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Atölye Öğrencileri

Çini Sergisi



Duyguları sabırla, emekle ifade etmenin yoludur çini

Biz bu ülkeye toprak değil vatan diyorsak bunun bir nedeni de 
sanatlarımızla, sanatçılarımızla onu yoğurduğumuz içindir. 
Toprak bizim için sadece bir arazi ya da bir örtü değildir. Toprak 
bizim pişirdiğimiz, pişirirken, şekil verirken, süslerken içine 
ruhumuzu kattığımız bir mayadır aynı zamanda. 

1000 yıldır bu vatanda sanatın her şubesinde sayısız sanatçılar 
yetişti. İsimli, isimsiz bu büyük insanların eserleriyle de biz 
yetiştik. Bu zincirin halkaları hiç kopmadı. Çini sanatımız mesela 
tarihten gelen gücüyle yaşamaya devam ederken modern 
yorumlarla yepyeni anlamlar kazandı, birçok sanatçıya kendini 
ifade etme imkânı verdi. 

1990 yılında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nde tanıştığı çini sanatından 
bir daha kopamayan Emel Basut Gemici bu sanatçılardan biri ve 
aynı zamanda geleneği yaşatan bir eğitmen. 

Emel Basut Gemici ve atölyesinden 24 sanatçının el emeği göz 
nuru eserlerinden oluşan Sırlı Hikayeler sergisi işte böylesi 
anlam dünyasından doğdu. Üsküdar’ın güzelliklerine güzellik 
katacak bu sergiye emeği geçen tüm sanatçılarımızı gönülden 
tebrik ediyorum. 

İyi ki sanat var...
Hilmi TÜRKMEN

Belediye Başkanı



SIRLI HİKAYELER 
Sanat bir dile geliştir.

Duygu ve düşüncelerimizi ifade etme şeklidir. 

Yaşamın bize getirdiği üzüntü, sevinç, huzur gibi 
duygularımızı paylaşabilmek ve kendimizi ifade 

edebilmek için kullandığımız araçtır. 

Sergimizde biz de yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi 
fırçayla renkle dile getirebilmeyi amaçlayarak çizdik, 
boyadık. Eserlerimizi özenerek hazırladık ve ateşe 

teslim ettik. Onlar fırın içinde pişerken biz de 
dışarıda onarı beklerken piştik. 

Sabretmeyi, sebat
etmeyi, vazgeçmemeyi öğrendik.

Emek eren öğrencilerimin, duygu 
ve düşüncelerini ifade etmekte 
yeni tecrübe ettikleri bu sergi, 
onların kişisel duygularını ifade 
edebilme yolculuklarında yeni bir 

sayfa oldu. Üretilen her eserde duygu 
ve düşüncelerini renkle çizimle ifade 

edebilmek ve bunu izleyene doğru 
geçirebilmenin inceliklerini keşfetmek 

yolunda kat edilen mesafede onların yaşama 
bakışına yeni bir değer katmıştır. 

Gezilen bir mekan, yaşanılan bir olay 
karşısında hissedilen üzüntü veya mutluluğu 

paylaşabilmek, bunu bir sanat dalı aracılığıyla 
yapabilmenin ayrıcalığını tatmak sonsuz bir 

cesaret ve mutluluktur. 

Öğrencilerimi bu cesaretlerinden dolayı kutluyorum. 



Asiye IŞIK
Ayfer BAŞARIK
Ayfer KABALAR
Başak AYTEKİN
Başak GÖKÇEN

Beliz HUYUTEMİZ AKIN 
Bengi KAYRA ARTUÇ

Canan GÜRER
Çağrı DİZDAR

Derya USMANGİL 
Ebru AKINCI

Ece TAŞ
Elif TOMAR

Emel ÇAĞLAR 
Esra ALPONAT 

Hatice TAŞTEKNE UÇKUN
Meltem KILIÇ
Ömer AKTAŞ

Serap ÇATALAY
Sude KASAROĞLU 
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