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B a l t a c ı o ğ l u
HENÜZ onsekiz yaşında, çok yeni, çok şeyler va

deden bir sanatçı Fadime Baltacıoğlu. Tıp Tarihi Ensti 
tüsünde açılan üçüncü resim sergisinde sergilediği 
yapıtlarında sanatçının figür ve renk üstünlüğünün 
nerelere erişebildiğini görüyoruz.

yor çokluk.. Ne yazık ki, bun
lar eskiz haUnde Baltac.o0tfnu#
albümünde kalakalmış, tablo hal' 
ne _ gelememiş. Sanatçı, bugünki
resim anlayışını «soyut» ekole

FADİME BALTACIOĞLU 
— Başarılı bir sanatçı —

Üç yılcık gibi henüz çok kısa 
bir sanat yaşantısı olan Fadime 
Baltacıoğlu, yeni kuşaktan oidu 
ğu halde, yeni akımlara körü Icö 
nine özenti duymamış.. Klâsik, 
ama sağlam bir resim anlayışı için 
de çalışmalarını değerlendirmesi 
ni bilmiş..

Yağlıboya, suluboya, karaka
lem desenlerinde tahiata sık sıkı 
ya bağlı bir kompozisyon kaygısı 
buluyoruz bu elliyi aşkın yapıtlar, 
da. Peyzaj ve natürmortların ha
lasına rahatlıkla oturmuş Balta 
cıoğlu.. Ama ölü tabiatı dıştan 
değil, öze inerek, özel yönlerini 
yakalıyarak konuşturmasını bil
miş-.

Baltacıoğlu’nun yapıtlarında a- 
ğaç, çiçekrvazo üstünlüğü beliri
yor, ağır basıyor hep.. Kompozis 
yonlar tüm rahatlık, sadelik, ay 
dfnlık bir ortam içinde.. Yumu
şak renkleri de ustalıkla kuiîanı 
yor. Hep yerli verinde kullanılan 
dost* tanıdık, mutluluk, güven ta 
ştyan renkler bunlar.. Konuyu 
sağlam temeller üzerine oturt
muş. Kuru bir ağacın bile anla-

Haberiniz yar m ı !
TÜRK ÇİNİ ve k e r a m îk l e r î

tan L n rf » H A! T n Kültür Galerisûıde Prof. Oktay Aslanapa |  
k SSSSm * hazırlanan «Son Kazılar^ Işıgj Altında Türk Çini ve 1
lenmpJt !r  * ınn1S1>>ı °  22 NİSan 1965 tarihleri arasında sergi- te
lenmektcdır. 1961 y,ı,nda yapılan kazılarda ele geçirilen çini ve 1
kpı-Trnikİprip1? 1120 ^ ı Ve ° Zel kobeksiyonlardan alman Çini ve M 
S S Ü T İ n f '  Türk çini ve keramik sanatının bü- |  
K „  "¡1 aydın atacak niteliktedir Sergide çoğunlukla i
i nJ- 17 ir nio tutuT * *  buIunan çinilerin Selçuk sanatı ile mer m 
kezı İznik olan «Millet işi,, diye tanınan keramikleri, mavi -  ■  
beyaz OsmanlI keramikleri ycr almaktadır, Aynca desenler ve a  
renklendirilmiş panolarla orijina, örneklerin açıklam a* da

BELLÎNG’İN HEYKEL SERGİSİ
TEKNİK Üniversite salonlarında 20 — 30 Nisan 1965 tarih- 1

Ieri arasında modem plâstiğin ortak kurucularından Prof- Ru- ş| 
dolf Bcllingün müzelerden ve özel koleksiyonlardan alınan orl- | 
jinal yapıtlar ve bugün bulunmayan heykelierin fotoğrafları *u. |  
nulacaktır. 1

mı var onda.*

Sanatçının non-figüratif dene
meleri de çok başarılı.. Hattâ de 
nemelerinde bu «Klâsik-emprest- 
yonişt» değerlerin de üstüne çıkı

doğru kaydırdığı anda, evreni de 
ğişiverecek, karşımıza daha de»; 
şik, daha olgun bir kimlikle 
çıkmış olacaktır. Zaten setrisin, 
sığdıramadığı yapıtlar, yeni ser3 
yi dolduracak kadar çokluk sö* 
termektedir-

Fadime Baltacıoğlu ilk scr8I5i

• l6  yaşında Galeri Moderno’datz  ik inci sergisi geçen yıl S
JL  Galerisinde.. Dördüncü sergi

 ̂ M '  lO /C 5? A n ü i i v i i. ıse 16 Nisan 1965 te Ankara 
Halkevi Merkezinde açılacak- 

Tıp Tarihi Enstitüsü Profesör 
terinden Dr. Bedi N. Şehsüvaroğ 

acılı? töreninde sanatçıyı sun 
îtnau konumasmda Bayan Baltacı 
oglun’dan «Klâsizme kaçan em- 
nrestyonist kokular getiren bir 
u r 'sanatçı» olarak söz etme.cte, 

kısa bir dönü, ama uzun ve par 
¡ 1  bit yarını olan bu çok genç
sanatçı, neslinin koştuğu^ şöhret

luna' yani klâsizmi atlayarak 
f L  enmodern resme yönelmenin 
-olavhğma sapmamiştır» demeK-

te Tanınmış sosyolog ve bilim a- 
damk Üniversitenin _esH rektor-
urinden İsmail Hakkı Baltacıoğ 
lu’nun kızı olan Fadime Baltacıoğ
Tnun yolu aydınlıktır. Ikı bu
kle yaşından beri resimle «ha
sır neşir» olduğu düşünülürse*

j.esmi de bırakmıyacağına gö 
___ yarının büyük bir sanatçısı 

[-İsısında olduğumuzu söylemek
peşin

Hâle
Tiyatrosu yurt

temsiller 

verecek
ANKARA — İstanbul’un özel

tiyatrolarından Lâle Onaloğiu
topluluğu, yurt dışında temsil
ler vermek üzere harekete geç- 

. jniş ve Dışişleri Bakanlığına 
müracaat ederek, yurt dışma 
çıkma müsaadesi almıştır.

Oraloğlu topluluğu, yurt dı
şında daha çok Türk işçileri. 
I ın bulunduğu Almanya, Is- 
viçre, Hollanda’da temsiller
verecektir.
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ESKİ TÜRK KU
MAŞLARI ILE KÖY 
Lü DESEN LERİ"

bir yargı olmasa gerektir* =

Yapı ve Kredi Bankasının 
20. Yılı dolayısiyle «Kül
ttür ve Sanat» hizmetleri 
merisinden açılan sergiler
den «Eski Türk Kumaş
ları ve Köylü kıyafetlerin
den Örnekler» sergisinden 
yararlanarak yaratılacak ye 
ni kumaş ve moda desen 
lcri için bir yarışma açıl

mıştır. Güzel Sanatlar Aka 
demişi ve Tatbiki Güzel 
Sanatlar Okulu öğrencileri
nin yaratacakları yeni moda 
desenleri arasında yapılacak 
eleme sonunda birinciye 
5500 lira armağan vcrııe 
çektir.
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ÇOCUKLARI tabancalı, yumruklu dergilerin, kitapların için 
den çekip çıkarmak için gerçek çocuk kitaplarının çoğalması ge
rekiyor. «Ağaç yaşken eğrilir» «Bugünün çocuğu yarının büyüğü 
dür» atasözü ve özdeyişlerinden çıkıp roketlere gitmenin yolu 
ilk bu kitaplardan geçer. Okuma sevgisini düşünce bilincini ço 
cuğa güzel şiirler; iyilik, güzellik ve doğruluğu duyuran öyküler 
masallar verir. Rüzgâr Kralları, Oyuncak Prensesler, Yedi Ciice 
1er, Keloğlanlar...

Çocukların ders kitapları arasına sokup öğretmenlerinden, 
anne - babalarından gizli okudukları tabancalı yumruklu, kan ve 
ölüm kokan dergi ve kitaplar salgınının önüne ancak yararlı 
çocuk kitaplarının çoğalması ve bunların okutulması üe geçilir. 
Bu da buyrukla olmaz. «Ver şu kitabı, kulaklarım çekerim!» de
mekle hiç olmaz... Yayınevleri de dayanılmaz baskılar içinde ço
cuk kitapları yayınlayacak. Resimli tatlı — dilli, anlaşılır... Ço
cuğun eline bol bol geçecek bunlar. Tadını alacak... Okunuya- 
cak artık o kavga — gürültülü şeyleri... Yazık olmayacak çocn 
ğa... Tom M ikslcr, Nat Pinkerton’lar, Zehir Hafiyeler, Faııto- 
malar birer virer kaybolacak... Zehirli kovboy yayınlarıınn önü 
başka türUi alınmaz...

Sayfaları poz poz dansöz resimleriyle dolu belden aşağı bir 
artist dergisi postayla alıcısına tanesi bir kuruştan giderken, bir 
çocuk kitabı - ister bir forma olsun - dergi deği', de Icitap sa 
yıldığı için bunun en az beş misline gitmektedir. Çocuk kitap 
larma ucuz posta tarifesi uygulaması yayın imkânlarım da 
arttırır.

Bedrettin Danışman’ın yönettiği Danışman Yayınları 30 kuruş 
luk resimli, faydalı çocuk kitapları dizisine 7 tane daha eklemiş 
Beş renkli ofset kapak içinde yayınlanan kitaplar bu kere «Dün
ya Masallarından Seçmeler» dizisine ayrılmış. «Rüzgâr Kralı» 
«Tüki ile Horoz, «Tavuk Tüyü Sakal», «Günaydın Bahar», «Pren 
ses A<is» «Oyuncak Prenses» çocukların çok ucuza, ilgi ve merak 
la okuyacağı masallara güzel bir örnek sayılabilir.
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Fadime Baltacıoğlu tablolarının önünde.
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