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Öz
Sanat ve moda birbirlerini yüzyıllarca etkilemiştir. Aynı dönemlerde çalışmış olan sanatçılar ve giysi tasarımcılarının
eserleri incelendiğinde birbirlerinden etkilendikleri görülmektedir. Op Art Sanatı, çizgi ile gözü ileriye ve arkaya
götüren ışık birlikteliğinin salt görsel-algısal etkiler oluşturmak amacıyla sistematik biçimde araştırılması üzerine
temellenen bir akımdır. Bu makalede, 1960’lı yıllara damgasını vuran akımlardan biri olan Op Art sanat akımının
sanatçılarından Victor Vasarely, Bridget Riley ve Richard Anuszkiewicz’in yaptığı eserlerin, yine aynı dönemin giysi
tasarımcılarından Andre Courreges, Mary Quant, Pierre Cardin, Paco Rabanne’nin tasarımlarına yansımaları
incelenmiştir. Çalışmada Op Art sanat akımının sanatçıları ile aynı dönemdeki tasarımcıların giysilerindeki
etkileşimleri görsellerle açıklanmıştır.
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Giriş
Sanat, insanlık tarihinin en önemli kültür mirasıdır. Paleolitik kültürlerden başlayarak günümüze kadar bilinen
tüm kültür dönemleri boyunca sanat ve sanatçıların toplumlarda öncü ve yönlendirici olarak yer aldığı görülür
(Tuğal, 2011:15). Moda ise bir toplumda bir zaman dilimi içerisinde öne çıkan giyim tarzlarını ifade etmekle
birlikte, sadece giyim değil genel davranışlar, sanat, mimari, edebiyat ve yemek gibi birçok konuyu da içine alan
ve bir süre etkin olan toplumsal bir beğeninin yansıması olarak karşımıza çıkar. Toplumsal bir olgu olan moda;
sosyolojik, psikolojik, ekonomik, politik etkenler içerisinde çağın değişim hızında yenilenmektedir (Uslu,
2015:335)
Tarihsel süreç içerisinde sanat akımlarını ve moda akımlarını incelediğimizde birçok kez paralellik
gösterdikleri veya çoğu zaman sanatçıların ve tasarımcıların birbirlerinden etkilenerek ürettiklerine tanık oluruz.
Giysi modası olarak ele aldığımızda, giysi modasının nerede ve ne zaman başladığını net bir şekilde
belirlemek zor olmakla birlikte yüzyıllar boyunca giysi modasının sanat akımlarından etkilenerek tasarlandığı
açıkça gözlenmektedir. 1960’lı yıllarda popüler olan sanat akımlarından, optik resim olarak da bilinen “op art”
sanatında göz yanılgılarını yaratmak için renk, çizgi ve geometrik desenler kullanılmıştır. Eserler genelde soyut
geometrik düzenlemeler içerisinde ve pek çok durumda siyah-beyazdır. Akım, aksesuar ve dekorasyonda olduğu
gibi çoğu giysi tasarımcılarını da etkilemiş, giysi modası için ilham kaynağı olmuştur.
“Op Art”
Op art ilk olarak 1955’te Paris’te “Le Mouvement” sergisinde ortaya çıkmıştır. İzleyicinin gözünde hareket ve
titreşim hissi oluşturmak için desenleri, şekilleri ve kontrastları kullanan sanat eserlerini ifade eder (Hodge,
2018:86) Keser’e (2009:239) göre ise Op Art/Optik Sanat; 1960’lı yıllarda Amerika ve Avrupa’da ortaya çıkan ve
gözün optik kısmında yanılsama yaratmayı amaçlayan sanat akımıdır. Optik yanılsamayı ön planda tutan
geometrik soyut sanat türüdür ve görüntüde hareketlilik etkisi yaratabilir. Biçimlerin ve renklerin sistematik
manipilasyonu ile ortaya çıkan op sanat ürünlerindeki bu etki, perspektif yanılsama ya da renksel gerilimden
kaynaklanır. Tekniğin sanatın içine girdiği, bilimsel düşünce ile birleşip kullanıldığı ve izleyicinin yapıtla
bütünleşip yapıtı keşfettiği bir sanat akımıdır (Houston, 2007: 10) Ruhrberg’e (2005: 347) göre; “Gözü, hiç
görmediği bir yeni algılamalara zorlayan multi-odaksal kompozisyonlarla Op Art’ın görsel karışıklığını, hareket
ve derinlik izleniminin yanı sıra, hareket içerisinde sanat ve estetiği de yansıtmaktadır”. “Op Sanat”, hareket
yanılsamalarının yapbozunun, erken görsel sistemlerince bilinen hareket detektörleri tarafından tespit edilen
görüntü yanılsamalarına, kaymalarına yol açan istem dışı küçük göz hareketleri açısından potansiyel olarak
önemsiz sayılabilecek bir çözüme sahip olabileceği görüşünü destekleyebilir. Sürekli bakarak yaratılan görüntü
değişimi durağan bir dünyayı algılamamızı sağlayan göz hareketleriyle sağlanmaktadır. (Zanker, 2004: 75)
1960’larda ortaya çıkan ve optik yanılsama ile oluşturulan bu sanat yapıtları, mantıksal bir yaklaşım ile basın
tarafından Op Art olarak adlandırılmıştır. Op Art, optik Sanat anlamına gelen Optical Art kelimelerinden
türetilmiştir (Tuğal, 2011:93). Bu akımın ressamlarının, geometrik tarzlarda çalışan önceki sanatçılardan farklı
olarak, izleyicinin görüşündeki algısal yanılsamaları, belirsizlikleri ve çelişkileri uyandırmak için biçimsel
ilişkilerde kasıtlı manipülasyonları (hileli yönlendirme) kullandıklarını söyleyebiliriz. Onlar, eserlerinde paralel
çizgileri, dama tahtası desenleri ve eş merkezli daireler gibi basit tekrarlayan biçimlerin yanıltıcı manipülasyonu
(hileli yönlendirme) yoluyla veya eşit yoğunluktaki tamamlayıcı (kromatik olarak zıt) renkleri yan yana getirerek,
kromatik gerilim yaratıp, karmaşık ve paradoksal optik alanlar geliştirmişlerdir. Bu durum izleyicinin gözünün,
yüzeyin herhangi bir yerinde tam anlamıyla yorumlayabilmesi için yeterince uzun durmasını engelleyerek hareket
yanılsamalarını oluşturmaktadır. Optik sanat hareketinin 1950'lerin sonlarında ve 60'ların başında ortaya çıkan
başlıca sanatçıları Victor Vasarely, Bridget Riley, Richard Anuszkiewicz, Larry Poons ve Jeffrey Steele’dir. Bu
sanat hareketi ilk kez 23 Şubat-25 Nisan 1965 tarihleri arasında New York’taki Modern Sanat
Müzesi'ndeki(MOMA) “The Responsive Eye”(Duyarlı Göz) isimli sergisi ile halka açılmıştır
(https://www.moma.org/calendar/groups/2). “Duyarlı Göz” Op sergisi ile uluslararası ilgi görmüştür. Sergide
bulunan yapıtlar algısal anlamda gözün yanılabildiğini, buna bağlı olarak idrak yeteneğinin nasıl etkilenebildiğini,
anlam bulmanın değişimini sanat izleyicisine sunmuştur (Tuğal, 2011: 97 )
“Op Art” sanatçıları özellikle grafik sanatını bilimle birleştirerek görsel yanılsama yaratan bir sanat dalı
oluşturmaya çalışmışlardır. Gözün uyumlanmasını zorlaştırıcı yönde etkiler yaratabilmek için belli bir mantık ve
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matematiksel düzenle oluşturulan geometrik formlar, çizgiler, homojen boyalı yüzeyler ve noktalar gibi yapıları
kullanmışlardır. Bu şekilde oluşturulan düzenlemeler doğrudan algılamayı bozan, optik yanılsama yaratan,
dinamik etkiler oluşturmuştur. (Tuğal, 2011:94)
Akımın Temsilcileri ve Tasarımcılara Etkileri
Akımın temsilcilerinden Macar asıllı grafik sanatçısı ve reklamcı Victor Vasarely “Op Art” sanat akımının
kurucusu olarak kabul edilir (Tuğal, 2011:184). Vasarely’nin 1930’lardaki çalışmalarından “Zebra”, Op Sanat
hareketini başlatan ilk sanat eseri olarak bilinir. Bu eserdeki siyah ve beyazın keskin zıtlık oluşturduğu güçlü etki,
algılamada etkendir (Resim1). İnsanın renksiz ışığa daha duyarlı olduğundan yola çıkan çalışmalarında, aydınlık
ve karanlık daha aktiftir. 1960’larda yapılan uzay çalışmaları sırasında keşfedilen Vega yıldızı, bilinen en parlak
yıldız olarak kabul edilmiş ve yıldız parlaklıkları için bir ölçü değer olmuştur. Vasarely, “Mega Mavisi” adlı
yapıtında bu yıldıza gönderme yapmıştır (Resim 2).

Resim 1. Victor Vasarely, Zebra,1939/60,Goblen, 204x188cm
Resim 2:Victor Vasarely,Vega Mavisi, 1968, 32x32cm

Vasarely, yukarıdaki çalışmasında; bir plaka yüzeyin orta noktasından izleyiciye doğru irileşen desen ve renk
sistematiği ile dinamik bir görüntü oluşturmakta ve bize doğru kabaran bir yanılsama etkisi oluşturmaktadır.
Sanatçı bu dönemde yaptığı diğer eserlerinde de; benzer şekilde, düz bir yüzey üzerinde, karşıt perspektif
sistemleri ve renk yansımaları kullanarak, bir ana ızgaranın çizgilerini büküp, iç içe girmiş kareler, üçgenler,
daireler, elipsler ya da çokgenler oluşturarak renkli soyut görsel yanılsamaları ile dikkat çekicidir. Vasarely gibi
Op-art sanatçıları bilim adamlarının "algılama süreçleri" ile ilgili çalışmalarından yararlanmış, yoğun görsel
yanılsamalar oluşturarak, izleyiciyi adeta yapıt ile uzun süre etkileşim içerisinde bırakan eserler üretmişlerdir
(Beyoğlu, 2015: 336). Akımın en önemli temsilcilerinden İngiliz Bridget Riley, Op Art ile ilgili araştırmalarında
Seurat’ın ve Bauhaus’un deneysel çalışmalarını incelemiştir. Riley, Seurat’ın sanatından oldukça etkilenmiş, onun
renk tekniğini ve tamamlayıcı renkleri nasıl kullandığını kendi tasarımlarında uygulamıştır (Resim 3,4,5).
Genellikle siyah-beyaz kontrastın hakim olduğu Op Art çalışmalarına 1966 yılından sonra renk etkisini de
katmıştır (Resim 6).
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Resim 3:Bridget Riley ,Tereddüt,1964, TateGalery,Liverpool
Resim 4:Bridget Riley ,Blaze 3,1963,Özel Koleksiyon, Londra
Resim 5:Bridget Riley, Azalan, 1965

Resim 6: :Bridget Riley,
Katarakt 3, 1967

Riley, yukarıdaki çalışmalarında hareketli yanılsamayı, düz yüzey üzerinde boyutsal dalgalanmalar
oluşturarak, üç boyutlu etkiyle gerçekleştirmiştir. Victor Vasarely ve Bridget Riley, birbirinden farklı Op Art
sanatçıları olarak görülür.
Akımın önde gelen diğer bir sanatçısı Richard Anuszkiewicz, optik değişimlerin aynı geometrik biçimlere ve
yapılara uygulanan yüksek yoğunluktaki farklı renklerle oluşabileceğini öne sürmüştür. Çalışmaları çoğunlukla
renklerin etkileri ve temel formların görsel araştırmaları ile ilgilidir. “Ters artı” adını verdiği yağlıboya resminde
de renklerin etkisi ve kullandığı “+” formu ile bu görsel araştırmalarını açıkça göstermektedir. Bu resimde sıcaksoğuk renk ilişkisinin güçlü bir şekilde ön plana çıktığı ve tek bir formun (artı şekli) yüzey üzerinde çoğaltılması
ile oluşturulduğu görülmektedir (Resim 7)

Resim 7: Richard Anuszkiewicz,
Ters Artı, 1960, Blanton Sanat
Müzesi, Texas.
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Dönemin giysi tasarımcılarından Jacques Kaplan tarafından tasarlanan, Richard Anuszkiewicz’in boyamasını
yaptığı ceket, op art sanat akımı ile modanın iç içe olduğunu bize açıkça göstermektedir. (Resim 8,9)

Resim 8

Resim 9

Resim 8,9 :Jacques Kaplan’ın tasarımı, Richard
Anuszkiewicz’in ceket boyaması 1963

1960-1970 yılları arasında dimi örgülü kumaşa basılı geometrik desenli eşarp örneği de o döneme ait önemli
örneklerden birisidir. (Resim 10)

Resim 10:Richard Anuszkiewicz’ın geometrik
desenli eşarp boyaması 1960-1970

Op Art Sanat Akımından Etkilenen Tasarımcılar
Bazı tasarımcılar, “Op Art” sanat akımından etkilenip, tasarımlarını bu dönemin sanatçılarının yapmış olduğu
eserlerden örnek alarak, tasarımlarında bu eserlerin deseninden, ışığından, renginden, kompozisyonundan
faydalanıp kendi koleksiyonlarında uygulamışlardır. Bu modacılar arasında Andre Courreges, Mary Quant, Pierre
Cardin, Paco Rabanne bu dönemin öncülerindendir.
Andre Courreges
1923 yılında Fransa’da doğmuştur. 1947’de tasarımcı olarak çalışmaya başlamıştır. 1961 yılında “V” açılımlı
mini rob koleksiyonu hazırlayan Andre Courreges, 1960’larda mini eteği bulduğunu iddia eden tasarımcılardan
olmuştur (Derebey, 2008:126). Uzay çalışmalarının en parlak olduğu ve op art sanat akımının etkili olduğu bu
dönemler Andre Courreges’in de tasarımlarına yansımıştır. Gümüş efektli kumaşlardan pantolonlar, şifon
kumaşlardan delikli pelerinleri moda dünyasına lanse etmiştir. Tasarımlarında kullandığı zıt renkler dikkat
çekmiştir. 1964 yılında , “Moon Girl Collection” adını verdiği koleksiyonunda, gri-beyaz ve siyah-beyaz renk
efektleri kullanan Andre Courregessüper mini etek boyu ve uyguladığı geometrik desenlerle, astronot stili ile
moda sahnesinde yer alarak tüm dünyada fırtınalar estirmiştir (Resim 11). 1960 ve 70’li yıllarda kullandığı siyah
ve uzay beyazı renk kombinasyonları, parlak sarılar, kırmızılar, paltolar ve elbiselere uyarladığı geometrik
desenler modacının haute-couture çizgisini 2000’li yıllara kadar devam ettirmektedir (Resim12,13,14,15).
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Resim 11:Moon Girl, 1964, byAndreCourreges,

Resim 12:Courrege,
1964

Resim 13:Courrege,1965 Resim 14:Courreges and
Models,1968 Resim 15:Courreges,1968-69

Mary Quant
1934’te Londra’da doğmuştur. Moda tarihine mini eteğin ve seksi pantolonların yaratıcısı olarak geçmiştir.
Özellikle gençler için yaptığı tasarımlar dikkat çekmiştir (Resim 16). Plastik kumaşlardan üretilen geometrik
çizgilerle ön plana çıkmıştır. Coco Channel’den sonra modaya radikal değişiklik getiren en büyük yeni jenerasyon
kadın modacı olarak kabul edilmiştir. Yünlü kareli kumaşlardan tasarladığı elbise ve paltolar dönemin Op Art
sanat akımını yansıtmaktadır (Resim 17,18,19,20). Mary Quant moda dünyasında hızla yükselen isim ve marka
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olmuştur.

Resim 16:Mary Quant, 1965

Resim 17,18,19,20 :MaryQuant’ın elbise koleksiyonu

Pierre Cardin
1922 yılında Venedik yakınlarında San Andrea Da Barbara kentinde Fransız bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya gelmiştir. 1939 yılında Fransa’nın Vichy kentinde bir erkek terzisinin yanında çalışmış, 1945 yılında
moda hayatına atılmıştır. 1946 yılında “Güzel ve Çirkin” adlı filmin kostümlerini tasarlamıştır (Derebey, 2008,
134). 1947 yılında Christion Dior’un tasarım bölümünde çalışmaya başlayan Pierre Cardin “New Look” akımının
yaratıcılarından kabul edilmiştir. Geometrik Avant-garte desenleri ile ünlenmiştir. 1960-1967 yılları arasında
kumaş tasarımlarında “Optik Sanat” trendi, dalgalı, grafik resimle kumaşlarda üçüncü boyut sağlamıştır. 1968’de
dizüstü vinil çizmelerle giyilen mini önlük elbiseler ve stilize kesimli parlak renkli tuniklerden oluşan daha ticari
çeşitler de üretilmiştir (Fogg, 2014:377). (Resim 21) Büyük kareli, yünlü kumaştan yaptığı palto ve ceketler de
dönemin dikkat çekici tasarımlarındandır (Resim 22,23). Pierre Cardin fütürist moda geometrisini vurgulayan
modacılardan kabul edilmiş, uzay çağı teknolojisi ile yarattığı tasarımları moda dünyasında müthiş beğeni
toplamıştır (Resim 24,25,26). Bu dönemin “Op Art” hareketinin sıra dışı sanatçıları olan Bridget Riley, Richard
Anuszkiewich, Peter Sedgley ve Piero Dorazio birçok modacıyı da etkilemiştir.
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Resim 21:Pierre Cardin, Tunik ve elbiseler, 1968

Resim 22,23 :Vogue Paris Original 1702, 1710; Pierre Cardin,1967, Dress and Suit

Resim 24: Pierre Cardin dress, 1967
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Resim 25: Pierre Cardin.Geometrik kesimler,
futüristik koleksiyon, 1967

Resim 26:Pierre Cardin.Geometrik kesimler,
futuristik koleksiyon, 1967

Paco Rabanne
1934 yılında İspanya’da doğmuştur. 1939 yılında İspanya’dan Fransa’ya gelerek mimarlık eğitimi almıştır.
Moda dünyasının ışıltısından etkilenmiş ve mücevher tasarımları yapmıştır. Alışılmamış malzemeleri giyside
kullanarak başarılı olan ilk tasarımcıdır (http://greenmangirl.blogspot.com/2010/10/paco-rabanne.html). Beyaz ve
gümüş renklerde kullandığı metal ve plastik malzemeler kullanarak modayı etkilemiştir. “Op Art” resim sanatının
getirdiği tekstildeki yansımalar, çağın soyut sanat görüşünün tekstil desenlerinde önem kazanmasının yanı sıra,
Paco Rabanne’nin, plastik diskler, teller, sert objeler ve sentetik kumaşlardan yarattığı elbiseler modada radikal
değişikliğe neden olmuştur (Resim 27, 28). 1968 yılında yapmış olduğu farklı gelinlik tasarımı (Resim 29) ve
1969 yılında metal disklerden hazırladığı mini elbisesinde, disklerin farklı yerleşimiyle modacı, metal kumaş ve
tül etkisini yaratmıştır (Derebey, 2008:140).
Paco Rabanne kalın ve teknolojik kumaşları kullanarak rahat, modern, yeni imaj yaratmış, şık günlük
giysileriyle moda dünyasında minimalist çizgisini ortaya koymuştur. 60’larda Hollywood filmleri ve Oscar
törenleri starları için kostümler hazırlayan Paco Rabanne, “Barbarella” filminin başrol oyuncusu “Jane Fonda” nın
filminde giydiği seksi uzay görünümlü kostümlerini hazırlamıştır (Resim 30).
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Resim 27:Paco Rabanne ,Discdress
Resim 28: Paco Rabanne, Metal ring dress

Resim 29: Paco Rabanne

Resim 30:Paco Rabanne, JaneFonda’nın
Barbarella fiminde giydiği uzay görünümlü
geometrik desenli kostümü
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Sonuç
Sanat ve moda doğrudan bir etkileşim içinde olmuşlardır. 1960’lı yıllarda popüler olan sanat akımlarından “Op
art”, yani “optik sanat” akımının, 1960’lı yıllardaki giysi tasarımcılarının tasarımlarını da etkilemiştir. Op art
akımının sanatçıları, resimlerinde çoğunlukla siyah-beyaz renkleri kullanarak bu renklerle kalın ve ince çizgi,
genellikle kalın ekoseler, büyük boyutta balıksırtı ve küçük formlardan büyük formlara geçişle geometrik desenler
oluşturmuşlardır. Akımın desenlerinden etkilenen tasarımcıların etek, ceket, elbise, palto ve diğer kıyafetlerin
kumaşlarında bu desenleri kullandıkları gözlenmiştir. Yaptıkları özel koleksiyonlarında kullanmış oldukları
modellerin her birinde farklı desenleri uygulamışlardır. Renk, ışık, desen ve perspektif oyunlarıyla harmanlanan
bu desenler kumaşlarına yansıyarak koleksiyonlarında hareketliliği sağlamıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda
sanat ve modanın etkileşim içinde olduğu, giyim modasının esin kaynaklarından olan “Op Art” sanat akımının
dikkat çeken etkileyici görselliği ile modacılara ilham verdiği, koleksiyonlarına katkı sağlayıp çeşitlilik ve görsel
etki yarattığı görülmektedir.
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THE EFFECT OF “OP ART” MOVEMENT TO
CLOTHING FASHION
Fatma Yelda GEZİCİOĞLU
Özlem USLU

Abstract
Art and fashion have influence eachother for centuries. When the works of artists and clothing designers who
worked in the same period are examined, it is seen that they are influenced by eachother and they even work
together. Op Art is a movement based on the system at each vestigation of the light and the light that brings the eye
forward and backward to create visual-perceptual effects. In this article, the works of Victor Vasarely, Bridget Riley
and Richard Anuszkiewicz, one of the artists who are the artists of Op Art, one of the trends that marked the 1960s,
are reflected in the designs of Andre Courreges, Mary Quant, Pierre Cardin and Paco Rabanne who are the clothing
designers of the same period. It was investigated. In this study, the interaction of the artists of Op Art with the
clothing designers in the same period is explained with the visuals.
Keywords: Op art, art movement, fashion, clothing fashion
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