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Tarihsel Süreç Ýçerisinde
Japon Baský Sanatýna Bir Bakýþ
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Özet
Tarihsel süreç içerisinde baskýnýn ilk sanatsal örneklerinin (ahþap baský olarak)
Japonya'da yapýldýðý bilinmektedir. Japonya'da Ukiyo-E zamanýnda renkli
ahþap baskýnýn ilgi görüp ve günlük yaþamýn birçok alanýnda kullanýlmasý,
baskýnýn geliþmesine/yayýlmasýna neden olmuþtur. Japon baský sanatý
20.Yüzyýlýn baþlarýnda hýzla geliþen sanat hareketlerinden de etkilenerek yeni
örneklerle kendi geliþimini sürdürmüþtür. Geliþen teknolojiler düþünce biçimini
zenginleþtirmiþ; yeni ifade olanaklarýnýn, yeni malzeme ile çeþitli tekniklerin
uygulanmasýnýn ortaya çýkmasýna neden olmuþtur.
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aðaç baský
kaðýt
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munakata shiko

A VIEW ON JAPAN PRINT MAKING HISTORY

Abstract

Keywords

The first Art Examples in print making history (wooden print) are known from
Japan. Because of its popularity and expanse the colored wooden print
developed and spread in the period of Ukiyo-E. The Japanese print art was
inclined from the new artistic activities of 20th century and from that new
productions were appeared. The improved philosophy with the developing
techniques caused new expression possibilities (practicing of the several
techniques with new material).
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Giriþ
Baský sanatýnýn ne zaman baþladýðý konusunda kesin bir tarih
verilememekle birlikte M.Ö.105 yýlýnda Çin'de kâðýdýn bulunmasýyla
ortaya çýkmaya baþladýðý biliniyor. Tarihin ilk baskýlarýnýn ise; ýstampadamga þeklinde yüksek baský olarak tasarlandýðý görülür. Bu ilk baskýlar;
tamamen yazýlardan oluþmaktadýr ve tahta kalýplar mürekkeplenerek
kâðýt veya ipek üzerine basýlmýþtýr.
Baský ilk zamanlar bir tür tanýtým-yayma ve çoðaltma aracý olarak
kullanýldý. Zaman içinde kulaným alaný geniþledi, özellikle Uzak-Doðu'da
Taoist keþiþler tarafýndan yapýlan ilk baskýlar; kötü ruhlarý daðýtmak
amacýný taþýr. Baský, 7. ve 8.yüzyýla gelindiðinde resimsel özellikler
içermeye baþlamýþtýr. Çin'den Japonya'ya gelen keþiþler tarafýndan dinsel
propaganda için bir tür iletiþim aracý olarak kullanýlýrken giderek her
alanda etkileri görülen bir teknik uygulama ve ifade yolu haline gelir.

Japonya'da Baskýnýn Yayýlarak Deðer Kazanmasý
ve Ukiyo-E
Baský uygulamalarý Japonya'da erken dönem Budist metinlerinden
görüldükten sonra heyecanla karþýlanmýþtýr. Gün geçtikçe geliþip
ilerlemiþ bitki ve kuþ gibi dekoratif süslemeler de sýkça kullanýlmýþtýr.
Hatta "ilk basýlý kitap olarak bilinen; "Diamond Sutra Öðretisi"i 868
yýlýnda Budist rahipler tarafýndan ahþap baský kullanýlarak
hazýrlanmýþtýr"(Kýlýç 2008). Daha sonra Japon Budist rahipler, Budizm'i
yaymak için yapýlan baskýlarý bir araya toplarken; tahta kalýplarý kullanma
becerilerini sürekli geliþtirdiler.
Budist Rahipler tarafýndan yaygýnlaþan ahþap baskýlar, Hindistan
üzerinden Ýtalya'ya 1270'de gitti. Bu teknik Fransa'ya 1370, Almanya'ya
ise 1453'de ulaþmýþtýr. Daha sonraki geliþmeler içinde Avrupa'dan da
bütün dünyaya yayýldýðý bilinmektedir.
15.Yüzyýla kadar Japonya'da üretilen baskýlarýn özellikle Budist
metinlerin neredeyse tamamýnda Çin etkisi görülür. Konunun baþka bir
boyutuyla da bu dönemdeki iç savaþlar ve büyük huzursuzluklar baskýnýn
geliþmesini engellemiþ, tapýnaklarýn duvarlarýný süslemekten öteye
gidememiþtir.
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16.Yüzyýlda Tokugawa Þogunluðu iç savaþlarý sona erdirerek,
savaþan bütün eyaletleri kendisine baðladý. Dýþ iliþkilere de bütün kapýlarý
kapattý. Bu uygulama yýllarca Çin üzerinden gelen kültürel akýþý
durdurmuþtu. Japonya artýk kendi iç dinamiklerinden beslenerek kültürel
geliþimini saðlayacaktý. Baþkent, Kyoto'dan çok verimli topraklara sahip
olan Edo'ya (bugünkü Tokyo) taþýndý. Soylular, zenginler ve savaþlarda
ganimetler elde eden samuraylar Tokyo'da muhteþem köþkler-saraylar
inþa ettirdiler. Önceleri önemsiz olan bu yeni yerleþim bölgesi geliþip
güzelleþince buraya ilgi yoðunlaþtý. "Büyüyen memur ordusu ile
eðlenceye düþkün Þogun ve çevresinin satýn alma gücü artmýþ; deðiþik
ilgi alanlarýnýn yanýnda özellikle "Kabuki Tiyatrosu" ve Ukiyo-E'ye yoðun
ilgi duymaya baþlamýþlardýr. Renkli ahþap baskýlar bu noktada büyük
deðer kazanmýþtý. Çünkü bu dönemde ressamlar Kabuki Tiyatrosu'nun
ve bu tiyatronun meþhur oyuncularýn resimlerini, posterlerini ahþap
baskýlarla çoðaltarak yaygýnlaþtýrdýlar. "Ayrýca bu dönemde ahþap
baskýlar genellikle kitap resimlerinde ve metinlerinde sýklýkla kullanýldý.
Okuma yazma bilmeyenler için yapýlan resimlerde çoðunlukla ahþap
baskýlardan yararlanýldý. Bunlarýn dýþýnda Shunga ve bahar resimleri diye
adlandýrýlan bu baskýlarla büyük ölçüde erotik resimler içeren kitaplar
basýlmýþtýr" (Narazaki 1990). Ahþap baskýnýn her alanda sýk sýk
kullanýlmasý ve çeþitli kesimlerce ilgi görmesi Ukiyo-E'yi en yüksek
seviyesine ulaþtýrdý.

Ukiyo-E
Ukiyo-E 17. yüzyýlda Edo döneminde ortaya çýkan ve çok popüler
olan bir halk sanatýydý. Kimilerine göre; "Yüzen Dünyanýn Resimleri" idi.
Bir baþka kesim de bu alanýn çalýþanlarýna "Kentli Ressamlar" diyordu.
Ayrýca, renkli aðaç baský ustalarý tarafýndan yapýlan ve gündelik yaþam
tasvirlerine yer veren bu resimler; kentli soylu sýnýfýn sanatý olarak ta
bilinmekteydi. Gerçekte ise "Japon Tarzý Halk Sanatý" dediðimiz UkiyoE'nin esas hareketliliði orta sýnýfýn arka sokaklarýnda yetiþen sanatçýlardan
geliyordu.
Bu dönemin yaþamýný olduðu gibi yansýtan Ukiyo-E'nin baþlýca
konularý: Güzel kadýnlar (bijin tachi), geyþalar, Kabuki Tiyatrosu, sumo
güreþleri, piknikler, festivaller, erotik resimler (shunga), Fuji Daðý, güzel
doða manzaralarý (meisho), mitolojk sahneler, kuþ ve çiçek resimleridir.
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Edo döneminin adeta moda sanatý olan Ukiyo-E dalgasý 20.yüzyýlýn
baþýna kadar devam etti. Adeta bir sanat akýmý haline gelen Ukiyo-E'yi;
Avrupa sanatseverleri bir tür "Japonizm" olarak görüyorlardý. Özellikle
empresyonistler baþta olmak üzere, Van Gogh, Gauguin, Manet, Monet,
Klimt gibi bazý batýlý sanatçýlar, Ukiyo-E'nin renkli ahþap baskýlarýndan,
gizeminden etkileniyorlardý.
Ukiyo-E'nin ilk temsilcilerinden sayýlan Hishikawa Muronobu ahþap
baskýyý; dini konulardan uzaklaþtýrarak özgür bir anlayýþla yaþamýn
deðiþik alanlarýna yönlendiren ve bu tür konularda baskýlarýn ilk
örneklerini oluþturan kiþidir. Utamaro ise, Ukiyo-E'nin tam ortasýnda
yaþayan, onun bütün özelliklerini yansýtan önemli bir sanatçýydý.
Kunisada, Toyokuni, Kuniyoshi, Eizen gibi sanatçýlar da dönemin dikkat
çeken diðer ustalarýydý. Ukiyo-E'nin son dönem ve çok baþarýlý
temsilcileri ise bütün batýlý sanatçýlarýn çok iyi bildiði, en çok tanýnan
Katsushika HOKUSAÝ ile HÝROSHÝGE'dir.
Hokusai (1760-1849), Japon baský sanatýnýn gelip geçmiþ en
büyük, en popüler, en sýra dýþý, bohem yaþantýsýyla sanata aþýrý tutkulu
bir sanatçýsýdýr. Kimine göre; ondaki çýlgýnlýk-delilik-tutku ve hayata
yaklaþým sanatsal bir dehaydý. O sanat hayatýna ilk baþladýðýnda;
öðretmenleriyle hiç geçinememiþ ve sýk sýk sanat okullarýndan atýlmýþtý.
Kendini beðenmiþ, kavgacý, yerinde duramayan, saldýrgan ve duygusal
biriydi. "Kimi zaman sokakta bile 200 metre karelik resim yapma cesareti
gösterebiliyordu. Duyarlý olmayý ya da baþkalarýndan saygý görmeyi hiç
önemsemezdi. Son yaptýðý iþlerinden bazýlarýný "Çýlgýn Yaþlý Adam"
þeklinde imzalamýþtýr" (arteorientalis.com).

Resim 1: Hokusai,Ahþap Baský (Hokusai Kataloðundan)
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Resim 2: Hokusai,Ahþap Baský (Hokusai Kataloðundan)

Hokusai Japonya içinde dönemin bütün geliþmelerinden
yararlanabilen bir sanatçýydý. Bu nedenle eserlerinde "Japon halkýnýn
geleneksel yaþam biçimini ve çarpýcý kent görünümlerini mistik bir þekilde
iþlemiþtir. Hokusai'nin resimlerinde sýnýrsýz düþ gücünün fantezileri ince
çizgi tekniðiyle anlam kazanmýþtýr" (Eczacýbaþý 1997). Hokusai gittiði her
yerde en fazla üç ay çalýþan ve oturduðu yeri oturmaz hale getirdikten
sonra tekrar baþka bir yere göç eden sýra dýþý bir baský ustasýydý. 93 kez
ev deðiþtirdiði ve en az 30 çeþit de isim kullandýðý bilinmektedir. Ayrýca
ülkenin ünlü köprülerinin görkemli görüntülerini, dalga, rýhtým gibi
konularý defalarca tekrarlamýþtýr. Özellikle doða harikasý olan Ünlü Fuji
Daðý'nýn farklý dönemlerini betimleyerek yüzlerce baský yapmasýyla
dikkat çekmiþtir. Sanatçýnýn tek bir konuya bile geniþ hayal gücü ile
deðiþik yaklaþýmlarý ve kompozisyonlarýndaki farklý bakýþ açýsý ilgi
çekiciydi. Bu zengin ifade içinde, hareket halindeki zarif, duygu yüklü
insan figürlerini; çiçekleri, hayvanlarý da resmetmeyi ihmal etmemiþtir.

Resim 3: Hiroshige, Ahþap Baský,
(Hiroshige Kataloðundan)

Resim 4: Hiroshige, Ahþap Baský,
(Hiroshige Kataloðundan)
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Hokusai ile UTAGAWA Hiroshige'nin (1797-1858) manzara
anlayýþlarý, yeni konulara bakýþ açýlarý Ukiyo-E'nin gelmiþ olduðu son
noktaydý. Yani çaðdaþ sanatýn baþlangýç noktasýydý.
Hiroshige tipik bir manzara ustasýydý. Ufuk çizgisini aþaðý çekerek
görüþ açýsýný deðiþtirmiþtir. Var olan optik görüntüyü çizgilerle olduðu
gibi yansýtmýþtýr (Turani 1992). Hiroshige, doðayý farklý zamanlarda
þaþýrtýcý bir gerçeklikle ele almýþ; çok ince çizgilerle betimlediði, duygu
dolu, renkli bir atmosferi yakalamýþtýr. "Edo'nun 100 görüntüsü" adlý
manzara serisini yaparak dikkat çekmiþtir.

Japon Aðaç Baskýlarýnýn Diðer Alanlara Etkisi
ve Dünya Sanatýndaki Önemi
19.Yüzyýlýn sonlarýna doðru feodal devletin dýþ dünyaya kapýlarýný
açmasýyla birlikte1 Japonya'da batý kökenli modernleþme süreci baþladý.
Batý etkisiyle 20. yüzyýlýn bütün sanat akýmlarý ve eðilimleri; kübizm,
ekspresyonizm, fütürizm, soyut sanat gibi çaðdaþ akýmlar Japon baský
sanatýný doðrudan etkilemiþtir. Geleneksel konular yerini artýk çaðdaþ
yorumlara býrakmýþtýr. Bu süreçte "…geleneksel anlayýþ bir süre sonra
hýzlý modernleþmenin etkisiyle gerileme göstermiþtir" (Eczacýbaþý 1997).
Ancak bu dönemde Güzel Sanatlar Okullarýnýn açýlmasýyla birlikte
geleneksel sanatýn bu süreci çabuk atlattýðý ve yeni bir ruh kazanarak
yoluna devam ettiði görülmüþtür. Hatta bu gün, geleneksel sanatý
batýlýlaþmadan koruma eðilimi, modern Japon sanatýnýn ayýrt edici bir
özelliðidir, diyebiliriz.
Bu dönemde modern anlayýþta baský çalýþan ve dikkat çeken
sanatçýlardan Kiyochika KOBAYASHÝ'nin(1870-?) eserlerindeki
perspektif yorumu ve gölgelerin; Kanae YAMAMOTO' nun(1882-1946)
ekspresif anlayýþtaki yaratýcý iþlerinin; batý sanatý etkilerini içerdiði
bilinmektedir. Bunun nedeni Yamamoto gençliðinde Avrupa'ya yaptýðý
seyahatte özellikle Gauguin ve Van Gogh'un resimlerinden çok
etkilenmesidir. Ayný süreç bir yandan da "Japon renkli baský sanatýnýn
etkilerinin Avrupa resim sanatýnda yoðun olarak görülmeye baþladýðý
dönemdir. Japonya, hem toplumsal yapýsýyla hem de kullanýlan teknikler
ve malzemeler açýsýndan zengin olduðundan Avrupa'nýn ilgisini
çekmiþtir" (Gürçaðlar 2003)
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Bu etkileþimin getirdiklerinden biri olarak Empresyonizm,
Rönesans'tan beri süregelen Batý resim geleneklerinden büyük kopuþu
gerçekleþtiren bir akým olmamakla birlikte, kendi alt yapýsýný
oluþtururken Batý resminin kaynaklarýnýn yaný sýra, batý dünyasýnýn
dýþýndaki ülkelerin sanatlarýna da ilgi göstermiþlerdir. Deðindiðimiz gibi
bunun en tipik örneði Japon baský resmidir. Bu baský resimlerin, ilk
zamanlar Japonya'dan ithal edilen çeþitli mallarla birlikte Avrupa'ya
girdiði ve çeþitli mallarla birlikte satýldýðý bilinmektedir (Gombrich 1980).
Özellikle Ýngiltere ve Fransa'da Japon sanatýna karþý büyük bir ilgi ve
hayranlýk belirmeye baþlamýþ, Paris'teki sanat tacirleri bu baský resimleri
pazarlayarak yeni bir akýmýn baþlamasýna neden olmuþlardýr (Blood
2001:141). Bu yoðun ilgiden dolayý dönemin Fransýz eleþtirmenleri bu
akýmý "Japonizm" olarak adlandýrmýþlardýr.
Japon baský resimlerinden ilk esinlenen empresyonist ressam
Edouart Manet'dir. "Sanatçýnýn 1872-73'e tarihlenen "Demir Yolu" adlý
resminde, hem Empresyonizmin özelliklerini hem de sanatçýnýn Ukiyo-E'
den nasýl etkilendiðini ve bunu kendi sanatýna nasýl uyarladýðýný görmek
mümkündür"(Gürçaðlar 2003). Ya da Vincent Van Gogh'un Hiroshige'nin
yaptýðý "Yaðmur Yaðarken Köprü" adlý ahþap baskýsýndan doðrudan
etkilendiði gibi. Öte yandan yukarýda deðinildiði gibi ayný dönemde
Japon sanatçýlarýnýn da batý resminden yararlandýklarý ve karþýlýklý bir
etkileþim zinciri söz konusudur. Bu etkileþim toplumsal yaþama da
yansýdýðýndan bu dönemde Japonya kendi içinde bir takým sosyal
çalkantýlar yaþamýþ; geleneksel yapý yerini giderek modern tarza
býrakmýþtýr. Çeþitli kesimlerde batý tarzý yaþam kabul görmeye baþlamýþtýr.
Doðal olarak bu tür dalgalanmalar büyük þehirleri etkilediði gibi baský
sanatlarýný da doðrudan etkilemiþtir.
20.Yüzyýlýn baþýnda geleneksel baský resmin yanýnda Modern Japon
baský resminin de baþlamasýyla çeþitli baský guruplarý kurulmuþtur.
"Hosun Grubu"nun oldukça kararlý tutumu; "Sosaku Hanga"
hareketlerinin çoðalmasý ve ani çýkýþlarý; "Shin Hanga"nýn ortaya çýkmasý,
1950-60'lý yýllara kadar Japon baský sanatýnýn ana hatlarýný belirler. Birinci
ve Ýkinci Dünya Savaþý arasýnda, özellikle savaþýn baskýn olduðu
dönemlerde baský sanatýnda bir duraðanlýk yaþanmýþtýr. Kimine göre bu
süreç Japon sanatýnýn olgunlaþma dönemidir ve bazen grafik tasarým
alanýnda kullanýlsa da bir geliþme gösterdiði düþünülmektedir.
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Bu dönemin önemli sanatçýlarýný iki guruba ayýrabiliriz: Birinci
grupta; Yoshida HÝROSHÝ (1876-1950), Hasui KAWASE (1883-1957),
Hiratsuka UNÝCHÝ (1895-?) gibi sanatçýlar geleneksel ve ulusal konularý
"gerçekçi" bir anlayýþla iþlemeye devam etmiþler. Ýkinci gurubun önemli
sanatçýlarý arasýnda; Shiko MUNAKATA (1903-1975), Saito KÝYOSHÝ,
Yoshikade KÝNOSHÝTA (1893-?), Shigeru HATSUYAMA (1897-?)ve Gen
YAMAGUCHÝ (1909-?) gibi sanatçýlar da çaðdaþ Avrupa akýmlarýndan
etkilenmiþ ve bu doðrultuda çalýþmalarýný sürdürmüþlerdir.
Yukarýda adý geçen sanatçýlar arasýnda; Shiko Munakata
yaratýcýlýðýyla, ýsrarlý çalýþma azmiyle döneme damgasýný vurmuþ, kendi
alanýnda devrim yapmýþ bir sanatçýydý. Munakata ahþap baský
çalýþmalarýnda, uzak-doðu kültürünü Ukiyo-E'nin kökleþmiþ geleneksel
doðu metotlarý yerine batý tarzý ekspresyonist bir anlayýþla uygulamýþtýr.
Japon sanatçýlarý arasýnda yurt dýþýnda da en çok tanýnan ve saygý
duyulan Munakata, dünyada çaðdaþ baský sanatýnýn öncülerinden biri
olarak kabul edilmektedir. Diðer Sosaku Hanga sanatçýlarýndan farklý bir
geçmiþe sahip olan Munakata Kuzey Japonya'da yaþayan demirci bir
ailenin 15 çocuðundan biriydi. Temel eðitimden sonra geçim sýkýntýsý
sebebiyle okula devam edemeyen sanatçý hem çalýþmýþ, ailesine katkýda
bulunmuþ, hem de arkadaþlarýyla resim çalýþarak küçük sergiler
düzenlemiþtir. Kendi deyiþiyle: "Bir gün Japonya'nýn Van Gogh'u olmak
istiyorum" deyip Tokyo'ya gitmiþ. Ýlk yýllarda yaþadýðý büyük zorluklara
raðmen yaptýðý çalýþmalar sanat çevresinde ilgi görmüþtür"(Baker 2000).
Her gün yükselen grafiðiyle; yýllar sonra bir gün Saito KÝYOSHÝ ile
birlikte, Uluslararasý San Paul Baský Bienali'nde ülkeleri adýna çok önemli
birer ödül alýnca her ikisi de baský alanýnda zirve yaptýlar.

Resim 5: S. MUNAKATA, Ahþap Baský, 50x60 cm 1962 (Shiko Munakata Kataloðundan)

1. Dönemin Japon hükümeti; dýþa kapalý siyasetini sona erdirerek yeniliðe kucak açmýþtýr. Kapýlarýný baþka ülkelere
açan feodal hükümet; dýþarýdan farklý kültürlerin ülkeye girmesine izin vermiþ ve böylece Japon kültürünün çaðdaþ bir
sürece girmesini saðlamýþtýr.)
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Resim 6: S MUNAKATA, Ahþap Baský,206x314cm,1960 (Shiko Munakata Kataloðundan)

Bu dönemde yapýlan baský resimlerinin boyutlarý büyümüþ, diðer
disiplinlerden farklý ve baðýmsýz olarak geliþimini sürdürmüþtür.19601970'li yýllara gelindiðinde baský sanatýnýn atmosferi deðiþmiþ ve bu gün
var olan, ahþap baskýnýn yaný sýra, metal gravür, serigrafi baský, litografi
gibi diðer baský çeþitleri de önem kazanmýþtýr. Ayrýca bu dönemde çaðdaþ
anlayýþta etkinliklerini sürdüren birçok baský derneði kurulmuþtur.
1970'li yýllardan sonra yukarýda adý geçen gruplar da atak yapmýþ ve
ulusal sýnýrlarý aþarak dünya sanatýndaki yerini almayý baþarmýþtýr.
Teknolojik ve endüstriyel geliþmelerin de sanat üzerindeki etkisinin
görülmesiyle sanattaki hýzlý deðiþiklikler günümüze kadar devam etmiþtir.

Resim 7: Ahþap Baský,2007
(Japon Baský Derneði Sergisinden)

Resim 8: Metal Baský,2007
(Japon Baský Derneði Sergisinden)

Geliþen yeni teknolojilerle, yeni teknikler düþünceyi geliþtirmiþ,
sanatsal ifade sýk sýk yeniden deðerlendirilmiþtir. Yeni araç-gereçlerin
çýkmasý, malzemenin zenginleþmesi sanatçýlarý her gün yeni denemelere,
farklý arayýþlara itmiþtir. Ayrýca baþka ülkelerden Japon baský sanatýna
olan ilgi ve talep bu alanda çalýþan koleksiyonerlerin, tüccarlarýn sürekli
artmasýna; bu geliþmelerin de çaðdaþ baský ustalarýnýn çoðalmasýna
neden olduðu görülür.
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Resim 9:Ahþap Baský,2007 (Japon Baský Derneði Sergisinden)

Resim 10: Naoji Ýshiyama, Metal Baský
(Kanagawa Trienali Kataloðundan)

Resim 11: Litografi,2007
(Japon Baský Derneði Sergisinden)

Günümüz Sanatýndaki Yeri
Meiji Döneminde (1868- 1912) dýþa açýlan Japon sanatý, Avrupa'da
geliþen modern sanat hareketlerinden doðrudan etkilenmiþ, ayný
zamanda yukarýda da söz edildiði gibi renkli ahþap baskýlarýyla da Avrupa
sanatýný etkilemiþtir. Modernleþen Japon baský sanatýna Avrupalýlar ilgi
göstermiþ ve bu ülkeye uzun seyahatler yapmýþlardýr. Gelenlerden bazýlar
da baský ile ilgili öðrenim görmüþtür (Paladino, Jim Dine gibi…).
Günümüzde Japonya içinde her yýl düzenli ve dönüþümlü olarak bir
çok uluslararasý baský sergileri (bienal, trienal, yarýþmalý sergiler)
düzenlenir. Dünyanýn her yerindeki baský sanatçýlarý bu gibi nitelikli sergi
organizasyonlarýna ilgi göstermektedirler. Yurtiçi ve yurtdýþýndaki
uluslararasý baský sergilerindeki Japon sanatçýlarýn gördüðü ilgi ve aðýrlýðý
dikkat çekicidir.
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Bu gün Japonya'da büyük baský guruplarýnýn yaný sýra
örgütlenmenin önemini bilen, yaklaþýk 2000 baský derneðinin olduðu
tahmin ediliyor. Bunlarýn birçoðu faaliyetlerini aralýksýz sürdürmektedir.
Profesyonel anlamda en çok tanýnmýþ ve birçok ünlü sanatçýnýn üye
olduðu dernek ise; 77 yýldýr faaliyetlerini düzenli olarak sürdüren Ulusal
Japon Baský Derneði'dir. Bu derneðin amacý; yýlda bir kez de olsa
profesyonel düzeyde, çaðdaþ anlayýþta yeni baskýlar üreten ulusal ve
uluslararasý birçok sanatçýyý bir arada buluþturmak ve baský sanatýnýn bu
günü ve geleceði ile ilgili sorunlarý tartýþmaktýr. Bu derneðin etkinlikleri
alanýnda yýlýn sanat olayý sayýlmaktadýr.

Sonuç
Baský sanatlarý sanatý yaygýnlaþtýrmanýn, geniþ toplum kesimlerine
ulaþtýrmanýn bir yolu, görsel ve belgesel ifadenin bir aracý olarak Japon
sanat geleneðinde önemli bir yere sahiptir.
Köklü, uzun bir tarihsel geçmiþe sahip olan Japon baský sanatý;
hemen hemen her dönemde çaðýn özelliklerini yansýtan nitelikli iþler
üretmiþ ve bu devamlýlýk içinde gelenekselinden de ilham almayý ihmal
etmemiþtir. Sanatçýlar her zaman yeni teknik arayýþlara ve ifade
olanaklarýný araþtýrmaya yönelmiþler ve baský yine her dönem sanatsal
ifadenin özgün bir dili olarak kullanýlmýþtýr. Japon sanatçýlar, gelir geçer
özentiler yerine geleneksel estetik hissini modern bir duyarlýlýkla çözme
çabasýndan hareketle ulusal estetik dillerini oluþturmasýný bilmiþlerdir.
Geçmiþten gelen ince-zarif-duyarlý yaklaþýmý; sanatsal bir serüvenle,
çeþitli formlarla ve renk düzenlemeleri ile zenginleþtirerek kullanmýþlardýr.
Japon baský sanatçýlarýnýn ve sanatýnýn bir ekol olarak dünyada kendini
kabul ettirmesinin en önemli nedeni bu tutarlý özellikleridir.
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