje bütçeleri oluşturmak için yararlı olan modelleri ortaya
çıkaracaktır.
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Alan Gereksinimleri
Profesyonel atölyeler için minimum alan gereksinimi, tek presli bir mağaza için 90m2
ve birkaç baskı makinesi ve altı ila sekiz çalışanı olan bir atölye için ise 450 m2
civarında olması tavsiye edilmektedir. Mekan büyüklükleri en ideal koşular göz
önüne alınarak önerilmektedir. En yüksek verimlilik için atölye içeresinde rahat bir
trafik olmalı, bu doğrultuda mekan doğru şekilde kurgulanmalıdır. Profesyonel
atölyelerde ekipmana yapılacak yatırım iş hacmi ile dengeli olmalıdır. İki usta yazıcı
olan bir atölyede mekana ve bütçeye bağlı olarak iki baskı alanı kurabilir veya aynı
baskı makinesinde iki baskı vardiyası programlanabilir. Her koşulda baskı atölyeleri
çalışmaya devam edebilmek için gelirlerine bağlı olarak yatırımlarını yapmalıdır.
Planlanan çalışma takvimine uymak için yeterli malzeme stoku olmalıdır; aksi
takdirde, gerekli bir malzemenin tükenmesi nedeniyle baskı sürecinde aksamalar
olabilir. Daha düşük birim maliyetlerinden yararlanmak için mümkün olduğunda
kağıt dahil sarf malzemelerinin toplu olarak sipariş edilmesi tavsiye edilmektedir.
Stokların kaydı hem vergi raporlama amacıyla hem de gelecekteki işletme
maliyetlerini tahmin etmek için özenli tutulmalıdır.

Baskı ve Kağıt Saklama
Kağıt ve tamamlanmış baskılar için saklama ihtiyaçları atölyenin üretim programına
ve baskı ebatlarına göre değişiklik göstermektedir.

Aktif bir programa sahip

atölyeler, çok çeşitli kağıtlara ihtiyaç duyabilir. Basılan çalışmaları yayınlayan ve
pazarlayan atölyeler, tamamlanmış baskıları saklayacağı büyük bir depolama
alanlarına ihtiyaç duymaktadır.

Bakım ve Temizlik
Düzenli bakım, her atölyede olduğu gibi profesyonel atölyeler için de çok önemlidir.
Temiz baskıların üretilmesi profesyonel atölyeler için önemli bir koşuldur.
Profesyonelliğin göstergeleri yalnızca donanımlı bir atölye ve alanında uzman
personel değil ve aynı zamanda genel temizlik ve verimliliktir de. Temizlik ve bakım
daha verimli iş akışı sağlanmasına destek olur, teşvik eder.
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4.6. İşbirlikçi Litografi Atölyelerinin İş Modelleri
1963 yılında Tamarind, Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi kendine yeten litografi
atölyelerinin geliştirilmesi amacıyla bir rapor yayınlamıştır. O dönem sınırlı sayıda
olan atölyeler için raporda yalnızca birkaç iş modelinden bahsedilmiştir.
Günümüzde, dünya çapında yüzlerce profesyonel işbirlikçi atölye faaliyet
göstermektedir. Dünya genelinde pek çok işbirlikçi atölye sanatçılarla iki temel
finansal düzenleme türü sunarak hizmet vermektedir. İlk finansal modelde atölyeler,
sanatçılarla ücretli işbirlikleri yapar. Bu tip işbirliklerinde çoğu sanatçı galeri desteği
yada bir sponsor aracılığı ile atölye çalışmasını gerçekleştirmektedir. İkinci modelde
ise atölyeler sanatçılarla davet üzerine çalışmaktadır. Bu tip işbirliklerinde atölyeler
aynı zamanda yayıncılık rolünü de üstlenirler. Yayıncı olan atölyeler kazançlarını
Basılan edisyonların satışı üzerinden sağlamaktadırlar. Bazı atölyeler, nakit akışını
hızlandırmak ve karı artırmak amacıyla hem ücrete dayalı hem de davete dayalı
işbirliklerini beraber yürütmektedir.

4.6.1.Ücrete Dayalı İşbirliği
Ücrete sayalı işbirliği, sanatçının veya bir galeri gibi sanatçının bir temsilcisinin
atölye hizmetleri için ödeme yaptığı durumları ifade eder.
karmaşıklığına göre ücretlendirme yapılabilir.

İşin karakterine ve

Bu tür işbirliklerinde maliyetlerin

belirlenmesi için, atölyenin işletme maliyetlerini ve projeyi tamamlamak için gereken
süreyi tahmin edebilmesi gerekir.

Ücrete dayalı işbirliklerinde hızlı nakit akışı

avantaj olmaktadır. Projeyi planlarken bir tür depozito istemek (ve aynı zamanda
ödeme

politikasını

açıklığa

kavuşturmak

için)

ve

tamamlanan

yayımlanmadan önce ödemenin tamamını talep etmek önerilir.

basım

Sanatçı veya

dışarıdan bir yayıncı. Fiyatlandırma politikası için saatlik ücret veya renk başına
ücret gibi farklı politikalar belirlenebilir. Baskı boyutuna ve renk sayısına göre
belirlenen taban ücret politikasında, prova baskılar dahil tüm maliyetleri karşılayacak
şekilde planlama yapılmalıdır (ek baskı ve renk denemeleri de ücrete dahil edilmesi
önerilir). Fotografik işlemler ve degradeli renkler veya chine collé gibi ekstra zaman
gerektiren özel teknikler için ek ücret talep edilebilir. Tamarind Enstitü’nün ücret
politikası, tamamladıkları her proje için usta baskıcılar (master printer) tarafından
tutulan kapsamlı çalışma saati kayıtlarına göre oluşturulmaktadır. Hazırlanacak
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ücret cetveli atölyenin işletme maliyetlerine göre olmalı ve aynı zamanda diğer rakip
atölyelerle rekabet edebilmelidir.

Dou Printstudio ücrete dayalı işbirlikleri ile çalışmalar yapmaktadır. Bu şekilde
çalışılan sanatçılardan biri Antonio Cosentin’dur. 2020 yılında sanatçı atölyeye
galerisi Zilberman’ın desteği ile gelmiştir. Sanatçının retrospektif sergisi için basılan
kataloğa konmak üzere 100 edisyon 20x24 cm ebatlarında tek renkli litografi baskı
sipariş edilmiştir. Süreç sonunda hatasız 137 edisyon baskı üretilmiş bunlardan 100
tanesi numaralandırılarak imzalanmış kalanları ise sınıflandırılmış baskılar olarak
sanatçı tarafından imzalanmıştır.

4.6.2.Davete Dayalı İşbirliği - Yayıncılık
İkinci işletme türü yayıncılıktır. Sanatçılar, dağıtım ve satış sorumluluğunu üstlenen
baskı atölyesinde baskılar üretmek üzere davet edilir. Bazı durumlarda, üçüncü bir
taraf olarak galeriler ya da farklı yayıncılar sanatçı ve stüdyo arasında aracı görevi
görebilir. Ancak birçok özel işbirlikçi atölye hem yayıncı hem de basımcı rolüne
sahiptir.

Davete dayalı işbirliği, ücrete dayalı işbirliğine kıyasla daha fazla kar

potansiyeline sahiptir. Ancak daha fazla risk içerir ve birçok değişken kar marjını
etkiler. Davete dayalı işbirliklerinde pazarlama ve dağıtım maliyetleri de dikkate
alınarak sermaye planlaması yapılmalıdır. Genellikle projeye yapılan yatırım ile
baskıların satışından elde edilecek kazanç arasında önemli bir zaman aralığı vardır.

Dou Printstudio genel olarak davete dayalı işbirlikleriyle çalışmaktadır. Bugüne
kadar çalışılan çoğu sanatçı davet usulü ile gelmiştir. İşbirliği yapılan sanatçıların
talepleri doğrultusunda farklı sanatçı tazminatı ödeme yöntemleri kullanılmıştır.

4.6.3.Sanatçı Tazminatı
Davete dayalı işbirliklerinde genellikle sanatçının seyahat masrafları, günlük
harcırahı, üretimi için gerekecek materyaller, basılacak işlerin dağıtımı ve
pazarlaması gibi projenin tüm maliyetleri atölye tarafından karşılanmaktadır. Bu
koşullarda bile sanatçılar çalışmalarının karşılığını almalıdır. Birkaç yöntem ile
sanatçının payı verilebilir:
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• Sanatçıya bir maaş veya bir ücret ödenebilir. Bu şartlarda atölye edisyonların
tamamının kontrolünü elinde tutar. Bu yöntem en basit ve en doğrudan yollardan
biridir. Yurt dışında pek çok sanatçı, baskıların satışından sorumlu olmadıkları için
bu yöntemi tercih etmektedirler.
• Edisyonların paylaşılması bir seçenektir. Baskılar, sanatçı ve atölye arasında
paylaşılır. Bu seçenekte atölye satış için sanatçıyla rekabet edebilir.
• Sanatçı ve atölye baskının masraflarını ve satıştan elde edilecek geliri yarı yarıya
paylaşması.
• Sanatçılara satılan baskılar için bir telif ödenmesi. Satış yapıldıkça, satış gelirinin
önceden belirlenmiş bir yüzdesi sanatçıya ödenir. Bu seçeneğin tercih edilmesi
durumunda Atölye, yatırımını korumak için telif hakkı ödemeden önce üretim
maliyetlerini geri kazanmak isteyebilir.

Sorumluluk ve sanatçıya hızlı ödeme

yapılması önemli olduğundan, bu daha karmaşık ve zaman alıcı bir alternatiftir.
Atölyeler, atölyenin tercih ve ihtiyaçlarına ve birlikte çalıştığı sanatçılara bağlı olarak
bu düzenlemelerden birini veya birkaçını kullanabilir. Baskı ustasının bir sanatçıyla
yaptığı mali düzenlemelerden bağımsız olarak, her bir tarafın sorumluluklarını
belirten yazılı bir anlaşma olması önerilir. Bir anlaşma, yanlış anlamaların
önlenmesine yardımcı olacak ve hem atölyeyi hem de sanatçıyı korumaya yardımcı
olacaktır.

Dou Printstudio’nun davete dayalı işbirliği yaptığı Gökhun Baltacı, Ramazan Can,
Aslı Işıksal ve Ekin Kılıç Ezer için baskıların ve basım maliyetlerinin paylaşıldığı
sanatçı tazminatı ödeme modeli uygulanmıştır. Hüseyin Arıcı ve Uzay Çöpü için ise
satışlardan elde edilen kazançtan belirlenen oranda komisyon ödemesi yapılarak
sanatçı tazminatı karşılanmıştır.

4.7. Telif Hakkı Mülkiyeti
Bir atölye yayıncı olarak hareket etse de sanatçı, aksi belirtilmediği sürece
oluşturduğu görsellerin telif hakkını elinde tutar. Dünyadaki en önemli baskı
atölyelerinden biri olan Tamarind Enstitü eser satışlarını veya kurumun çalışmalarını
teşvik etmek amacıyla basılan eserlerin görsellerini ve çalışma sürecinden
fotoğrafları sanatçının yazılı izni doğrultusunda kullanmaktadır. Atölye, sanatçının
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yazılı izni olmadan görseli başka bir amaçla kullanamaz veya başkalarına kullanma
izni veremez.

4.8. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Görünürlüğü artırmak ve iyi toplumsal ilişkileri kurmak, saygı inşa etmenin ve
dolayısıyla başarılı bir iş kurup sürdürmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Dikkati atölyeye
çekecek etkinlikler, izleyicilere ulaşmaya ve atölyenin itibarını artırmaya yardımcı
olabilir. Litografi sürecinin "gizemi" bir atölyenin ilgi uyandırmada kullanacağı en
önemli araçlarından biri olabilir. Medyanın sürekli olarak dikkat çekiçi ilginç konular
aradığı bilinen bir gerçektir. Sanat ve sanatçıların ise medya için özel bir cazibesinin
olduğu söylenebilir. Genel olarak litografinin bilinirliğinin neredeyse tüm dünyada
düşük olması tanıtım noktasında zorluk çıkartabilir. Litografi pek çok kişi tarafından
ofset süreciyle ilişkilendirilmekte, bir dergi veya gazeteyi veya en iyi ihtimalle
müzelerin hediyelik eşya dükkanlarında satılan posterleri anımsatmaktadır.
Litografinin özgün sanatsal üretimi hedefleyen bir mecra olduğu bilgisi toplumlara
ve sanat izleyicisine aktarılmalıdır. Bu amaçla pek çok yönteme başvurulabilir. Olası
yöntemler aşağıda açıklanmıştır.

4.8.1.Basın Bültenleri
Doğru yerde yayınlanmış bir makale, birçok ücretli reklamdan daha kazançlı olabilir.
Ulusal ve yerel medyayı atölyenin faaliyetleri ve düzenlediği özel etkinlikleri
hakkında bilgilendirmek için basın bültenleri kullanılabilir. Bu bültenler çeşitli medya
kuruluşlarına, konuyla ilgili internet sitelerine, ilgili dergilere ve gazetelere (yerel okul
gazeteleri, müze yayınları ve birçok yerde bulunan ücretsiz sanat etkinlik rehberleri
v.b.),

ilgili

sosyal

medya

hesaplarına

gönderilebilir.

Basın

bültenlerinin

hazırlanmasında temel gazetecilik yönergeleri izlenebilir. Genel kural, "kim, ne,
nerede, ne zaman, neden ve nasıl" sorularına cevap veren ve en önemli bilgilerin
önce yer aldığı metinlerdir.

Yazılacak başlık, hikayenin özünü aktaracak nitelikte

olmalı, okuyucunun dikkatini çeken güçlü ve açık bir paragraf ile başlanmalıdır.
Diğer paragraflar, olay hakkında ek bilgi ve organizasyon hakkında temel bilgiler
vermelidir. İletişim bilgileri de mutlaka bu metinde yer almalıdır.
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4.8.2.Özel Etkinlikler
Potansiyel müşterileri çekmek için halk veya özel ilgi grupları için özel etkinlikler
planlanabilir. Düzenlenecek bütün etkinliklerin sosyal medya ve basın kanalları
aracılığı ile duyurulması amaç doğrultusunda önemlidir.

Bu etkinlikler şunları

içerebilir:
• kapının herkese açık olduğu davetler (open house) ve düzenli olarak planlanan
atölye tanıtım turları;
• Çalıştaylar;
• Koleksiyonerler için forumlar;
• Sergi açılışları;
• Sanatçı toplulukları ve / veya sanatçı konuşmaları;
• Atölye mekanın sanatçı toplulukları için bir buluşma mekanı olarak kullanılması;
• Eser satışı amacıyla atölyede veya çevrimiçi düzenlenecek müzayedeler.

Dou Printstudio bugüne kadar pek çok etkinlik düzenlemiş ya da farklı kurum ve
kişilerin düzenlediği etkinliklere davetli olarak katılmıştır. Bu etkinliklerden belki de
en önemlilerinden biri 4 Haziran 2020 yılında Mixer Galeri’nin Printed Re-Visited
sergisi kapsamında düzenlediği online litografi çalıştayıdır. Çalıştaya Türkiye’nin
önemli sanat kuruluşlarından kişiler ve koleksiyonerler katılmış olup çalıştay
sonrasında atölyenin bilinirliği ciddi oranda artmıştır. Bu çalıştay sonrası Zilberman
galeri işbirliği için atölye ile iletişime geçmiştir. Bir diğer önemli etkinlik de fotoğraf
sanatçı ve müzisyen Thomas Hetmanek’in düzenlediği Kimyasal Muhabbetler
konuşma serisidir. Kimyasal Muhabbetler konuşma serisini 5. Bölümüne konu olan
Dou Printstudio, sonrasında bu konuşmadan kaynaklı pek çok eser satışı yapmıştır.
TED Kolleji Ankara’yada 29 Nisan 2021 tarihinde litografi tekniği hakkında eğitici bir
sunum yapılmıştır.

6 Kasım 2021 litografinin mucidi Alois Senefelder’in doğumunun 250 yaş günüdür.
Dou Printstudio Senefelder’i anmak amacıyla 1. Türkiye Litografi Günleri (Litho Days
in Turkey) etkinliğini gerçkleştirmiştir. Etkinliğe sponsor aramak amacıyla ilk olarak
Goethe Enstitü Ankara ile 10 Şubat 2021 tarihinde iletişime geçilmiştir. Enstitü
Müdürü Dr. Friedrich Dahlhaus ve Kültürel Etkinlikler Uzmanı Linda Rödel Çiftçi 19
92

Şubat 2021 tarihinde atölyeyi ziyarete gelmiş ve olası işbirliği ile ilgili görüşmeler
yapılmıştır. Bu toplantının ardından gerekli çalışmalar yapılmış olup ikinci toplantı 3
Mayıs 2021 tarihinde online olarak yapılmıştır.

Başta Norveç Büyükelçiliğinden alınan hibe olmak üzere pek çok sponsor desteği
ile 1. Türkiye Litografi Günleri (Litho Days in Turkey) etkinliği Kasım ayı boyunca
gerçekleşmiştir (bkz. Görsel 47). Şu an için Türkiye’nin tek işbirlikçi baskı atölyesi
Dou Printstudio 2021 yılında farklı disiplinden 10 sanatçıyla iş birliği yapmış ve
alanda daha önceden yeterli deneyimi olmayan bu sanatçılarla litografi baskılar
üretmiştir. Daha sonrasında baskılar 2021 yılı Kasım ayı boyunca Türkiye Litografi
Günleri kapsamında Ka Atölye Ankara’da “Bir Dosta Mektup” isimli sergide
izleyiciyle buluşmuştur (bkz. Görsel 48, 49). Sergide Anne Kari Odegard (bkz.
Görsel 57, 60), Aslı Işıksal (bkz. Görsel 59), Burçak Bingöl (bkz. Görsel 50), Deniz
Gül (bkz. Görsel 53), Fırat Güner (bkz. Görsel 51), Furkan Öztekin (bkz. Görsel 58),
Gökhun Baltacı (bkz. Görsel 56), Gözde İlkin (bkz. Görsel 52), Hayri Şengün (bkz.
Görsel 54, 55), Sinan Logie (bkz. Görsel61) ve konuk sanatçı olarak Olivia
Christen’ın işleri yer almıştır. Ayrıca Türkiye Litografi Günleri kapsamında
“Türkiye’de Erişilebilir Sanat ve Baskı Kültürü” konulu panel düzenlenmiştir.
Panelistler, Sinan Demirtaş, Eda Kehale Argün, Bengü Gün, Zeynep ve Şakir Kış
(Bigbaboli Print House), Ozan Bilginer ve panel moderatörü Engin Esen’dir (bkz.
Görsel 62, 63). Olivia Christen tarafından litografi baskı çalıştayı gerçekleştirilmiş,
çalıştay çıktıları Bilkent Üniversitesi’nde sergilenmiştir (bkz. Görsel 68, 69). Bir
Dosta Mektup isimli sergide yer alan sanatçıların deneyimleri paylaştıkları sanatçı
konuşmaları kasım ayı boyunca yapılmıştır (bkz. Görsel 64, 65, 66, 67).
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Görsel 47. Türkiye Litografi Günleri Posteri, Kasım 2021, Ankara. Dou Printstudio. ErişimTarihi:
15.12.2021. https://www.douprintstudio.com/events
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Görsel 48. Bir Dosta Mektup” sergisinden, Ka Atölye, 2021, Ankara. Dou Printstudio. ErişimTarihi:
15.12.2021. https://www.douprintstudio.com/events

Görsel 49. Bir Dosta Mektup” sergisinden, Ka Atölye, 2021, Ankara. Dou Printstudio.
ErişimTarihi: 15.12.2021. https://www.douprintstudio.com/events
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Görsel 50. Burçak Bingöl, “Yerini Arayan Kabın Rüyası”, 56x76 cm, (23 Ed. + 1 A.P. + 3
P.P. + 1 H.C.), 5 Renk Orijinal Litografi.

96

Görsel 51. Fırat Güner, “Badem Çiçekleri”, 54x76 cm, (24 Ed. + 1 A.P. + 2 P.P.), 5 Renk
Orijinal Litografi

97

Görsel 52. Gözde İlkin, İsimsiz, 56x76 cm (25 Ed. + 3 P.P.), 6 Renk Orijinal Litografi.

Görsel 53. Deniz Gül, “Original Lithography for Rock Id..”, 26.8x38.3 cm, 4 Çeşitlendirilmiş
Edisyon (12 Ex. + 1 A.P. + 3 P.P. + 2 H.C.), 6 Renk Orijinal Litografi.
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Görsel 54. Hayri Şengün, “Bir Biçim Miti”, 28x38 cm, (13 Ed. + 3 A.P. + 2 P.P. + 1 H.C.), 2
Renk Orijinal Litografi.

Görsel 55. Hayri Şengün, “Paganlar Neye Taparlar”, 28x38 cm, (13 Ed. + 3 A.P. + 2 P.P. + 1
H.C.), 3 Renk Orijinal Litografi.
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Görsel 56. Gökhun Baltacı ,İsimsiz , 56x76 cm, (25 Ed. + 2 A.P. + 3 P.P. +1 H.C.), 10 Renk
Orijinal Litografi.
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Görsel 57. Anne Kari Ødegård, “Enti”, 56x76 cm, (25 Ed. + 2 A.P. + 3 P.P. + 1 H.C.), 2 Renk
Orijinal Litografi.

Görsel 58. Furkan Öztekin,“Güneş Doğana Kadar Sohbet”, 28x38 cm, (25 Ed. + 1 A.P. + 3
P.P.), 4 Renk Orijinal Litografi
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Görsel 59. Aslı Işıksal, “Uzak-Yakın”, 56x76 cm, (25 Ed. + 3 P.P.), Tek Renk Orijinal
Litografi

Görsel 60. Anne Kari Ødegård, “Another Enti”, 38x50 cm, (25 Ed. + 2 A.P. + 3 P.P. + 1
H.C.), 2 Renk Orijinal Litografi
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Görsel 61. Sinan Logie, İsimsiz, 56x76 cm, (23 Ed. + 2 A.P. + 3 P.P. + 2 H.C. +1 H.M.P.), 2
Renk Orijinal Litografi
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Görsel 62. Türkiye’de Erişilebilir Sanat ve Baskı Kültürü” konulu panelden, ÇSM, 2021, Ankara.
Dou Printstudio. ErişimTarihi: 15.12.2021. https://www.douprintstudio.com/events

Görsel 63. Türkiye’de Erişilebilir Sanat ve Baskı Kültürü” konulu panelden, ÇSM, 2021, Ankara.
Dou Printstudio. ErişimTarihi: 15.12.2021. https://www.douprintstudio.com/events
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Görsel 64. Bir Dosta Mektup” sergisi sanatçı konuşmalarından, Ka Atölye, 2021, Ankara. Dou
Printstudio. ErişimTarihi: 15.12.2021. https://www.douprintstudio.com/events

Görsel 65. Bir Dosta Mektup” sergisi sanatçı konuşmalarından, Ka Atölye, 2021, Ankara. Dou
Printstudio. ErişimTarihi: 15.12.2021. https://www.douprintstudio.com/events
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Görsel 66. Bir Dosta Mektup” sergisi sanatçı konuşmalarından, Ka Atölye, 2021, Anknara. Dou
Printstudio. ErişimTarihi: 15.12.2021. https://www.douprintstudio.com/events

Görsel 67. Bir Dosta Mektup” sergisi sanatçı konuşmalarından, Ka Atölye, 2021, Ankara. Dou
Printstudio. ErişimTarihi: 15.12.2021. https://www.douprintstudio.com/events
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Görsel 68. Olivia Christen tarafından gerçekleştirilen litografi baskı çalıştayından, Dou Printstudio,
2021, Ankara. Dou Printstudio. ErişimTarihi: 15.12.2021. https://www.douprintstudio.com/events

Görsel 69. Olivia Christen tarafından gerçekleştirilen litografi baskı çalıştayı sergisinden, Bilkent
Üniversitesi, 2021, Ankara. Dou Printstudio. ErişimTarihi: 15.12.2021.
https://www.douprintstudio.com/events
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4.8.3.İletişim
Sosyal medya, elektronik haberleşme, telefon, posta ya da doğrudan kişisel iletişim
bir atölyenin devam eden başarısı için çok önemlidir. E-posta listeleri için veri
tabanlarının oluşturulması ker işletmenin kurumsal iletişimi açısından çok önemlidir.
İyi bir posta listesi etkili iletişim için temel araçlardan biridir. Bu listeleri güncel tutmak
için her gün birkaç dakika harcamak gerekebilir. Sıfırdan yaratılacak bir eposta
listesi için yerel sanat kuruluşları ve galeriler ile iletişime geçilebilir, bu tip kurumlar
listelerini paylaşmaya istekli olabilir. Potansiyel her müşteri için olabildiğince fazla
bilgi kayıt altına alınmalıdır. Bu bilgilerde koleksiyoncunun beklentileri ve önceki
satın alımları gibi bilgiler yer alabilir. Potansiyel müşterilerle ilgilerini çekebilecek
yeni baskılar, projeler ve etkinlikler hakkında iletişim kurulması tavsiye edilir. Sanatla
ilgili diğer sosyal etkinliklere katılım, sanatçılarla ve potansiyel müşterilerle tanışmak
ve gelecekte verimli olabilecek bağlantılar kurmak için fırsatlar yaratabilir. Tanışılan
kişilerden bir kartvizit istenebilir. Edinilen iletişim bilgilerin atölyenin veri tabanına
kaydedilmelidir. Edinilen kartvizitler ve atölyenin iletişim biriminde saklanması
tavsiye edilir. Basılı veya elektronik haber bültenleri, atölyenin son faaliyetlerini
iletmek, olası işbirlikleri ve potansiyel alıcıların ilgisini çekmek için mükemmel bir
araç olabilir.

4.8.4.Eğitim Materyalleri
Baskıresim, konusundaki bilinç eksikliği neredeyse tüm dünyada bir sorun olarak
karşılaşılmaktadır.

Uzman

olmayan

kişiler

genellikle

orijinal

baskıları

reprodüksiyonlarla karıştırmakta ve "çoklu orijinalik (multiple-original)" fikrini
kavramakta güçlük çekmektedir. Süreci anlatan basılı materyaller, web siteleri ve
süreci gösteren videolar halkın yanı sıra, konu hakkında bilgili sanılan galeri ve
müze personelinin süreç hakkında bilgilendirilmesine yardımcı olacaktır. Bilinci
arttırmak için atölyeler, yerel bir müze veya galeriyle işbirliği içinde konferanslar ve
sanatçı konuşmaları organize edebilir. Baskı yapma süreçleri ve sanatçıların neden
baskıyı tercih ettikleri hakkındaki bilgilendirici buluşmalar, Orijinal baskıların takdiri
için kritik önem taşımaktadır.
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Dou Printstudio litografinin bilinirliğini artırmak, süreci paylaşmak amacıyla çalıştığı
sanatçılar ile kısa videolar hazırlamaktadır. Hazırlana videolar atölyenin sosyal
medya hesaplarında ve YouTube kanlında paylaşılmaktadır. Bu güne kadar sekiz
farklı sanatçı için birer dakikalık video hazırlanmış olup ayrıca sürecin detaylarının
gösterildiği bir de uzun video hazırlanmıştır. Bu videoların tamamı atölyenin iletişim
ve dokümantasyon sorumlusu olan Naz Önen tarafından çekilmekte ve
kurgulanmaktadır.

4.9. Pazarlama
Atölyenin faaliyetlerine bağlı olarak, basılan işleri farklı türden izleyicilere
pazarlamak gerekli olabilir. Atölye bir kooperatif çabası olarak kurulmuşsa veya
ücrete dayalı işbirliği ile çalışıyorsa, sanatçılarla iletişim önemli olacaktır. Davete
dayalı işbirliği ile çalışan bir atölye, sanatçılar ve koleksiyoncularla olduğu kadar
galeriler ve müze küratörleriyle de temasa geçmesi gerekebilir. Pazarlama, önemli
ölçüde masraf ve zaman gerektiren bir çabadır. Konusunda uzman personel ve
yaratıcı bir pazarlama stratejisi pazarlama süreçlerinde etkili birer araçtır. Küçük
atölyeler için, tanıtım ağızdan ağıza olabilirken, satılacak önemli miktarda edisyona
sahip atölyeler için pazarlama faaliyetleri bir ihtiyaçtır.

Dou Printstudio üretmiş olduğu baskıların gösterimini yapabilmek ve aynı zamanda
satış potansiyelini arttırmak adına “Trésor” isminde ufak bir galeriyi atölyenin alt
katında hayata geçirmiştir (bkz. Görsel 70). Bu alanda atölyede üretilen işler
çerçeveli şekilde sergilenmektedir. Düzenli olarak ziyaret edilebilen bu mekan
sayesinde atölyenin baskı satış kapasitesi artmıştır.
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Görsel 70. Dou Printstudio - Trésor, Ankara

4.9.1.Fiyatlandırma
Ücretli işbirliklerinde de davete dayalı işbirliklerinde de üretilecek olan edisyonların
fiyatlarının belirlenmesinde pek çok faktör göz önüne alınmalıdır. Ücrete dayalı
işbirliklerinde genel olarak atölyeler iş yapmanın maliyetine bir kar marjı ekleyerek
edisyonların toplamının değerini bulabilir. Toplam değer basılan iş sayısına
bölünerek birim fiyatı hesaplanabilir. Belirlenen fiyat adil ve aynı zamanda rekabetçi
olması önerilir. İş yapma maliyeti gelir potansiyelinden fazlaysa maliyetlerin
azaltılması yoluna gidilebilir. Baskılar genellikle üretim maliyetlerini ve aynı
zamanda sanatçının itibarını da içeren pazar potansiyelini yansıtacak şekilde
fiyatlandırılır. Bazı sanatçılar, çalışmalarına daha geniş erişim sağlamak için baskı
fiyatlarını düşük tutmak ister; ancak karmaşık bir baskının üretilmesi çok maliyetli
olabilir. Sanatçılar tek olan üretimler yapıyorsa, edisyon fiyatı ile tek olan eserin
fiyatı arasında mantıklı bir ilişki olmalıdır. Çok genel bir kural olarak, bir baskı,
benzer büyüklükteki benzersiz bir parçanın fiyatının yaklaşık altıda biri olacak
şekilde fiyatlandırılabilir. Genellikle, tüm edisyonların değeri için üretim maliyetinin
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yaklaşık on katı bir fiyat belirlemek sanatçı, stüdyo ve satış temsilcisi için yeterli kar
sağlayabilir. Sanatçının itibarı ve pazar potansiyeli de bu denkleme dahil edilmelidir.
Özel fiyatlandırma politikaları sanatçıya göre gerekli olabilir.

Fiyatın baskı

tamamlanmadan önce belirlenmesi ve duyurulması olası ön satışlar ile projeye
yatırım yapmak için nakit akışı sağlayabilir. Edisyonlar satıldıkça kalanların fiyatı
kademeli olarak arttırılabilir. Fiyatların belirlenmesinde göz önünde bulundurulması
gereken bir diğer husus, bazı edisyonların indirimli bir fiyata satılabilmesidir.
Genellikle

galeriler

yüzde

40-50

komisyon

oranlarıyla

çalışmakta,

sanat

danışmanları için komisyon oranları değişkenlik göstermektedir. Satışlarda
potansiyel alıcıları teşvik etmek için indirim uygulanabilir. Uygulanacak indirimler için
net bir yapı planlanmalıdır.

Dou Printstudio ücretli işbirlikleri için hazırlamış olduğu fiyat cetvelini kullanmaktadır.
Ebat, renk sayısı ve edisyon sayısına göre belirlenen ücrete baskı kağıtları dahil
edilmemektedir. Atölye basılan her işten kendi koleksiyonu için sanatçı tarafından
imzalanmış üç edisyon almaktadır. Sanatçı ve sanatçının bağlı olduğu galerini
yönlendirmesiyle Dou Printstudio yayıncılığını kendi yaptığı baskıların fiyatlarını
belirlemektedir.

4.9.2.Müşterilere Ulaşma
Yeni izleyiciler kazandırmaya devam etmenin yanısra, sanatçı, koleksiyoner, müze
gibi sadık bir müşteri portföyü geliştirmek, tüm

profesyonel atölyelerin hayatta

kalması için önemlidir. Baskı atölyeleri genellikle çalışmalarını düzenli olarak temsil
eden bir galeriyle sürekli ilişki içindedir. Güvenli ilişkilerde tüm taraflar kazanç
sağlayabilir. Galeriler doğrudan iş satın alabilir veya atölye adına belli bir komisyon
karşılığında satış yapabilir. Eser sevkiyatları belirli riskler içermekte ve dikkatli kayıt
tutmayı gerektirmektedir. Baskılar, sanatçıların tek olan üretimlerine daha büyük
yatırımlar yapacak potansiyel alıcı ve koleksiyonerlere ulaşmak için sanatçıyı tanıtıcı
iyi bir yol olabilir.
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Dou Printstudio baskılarının satışında Mixer Galeri, Kovan Enstitü ve KA Atölye ile
doğrudan işbirliği içindedir. Bu kurumlar yaptıkları satıştan komisyon almaktadır.
Ayrıca sanatçıların bağlı olduğu galeriler baskıların satışını yapmaktadır.

Sanat Fuarları
Sanat fuarları koleksiyoncular, galeriler ve küratörlerle etkileşim için popüler
mekanlara dönüşmektedir. Genellikle çok çeşitli ortamlarda, farklı estetik
yaklaşımlarda ve geniş fiyat aralıklarında sanat eserleri sunan fuarlar, büyük
kalabalıklar çekebilme potansiyeline sahiptirler.

Özellikle Amerika Birleşik

Devletleri'nde baskılara adanmış ve bazıları güçlü baskı koleksiyonlarına sahip
müzeler tarafından desteklenen çok sayıda fuar vardır.

Dou Printstudio 2020 yılında Zürih’te düzenlenecek Gentinetta isimli baskı
atölyesinin kuruluşunun yirminci yılı ansına düzenlenecek olan baskı fuarı için davet
almıştır. Ancak Dünya çapında hayatı olumsuz yönde etkileyen pandemi nedeniyle
Fuar gelecek bir tarihe ertelenmiştir. Dou Printstudio 2021 yılı mayıs ayında
İstanbul’da düzenlenmiş olan Borderless Book Fair’e dolaylı yoldan katılmıştır.
Atölyenin doğrudan bir standı olmasa da Gökhun Baltacının baskıları Galeri Nev
aracılığıyla fuarda gösterilmiştir. Baskıların lansmanı fuarda yapılmıştır. 2022
yılında açılacak Borderless Book Fair’e doğrudan katılınması planlanmaktadır. 2022
Art Dubai’de ise Burçak Bingöl ile işbirliğinde üretilen baskı sergilenmiştir.

Müzeler
Hangi müzelerin baskı koleksiyonu olduğunu öğrenmek önemlidir. Bu müzelerin
küratörlerini ziyaret etmek için randevu alınabilir. Pek çok müze sınırlı satın alma
bütçeleri ile çalışsa da atölyenin çalışmalarını görme ve edinme fırsatlarını
memnuniyetle karşılayabilirler. Bir müze, atölyenin eksiksiz arşivi için bir depo
görevi görmeyi bile düşünebilir. Eğer atölye koleksiyonu bir müzede depolanacak
veya sergilenecekse, koleksiyonun uygun şekilde depolanması ve bakımı için
taahhütte bulunmalıdır.

Atölye koleksiyonunun bir müze de saklanması, sergi

fırsatları yaratmakta ve eserin gelecek nesillere aktarılması için güvenli bir sığınak
sağlamaktadır.
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Diğer Seçenekler
Kurumsal koleksiyonların küratörleri, sanat danışmanları, iç mimarlar ve mimarlar,
baskı satışları için diğer iyi bağlantılar olabilir. Boş duvarı doldurmak için sanat
eserleri toplayan yeni kamu binaları toplu satışlar için iyi bir fırsat olabilir. Bunun için
Resmi Gazete’de yayınlanan ihale ilanları takip edilebilir. Boş vitrinler, restoranlar
veya moda evleri gibi alışılmışın dışında sergi alanları da teşhir alanını genişletmek
için olası mekanlardır.

Web Siteleri
Kullanıcı dostu bir web sitesi, potansiyel müşterilere ulaşmak için mükemmel bir
araç olabilir.

Mağazanın tarihi, atölye personelinin nitelikleri, sanatçılar ve

çalışmaları hakkında bilgi içermesi önerilir. Bir web sitesi, atölyedeki süreçleri
gösteren mükemmel bir eğitim aracı olabilir. Birçok hazır yazılım programı, yeterli
olabilecek basit bir site tasarlamak için kullanılabilir.

Dou Printstudio hazır yazılımlar kullanarak bir web sitesi kurmuştur. Siteden
atölyenin tarihi, ekip, çalışılan sanatçılar ve işlerin detayları, online satış ve iletişim
gibi bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Web sitesi mobil cihazlarda da kullanışlı
bir şekilde çalışmaktadır.

Ayrıca atölyenin resmi sosyal medya hesapları

bulunmaktadır. Atölyenin web sitesine www.douprintstudio.com adresinden erişim
sağlanabilir.

Reklam
Elektronik iletişim, atölyeyi pazarlamak için oldukça uygun ve maliyetsiz bir araçtır.
Çekici, gezinmesi kolay bir web sitesi artık bir zorunluluktur. İyi bir e-posta listesi
birçok amaca hizmet edebilir ve aslında ücretsiz bir reklam olarak görülebilir. Yeni
baskıları veya atölyenin web sitesini duyurabilecek medya araçlarına verilebilecek
ücretli reklamlar, daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmak için kullanılabilir.
Dergilerde veya gazetelerde yayınlanacak özellikle büyük, renkli reklamlar oldukça
pahalı olabilir, ancak sonuç alınacaksa kendini kısa sürede amorti edebilir. Sosyal
medya üzerinden yapılacak olan ücretli tanıtımlar da kullanılabilir. “Hash tag”lerin
belirlenmesi ve etkili kullanımı da önemli ölçüde işe yaramaktadır. Belirlenen hedef
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kitleye kolayca erişmekte ve atölyenin bilinirliğini arttırmaktadır. Uygun fiyatlı bir
tanıtım aracı olarak da kamusal alanlara yapıştırılabilen etiketler kullanılabilir. Bu
etiketler aracılığıyla daha kapsamlı bilgi sağlayabilen bir web sitesine yönlendirme
sağlanabilir. Reklamcılığın yaygın bir kuralı, reklamın tekrar tekrar yerleştirilmesiyle
isimin tanınırlığını artırması ve müşterileri iletişime teşvik etmesidir.

Dou Printstudio özellikle Instagram ve YouTube aracılığı ile izleyicilere ve potansiyel
müşterilere ulaşmaktadır. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda,
dikkatli bir planlama yapılmaktadır. En çok izleyiciye ve doğru hedef kitleye ulaşmak
için doğru gün ve zamanlar tercih edilmekte, görünürlüğü arttırmak için kullanılacak
hash tag’ler özenle seçilmektedir. Bu planlamada Instagram’ın analizlerinden
faydalanılmaktadır.

Kimi zaman Instagram üzerinden sponsorlu paylaşımlar

yapılmaktadır. Bu paylaşımlarla hedef kitle bazen web sitesine bazen de doğrudan
alışveriş yapacağı sayfaya yönlendirilmektedir. Sosyal medya paylaşımlarının
neticesinde eser satışları gerçekleşmiş ve yeni izleyicilere ulaşılmıştır. Atölyenin
takipçi sayısı her geçen gün artmaktadır. Atölyenin geniş bir e-posta listesi ve
kurumsal bir mail adresi bulunmaktadır.

4.10.Kaynak Sağlama
Pek çok atölye, ana gelir akışlarını desteklemek için ek gelir kaynaklarına ihtiyaç
duymaktadır. Katkı talep etme, hibe için proje yazma ve ilgili ürün veya hizmetleri
satma dahil olmak üzere ek gelir elde etmenin birçok yolu olsa da her durumda
maliyet ve fayda arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurmak önemlidir.

4.10.1.Bireysel Ve Kurumsal Katkılar
Şahıslardan veya şirketlerden gelen katkılar, projeler veya işletme maliyetleri için
fon sağlayabilir. İnsanlar atölyenin çabasına ve atölyeyle ilişkili kişilere
inandıklarında, genellikle katkıda bulunabilirler. Bazı atölyeler üyelik karşılığında
baskı sunarlar. Üyelik sistemine sahip bazı atölyeler de baskı harici katalog veya
kitap gibi şeyler sunabilir veya özel etkinliklerde atölyeye veya sanatçılara erişim
imkanı verebilirler. Bağışçılara bağış karşılığı sunulacak hediyeler teşvik edici
olabilir. Bu çerçevede verilebilecekler üzerine bir planlama yapılmalıdır. Ayrıca
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bağış toplamak için pek çok online platform bulunmaktadır. Dünya çapında pek çok
atölye ihtiyaçlarını karşılamak için bu platformlar üzerinden bağış kampanyaları
düzenlemektedir.

4.10.2.Hibeler
Hayırsever vakıfların kanunen kar amacı gütmeyen kuruluşlara belirli bir miktar para
bağışlaması zorunludur. Çıkarlarınızı paylaşan bir kurum yada vakıf bulmak
atölyenin mali yükünü ciddi oranda rahatlatabilir. Tek seferlik veya sürekli gelir
kaynağı sağlayan hibe programları bulunmaktadır.

Vakıfların genellikle belirli

öncelikleri vardır bu nedenle verdikleri hibe miktarında sınırlamalar bulunur.

Bir hibe teklifi yazmadan önce fikirlerini almak için program görevlileriyle kişisel
temas şiddetle tavsiye edilmektedir. Sunacağı tavsiyeler sayesinde etkili dosyalar
hazırlanabilir ya da ilgi duymadıkları bir alansa baştan belirtebilirler.

Hibe

başvurularında talimalar eksiksizce izlenmelidir. Çoğu hibe veren kurumun format,
gönderilecek kopya sayısı, eşlik eden materyaller, vb. ile ilgili yönergeleri vardır.
Eğer başvurunuz kabul edilmezse, bir sonraki başvurularda daha başarılı olmanıza
yardımcı olacak geri bildirim lerin istenmesi önerilir.

Dou Printstudio, atölyeye kaynak sağlamak amacıyla 2021 yılında Norveç
Büyükelçiliği Ankara’nın Small Küçük Ölçekli Kültürel Hibe (Scale Cultural Grant)
programına başvuruda bulunmuştur. Hibe programının şartlarından biri olan
kültürler arası etkileşimi desteklemek amacıyla bir artist rezistans programı
önermiştir. Bu hibe programının şartlarından bir de Norveçli partner bir kurum ile
işbirliğidir. Bu bağlamda Norveçli pek çok baskı atölyesi, müze ve sanat galerisi ile
iletişime geçilmiştir. 12 Mayıs 2021 tarihinde Norveç’in en eski baskı atölyelerinden
biri olan Norske Grafikeres Verksted partner kurum olmayı kabul etmiştir. Bütün
şartların

yerine

tamamlanmıştır.

getirilmesiyle
Önerilen

hibe

projenin

programına
kabul

resmi

edilmesi

olarak

başvuru

durumunda

Norveçli

sanatçılardan Anne Kari Ødegård ve Tanja Thorjussen atölyede çalışmak üzere
Türkiye’ye gelecektir. Sanatçıların ulaşım, konaklama, günlük harcırahları gibi
masrafları ve ayrıca atölyenin ihtiyacı olan malzemelerin satın alımları hibe
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programından alınacak bedel ile finanse edilecektir. Hibe başvurusu için gerekli
çalışmalar yapılırken elçilikle defalarca iletişime geçilmiş, fikir ve görüşleri dikkate
alınmıştır. Başvuru 25.5.2021 tarihinde olumlu olarak sonuçlanmış olup bu tarih
itibari ile etkinliğin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.

4.10.3.Ürün Satışları
Toplu baskı alımlarına yönelik ön taahhütler, koleksiyoncular ve stüdyo için bir fırsat
olabilir. Örneğin, bir işletme veya özel bir koleksiyoncu, her yıl belirli sayıda baskıyı
indirimli bir fiyata satın almayı taahhüt edebilir.

Bu satış türü, operasyonel

masrafların ödenmesine yardımcı olabilecek kaynak sağlayabilir. Mağaza logolu
tişörtler, önlükler veya kahve fincanları gibi popüler tüketici ürünlerinin üretilmesi
görece düşük maliyetlidir. Bu ürünlerin satışından ekstra kaynak sağlanabilir.
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5. BÖLÜM: UYGULAMA ÇALIŞMASI
5.1. Konu ve Amaç
Baskı resim pek çok sanatçı için aktif bir arayüzdür. Fikirlerin, deneysel patiklerin ve
disiplinler arası düşüncenin kesişme noktasıdır aynı zamanda ortaya çıkan, eski ve
yeni teknolojilerin birlikte geliştiği ve birbirine karıştığı radikal olarak çağdaş bir
alandır. Bu iç içe geçme durumu baskı sanatını doğrudan melez ve disiplinler arası
bir sanat durumuna getirmektedir. Baskı resim, kökleri sayısız disiplinde olan
sanatçıların, insan yapımı imge faaliyetine katılmak için ortak bir zeminde buluştuğu
yaratıcı bir eylem alanıdır. Bu zorlu, çeşitli ve verimli alanın, kavramdaki ve
teknolojideki gelişmeleri özümseme yeteneği, ona kendini gençleştiren bir dinamizm
kazandırır (Catanese ve Geary, 2012, s. 8).
Bu tez baskının post- dijital dönemdeki olasılıklarını ve güncel sanat içerisinde nasıl
yer alabileceğini araştırmayı planlamaktadır. Baskının disiplinler arası ve melez
yapıda oluşu onu post- dijital sanatın önemli ifade araçlarından birine
dönüştürmektedir. Farklı teknolojiler ile birleşerek hazırlanan kalıplar -örneğin cnc,
mekanik ve yapay zekaya bağlı çizim aygıtları (drawbot) v.b.- gibi baskıyı post–dijital
bir üretime dönüştürmektedir. Yeniden açılan baskı atölyeleri ve baskıya olan talep
baskının güç kazanmaya başladığının bir göstergesidir. Post– dijital dönemde melez
bir üretim için iş birlikçi stüdyo yeniden değerlendirilebilir Edisyonun hızlı dolaşıma
girme yeteneği ve demokratik oluşu onu erişilebilir bir sanat nesnesine dönüştürür.
Bu durum onu sanat kurumunun dışına taşıyarak özgürleştirebilir. Bu özgürleşme
güncel sanatı ezoterik olmaktan çıkararak daha çoğulcu yapabilir. Çoğulcu tavır
sınırları belli olmayan daha akışkan, geçişken böylelikle melezleşerek türemeye,
yayılmaya daha açıktır.
Larry Shiner, Sanatın İcadı adlı kitabında, modernist anlayışın sanatın tanımını
tarihsel gelişim içinde nasıl değiştirdiğini anlatır. Sanat elitist bir uğraş haline gelmiş
ve sanat eseri aşırı değerli bir metaya dönüşmüştür. Shiner Sözleri sanki güncel
sanatın

bu

günkü

durumunu

anlatmaktadır.

Toplum,

Guy

Debord’un

kavramsallaştırmasıyla ‘gösteri toplumu’na dönüşmüş, sanat ise gösteri haline
gelmiştir. Sanatı tek tipleşmeden, sanat kurumundan, sermayenin esaretinden ve
bir gösteri olmaktan kurtarmak için yeni stratejiler geliştirmek gerekmektedir. En
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yeniye olan saplantıdan kurtulmak, sanat kurumunun tüketemeyeceği çoğulcu
durumu planlamak, işin fetişleşmesini engellemek ve bütün bunları yapabilmek için
güncel sanatın içinde bulunduğu durumu doğrudan hedef almak gereklidir. Melez
üretimler ve post–dijital bir tutum sanatın özgürleşmesi ve kendi ifadesini bulmak
için bir yöntem olabilir.
Bu tezin uygulama bölümünde dijital ve analog yöntemler bir arada kullanılarak
melez baskılar üretilmesi amaçlanmıştır. Baskıların üretilmesinde grafik çoğaltım
tekniklerinden biri olan litografi tekniği tercih edilmiştir. Litografinin teknik olanakları
ve plastik etkileri göz önüne alındığında dijital ortamda oluşturulan eskizlerin
üretilmesi için daha uygun olduğu düşünülmüştür.
Ütopya isimli seri, devam etmekte olup şu an için beş parçadan oluşmaktadır (bkz.
Görsel 103, 104, 105, 106, 107). Üretilen bu baskılar süreç içersinde faklı yerlde
sergilenmiştir.

Bu

sergilerin

en

önemlilerinden

biri

20ème

BIENNALE

INTERNATIONALE de la GRAVURE de Sarcelles’dir. Ayrıca Baskılar İstanbul
Gallery Week kapsamında Mixer’ de 5-20 Kasım 2021 tarihleri arasında
sergilenmiştir. Baskılarda genel olarak obsesyonların kırılması ve kabulleniş gibi
bireysel süreçlere odaklanılmıştır. Bunun için litografinin sürecinden doğrudan
faydalanılmıştır. Sürecin kendisi işin bir parçası olarak ele alınmıştır. Baskıların
çoğunda litografik tuşe kullanılmıştır. Bu malzemenin ön görülmez sonuçları bu
işlerin esin kaynağından birisidir.

5.2. Yöntem ve Teknik
Litografi bir düz baskı yöntemidir. Çukur baskı ve yüksek baskıdan farklı olarak
litografide kalıbın fiziksel özelliklerinden faydalanılmaz. Litografi tekniğinde kalıp,
resimli ve resimsiz alanların, kimyasal yolla ayrıştırılmasıyla oluşturulur. Bu teknik
hidrofobik olarak da adlandırılır. Litografi tekniğinde resimli alanlar yağ tutar resimsiz
alanlar ise su tutar yapıdadır. Teknik temel olarak yağın ve suyun birbirinin itme
prensibine dayanır.
Geleneksel litografide kireç taşları kullanılmaktadır. Kireç taşları yeryüzünün her
yerinden çıkartılabilmektedir ancak litografide kullanılan kireç taşları %94-%98
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oranında kalsiyum karbonat içermekte, gözeneksiz ve sık dokulu yapıdadır. Genel
olarak litografi baskı için kullanılan kireç taşları Almanya’nın Bavyera bölgesinde
bulunan Solnhofen Taş Ocakları’ndan çıkartılmaktadır (bkz. Görsel 71, 72). Bu
özellikteki taşlar ayrıca Fransa’nın güneyi ve Meksika’nın doğu yakasında da
bulunmaktadır. Litografi taşları renklerine ve sertliklerine göre sınıflandırılmaktadır
(bkz. Tablo 2).
Taşın Rengi
Koyu Mavi-Gri ve Mavi-Gri

Karakteristlik Özelliği
•
•

Açık Mavi-Gri

•

En derinden çıkmakta,
yüksek basınç ile
oluşmaktadır.
En yoğun ve en Sert
Yoğun
ve
sert

Litografik Kullanımı
Koyu tonlardaki renk
alaralığını gösterme gücü
yüksektir.

Bütün litografi teknikleri için
uygundur. Ayrıca bütün ton
yapıdadır.
değerlerini gösterme gücü
yüksektir. Sert asitlemeler ile
çalışmak için uygundur.
Yüsek sayıda baskı yapmak
için elverişlidir. Baskı
sürecinde stabil yapıdadır.
Koyu Sarı
Çoğu litografi tekniği için
• Açık mavi- gri taşlara
uygundur. Sert asitlemeler ile
göre birazcık daha
çalışmak için uygundur. Baskı
yumuşak
sürecinde stabil yapıdadır.
Açık Sarı- Deve Tüyü Rengi
• Yumuşak ve genellikle Her zaman tutarlı bir şekilde
asitlenemeye bilir. Sert
yoğunluğu eşit
asitlemeler için uygun değil.
olmayabilir.
İnce çizgiler netliğini
• Diğer taşlara göre
kaybedebilir. Geniş renk
oksit, kristal ve fosil
alanlarının basımı için
içermekte
uygundur.
Tablo 2. Litografi Taşlarının Karakteristik Özellikleri ve Kullanım Alanları. (Devon, 2008)
Devon, M. (2008), Tamarind Techniques for Fine Art Lithography, Abrams, New Yorks, s.125

Görsel 71. Kireç Taşı Ocakları Solnhofen, Almanya. Wikipedia Commons. Erişim Tarihi:

11.01.2022. https://en.wikipedia.org/wiki/Solnhofen_Limestone#/media/File:Solnhofen__cantera_de_calizas_tableadas.jpg
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Görsel 72. Kireç Taşı Ocakları Solnhofen, Almanya. United Archives. Erişim Tarihi: 11.01.2022.
http://unitedarchives.noip.me/uawebsite/bildnummer.php?bildnummer=01943319

5.2.1. Taşın Hazırlanması
Litografi tekniğinin tek bir uygulama yöntemi bulunmaktadır. Atölyeden atölye
değişkenlik gösteren kalıbın hazırlanması ve basım sürecindeki farklılıklar, pek çok
yaklaşımın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu tezde taşın hazırlanması ve basım
sürecinde kullanılan yöntem ve aşamalar Dou Printstudio’nun kullanmış olduğu
yöntemlere dayalı olarak yazılmıştır. Dou Printstudio’da ki kullanılan yöntemler
özellikle Tamarind Techniques for Fine Art Lithography, Baskıresim Kapsamlı
Materyaller & Teknikler Rehberi, Invention of Lithography gibi kitaplara ve Idem
Paris’de ki staj deneyimi ardından elde edilen tecrübe ve bilgilerin sınanmasına
ayrıca bölgesel koşullar ve sınırlılıklara göre uzun bir sürede oluşmuştur.
Litografi taşları doğru şekilde kullanıldığı taktirde defalarca kez kullanılabilir. Litografi
taşları yapılacak çalışmanın boyutu ve kullanılacak litografi tekniği göz önünde
bulundurularak seçilir. Taşın grenlenmesi üç aşamada gerçekleşir:
•

Eski resmin temizlenmesi ve kimyasal olarak taşı nötr duruma getirmek

•

Taşın düz ve her yerinin aynı kalınlıkta olduğunun kontrol edilmesi

•

Kullanılacak çizim materyaline göre yüzeyin grenlenmesi
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Taşların krenlenmesinde silisyum karbür (bkz Görsel 73) ya da doğal deniz
kumları kullanılabilir. Bu mekanik aşındırma tozları farklı kalınlıklarda
satılmaktadır.

Görsel 73. Farklı kalınlıklardaki siliyum karbür tozları (220,180,120,80 grit)

Taşın grenlenmesi için başka bir litografi taşı ya da levigatör kullanılabilir. Taş eğer
başka bir litografi taşı ile grenlenecekse taşların büyüklükleri bir ve sertlikleri
birbirleriyle uyumlu olmalıdır (bkz. Görsel 75). Levigatör ile özellikle büyük taşların
grenlenmesi taşı taşla grenlemeye göre görece daha hızlı ve kolaydır (bkz. Görsel
78). Levigatörler Türkiye’de satılmaması ve yurtdışı satış fiyatlarının yüksek olması
nedeniyle Dou Printstudio kendi levigatörünü üretmiştir (bkz. Görsel 74).

Görsel 74. Dou Printstudio tarafından üretilen levigatör
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Görsel 75. Taşın Grenleme Yönleri. (Devon, 2008)
Devon, M. (2008), Tamarind Techniques for Fine Art Lithography, Abrams, New Yorks, s.129
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Taşı grenlemeye başlamadan önce önceki çalışmadan kalan mürekkep ve arap
zamkı kalıntıları taştan temizlenmedir. Mürekkebi temizlemek için terebentin, arap
zamkını temizlemek içinse su kullanılabilir (bkz. Görsel 76).

Görsel 76. Grenleme öncesi taşın eski arap zamkı kalıntılarından arındırılması

Taş yüzeyinin grenlenmesine genel olarak #80 grit silisyum karbür ile başlanır (bkz.
Görsel 77). Görsel 75 de gösterildiği yönlerde taş yüzeyi grenlenir. Eski görüntü
tamamen temizlenene kadar işlem tekrarlanır. Önceki çizimin yoğunluğu ve
kullanılan çizim materyaline göre grenleme sayısı değişkenlik göstermektedir.
Ortalama 3-6 defa #80 grit silisyum karbür ile grenlenen yüzey tamamen eski
çizimden arınmış olacaktır.
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Görsel 77. #80 grit silisyum karbürün taş yüzeyine dökülmesi

Görsel 78. Levigatör kullanılarak taş yüzeyinin grenlenmesi

Taştan görüntü tamamen temizlendikten sonra taş yüzeyine 1/20 oranında su ile
seyreltilmiş asetik asit dökülür (bkz. Görsel 79). Asetik asit taşın yüzeyinin tekrar
yağa duyarlı olmasını sağlayacak ve eski çalışmadan kalan gölge görüntülerin de
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tamamen temizlenmesine yardımcı olacaktır. Taş yüzeyine asetik asit döküldükten
sonra üzerine bir gazete kağıdı veya muadili bir kâğıt ile örtülür (bkz. Görsel 80). Bu
işlemin amacı kimyasal reaksiyonun daha güçlü olmasına yardımcı olmaktır. Asetik
asit ile yüzeyi kaplanan ve üzeri kağıt ile örtülen taş, 15-60 dakika arasında
bekletilmelidir.

Görsel 79. %20 oranında seyreltilmiş asetik asidin taş yüzeyine dökülmesi
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Görsel 80. Asetik asit ile kaplanmış taşın üzerinin gazete ile kapatılması

Grenleme işlemine devam etmeden önce taşın her kenardan kalınlığı bir çap pergeli
ya da kumpas yardımıyla ölçülmeli, kalınlıkların eşit olduğundan emin olunmalıdır
(bkz. Görsel 81). Ayrıca her grenlemnin ardından taş yüzeyinin seviyesinin düzgün
olduğu kontrol edilmelidir. Yüzey seviyesini kontrolü için bir çelik mastar ve ince
kağıt kullanılabilir (bkz. Görsel 82).
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Görsel 81. Çap pergeli kullanılarak taşın kenar kalınlıklarının kontrol edilmesi

Görsel 82. Mastar ve ince kağıt kullanılarak taşın yüzey seviyesinin kontrolü
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Asetik asit işleminin ardından taş #120 grit silisyum karbür ile grenlenmeye devam
edilir. İstenilen etkiye göre grenleme büyüklüğü belirlenebilir. Kullanılacak çizim
materyaline göre taşın bitirileceği grenleme kumu değişmektedir. Kullanılacak çizim
materyali kalem veya pastel ise #180 grit silisyum karbür ile bitirilmesi yeterlidir.
Eğer kullanılacak çizim materyali tuşe ise minimum #220 grit silisyum karbür ile
bitirilmesi tavsiye edilmektedir. Grenle işlemi tamamlanan taşın kenarları bir eğe ve
zımpara yardımıyla perdahlanarak keskinliği giderilir (bkz. Görsel 83). Bunun amacı
baskı sırasında taşın kenarlarının boya tutmasını engellemektir.

Görsel 83. Eğe yardımıyla taşın keskin kenarlarının yuvarlatılması

5.2.2. Resmin Oluşturulması
Litografi tekniğinde taş üzerine yapılacak çizim için temel prensip olarak yağ bazlı
çizim materyalleriyle kullanılmaktadır. Bu malzemeler çeşitli plastik etkiler için farklı
yapılarda üretilmiştir. Bu çizim materyaller yağ, bal mumu, gomalak gibi aside
dirençli malzemeler içermektedir. Çizim materyalleri temel olarak iki sınıfta ele
alınabilir bunlardan birincisi litografi kalemleri ve tebeşirleri (bkz. Görsel 84) bir diğeri
ise tushe denilen sıvı ya da macun halde olan çizim materyalleridir. Kalem ve
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tebeşirler içerisinde barındırdıkları yağ miktarına göre 0, 1, 2, 3, 4, 5 olarak
numaralandırılır. Charbonnel marka tebeşirlerde 5 numara en yağlı kalem için, 0 ya
da copal ise en az yağlı kalem için kullanılmaktadır. Ancak Stone Crayons, Korns
ve Rohrer & Klingner markaları için 0 numara en yağlı kalemi 5 numara ise en az
yağlı kalem için kullanılmaktadır. Çizim materyallerinin bu numaraları çizim
materyalinin yağlılık miktarını bilinmesi açısından çok önemlidir. Bu yağlılık oranı
daha sonrasında yapılacak asitlemenin gücünün belirlenmesi için hayati önem
taşımaktadır. Ayrıca Dou Printstudio çizim kelemi olarak Mitsubishi 7600 permanat
kalem de kullanmaktadır. Bu kalem Stone Crayons, Korns gibi markaların 3 (sert)
numaralı kalemleri ile benzer yağ oranına sahip olup, indirgeme için kullanılacak asit
sertliği benzer orandadır.

Görsel 84. Litografi kalemi ve tebeşirleri. Print To Peer. Erişim Tarihi: 11.01.2022.
https://www.printtopeer.com/printmaking-tools-list/

Tushe mürekkepleri ise sıvı, stick ve macun halinde piyasada bulunmaktadır (bkz
Görsel 85). Sıvı halde bulunan tushe mürekkepleri su ile çözüldükten sonra ya da
doğrudan taş yüzeyine uygulanabilir. İstenilen plastik etkiye göre bu mürekkepler air
brush, fırça ya da divit uç kullanılarak uygulanabilir (bkz Görsel 88, 89). Ayrıca
deneysel uygulama yöntemlerine de elverişlidir. Stick ve macun kıvamında bulunan
tushe mürekkeplerini (bkz. Görsel 86) kullanmak için su, alkol ya da solvent ile
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çözülmesi gerekmektedir (bkz Görsel 87). Tushe litografiye özgü efektler üretmek
için kullanılabilir.

Görsel 85. Çeşitli litografi tushe mürekkepleri. L. Cornelissen & Son. Erişim Tarihi: 11.01.2022.
https://www.cornelissen.com/printmaking/lithography-inks/rohrer-kolner-lithographic-inks.html

Görsel 86. Litografi tushe mürekkebi High Grade. Takach Press. Erişim Tarihi: 11.01.2021.
https://shop.takachpress.com/lithographic-paste-tusche-high-grade-charbonnel/
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Görsel 87. Su, alkol ve solvent kullanılarak hazırlanan tushe mürekkeplerinin etkileri. (Bauman,
2014)
Baumann, Judith. (2014). Tamarind PPTP Print Work/ Erişim Tarihi: 11.01.2021.
https://judithbaumann.com/work/tamarind-pptp-print-work/

Taş yüzeyine çizim yapıldıktan sonra ya da olası bir hata durumunda çeşitli
yöntemlerle düzeltmeler yapılabilir. Genellikle Keskin bir jilet ya da ponza taşı
yardımıyla hatalı çizim kazınarak silinebilir. Bu düzeltme işlemi sırasında taşın
yüzeyinin oyulmamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca çizim sırasında asetona
daldırılmış pamuklu bir çubuk silgi amacıyla kullanılabilir. Yine de baskı sırasında
silinen alanlar gölge halinde gelebilir (Grabowski ve Fick, 2015, s: 167). Ayrıca bu
kazıma işlemleri çeşitli plastik etkilerin yaratılması için de kullanılabilir.
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Görsel 88. Likit tushe mürekkebinin fırçayla uygulanmasından

Görsel 89. Likit tushe mürekkebinin airbrush ile uygulanmasından
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5.2.3. Taş İşleme Süreci
Çizim aşaması tamamlanan taşın bir sonraki aşaması resimsiz alanın su tutar,
resimli alanın da boyayı tutar hale getirilmesi amacıyla yapılacak kimyasal işlemdir.
Bu işleme indirgeme ya da asitleme denmektedir. Bu indirgeme işlemi ile taş
yüzeyinde kimyasal bir bellek oluşturulması amaçlanmaktadır (Grabowski ve Fick,
2015, s:167). İndirgeme işlemi alçak baskıda olduğu gibi taş yüzeyinin oyulması
anlamına gelmemektedir. İndirgeme işlemi taşın kireç yapısının değişmesi için
uygulanacak arap zamkı ve nitrik asit karışımının taş yüzeyine uygulanmasını
tanımlamaktadır. Belirli oranda nitrik asit eklenmiş arap zamkı taş yüzeyine
uygulandığında, ince bir kalsiyum nitrat katmanı taş üzerinde aşağıda förmülü
verilmiş olan tepkimeyi meydana getirir (Grabowski ve Fick, 2015, s: 167):
CaCO32HNO3=Ca(NO3)2+H2CO3
İndirgeme işlemi için kullanılacak arap zamkının yoğunluğu ve pH değeri önemlidir.
Dou Printstudio 14 baume yoğunluğunda ve pH 5- 5,5 arap zamkı kullanmaktadır.
Arap zamkı kıvam arttırıcı bir malzeme olup içine eklenen nitrik asidin yüzeye
homojen bir şekilde uygulanabilmesi için gereklidir. 1litre hacminde ve 14 baume
yoğunluğunda bir arap zamkı hazırlanabilmesi için 825 ml distile suya ve 250 gr toz
arap zamkına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca hazırlanan arap zamkının raf ömrünü
arttırmak için 3 gr sodyum benzonat eklenebilir. Malzemelerin bir blender ya da
mikser yardımıyla karıştırılmasıyla arap zamkı hazırlanabilir.

Kullanılan çizim materyali ve bu materyalin koyu açık değerlerine göre indirgeme
solüsyonun gücü ayarlanmalıdır (bkz. Tablo 3). Bu ayarlamanın standart şekilde
olabilmesi için indirgeme solüsyonun pH değeri ölçülmelidir. Genel olarak kullanılan
yöntemde 1 Ons (31.1 gr) arap zamkı içerisine nitrik asit damlatılarak ölçüm
yapılmaktadır. Bu miktar ortalama 50x70 büyüklüğündeki bir görüntü için yeterli
miktarda solüsyon sağlamaktadır. İndirgeme solüsyonunun ortalama pH değerleri
tablo 3’de verilmiştir (Grabowski ve Fick, 2015, s: 167):
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Taş İndirgeme Tablosu / Kalem - Pastel
Uygulama

Yumuşak Kalem

Orta Kalem

Sert Kalem

Açık*

pH 4- pH 3

pH 4- pH 3.5

pH 4- pH 3.7

Orta

pH 2.8 - pH 2

pH 3.2 - pH 2.8

pH 3.5 - pH 3.2

Koyu

pH 1.9 - pH 1.5

pH 2.8 - pH 1.9

pH 3.2 - pH 2.8

Taş İndirgeme Tablosu / Tushe Materyalleri
Uygulama

Stick / Su

Stick / Solvent

Macun / Su

Macun / Solvent

Açık*

pH 3 - pH 2.8

pH 3 - pH 2.7

pH 3 - pH 2.5

pH 2.9 - pH 2.5

Orta

pH 2.6 - pH 2.2

pH 2.3 - pH 1.4

pH 2.4 - pH 2.9

pH 1.8 - pH 1.2

Koyu

pH 1.8 - pH 1.2

pH 1.8 - pH 1.2

pH 1.7 - pH 0.9

pH 1.2 - pH 0.9

Tablo 3. Taş İndirgeme Tablosu Tablosu (Grabowski ve Fick, 2015).

Grabowski, B. ve Fick, B. (2015). Printmaking: A Complete Guide to Materials & Processes.
London, United Kingdom: Laurence King Publishing, s.170.

*Hassas görüntüler için yalnızca arap zamkı kullanılması gerekebilir.
Likit halde tuşe materyalleri için farklı sertlikte asitler hazırlanabilir. Kulanılacak taşın
cinsine ve çizimin durumuna göre pH 3 ile pH 0.9 arasında çok geniş aralıkta
asitlemeler yapılabilir. Rohrer & Klingner marka likit tuşe mürekkebinin sert asitlere
dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir.
İlk İndirgeme
Taşın ilk indirgemesinin yapılmasından önce, çizimin asitte karşı dayanımını
arttırmak amacıyla yüzeye ince toz halindeki çam reçinesi uygulanır. Reçinenin taş
yüzeyine uygulanması için yumuşak bir fırça ya da pamuklu bir bez kullanılabilir.
Ardından yüzeye talk dökülür ve yine yumuşak bir fırça ya da pamukla sürülerek
tüm yüzeye homojen yayılması sağlanır. Ardından bir pamuk yardımıyla yüzey iyice
temizlenir. Bu işlemin amacı görüntünün asite karşı direncini artırmanın yanı sıra
yüzeydeki fazla yağın kurutulmasıdır.
Reçine ve pudranın uygulanmasının ardından taş yüzeyi saf arap zamkı ile kaplanır.
Saf arap zamkı tabakası, indirgeme solüsyonun görüntüyü yakmasını engellemek
ve bölgesel indirgeme işlemlerinde açık koyu değerler arasında ki geçişin yumuşak
olmasını sağlamak için gereklidir.
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Çizim materyali ve uygulama yöntemine göre hazırlanan indirgeme solüsyonu taş
yüzeyine bir fırça yardımıyla uygulanır. Zayıf güçteki indirgeme solüsyonundan daha
sert olan solüsyona doğru uygulama yapılır. Her indirgeme solüsyonu arasında taze
arap zamkı dökülerek indirgeme işlemi durdurulmalıdır. İndirgeme solüsyonun
yüzeydeki kalınlığı önemlidir. İnce bir indirgeme solüsyonu filmi görüntünün
yanmasına neden olabilir. Her bir indirgeme solüsyonu beş dakika boyunca
uygulanmalıdır. Uygulama süresince elle ya da fırça yardımıyla solüsyonun taş
yüzeyinde hareket ettirilmesi indirgemenin gücünü arttıracağından, çizime göre ve
deneyime bağlı olarak indirgeme işleminin süresi ve uygulama biçimi farklılık
gösterebilir. İndirgeme işleminin tamamlanmasının ardından yüzeye tekrar taze
arap zamkı uygulanır ve ince bir katman halinde kuruyana dek tülbent yardımıyla
perdahlanır. Bu işlemin ardından taş 12- 24 saat arasında dinlendirilmelidir. Detaylı
görüntülerin uzun süre dinlendirilmesi geniş ton aralığının baskıda çıkması için
önemlidir.

İkinci İndirgeme
Taşın dinlendirilmesini ardından taşın belleğinin güçlendirilmesi ve kalıbın
durumunun kontrolü amacıyla deri merdane yardımıyla yüzeye çıkartma mürekkebi
verilmelidir. Bu işlemin yapılabilmesi için taş yüzeyine önce saf arap zamkı
uygulanarak eski arap zamkı katmanı tazelenir. Bir tülbent yardımıyla yüzey
peydahlanarak arap zamkının ince bir film haline getirilmesi sağlanır. Ardından çizim
saf terebentin ya da litotin kullanılarak temizlenir. Bu aşamada taş yüzeyine suyun
kesinlikle temas etmemesi gerekmektedir. Taş yüzeyine asfalt bir bez yardımıyla
uygulanır. Asfalt homojen, ince bir film katmanı haline gelene dek bez ile
peydahlanmalıdır. Asfalt ıslatılışmış bir tülbent ile silinerek görüntünün oluşması
sağlanır. Ardından taş yüzeyi ofset süngeri kullanılarak nemlendirilir. Çıkartma
mürekkebi deri merdane ile taş yüzeyine verilir. Deri merdaneler litografi tekniği için
gerekli materyallerden biridir. Deri merdaneler Türkiye’de satılmamaktadır. Dou
Printstudio deri merdanesini kendisi üretmiştir (bkz. Görsel 90).
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Görsel 90. Dou Printstudio tarafından üretilen deri merdane

Yapılan indirgeme doğruysa taş yüzeyinde tekrar oluşan çizim, sanatçının yaptığı
çizim ile bire bir aynı açık koyu değerlerine sahip olacaktır. Çizim aynı değerlere
sahipse bir gece önce yapılan indirgeme (aynı pH değerleri ve aynı uygulama
süreleri kullanılarak) tekrar yapılmalıdır. Eğer görüntü çizimden daha koyu ise daha
güçlü bir indirgeme daha açıksa daha zayıf bir indirgeme yapılmalıdır. İkinci
indirgeme işlemi için ilk indirgeme işlemindeki adımlar takip edilir. Atölyede yapılan
gözlemlere göre çizime bağlı olarak ikinci indirgeme işleminden sonra taş minimum
1 saat bekletilmelidir. Detaylı çizimler içeren bir taşın daha uzun bekletilmesi baskı
sürecinin daha dengeli ilerlemesini sağlayacaktır.
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Karşıt İndirgeme
Çıkartma mürekkebi verildikten sonra ve ikinci indirgemeden önce sanatçı çizime
eklemeler ya da çıkartmalar yapabilir. Görüntüden silmek istediği yerler varsa bir
jilet ya da bisturi veya ponza taşı kullanarak silme işlemini yapabilir. Ayrıca güçlü bir
nitrik asit arap zamkı karışımı hazırlayarak fırça ile silme işlemini gerçekleştirebilir.
İstenilen etkiye göre bu karışımın sertliği ve uygulama şekli farklılık göstermektedir.
Ekleme işlemi için ise taşın resimsiz alanlarının yağı tekrar kabul eder hale
dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için taş yüzeyi asetik asit kullanılarak
hassaslaştırılır. Bu işleme karşıt indirgeme denilmektedir. Karşıt indirgeme için
kullanılacak

asetik

asit

solüsyonu

1/20

oranında

hazırlanmalıdır.

Atölye

çalışmalarında %80 lik asetik asit kullanılarak 1/20 oranında su ile seyreltilmektedir.
Karşıt indirgeme solüsyonu çıkartma mürekkebi verildikten sonra taş yüzeyine
dökülerek üzeri gazete kâğıdı ile kapatılır. 15-60 dakika arasında beklemek taşın
tekrar yağı kabul eder hale gelmesi için yeterlidir. Bekleme süresinin uzaması
işlemin daha etkili olmasını sağlamaktadır.

5.2.4. Basım Süreci
Litografinin basımı için iyi bir planlama ve doğru malzemelerin seçilmesi önemlidir.
Yapılacak baskı renkli ise hangi renkle başlanacağı, mürekkebin transparanlık
miktarı işin ilerleyişi için hayati önem taşımaktadır. Litografiye özgü bir plastik
oluşturabilmek için yarı transparan ve opak renklerin seçimi ve hangi sırayla
basılacağı sanatçıyla birlikte planlanmalıdır (bkz. Görsel 91). İyi bir plana rağmen
basım sürecinde değişiklikler olabilir.
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Görsel 91. Renklerin basım sırası ve transparanlıklarının planlanması

Basılacak edisyon miktarına göre prova kağıtlarının sayısı belirlenmelidir. Ayrıca
özellikle çok renkli baskılar için olası hatalı baskıları tolere etmek adına fazladan
baskı kağıtları bulundurulmalıdır. Baskıya başlamadan önce baskı kağıtları hangi
yöntemle hizalanacağı belirlenmelidir. Dou Printstudio taştan büyük kağıtlar için iğne
ile hizalama yöntemini tercih etmektedir. İğne ile hizalamada taşta ve kağıtlarda
küçük iğne delikleri bulunmaktadır. Kağıttaki deliklerden iğneler geçirilerek taşın
üstündeki deliklere konulur. Bu sayede kağıt taş üstünde hep aynı noktaya
konumlandırılır (bkz. Görsel 92, 93). Eğer kağıtlar taştan küçük ise T bar hizalama
yöntemini kullanmaktadır (bkz. Görsel 94). Eğer iğne ile hizalanacaksa prova
kağıtları da dahil olmak üzere bütün kağıtlar hizalama iğnesinin takılabilmesi için
delinmelidir. Kağıtlar taştan küçükse T bar hizalama yöntemi için baskı kağıtlarının
arkalarına kurşun kalem ile hizalama çizgileri çizilmelidir.
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Görsel 92. İğne ile hizalamamak için Dou Printstudio tarafından yapılan aparat.

Görsel 93. İğne ile hizalama yapılırken
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Görsel 94. T bar hizalama yöntemi (Fee, 2017).
Fee, Dominic. (2017). Stone Lithography Instructional Notes. Erişim Tarihi: 11.01.2021.
https://dominicfee.info/printmaking-instructional-notes/stone-lithography-notes/

Hizalama yöntemine karar verildikten sonra kullanılacak kâğıdın yapısına göre baskı
kağıtlarının nemlilik durumuna karar verilmelidir. Genellikle prova için kullanılan
düşük gramajlı birinci hamur ya da enzo kağıtlar nemlendirilmez. Ancak genellikle
baskı kağıtlarının yapısı nemlendirmek için uygundur. Baskı kağıtları ince grenli,
pamuku

ve

yüksek

nemlendirildiklerinde

gramajlı

kağıtlardır.

genellikle

formları

Ayrıca

elyaf

değişmez.

yapısından
Baskı

ötürü

kağıtlarının

nemlendirilmesi kalıp üstündeki boyanın kağıda daha daha fazla aktarılmasını
sağlamaktadır. Bu sayede açık değerlerin daha iyi basılabilmesi sağlanır. Ancak
iğne ile hizalama yöntemi kullanılırken nemli kağıtlar bazen sorun çıkartabilir. Nem
miktarının değişimi bazı kağıtlarda milimetrik ölçüde ebatlarının değişmesine neden
olmaktadır. Bu değişim yüzünden kimi zaman iğne deliklerinin yeri değişmekte yeni
iğne deliklerine ihtiyacı doğurabilmektedir. Bu problemin önüne geçmek için
atölyenin iklimlendirmesine dikkat edilmeli havanın nem miktarı mümkünse
sabitlenmelidir.

Ayrıca

mevsim

koşullarına

göre

kağıtların

nem

miktarı
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ayarlanmalıdır. Örneğin kış aylarında yaz ayalarındaki kadar nemlendirilen kağıt
kısa sürede kurumayacağı için ardından basılacak katlarda hiza sorunlarına neden
olabilir (Nemlendirilen kağıtlar genellikle birkaç milimetre uzamaktadır). Kağıtların
hangi yöntemle nemlendirileceği de önemlidir. Kullanılacak kağıdın yapısına göre
nemlendirme yöntemi farklılık gösterir. Eğer baskı kağıdının yüzü nemlendiğinde
kırılgan ve ufalanma eğiliminde ise bir sprey yardımıyla baskıdan önce
nemlendirilmeli ve hava geçirmez bir poşet ile sarılarak baskı süresince nemli
kalması sağlanmalıdır. Eğer kağıt bir sünger yardımıyla nemlendirmeye imkan
veriyorsa (bkz. Görsel 95) baskı sırasında tek tek nemlendirilebilir. Bu sayede
kağıtların nem miktarı aynı olacağından ve baskı sırasında nemliliği düşmüş kağıda
baskı yapma ihtimali olması nedeniyle uzun süreli baskılar için daha güvenli bir
yöntem olarak söylenebilir.

Görsel 95. Baskı sırasında sünger ile kağıdı nemlendirme

Baskıya başlamadan önce belirlenen renk, baskı sayısı göz önünde bulundurularak
hazırlanmalıdır. Aksi halde baskı ortasında yeniden aynı rengi hazırlamak çok
mümkün olamayabilir. Renk hazırlandıktan sonra kıvamı kontrol edilmelidir. Dou
Printstudio baskı boyası için Huber marka boyaları tercih etmektedir. Boyanın
kıvamına göre boyanın modifiye edilmesi gerekebilir. Boya fazla akışkansa boyayı
kıvamlandırmak için boyanın içerisine magnezyum karbonat eklenmelidir.
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Eklenecek miktar kıvama ve boya miktarına göre değişmektedir. Ortalama boyanın
1/10 oranında magnezyum karbonat boyayı ideal kıvama getirmek için yeterli
olmaktadır (bkz. Görsel 96). Boya içerisinde transparan miktarı fazlaysa eklenecek
magnezyum karbonat miktarı artmaktadır.

Görsel 96. Boyanın kıvamını arttırmak için magnezyum karbonat eklenmesi

Boyanın kıvamı baskının dengeli ilerlemesi için önemlidir. Akışkan bir boya baskının
ilerleyen evrelerinde resimsiz alanlara tutunarak kalıbın bozulmasına neden olabilir.
Eğer boya aşırı katıysa kalıba boya tutunamayabilir. Bu durumda boyanın katılığına
ve basılan çizime göre boyaya belirli miktarda lito yağı eklenebilir. Lito yağları farklı
kalınlıklarda üretilmektedir. Boyanın kıvamına göre lito yağının kalınlığı seçilmelidir.
Lito yağının bulunmadığı durumlarda bezir yağı verniği kullanılabilir.

Kalıp üzerindeki görüntünün büyüklüğü ve durumuna göre boya merdanesi
seçilmelidir. Özellikle zemin ya da geniş leke baskılarında merdanenin çapı
görüntünün büyüklüğünü karşılamalıdır. Aksi halde geniş leke alanlarının basımında
merdane izlerinin oluşması kaçınılmazdır. Görüntü geniş lekeler içeriyorsa daha
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yumuşak kauçuk merdaneler tercih edilebilir. Eğer görüntü detaylı ve çok fazla valör
içeriyorsa orta sertlikte ya da sert kauçuk merdaneler seçilmelidir. Kauçuğun sertlik
birim Sh (Shore)’dir. Yumuşak bir merdane 35 Sh iken sert bir merdane 60 Sh
değerine sahiptir. Litografi basım süreci göz önüne alındığında merdanenin ağırlığı
önemlidir. Gövdesi demir ya da çelikten imal edilmiş merdaneler ağır olacağından
baskı sürecini zorlaştırabilir. Hafif ahşap ya da alüminyum gövdeli merallerin
kullanılması tavsiye edilir (bkz. Görsel 97). Siyah litografi boyaları ile baskı
yapılıyorsa deri merdane kullanılması tavsiye edilir.

Görsel 97. Kalıba kauçuk merdane ile boya verilmesi

Baskı aşamasında baskı sürecinin dengeli ilerlemesi ve bütün edisyonların aynı
görünmesi önemlidir. Baskı sürecini dengeli götürmek için kağıdın nem miktarı, kalıp
üstündeki boya miktarı, kalıbın nemliliği ve baskı presinin basıncının düzenli olarak
kontrol edilmesi gereklidir. Baskıya önce prova kağıtlarıyla başlanır. Kalıp yeterli
miktarda boyayı tutar hale gelene kadar prova baskılar yapılmaya devam edilir. Aynı
zamanda bu aşamada baskı makinasının basıncı, kalıp yüzeyindeki boya miktarı ve
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kalıbın nemlilik durumları gözlemlenerek optimum değer belirlenmelidir. Prova
baskıları stabil halde basılabilir hale geldiğinde baskı kağıtlarına geçilebilir. Baskı
kağıtlarının boyayı alma şekli prova kağıtlarından farklı olduğu için ilk 6 baskı baskı
kağıtları için prova niteliği taşıdığı söylenebilir. İlk baskı kağıtları basılırken kağıdı
nem miktarı da ayarlanmalıdır. İlk 6 baskı kağıdı ardından baskı sanatçı ile kontrol
edilmeli ve bir süreç değerlendirmesi yapılmalıdır. Eğer sonuç her iki taraf için tatmin
ediciyse altıncı baskı diğer edisyonların kontrolü için ayrılmalıdır. Daha sonrasında
bu baskı B.A.T. ya da R.T.P olarak imzalanacaktır. Bütün edisyonların benzer
olması için her baskının dikkatli bir şekilde farklı noktaları referans alınarak kontrol
edilmesi gereklidir (bkz. Görsel 98). Genel olarak açık orta ve koyu değerler ayrıca
detayların keskinliği kontrol edilmelidir.

Baskıdaki değişimler dikkatli şekilde

izlenmeli açılma ya da koyulaşma durumunda ön görülü şekilde davranılarak
erkenden kontrol altına alınmalıdır.

Görsel 98. B.A.T. ile basılan edisyonların kontrolü

Baskının koyuluğunu etkileyen faktörlerin başında boya miktarı gelmektedir. Boya
miktarının kontrolü merdaneleme hızı ve tezgah üstündeki boya miktarı (bkz. Görsel
99) ile kontrol edilebilir. Merdaneleme hızı düşürülürse kalıp fazla boya almakta
merdane hızının artması durumunda kalıp üzerindeki boya azalmaktadır. Merdane

144

üzerindeki boyanın sesini dinleyerek boya miktarı kontrol edilebilir. Dinleme işlemi
deneyim gerektirmektedir.

Görsel 99. Merdane ve boya tezgâhı üzerinde ki boya miktarının kontrolü

Ayrıca kalıp üzerindeki su miktarı da baskının koyuluğunu ayarlamak için kullanılır.
Kalıp yüzeyindeki su miktarı fazla olursa kalıp daha az boya tutar. Suyun azalması
durumunda kalıp daha fazla boya tutmaktadır. İdeal su miktarı için ofset süngeri ile
kalıp nemlendirilmeli ve fazla su verilmemelidir. Taş yüzeyi yarı mat görünümde ve
su damlacıkları kalmayacak şekilde nemlendirilmelidir (bkz. Görsel 100). Baskı
suyunun pH değeri de baskının koyuluğu ve baskıdaki detayların keskinliği
açısından çok önemldir. Suyun pH değerini kontrol etmek için Dou Printstudio baskı
suyu içerisine ofset hazne suyu katkısı koymaktadır. Bu katkı sayesinde baskı
suyunun pH değeri 5 – 5,5 aralığında sabitlenmektedir. Çeşme suyunun pH değeri
7 civarındadır ve bölgesel farklılar göstermektedir. pH 7 bir çeşme suyu bazik
durumda olduğundan kalıbın gereğinden fazla boya tutmasına, baskının
koyulaşmasına neden olabilir. Baskı koyuluğunun açılması durumda pH 7 bir su ile
kalıp bir süre nemlendirilerek görüntünün tekrar koyulaşması sağlanabilir. Bütün bu
değişkenler baskı süresince sürekli olarak kontrol edilmeli her edisyon için ayrı özen
gösterilmelidir. Basılan kağıtlar sırt sırta gelecek şekilde ve aralarına pelür kağıtlar
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gelecek şekilde üst üste biriktirilmesi önerilir. Bu sayede nemli kağıtlar düz bir
şekilde kuruyabilir.

Görsel 100. Baskı sırasında taşın ideal nem miktarı

Çok renkli baskılarda kağıtların iyice kuruması önemlidir. Tamamen kurumamış
kağıtlar tekrar nemlendirildiğinde gereğinden fazla uzayarak hiza problemlerine
neden olabilir. Ayrıca kağıt yüzeyindeki mürekkebin kurumaması durumunda bir
sonraki kalıba kağıt yüzeyinden boya aktarılabilir. Bu durumda kalıp yüzeyinde
istenmeyen alanlar boya tutar hale gelebilir.
Çok renkli baskılarda çalışmaya göre her yeni renk katmanı için taşın grenlenmesine
gerek olmayabilir. Güçlü bir nitrik asit arap zamkı karışımı fırça ile uygulanarak silme
işlemleri yapılabilir (bkz. Görsel 101) ya da sabun ile çizime eklemeler yapılabilir.
Bu müdahaleler çok renkli baskılarda zaman kazandırmanın yanı sıra litografiye ait
özgün plastik etkilerin oluşturulmasına olanak vermektedir.
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Görsel 101. Güçlü bir arap zamkı nitrik asit karışımı ile çizimden belli alanların eksiltilmesi

5.2.5. Numaralandırma ve İmzalama
Tamamlanan baskılar sanatçı tarafından numaralandırılarak imzalanır, atölye
tarafından ise atölyenin soğuk damgası basılmalıdır (bkz. Görsel 102). Dou
Printstudio basılan edisyon sayısnın %10’ u kadar A.P. (Artist’s Proof) ve ediyon
sayısına bakmaksızın 3. P.P. (Printer’s Proof) basmaktadır. P.P. olarak
numaralandırılan baskılar atölye koleksiyonu için saklanmaktadır. Deneme baskıları
da sanatçı tarafından T.P. (Trial Proof) olarak numaralandırılmaktadır. Edisyonların
kontrolü için kullanılan baskıda B.A.T / R.T.P. (Bon a Tiré / Redy To Print) olarak
numaralandırılabilir. Ticari değeri olmayan hediye olarak verilecek baskılar ise H.C.
(Horse Commerce) olarak numaralandırılmalıdır. Eğer esisyonlara sanatçı eliyle
müdahalelerde bulunacaksa baskılar H.M.P. (Hand Modified Print) olarak
numaralandırılmalıdır. Baskıların künyelerinde bu bilgiler ve işbirliği ile üretildiyse
usta baskıcının da adı yer almalıdır.
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Görsel 102. Edisyonların imzalanması
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5.3. Ütopya Serisi

Görsel 103. Doğu Gündoğdu, “Ütopya Serisi”, 10 Ed. + 1 A.P., 50x65cm, 6 Tek renk Orijinal
Litografi, 2020
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Görsel 104. Doğu Gündoğdu, “Ütopya Serisi”, 20 Ed., 56x76cm, 7 Tek renk Orijinal Litografi, 2020
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Görsel 105. Doğu Gündoğdu, “Ütopya Serisi”, 28 Ed., 50x32,5 cm, 1 Tek renk Orijinal Litografi,
2020
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Görsel 106. Doğu Gündoğdu, “Ütopya Serisi”, 4 Ed., 50x65 cm, 3 Tek renk Orijinal Litografi, 2020
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Görsel 107. Doğu Gündoğdu, “Ütopya Serisi”, 10 Ed., 50x65 cm, 2 Tek renk Orijinal Litografi, 2019
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SONUÇ
Bu tezde baskı resim literatürü, post dijital baskı resim, melez baskı kavramı ve
işbirlikçi baskı atölyesi kavramları detaylı şekilde incelenmiştir. Tez kapsamında
işbirlikçi baskı atölyesi fikrini incelemek ve deneyimlemek amacıyla 2020 yılında
Dou Printstudio adında bir litografi atölyesi kurulmuştur. Kurulan bu atölye şu an için
Türkiye’nin tek işbirlikçi ve bağımsız taş baskı atölyesidir. Bu atölyede şu ana kadar
farklı disiplinlerden 21 farklı sanatçı ile işbirliği ile baskılar üretilmiş ve üretilmeye
devam etmektedir. İşbirliği yapılan sanatçıların çoğu litografiyi ilk kez bu atölyede
deneyimlemiştir. Çalışılan sanatçılardan çoğu süreçten çok memnun kaldıklarını ve
tekrar yeni bir baskı üretmek konusundan istekli olduklarını dile getirmişlerdir. İlk
deneyimin ardından, sanatçılar tekniğin mantığını kavradıklarını ve bu sınırlılıkları
gözeterek yeniden bir iş üretmenin daha farklı olacağını düşünmektedirler. Ayrıca
bir usta baskıcı ile işbirliği içeresinde çalışmanın pek çok sanatçının bireysel üretim
süreçleri göz önüne alındığında süreci ve sonucu zenginleştiren bir durum olduğu
pek çok sanatçı tarafından vurgulanmıştır. İşbirliği yapılan sanatçılardan bazılarının
litografinin plastik etkilerini tekil üretimlerine aktarmaya çalıştığı gözlemlenmiştir.
Atölyede üretilen baskılar çeşitli mekanlarda sergilenmiş ve sergilenmektedir. Bu
sergileme ve satış faaliyetleri sürmektedir. Dou Printstudio tarafından basılan ve
yayımlanan edisyonlar çağdaş sanat piyasasında kısa sürede dolaşıma girmiştir.
Farklı kesimlerden pek çok koleksiyoner atölyeden edisyon satın almaktadır.
Atölyenin kendi satışlarının yanı sıra işbirliği yaptığı sanatçılarının galeri ve ayrıca
atölyenin çalıştığı bazı galeriler de bu edisyonların satışını yapmaktadır. Bu durum
çoğunlukla tekil sanat eserleri satan galerilerin baskı satar ve sergiler bir hal
almasına katkı sağlamaktadır. Edisyonların pek çok galeri aracılığı ile sergilenmesi
ve satışa sunulması sayesinde, baskı satın alma fikrine uzak koleksiyonerlerin
fikirlerinin değişmesine ve Türk sanat piyasasında yaygın olan “baskının orijinal eser
olmadığı” düşüncesi zamanla yok olmasına yardımcı olduğu gözlemlenmektedir.
Ayrıca tekil esere kıyasla baskı bir eserinin fiyatının görece daha ucuz olması, pek
çok yeni koleksiyonerin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Bu durumun hem sanatçı
hem de galeriler için bir kazanım olduğu söylenebilir.
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Türkiye’de litografi tekniğinde kullanılan bazı sarf malzemeleri ve baskı ekipmanları
bulunmamaktadır. Bu durum baskı litografi tekniğinde baskıların üretimini
zorlaştırmaktadır.

Tez sürecinde deri merdane, levigatör, alüminyum gövdeli

kauçuk merdane, iğneli hizalama aparatı gibi ekipmanların üretimi çözümlenmiş ve
üretilmiştir.

Türkiye’de kolay bulunmayan litografi çizim materyalleri ve çıkartma

mürekkebinin de üretimi

atölye tarafından yapılabilir duruma gelmiştir. Litografi

taşlarındaki dışa bağımlılğı azaltmak için MTA ile işbirliği yapılmış, Solnhofen ‘den
çıakrtılan bir litografi taşının kimyasal ve fiziksel durumu incelenmiş ve bu taşa
benzer yapıda taşlar Türkiye’de aranmıştır. Benzer kimyasal özellikte taşlar
bulunmasına rağmen benzer kalitede taşlar henüz bulunamamıştır.
Dou Printstudio çağdaş baskının olasılıklarını araştırmak, erişilebilir sanat eseri
fikrini yaygınlaştırmak ve Türkiye’de baskı kültürünü güçlendirmek adına 2021
yılında Lito Days etkinliğini başlatmıştır. Lito Days kapsamında sergi, panel, çalıştay
ve

sanatçı

konuşmalarını

içeren

etkinlikler

organize

edilmiştir.

Sanatçı

konuşmalarına ve panel konuşmalarına atölyenin YouTube kanalından erişmek
mümkündür. Ayrıca bu içeriklerin yer aldığı bir kitap basılması planlanmaktadır.
Halen kitabın tasarım süreci devam etmektedir. Lito Days etkinlikleri iki yılda bir
olmak üzere düzenli olarak yapılması planlanmaktadır. Bu etkinlikler aracılığı ile
Türkiye’deki baskı kültürünün yaygınlaşması amaçlanmaktadır. Ayrıca atölye bu
süreçte yaptığı çalıştaylar ve yetiştirdiği stajer ile litografi bilgisinin yayılmasına katkı
sağlamıştır.
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YAYIMLAMA VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI
Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/raporumun tamamını veya herhangi bir kısmını, basılı
(kâğıt) ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla kullanıma açma iznini Hacettepe
Üniversitesi’ne verdiğimi bildiririm. Bu izinle Üniversite’ye verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikrî
mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin/raporumun tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki
çalışmalara (makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanım hakları bana ait olacaktır.
Tezin/Sanat Çalışması Raporunun kendi orijinal çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal
etmediğimi ve tezimin/sanat çalışması raporumun tek yetkili sahibi olduğumu beyan ve taahhüt
ederim. Tezimde/sanat çalışması raporumda yer alan, telif hakkı bulunan ve sahiplerinden yazılı
izin alınarak kullanılması zorunlu metinleri yazılı izin alınarak kullandığımı ve istenildiğinde
suretlerini Üniversite’ye teslim etmeyi taahhüt ederim.
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda
Toplanması Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge* kapsamında tezim/sanat
çalışması raporum aşağıda belirtilen haricinde YÖK Ulusal Tez Merkezi/ H.Ü. Kütüphaneleri Açık
Erişim Sisteminde erişime açılır.
Enstitü/ Fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet
tarihimden itibaren ….. yıl ertelenmiştir. (1)
Enstitü/ Fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihimden
itibaren … ay ertelenmiştir. (2)
Tezimle ilgili gizlilik kararı verilmiştir. (3)
09/06/2022
Doğu GÜNDOĞDU

*Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına
İlişkin Yönerge
(1) Madde 6.1. Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam
etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine
enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar
verebilir.
(2) Madde 6.2. Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya
patent gibi yöntemlerle korunmaını ş ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya
kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez
danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim
kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir.
(3) Madde 7.1. Ulusal çıkarlan veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve güvenlik,
sağlık vb. konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı kurum tarafından
verilir. Kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü teziere
ilişkin gizlilik kararı ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitü veya fakültenin uygun görüşü
üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından verilir. Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim
Kuruluna bildirilir.
Madde 7.2. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik
kuralları çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon
Sistemine yüklenir.
Tez Danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte
yönetim kurulu tarafından karar verilir.
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