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1. GİRİŞ 

1970’lerde Feminist eleştiri;  eşitliğe, özgürlüğe yol açma umudu ve dünyaya olumlu bir değişiklik getirmek 

ideali bağlamında önemli hale gelmiştir. Kadının ayırıcı özelliklerini ortaya koymaya çalışmışlardır. “Bu 

bağlamda kadının ve üretimin toplumsal yapılanmanın temelinde yer alan zıt kavram çiftlerinin (erkek/kadın; 

kültür/doğa; zeka/sezgi; akıl/duygu; sanat/zanaat vb.) eksi ucunda görülmesinin koşulları ve nedenleri 

araştırılmış; bu gibi ayırımların ancak kültürel yapılar içinde, belli güç ilişkileri temelinde belirlendiği 

düşüncesi sanat yapıtlarına yansımıştır”.(Antmen,2010 :242) Bu dönemde Amerika Birleşik Devletlerinde, 

genel olarak el sanatlarına ve özellikle de kadın zanaatı olarak görülen faaliyetlere sempati duyan, feminist bir 

eğilim içeren, ‘Desen ve Dekorasyon’ (P&D) hareketi bir grup sanatçı tarafından kurulmuştur. 

Grup resmi olarak 1975'te ressam Robert Zakanitch tarafından düzenlenen bir dizi toplantıyla başlamış olup, 

katılımcılar  Kushner, Joyce Kozloff, Miriam Schapiro ve o sıralarda kaynak materyal olarak desen ve 

dekoratif sanatlarla çalışan diğer sanatçılardan oluşmaktadır.Modern Sanat alanındaki sınırlamaları ve 

katılıkları ele almayı amaçlamışlardır. “Zakanitch için bu, soyutlama ve temsil arasında bir yer ve Schapiro 

için kadınsı zanaatların tarihsel önemsizleştirilmesini ortadan kaldırmanın bir yolu anlamına 

geliyordu”.(Wagley,2020) “P & D” lakaplı olan taraftarları, kumaşlardan, İslami mimari süslemelerden, Japon 

kimonoları ve yelpazelerinden, halk geleneklerinden, seramiklerden, tiyatro tasarımından, Farsça ve Kelt el 

yazmalarından ve diğer renkli, göz alıcı sanatlardan ilham aldı.(Bağlantı:1) 

1977'de New York'ta P.S.1'de düzenlenen 'Pattern and Decoration' ve 1979'da Philadelphia'daki Çağdaş Sanat 

Enstitüsü'ndeki 'Decorative Impulses' dünyayı desen ve dekorasyon açısından değiştirmiştir. Dekoratif sanatın 

ciddi bir sanat olabileceğinin kabulü, belki de modernist dogmanın kalesi üzerindeki en büyük postmodern 

sıçramalardan biri olmuştur.(Vecchio, 2001:59)Bu hareket 1980'lerde yeniden canlanmış, dünyanın dört bir 

yanından dekoratif yaklaşımlarla çok etnikli ve çoğulcu bir estetik görünümün benimsenmesinde rol almıştır. 
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‘Desen Ve Dekorasyon’ Hareketi Ve  Joyce Kozloff’un Seramikleri  

The 'Pattern And Decoration' Movement And Joyce Kozloff's Ceramics         

Figen IŞIKTAN    1         

1 Doç.; Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, Antalya/Türkiye 

ÖZET 

Joyce Kozloff 1970'den başlayarak, Los Angeles ve New York'taki feminist sanat çalışmalarına katılmıştır. 

Bu dönemde Amerika Birleşik Devletlerinde, genel olarak el sanatlarına ve özellikle de kadın zanaatı olarak 

görülen faaliyetlere sempati duyan, feminist bir eğilim içeren, ‘Desen ve Dekorasyon’ (P&D) hareketi bir 

grup sanatçı tarafından kurulmuş, sanatçı bu hareketinin önde gelen ve en üretken sanatçılarından birisi 

olmuştur. Bu bağlamda, uygulamalı ve dekoratif sanatları, özellikle de batılı olmayan dünyanın görsel 

kültürlerini kaynak ve ilham kaynağı olarak araştırmıştır. Sanat ve zanaat, yüksek ve düşük sanat arasındaki 

farkı araştırdığı ve engelleri yıkmak için deneyler yaptığı çalışmalar üretmiştir. Bu araştırmanın kapsamı, 

‘Desen ve Dekorasyon’ hareketinin kavramsal yapısının, Joyce Kozloff’un üretmiş olduğu seramik alanını 

kapsayan eserlerine yansımalarıdır. Sanatçının çalışmaları kişisel internet sitesi ve çeşitli kaynaklardan 

araştırılarak,elde edilen verilerin, çağdaş sanata yansımaları üzerinden sonuçları değerlendirilecektir. 

Modernist eğilime karşın, dekoratif sanatın da ciddi bir sanat olabileceğinin kabulü anlamında yapılan 

çalışmaların incelenmesinin seramik sanatı alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Joyce Kozloff, Desen ve Dekorasyon, Seramik Sanatı 

ABSTRACT 

Joyce Kozloff has been involved in feminist art studies in Los Angeles and New York, beginning in 1970. In 

this period, the 'Pattern and Decoration' (P&D) movement was founded by a group of artists in the United 

States, with a feminist bent, sympathetic to handicrafts in general and women's crafts in particular. The artist 

became one of the leading and most productive artists of this movement. In this context, she explored the 

applied and decorative arts, especially the visual cultures of the non-Western world, as sources and 

inspiration.He has produced works in which he explores the difference between arts and crafts, high and low 

art, and experiments to break down barriers.The scope of this research is the reflections of the conceptual 

structure of the 'Pattern and Decoration' movement on Joyce Kozloff's works covering the field of ceramics. 

The works of the artist will be searched through his personal website and various sources, and the results will 

be evaluated through the reflections of the obtained data on contemporary art. Despite the modernist 

tendency, it is thought that the examination of the studies made in the sense of accepting that decorative art 

can be a serious art will contribute to the field of ceramic art.  
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Aslında seramik, bu dekoratif dilden asla vazgeçmemiştir.Dolayısıyla, bir zamanlar çelişki olduğu düşünülen 

dekoratif güzel sanatlar kavramına verilen bu onay ile  dekor yeni bir çağdaş ivme kazanmıştır. 

Son dönemlerde P&D'nin yeniden değerlendirilmesi yapılmakta, açılan sergilerle hareket tekrar ortaya 

çıkmaktadır. Bunlara örnek; küratörlüğünü Anne Swartz’ın yapmış olduğu; 2007-08'de NY'daki Hudson River 

Sanat Müzesi tarafından düzenlenen ve ciddi bir hareket olarak itibarını yeniden tesis etmeyi amaçlayan 

“Desen ve Dekorasyon: Amerikan Sanatında İdeal Bir Vizyon, 1975-1985” başlıklı büyük sergi ile 2019-20’de 

Los Angeles Moca-Çağdaş Sanatlar Müzesi tarafından organize edilmiş olan; resim, heykel, kolaj, seramik, 

enstalasyon sanatı ve performans belgelerini kapsayan, bu çığır açan Amerikan sanat hareketinin ilk kapsamlı 

bilimsel araştırmasını içeren  “Zevkle: Amerikan Sanatında Desen ve Dekorasyon 1972–1985” adlı sergidir. 

Ayrıca, küratörlüğünü Manuela Ammer’in yaptığı 2019’da Viyana’daki Mumok- Ludwig Vakfı, Modern 

Sanat Müzesinin düzenlediği “Vaat Olarak Desen ve Süs Süsleme” takiben Budapeşte'deki Ludwig Çağdaş 

Sanat Müzesinde sergilenmiştir. 

2. JOYCE KOZLOFF 

Joyce Blumberg, 1964'te Pittsburgh'daki Carnegie Teknoloji Enstitüsü'nden ve 1967'de Columbia 

Üniversitesi'nden mezun olmuş ve Amerikalı fotoğrafçı- sanat tarihçisi Max Kozloff ile evlenmiştir. Joyce 

Kozloff 1970'den başlayarak, Los Angeles ve New York'taki feminist sanat çalışmalarına katılmış, ‘Desen ve 

Dekorasyon’ hareketinin önde gelen sanatçılarından birisi olmuştur. Bu bağlamda, uygulamalı ve dekoratif 

sanatları, özellikle de batılı olmayan dünyanın görsel kültürlerini kaynak ve ilham kaynağı olarak araştırmıştır. 

1973'te Meksika'dayken Kolomb öncesi sanatla tanışır. Dekoratif desenlerin tekrarından ve bu eserlerin kadın 

yaratıcılarının neredeyse tamamen anonimliğinden büyülenerek, temalarından etkilenerek geniş formatlı soyut 

resimlere dönüştürdüğü bir dizi çizim yaratır. İlhamını Meksika, Fas, Mısır ve Türkiye'den gelen geleneksel 

süslemelerden alarak, dekoratif olarak adlandırdığı bir resim stili yaratmasına yol açmıştır. (Bağlantı:2) 

Kozloff, P&D nin NewYork üyesi  Betty Woodman ile birlikte ürettiği bir gurup ortak seramik formunun yanı 

sıra, genellikle karo(çini) duvar formatında çalışmış ve büyük, iddialı kamusal sanat projeleri üstlenmiştir. 

Kendi internet sitesinde de belirttiği gibi seramik sanatı alanındaki çalışmaları;1978-1980: ‘Dekore Edilmiş 

Bir İç Mekan’, 1980-1997: Dekoratif Sanatlar, 1978-2006: Entelasyonlar, 1983-2021: Kamusal Alan 

Çalışmaları başlığında toplanmaktadır. 

2.1.  1978-1980: ‘An Interior Decorated’  

‘Dekore Edilmiş Bir İç Mekan’ adlı çalışması hakkında Kozloff kendi internet sitesinde şöyle ifade 

etmektedir: O zamanlar “yüksek” sanat ve zanaat arasındaki hiyerarşileri yıkmak konusunda çok fazla tartışma 

vardı. Hiyerarşileri gerçekten sorgulamak için zanaat süreçlerine dahil olmak gerekir. Resimlerimi duvar 

olarak düşünmeye başlamıştım ama onlar duvar değildi. Bu noktada duvarlara geçmeye ve bir odayı, yani 

süslemenin gerçek ve fiziksel olarak hissedilir olacağı bir ortamı dekore etmeye karar verdim.  

 
Görsel 1. “An Interior Decorated,” Tibor de Nagy Gallery, NY, 1979 (üst sol),   Everson  Museum, Syracuse NY, 1979(üst sağ), Mint 

Museum, Charlotte NC, 1980 (alt sol), Renwick Gallery, Smithsonian American Art Museum, Washington DC, 1980 (alt sağ) 
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Görsel 2.  Detay, yer bölümü, sırlı karo 

Joyce Kozloff, en karmaşık ve iddialı olan yerin çalışmasının zemin bölümü olduğunu düşünmektedir. Burada 

bine yakın elle boyanmış yıldız ve altıgen seramik karo bulunmaktadır.  Bu çinilerin üzerine; Amerikan Hint 

seramikleri, Fas seramikleri, Viyana Art Nouveau kitap süsü, Amerikan yorganları, Berberi halıları, Kafkas 

kilimleri, Mısır duvar resimleri, İznik ve Katalan çinileri, İslam hat sanatı, Art Deco tasarımı, Sümer ve 

Romanesk oymalar, Pensilvanya Hollanda işaretleri, Çin boyalı porselenleri, Fransız dantelleri, Kelt tezhipleri, 

Türk dokuma ve brokarlı ipekler, Selçuklu tuğla işçiliği, İran minyatürleri ve Kıpti dokumalarını içeren birçok 

gelenekten motifler çizmiştir. (Bağlantı:3)Çalışma her sergi için yeniden kurulmuştur.(Görsel:1,2)                                     

2.2.  1980-1997: Dekoratif Sanatlar     

Kozloff’un  yüksek ve düşük sanat arasındaki farkı araştırdığı ve engelleri yıkmak için deneyler yaptığı 

çalışmaları arasında seramik (çini) karolardan oluşan iki adet şömine de yer almaktadır.(Görsel:3) Sanatçı 

P&D hareketi içinde arkadaşlıklar kurmuş, bu bağlamda Betty Woodman ile işbirliği ile eseler üretmiştir. 
Woodman, Kozloff'un süslemesi için tasarlanmış formlar yaratmış olup, iki kadın testiler, tepsiler, vazolar, 

fincanlar ve tabaklar yapmışlardır.Kozloff yüzeylere, bu amaç için uyarladığı İslami desen kalıplarlarını 

uygulamıştır.(Bağlantı: 4)Zanaat ve sanat arasındaki çizgiyi çözen eseler üretmiştir. (Görsel:4) 

 
Görsel 3.  Cincinnati şömine, sırlı karo, 1980 
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Görsel 4. Joyce Kozloff & Betty Woodman birlikteliği ile; Krizantem vazo (üst sol), Mor Tukan Sürahi (üst sağ), Kaplar(altta) sırlı 

kırmızı seramik çamuru, 1980 

Kozloff’un diğer bir dekoratif sanat çalışması banyo tavanı için tasarlamış olduğu pano tasarımıdır.(Görsel:5) 

 
Görsel 5. Banyo tavanı, sırlı karolar,1982 

  
Görsel 6.  “Tabled: Foreign Affairs”, sırlı karolar, 1996 
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Görsel 7.  “Tabled: Hats Off”, sırlı karolar,1997 

Los Angeles metro sistemindeki duvar resimleri için arkaik Hollywood filmlerini araştırdığı dönemde 

kendilerini ortaya koyan temalar keşfetmiştir. “Tabled: Foreign Affairs”  ve “Tabled: Hats Off ” adlı 

çalışmaları bu araştırmaya dayanmaktadır. “Tabled: Foreign Affairs” adlı çalışmasında yer alan, ırklararası 

çiftlerin ve “Tabled: Hats Off” adlı çalışmasına yansıyan şiddet içeren kadınların çirkin tasviri gibi bazı 

temaların kamusal alan için fazla keskin hatlı olduğu ortaya çıkmıştır.   (Bağlantı:5)(Görsel:6,7) 

 2.3.  1978-2006 :Entelasyonlar  

Kozloff, Cincinnati Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir sergi için hazırladığı Cincinnati Çini Duvar 

enstelasyonunu üretirken kili keşfetmeye başlamıştır.(Görsel:8) Bu tecrübe ile 1980'de ilk kalıcı, işlevsel 

kurulumu olan Cincinnati Şöminesini üretmiştir. Parçaları tek tek kesmiş, sır altı boyamış, şeffaf bir sırla 

sırlamış ve küçük bir fırında pişirmiştir.İlkel kurulum, mozaikler, çiniler, süslemeler ve sofra takımları üreten 

mütevazı Yakın Doğu, Meksika ve ortaçağ atölyelerinden birini hatırlatmaktadır.Kozloff, bu çalışmada sanat 

ve zanaat arasındaki keyfi sınırları aşamayı hedeflemiştir. 

 
Görsel 8.  Cincinnati Karo(çini) Duvar “Arabesque,” sırlı (çini) karolar, Contemporary Arts Center, Cinc. OH, 1978 

“Wainscott” adlı enstelasyon çalışmasında, Oakland (Kaliforniya) şehir merkezindeki muhteşem Deco film 

sarayı ve diğer dönem binalarından ilham almıştır. Bazı bölümlerde çiçek formlarını gerçekçi bir şekilde 

boyamış, stilizasyon olarak Maya, Mısır ve İslami kaynakları kulanırken diğer bölümlerde geometrik form 

kullanmıştır.Çalışma paneller halindedir ve   göz seviyesinin altındadır. (Bağlantı:6)(Görsel:9) 

 
Görsel 9.  Wainscott, “Pattern and Decoration: An Ideal Vision in American Art ” sergisi,Hudson River Museum Yonkers NY, sırlı 

seramik karolar,2007 
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2.4.  1983-2021: Kamusal Alan Çalışmaları 

Sanatçı,1980'lerden itibaren çoğu ulaşım merkezlerinde olan, seramik karo ve/veya cam ve mermer mozaikten 

yapılmış, büyük, iddialı kamusal alan çalışmaları üretmiştir. Daha geniş bir kitleyle iletişim kurma arzusu ile 

bu parçalar, bazen ironik, bazen de neredeyse arkeolojik bir girişim olarak kataloglanmış yerel ve bölgesel 

konulara sahiplerdir. Sanatçı görsel zenginliği küçümsemeyi uzun süredir reddetmektedir. Japonya ve 

Türkiye'den  zengin süsleme geleneklerini çağdaş kolaj estetiğine uyarlayarak eserler üretmiştir.(Bağlantı: 7) 

 
Görsel 10.  Banliyö istasyonu, Philadelphia,“ Topkapı Pullman”,cam mozaik ve sırlı seramik karo,1985 

Philadelphia Banliyö İstasyonundaki Penn Merkezi için hazırlamış olduğu;“Philadelphia'daki Galla Placidia” 

ve “Topkapı Pullman” adlı iki mozaik panel çalışmalarına örnek olarak verilebilir. Birisinde Pensilvanya 

eyaletinin kurucusu ve Philadelphia şehrinin kuruluşunda katkısı bulunduğu düşünülen William Penn konu 

edilmiştir. Penn mozaiğinin karşısında “Topkapı Pullman” durmakta olup Philadelphia'nın ulaşım ve ticaret 

merkezi olarak rolünü simgelemektedir. Ayrıntılı çiçek ve geometrik motiflerle döşenmiş İstanbul'un Topkapı 

Sarayı'nın içinden bir kapı, modern bir mekanda hızlanan devasa, kısaltılmış bir lokomotife açılmaktadır. 

Dekorasyon ve illüzyon arasında köprü kuran stil ve görseller, hem güzel hem de uygulamalı sanat 

geleneklerini içermekte ve sanatçının aralarındaki engelleri yıkma niyetini ifade etmektedir. 

(Bağlantı:8)(Görse:10) 

 
Görsel 11.  Federal Adliye, Greenville, Güney Carolina, Greenville bölgesinin 1820 haritası, cam mozaikler ve sırlı seramik 

karolar,2021 

“Memory and Time”, Greenville, Güney Karolina’da bulunan yeni Carroll A. Campbell Jr. Federal Adliye 

Sarayı için Kozloff'un  cam mozaik ve seramik(çini) karodan oluşan çalışmalarıdır. Sanatçı bu çalışmada, 

hayatı boyunca keşfettiği iki türü haritacılık ve dekorasyonu birleştirmiştir. 17. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar 

olan süreçte, o bölgedeki tekstil ve emeğin  panellerle görsel tarihini içermektedir. Feminist sanatçı, kadınların 

geleneksel sanatlarından hoşlanmaktadır. Genellikle popüler kültürün ve bölgesel tarihin en canlı ve erişilebilir 

taşıyıcıları olmalarına rağmen, “yüksek sanat” olarak görülmezler.Tüm kumaş desenleri, sepetler ve yorganlar 
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güzellikleri ve “geçmiş hikayeleri” için seçilmiştir. “1820, Greenville Bölgesi haritası”, Johanna Davis 

tarafından 13 yaşında, 1845-1853, ilk çocuğu doğduğunda yaratılmış bir Güney Carolina Broderie Perse 

yorganıyla çevrilidir.(Bağlantı:9)(Görsel:11) 

3. SONUÇ  

Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkan, genel olarak el sanatlarına ve özellikle de kadın zanaatı olarak 

görülen faaliyetlere sempati duyan, feminist bir eğilim içeren, ‘Desen ve Dekorasyon’  hareketi, dünyanın dört 

bir yanından dekoratif yaklaşımlarla çok etnikli ve çoğulcu bir estetik görünümün benimsenmesinde rol 

açmıştır.Modernizmin dekoru reddetmesine karşın, dekoratif sanatın ciddi bir sanat olabileceği fikri önemli bir 

post modern etki olarak ortaya çıkmıştır.  

Araştırmanın bulgularına göre; Joyce Kozloff çalışmalarında P&D hareketinin tüm kavramlarından yola 

çıkmaktadır. Süreç içinde kendini daha iyi ifade edebilmek için dekoratif sanatlara yönelmesi ve batı sanatında 

ikilem oluşturan “alçak sanat” ve “yüksek sanat”, sanat&zanaat  klişesini yıkmak için çaba sarfetmesi bunun 

göstergesi olarak ele alınabilir. Yoğun olarak desen ve dekor unsurları yanısıra çok kültürlü yapıyı da 

kullanmaktadır. Kadına ait görülen sanatların küçümsenmesi yüksek sanat olarak görülmemesi onun 

çalışmalarında bu unsurları daha fazla ön plana çalışmasına neden olmaktadır.1942 doğumlu Amerikalı sanatçı 

halen hayattadır ve çalışmalarını sürdürmektedir. 

Son dönemlerde sanat ortamında galeriler ve müzeler aracılığı ile P&D'nin yeniden değerlendirilmesi 

yapılmakta, yeni açılan sergilerle ve buna bağlı yazılan makalelerle hareket yeniden ortaya çıkmakta, çağdaş 

sanatla bağlantıları ortaya konmaktadır. 
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