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Sanat, hayal edebildiğimiz, düşlediğimiz, düşünebil-
diğimiz sürece yaşamın her alanında yanı başımız-
dadır. Biz, şiirle, müzikle, dansla, resimle, fotoğraf-

la sanatı yaşamlarımızın içine almış, sarmalamışız. 

Ancak sanat; ekonomik kaygılar, estetik değerlerin bi-
linçsizliği vb. nedenlerle, ulaşılabilirlikten uzaklaştıkça 
belli düşünce çevrelerinde sığlaşıyor, evrensellik nite-
liğini yitiriyor. Bu bakış açısıyla sevdiğimiz, ömrümüzü 
geçirmek istediğimiz mesleklerimizle harmanladığımız 
atölyemizi açtık. İç mimar Sevde Kasap Kürün, ressam 
ve heykeltıraş Fatih Kürün olarak sanat & tasarım atöl-
yemizi açtık. Hem mesleki birikimlerimizi birlikte yoğur-
mayı, hem de ulaşılabilir sanat üretmeyi hedefledik. 

Bahsettiğimiz bu amaçla ürettiğimiz birçok ürün / eser 
mevcut. Bunlara örnek vermek istersek; kalıp tahta-
sı, makine dişlisi, sandalye arkası gibi birçok kullanım 
ömrünü tamamlamış parçadan ahşap saatler, dekoratif 
eserler üretiyoruz. Bunlar özgün ve tek olarak üretilme-
si, el yapımı olması değerini arttırıyor. 

Bu şekilde farklı malzemeler ile yeniden işlev kazandıra-
rak ileri dönüşüme katkıda bulunmak, bizim için olduk-
ça önemli. Sadece geri dönüşüm değil, ileri dönüşümle 
elimizdekileri değerlendirmek, yeniden hayatın içinde 
yer almasını sağlamak; dünyaya verebildiğimiz küçük 
bir hediye olarak düşünmeliyiz. 

Atölyemizde el yapımı özel ahşap mobilya tasarım ve 
üretimini yapıyoruz. Ahşap ürünlerle çalışmamızda, ah-
şap malzemenin doğru kullanım ve bakımla uzun ömür-
lü bir seçenek olması da etkilidir. Uzun ömürlü ve kul-
lanıcılar dilediğinde rengi vb. özellikleri değiştirilebilir 
mobilya üretmek, bu konuda bilgimizi paylaşarak bilinç 
oluşturmak, hayatın içinde tasarım ve sanatı etkili işle-
yebilmek, içselleştirebilmek adına çok önemli olduğuna 
inanıyoruz. 

Sanat alanında da kaynaklarımızı korurken sanatın ulaşı-
lamaz gözükmesi bizi üzen konulardan biri. Bu nedenle 
sanatın ulaşılabilir olması bizim bakış açımızdaki önemli 
bir noktadır. Birden çok malzeme ile  heykel çalışmaları-
mız mevcut. Bunlarda ahşap heykeller de kullandığımız 
gibi geri ve ileri dönüşümle malzeme de kullanmaktayız. 
Bu malzemeler bazen bir ahşap parçası bazen bir paket 
kutusu, bazen bir kaşık olabiliyor. 

Ulaşılabilir sanat üretmek, sadece kolay üretilen ve su-
nulan sanat eseri çalışmakla olmuyor. Bunun için sergi-
lere katılma iletişimi arttırmak gerekiyor. Bu bağlamda 
ne yapabilir ve hem ulaşılabilir sanat üretip, hem de 
bunu sunabiliriz diye düşündük. Atölyemiz, hem konum 
olarak hem de mekan olarak sergi ortamına uygun olup, 
katılımlı ya da bireysel sergi için kapılarımız her zaman 
açık. Biz aynı zamanda güzel sanatlar fakülteleri öğren-
cileri için atölyemizde sergi düzenlemek istediklerinde 
onlara yardımcı oluyoruz. Böylece hem genç sanatçılara 
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destek olmak, hem de sanatı ulaşı-
labilir olarak korumak adına çaba-
mız devam ediyor. 

Ulaşılabilir sanat demek bize göre, 
sanatın bizler için yaşamımızda yer 
alması, bizimle iç içe olması, bizden 
olması demektir. Bu nedenle, siz-
den olan size ait hissettiğiniz par-
çalarla sanatsal eserler üretmek, ya 
da bizimle beraber tasarım çalışma-
ları yapmak isterseniz atölyemizde 
bunun gibi çalışmalara da olanak 
sunuyoruz.  

Ayrıca atölyemizde resim sanatında 
suluboya kâğıtlar, suluboya, mürek-
kep kalem çalışmaları, farklı bezler 
üzerine akrilik ve yağlıboya gibi ça-
lışmalar üretiliyor. Bu tablolarımızın 
çerçevelerini de ahşap malzemeden 
üretiyor; doğada kullan at olmayan, 
uzun ömürlü çerçeveler üretme 
konusunda kullanıcıları teşvik edi-
yoruz. Bu konuda beğenilen işle-
rimiz zaman içinde, ahşap oymalı 
çerçeveler, çini ve seramik eserlerin 
çerçeveleri gibi çalışmalarla özgün 
onlarca ürüne dönüştü. 

Tüm bunlarla birlikte ahşap kulla-
nırken bunun doğaya bir geri dönü-
şü olacağına inanıyor; bu sebeple 

sosyal sorumluluk çerçevesinde dü-
zenli olarak kendi adımıza ve bizden 
ahşap ürün satın alan tüm müşteri-
lerimize (onlar adına) hediye olarak 
fidan bağışlıyoruz. 

Bilgi birikimini kullanmaya, her 
daim yeni bir şeyler öğrenmeye ve 
bunları tasarımlarımıza yansıtarak 
sanatsal eser üretmeye süreç için-
de değer veriyoruz. Diğer sanat 

alanlarında olduğu gibi sanatta da 
her birimizin mesleki eğitimlerini, 
katma değerle üretime dahil etmesi 
yaşamımız içinde sanatın her birey 
tarafından görebileceği, dokunabi-
leceği bir noktada olması ulaşılabilir 
olmasındaki basamaklardan biridir. 
Bu bağlamda ülke içinde sanatın ve 
aynı zamanda sanatçının da değeri 
artar.

Biz Atölye Kürün olarak ulaşılabilir, 
her bireyi kucaklayan, ülke kaynak-
larına destek olabilen, dünya üze-
rindeki kaynaklarımız için ileri dö-
nüşüme önem veren bakış açısı ile 
çalışmaya devam etmekteyiz.


