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Amerikan Pop Kültürünün En Önemli Temsilcisi 

"Andy Warhol" 
Özgün Eserleriyle Türkiye'de Sanatseverler 

ile buluştu 

Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, Pittsburyh 
Andy Warhol Müzesi koleksiyonundan derlenen 
SANATI VE YAŞAMIYLA ANDY WARHOL Seryisi'ne ev 
sahipliği yaptı. 

20. yüzyılın ikinci yarısına sıradışı kişiliğiy
le damgasını vuran bir yaratıcı, resmin ku
rallarını tepetaklak eden bir ressam, birinci 
sınıf bir koleksiyoncu ve müzeci, müzik me
najeri, dergi yayımcısı, grafik tasarımcı, 
'avant-garde' sinemanın yaramaz çocuğu 
Andy Warhol, A.B.D. Dışişleri Bakanlığı 
Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu ile Pitts
burgh Andy Warhol Müzesi'nin ortaklaşa 
hazırladığı gezici sergiyle dünyayı dolaş
makta. 

A.B.D. Millenium etkinlikleri çerçevesinde 
hazırlanan ve ilk olarak Ocak 2000'de Ka-
zakistan/Almaty'de açılan sergi. Kiev, Bu
dapeşte, Selanik, St. Petersburg, Bratislava 
ve Moskova'da Puşkin Devlet Müzesi'nden 
sonra İstanbul'da Yapı Kredi Kazım Taş-
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'Küftür vc j a n a l 

Typewriter, 1961 

kent Sanat Galerisi'nde açıldı. 
Serginin bundan sonraki du
rakları Zagrep ve Ljubljana ola
cak. 
Sergide Warhol'un 1930'larda 
moda dergilerine yaptığı illüst
rasyonlardan başlayarak, kedi 
ve melek çizimleri, Coca-Cola, 
Campbell's Konserve Çorbala
rı, Elektrikli Sandalye, Dolar 
İşareti, Marilyn Monroe gibi 
çok bilinen serigrafik resimleri
nin yanı sıra Andy Warhol'u ve 
eserlerini tanıtan bir belgesel 
ve Andy Warhol'un annesi Julia 
Warhol'un bazı resimleri de yer 
alıyor. 
Ünü A.B.D.'den dünyaya yayıl
mış Pop Art'ın en önemli tem
silcisi Andy Warhol (1928-
1987) öncelikle tüketim kültü
rünün belli başlı öğelerini konu 

Mao, 1972-1973 
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jŞüttür ve Sanat 

Dollar Sing. 1981 

aldığı yapıtlarıyla tanınıyor. Marilyn Mon
roe, Dolar İşareti gibi imgeleri serigrafi 
tekniğiyle çoğaltarak yorumladığı eserleri: 
yaşamı sırasında biçilen milyon dolarlık de
ğerleri kadar güncelliklerini de korumakta. 
Polonyalı göçmen bir ailenin üçüncü oğlu 
olarak, Pittsburgh'un yoksul bir mahalle
sinde büyüyen Andy Warhol, 1949 yılında 
Carnegie Teknoloji Enstitüsü'nü bitirdik
ten sonra New York'a taşındı. Ünlü moda 
dergileri için yaptığı çizimlerle tanınmaya 
başladı. 1956 yılında laponya, Kamboçya. 
Hindistan. Mısır ve İtalya gibi farklı kültür
leri kapsayan bir dünya turuna çıktı. 
1960'lı yıllardan başlayarak, gazete, dergi, 
ilan. karikatür ve popüler kültüre ait sıra
dan görüntüleri alıp büyüttü: Coca-Cola 
(1960), Telefon (1960), Campbell's Kon
serve Kutuları (1960-62) adlı yapıtlarını or
taya çıkardı. 

Fabrika adını verdiği stüdyosundaki üreti
mi ve daha sonraki yıllarda resmin yanı sı

ra film. dergi yayıncılığı, müzik prodüktör
lüğü gibi alanlardaki çarpıcı faaliyetleri ile 
Warhol, pop kültürünün hâlâ en ilham ve
rici güçlerinden biri sayılmaktadır. Fabri-
ka'mn rock grubu Velvet Underground; 
başta New York olmak üzere, kent yaşa
mında pırıltıları konu alan Interview dergi
si, Warhol'la özdeşleşmeyi bugün de sür
dürüyor. Warhol'un "Herkes 15 dakikalı
ğına meşhur olacak." sözü, dünyanın her 
yerinde güncelliğini koruyor. 
Yapı Kredi Kültür Merkezi, Andy Warhol 
sergisi dolayısıyla ikinci bir sergiyi Galata
saray Meydanı'nda düzenledi. 
Ayrıca, sergi etkinlikleri kapsamında Yapı 
Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi salonun
da düzenlenen Pop Art ve Andy Warhol'un 
tartışıldığı açık oturumun yanı sıra, sergi 
süresince Andy Warhol'un diğer filmlerin
den örneklerin izlenebileceği film gös
terimleri de izleyicilere sunuldu. 

Vesuvius, 1985 
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