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epimiz sanatçý 
mýyýz?

H



Hayir, çünkü 
sanatçilar Herkes gýbý 

deðýldýr; onlarin 
yeteneðý vardir.

4

Hepimiz sanatçý mýyýz?
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Sanatçýlarýn da herkes gibi 
yemek yemeye ve uyumaya 
ihtiyacý yok mu?

Sanatçýlar her zaman her 
konuda yetenekli midir?

Sanatçýlarýn yeteneði  
kime aittir; kendilerine mi,  
insanlýða mý?

 ama…Evet,

Hepimiz sanatçý mýyýz?
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Oscar Brenifier
Felsefe öğrenimi, uygulaması ve çocuklar için felsefe alanlarında uzman  
Oscar Brenifier, 30’dan fazla değişik ülkede, farklı okullar ve seviyeler için 
felsefe atölyeleri düzenlemektedir. Öğretmen eğitimi ve felsefe danışmanlığı 
konularında da son derece yetkin bir isim olan Brenifier, dünyanın dört bir 
yanındaki üniversitelerde ders vermektedir.

Rémi Courgeon 
Rémi Courgeon Sanat Nedir? adlý kitabý resimlemek için öncelikle paslý 
devasa levhalar üzerine soyut figürler çizmeyi düþündü. Daha sonra, kakadu 
kuþu tüyleri kullanarak eski çamaþýr makinelerinden oluþan hareketli bir seri 
yaptý. Ama bu çok kliþe olurdu. Bronzlaþmýþ fok balýklarýnýn derileri üzerine 
Yeni Aztek sanatý motifleri hakketmeyi hayal etti. Ama bu da parlak bir fikir 
deðildi. En sonunda, küçük komik resimler çizmeye karar verdi.






