
NAUTILUSatelyesi

İncek, Ankara

"Aradığım malzemenin
taş olduğunu anladım"

Sizi biraz _
tanıyabillr miyiz?

Çıdaın Melek:
Hacettepe

Üniversitesi İngiliz
Dili ve Edebiyatını
bitirdim. Ancak
daha sonraBilkent
Üniversitesi Güzel
SanatlarMimarlık ve
TaSarımFakültesine
ve daha sonra da _

Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar

Fakültesi 'ne yüksek
lisans seviyesinde 5 yıl özel

öğrenci olarak devam ettim.
Sana hayatıma ilk desen
ve resim ile başladıysam
da yıllar sonra aradığım
malzemenin taşolduğunu --

- anladım.
Nautilus atölyesinden

bahsedecek olursak?
'Nautilus' Hint ve Pasifik

Okyanuslarımn derinliklerinde
yaşayan bir deniz canhsıdır
ve doğada-altın oranı temsil -
eden en iyi örneklerden
biridir. Bizde Taş'a gönül
verdik ve Sırma Yıldız ile
birlikte İstanbul Tepe Nautilus
AVM'nin önüne sipariş olarak
aldığımız 'Nautilus' heykelini
yaptık. Ondan aldığımız ivme
ile de Ankara İncek'te bir sanat
atölyesini açtık.

ii Biraz da sizi tanıyalım Sırma Yıldız
kimdir?

Ankara'da doğdum ve büyüdüm.
Üniversite öğrenimimi ise Eskişehir Anadolu
Üniversitesiiletişim Bilimleri Fakültesi'nde
tamamladım. Sanat orada başladı aslında.
Çok yünlü bır eğitim aldım. istanbul'a
gittim ve TRT ile Günaydın
Gazetesi'nde çalıştım: Evlendikten
sonra Arikara'ya döndüm. .
Kanım'da Türkiye'nin ilk çocuk
kitap evini açtım. Çocuklar ve
kitaplar uzun süredevam etti.

Çıdam Melek ile yolunuz nasıl
kesişti?

Çıdam ile yolum yogasayesinde kesişti.
Bir gün yoga yaparken Sabiha Betül, 'Bir
şeyiniz eksik, yaratıcılığınız eksik: Onu
koymazsanız vanrn kahrsıruz' dedi: O sırada
hayatıma Çıdam Melek girdi. Bunun bir
işaret olduğunu düşündüm. Sonra Çıdam

beni atölyesine götürdü ve elime
keski verdi 'Hadi yap' dedi.

Taşı kırkmaktan çok korktum.
.Baktırn bu işgüzelondan
•..sorıra atölveve gidipgelmeye

başladnn. Bir rivayete göre
taştozu lJsta tarafından bir ..

. lnsanabulaşnnhrsao kişitaştan
yakasım kurtaramaz.'Çıdam

---ı

bana atölyede bir parça taştozu bulaştırdı.
Gerçekten de öyleoldu •.

ilTaşhayabnıza neler kattı? _
Taşbanaçok şey öğretti. Bunlaı:ın başında

sabır geliyor. Aceleci bir insandımyüklerden
arındım. Üstümde taşıdığı m gereksiz şeyleri
atmayı öğrendim. Taşla insan €föğası bana
çokparalel geldi. Taşıkendime benzettim.
Taşın fazlasını attıkça bir Sürü şeyden
arındım. Gereksiz vazife ed indiğim bir çok
şey gitti. insan da taş gibiaslında sadeleştikçe
güzelleşiyor. Eskiden.benim.için önemli
olan şeyler şimdi hiç önemlfdeğiLTClŞ öze
dönmektir. Aynıtitreşiinesahibiz aslında taş
ile. Hel' taşta.farkh birşey keşfediyoruz. _


