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Resim 40: Gary Holt’un Porselen Bünye Üzerinde Metal Tuzları ve Krakle Sır Etkisi 

Kaynak: http://www.garyholt.com/biography/index.html 

2.3.3. A.Feyza ÖZGÜNDOĞDU 

 

Resim 41: Calmness, 2006. Modüler kompozisyon, kobalt klorür ile renklendirilmiĢ porselen 

bünye 

Kaynak: Ceramics Technical,no.29,2009 
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1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve 

Cam Bölümünden mezun olan Yrd. Doç. Feyza Özgündoğdu, yüksek lisans ve 

sanatta yeterlilik programını aynı üniversitede tamamladı. Birçok sergi, sempozyuma 

çeĢitli konularla katılan sanatçının çalıĢmaları arasında bulunan 2007 yılı IV. 

Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Seminerinde “ Metal 

Klorür Çözeltileri ile Porselen Yüzeylerde Sanatsal Renk Ve Doku AraĢtırmaları” 

baĢlıklı sunumunda porselen bünye üzerinde denediği suda çözünebilen metal tuzu 

olan klorür türlerini ( demir, kobalt, bakır, nikel) anlatmıĢtır.  

Sanatçı seçtiği metal tuzlarını porselen bünyeye uygulamasının ardından 

bünye üzerine sır uygulamamıĢtır. Bunun sebebini ise Ģöyle açıklar: 

“Bir sanatçının böyle bir tarz seçmesi baskın bir renk veya sır kullanımını 

engelleyebilir. Çünkü bünye renklendirilmiĢ ya da transparan bile olsa ince bir 

tabaka halinde sır uygulandığında sır farklı bir camsı tabakayla ürünü kaplayacaktır. 

Diğer bir yönden suda çözünebilen renklendiriciler porselenin yarı transparanlık 

kalitesini ve dokusunu destekleyecek estetik kalite vaat eden kimyasallardır.”
43

 

 

 

Resim 42: A. F.Özgündoğdu, Farklı çözeltiler ile renklendirilmiĢ kemik porselen bünye 

Kaynak: Ceramics Technical, No.29 

                                                 

43
 A.Feyza Özgündoğdu, “Colour Research on Porcelain Surfaces with Metal Salts”, Ceramics 

Technical, Sayı 29,2009, 52-55 s. 
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Sanatçının kullandığı metal klorürler farklı tekniklerde porselen bünyeye 

uygulamıĢtır. “Seramik uygulamalarında sır, pigment ya da oksitler renklendirilecek 

alana doğrudan uygulanırken, metal tuzu çözeltileri ise renklenmesini istenen 

yüzeyin diğer yüzüne uygulanabilir. Çözeltinin bisküvi bünye tarafından emilmesi, 

metal klorürün porselen parçanın cidarını renklendirmesini ve diğer yüzeyde renk 

etkisi oluĢmasını sağlayacaktır.”
44

 

 

 

Resim 43: Feyza Özgündoğdu’ nun ÇalıĢmalarından Bir Örnek 

(Ġç BoĢluğu Demir Klorür ile RenklendirilmiĢ Porselen Bünye ve Detay Görünüm) 

Kaynak: “Metal Klorür Çözeltileri ile Porselen Yüzeylerde Sanatsal Renk ve Doku 

AraĢtırmaları”,Seres 2007 

Sanatçının kullandığı reçetelerinden bazıları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 
45

 

                                                 

44
 A.Feyza Özgündoğdu, “ Metal Klorür Çözeltileri ile Porselen Yüzeylerde Sanatsal Renk ve Doku 

AraĢtırmaları” Seres, EskiĢehir, 2007, 603 s. 
45

 A.Feyza Özgündoğdu,” Metal Klorür Çözeltileri ile Porselen Yüzeylerde Sanatsal Renk ve Doku 

AraĢtırmaları” Seres, EskiĢehir, 2007, 602 s. 
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Tablo 1 Feyza Özgündoğdu'nun Reçete Örnekleri 

 

Feyza Özgündoğdu bünye olarak kemik porselen ve sert porselen çamurunu 

döküm yöntemi ile Ģekillendirildikten sonra 1000˚C‟de ön piĢirimleri yapmıĢtır. 

1000˚C‟de gözenekliliği halen var olan porselen bünyeye çözeltiler suluboya 

tekniğine benzer Ģekilde uygulamıĢtır. Ancak bisküvi durumundaki zemin fırçada 

bulunan sıvıyı hızla çekmiĢ ve görünürde belirgin bir renk ya da kalınlık 

bırakmamıĢtır. PiĢirimlerini yükseltgen ortamda yapmıĢtır. Çıkan sonuçlar sanatçıya 

yol göstermiĢtir. Hangi metal tuzunu ne Ģekilde uygulandığını görebilmek için 

yüksek derecede yanan ve iz bırakmama özelliği olan gıda boyalarını kullanılarak bu 

ayrıma varılabilmiĢtir. 

Sanatçı çalıĢmalarına On Dokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesinde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. 

2.2.4 Mark GOUDY 

Mark Goudy‟in seramikle olan iliĢkisi, çocukluk yıllarında annesinin seramik 

atölyesinde baĢlamıĢtır. Atölyede seramiğin tüm çalıĢma aĢamalarına Ģahit olarak 

büyüyen sanatçı mühendislik alanında çalıĢtıktan sonra Pixar, Silikon Grafik gibi 

grafik tasarım firmalarında çalıĢma hayatına devam etmiĢtir. 

30 yıl gibi uzun süre farklı alanlarda çalıĢan sanatçı, eĢi Lizza Riddle ile 

birlikte yetiĢkinler için olan bir raku kursunda seramikle tekrar buluĢmuĢ bunun 

ardından kendine ait seramik atölyesinde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Son üç yıldır 

Kullanılan klorürler %(100 ml su) %(100 ml su) %(100 ml su) %(100 ml su) 

Demir Klorür 10 25 35 50 

Nikel Klorür 10 25 35 50 

Bakır Klorür 10 25 35 50 

Kobalt Klorür 10 25 35 50 


