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ihtişamları var. Hepsinin dışı sırsız 
ve mat. Halen kullandığı Limoges 
porselenini ise hem kusursuz kadife hissi 
hem de tornanın başına geçince tam 
konsantrasyon gerektirmesinin getirdiği 
zorluğun çekiciliği sebebiyle tercih 
ediyor. Çanakların dışının sade zarafeti, 
içindeki sırın çarpıcılığıyla dengeleniyor. 
Kendi ürettiği sırları kullanıyor ve 
çanakların sırlı iç yüzeylerinde aslında 
birer resim yaratıyor. Bu resimlerin 
ilhamını en çok doğal oluşumlardan 
alıyor. Kum, toprak, bitki örtüleri, 
buzullar, denizler, gökyüzü, bulutlar… 
Ama bunun dışında kendisine dokunan 

PORSELEN SANATÇISI İpek 
Kotan, birçok kişi için ileri denecek 
bir yaşta kurumsal hayattan sıyrılıp 
kendisine yeni bir yol çizmeye cesaret 
edenlerden. “İpek’in zarif, saf  ve 
zamandan bağımsız işleri bildik, ama 
çınlayan, kusursuz, ama kişilikli ve 
dayanılamayacak kadar çekici.” Alman 
sanat tarihçisi ve yazarı Dr. Walter H. 
Lokau’nun bu sözlerinin muhatabı genç 
porselen sanatçısı İpek Kotan. İpek’in 
geldiği nokta, yeteneğin olduğu kadar 
azmin de bir sonucu. Yurt dışında 
aldığı sanat eğitiminin en başında 
seramik ve porselenle ilgilenmeye karar 
vermiş. “Aslında yalnızca ellerimle 
doğal malzemeler kullanarak çalışmak 
istediğimi biliyordum. Çamurla çalışmak 
beni o kadar kısa sürede ve o kadar 
yoğun olarak etkiledi ki, yönümü 
seramik ve porselene çevirme kararını 
hemen işin başında verebildim” diyor. 
Temel eğitimin ardından Staffordshire 
Üniversitesi Seramik Bölümü’nde 
okumuş ve iki senenin sonunda yüksek 
lisans derecesi ile mezun olmuş. Tez 
çalışmaları sırasında tamamen çanak 
formuna yönelmiş. Bunun nedeni olarak 
çanak formunun alışılmışlığı, evrenselliği 
ve dişilikle bağdaşmasını gösteriyor. 
“İnsanlık tarihini onun kadar güzel 
anlatan başka hangi obje var ki” diyor. 
İpek’i ilgilendiren ve heyecanlandıran 
şey, bu objenin sıradan olduğu kadar 
olumlu hislerle yüklü olması. İnsan 
olmanın ortak noktalarını ortaya 
çıkarması, paylaşım, cömertlik, koruma 
ve saklama çağrışımlarını getirmesi. Bir 

çanağın temel biçimini, özgünlüğünü 
ve işlevini kaybetmeden ne kadar rafine 
hale getirilebileceği üzerine akıl yorarak 
yarattığı minimalist kaplar ne kadar 
sadeleşse de, ortaya çıkan her yeni iş 
bir öncekinden farklı oluyor. Kabın 
yüksekliği, duvarının eğimi, kalınlığı, 
kenar açısı gibi detaylar değiştiğinde, bir 
öncekinin devamı olan ama yepyeni hissi 
veren bir çanak ortaya çıkıyor. 
Kalıp kullanmadan tornada yaratılan 
işlerin bazıları avuç içi kadar; okşadığınız 
zamanki pürüzsüzlük hissi neredeyse 
bir canlıya dokunmakla eşdeğer. Bazı 
çanaklar 50 cm çapında, sade bir 

Y A Z I  E B R U  L A T İ F O Ğ L U

Zamandan bağımsız işler
Özgün, cömert, ilham dolu porselen çanakların yaratıcısı, Hollanda’da 
yaşayan sanatçı İpek Kotan, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.
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ve duygulandıran birçok şey işlerine 
yansıyor; birinin göz kenarındaki 
kırışıklıklar, gülümseyince hafif  ortaya 
çıkan çizgiler, etkilendiği bir şarkının 
melodisi, bir kaya parçasının üzerine 
tutunmuş ufacık bir yosun… Genelde 
görsel ama başka duyulara da hitap eden 
bu şeyler düşünceleriyle bütünleşiyor. 
Çanakların içinde kullandığı bronz, 
kehribar ve bakır, bazen seneler süren 
bu sürecin kalıntıları. Doğadan olduğu 
kadar insanlardan da besleniyor. 
Hollanda’ya taşınma kararında da 
kaynaşabileceği, açık fikirli, rahat, 
çokkültürlü, sanat ve tasarımla ilgili 
kişilerle bir arada olma ihtiyacı önemli 
bir belirleyici olmuş. EKWC’nin burada 
olmasının da bu seçimde etkisi büyük. 
EKWC her sene seramik çalışmak 
isteyen 45 kadar sanatçı, tasarımcı 
ve mimarı ağırlayan bir rezidans. 
Seramik ile ilgili her türlü ekipmanın 
ve imkanın sunulduğu bu ortak çalışma 
alanında kalan misafir tasarımcılar 3 
aylık dönemlerde burada çalışıyorlar. 
Porselene ilgi duyan sanatseverler İpek’in 
sergilerini takip etmiştir. Önümüzdeki 
dönemde de gündemi oldukça dolu. 
Eylül ayında Londra’daki Decorex 
fuarının ardından ekim ayında Mons, 
Belçika’da Avrupa Seramik ve Cam 
Trienali’ne katılacak. Kasım ayında 
da Contemporary Istanbul’un bu yıl 
hayata geçecek tasarım bölümünde 
yer alacak olan ECNP Galeri’de işleri 
sergilenecek. Bunu Brüksel’deki Puls 
Contemporary Ceramics Gallery’deki 
sergisi takip edecek.

Tek bir malzeme ya da 
disipline senelerini vermiş, 
ilgi alanları yıllar 
içinde değişse de sesleri 
yine kendilerinin olan 
sanatçılar İpek Kotan için 
birer ilham kaynağı.
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