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Öz

Anni Albers (1899-1976) Berlin doğumlu tanınmış bir tekstil tasarımcısı 
ve dokuma ustasıdır. Estetik ve işlevsel ürün tasarımı geliştirmek için kurulan, sa-
nat ve zanaat arasındaki ayrımı yok eden Bauhaus’un başarılı bir öğrencisi olmuş-
tur. Bauhaus felsefesiyle şekillenen tasarım ve sanat görüşü onu bu alanda tanınmış 
bir usta konumuna getirmiştir. 1933 yılında Amerika Black Moutain Koleji’nde 
ders vermek üzerine aldıkları teklif sonucunda Amerika’ya yerleşmiştir. Tasarım, 
dokuma, sanat, işlev gibi kavramların baz alındığı Bauhaus yıllarında edinmiş ol-
duğu kazanımları ustalık döneminde Amerika’da öğrencilerine ve gelişmekte olan 
tekstil endüstrisine sunmuştur. Meksika seyahatleri ile birlikte tarih öncesi Güney 
Amerika sanatı ve tekstillerine ilgi duymuştur. Bu bölgelerden edindiği izlenimleri 
dokuma tasarımlarına aktarmıştır. Çalışmalarında dokuma yapıları, iplik etkileri 
ve renkleri soyut sanatın anlatımıyla ustaca kullanmıştır. Dokusal etkilere vurgu 
yapan resimsel dokumalar ve kumaş tasarımları yapmıştır. Kendine özgü dokuma 
teknikleriyle alanında tanınan bir dokuma ustası ve tasarımcı olmuştur. Dokuma 
teknikleri ve kuralları ile ilgili pek çok makale ve iki önemli kitap yazmıştır.

Anahtar Kelimeler: tasarım, dokuma, zanaat, endüstriyel ürün.

Abstract

Anni Albers (1899-1976) is a well-known textile designer and master of 
weaving, born in Berlin. She became a successful student of the Bauhaus, foun-
ded to develop aesthetically and functionally product design, eliminating the dis-
tinction between art and craft. The design and art views shaped by the Bauhaus 
philosophy have made her a recognized master in the fi eld. In 1933, she settled in 
America as a result of their offer to give lectures in the Black Moutain College in 
America. During the years of mastery, she presented her achievements during the 
years of Bauhaus, based on concepts such as design, weaving, art, and function, to 
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her students and the developing textile industry. She became interested in prehis-
toric South American art and textiles with her travels in Mexico. She transferred 
her impressions from these regions to her woven designs. In her works, she used 
the weaving structures, yarn effects, and colours masterfully with the expression 
of abstract art. She made pictorial weavings and fabric designs which emphasize 
textural effects. She has become a well-known weaver and designer in her fi eld 
with her unique weaving techniques. She wrote many articles on weaving tech-
niques and aesthetics, and two important books.

Keywords: design, weaving, craft, industrial product.

Giriş

Dokuma eylemi pek çok şartın bir araya geldiği karmaşık bir dizi 
adımdan oluşmaktadır. Çeşitli dokuma tezgahlarının donanımlarına göre 
ve iplik çeşitleri, dokuma yapısı gibi değişkenlerle kumaş ya da sanatsal 
bir dokumayı etkileyen pek çok faktör vardır. Dokumanın olanakları ve 
değişkenlerinin yarattığı estetik değerlerden bahseden ilk dokumacılar Ba-
uhaus genç ustası Gunta Stölz ve öğrencisi Anni Albers olmuştur. Gunta 
Stölz, Bauhaus okulunun ilk öğrencilerinden ve dokuma atölyesinin açıl-
masındaki önemli kişilerden biridir. Stölz, 1968 yılında yazdığı ve Bau-
haus’da geçirdiği yılları aktardığı makalesinde (In der Textilwerkstatt des 
Bauhauses 1919 bis 1931) ilk dokumasını okula ait olmayan ama okul 
binasında o sıralarda başka bir kurs için kullanılan tezgahlardan birinde 
dokumuştu. Bir el sanatları öğretmeni olan Helena Börner tarafından özel 
olarak yönetilen atölye 1920 sonbaharında Bauhaus da bulunan beş kız 
öğrencinin ısrarı sonucunda Walter Gropius’un desteğiyle Bauhaus’ a dahil 
edildi. Atölye sorumluluğu ise, daha önce Bauhaus’un bulunduğu yeri iş-
gal eden Henry Van de Velde’nin sanat ve zanaat okulundaki eski pozisyo-
nu ve atölye teçhizatının sahibi olması sebebiyle işe alınan Helene Borner 
tarafından üstlenildi. Ancak bilgi (dokuma) olarak yetersiz ve el sanatları-
na uygun zamanla kanıtladı (Jacop, 1985: 66). Stölz ve Albers bu atölyede 
usta sanatçıların önderliğinde ortaya çıkan Bauhaus felsefesinin öğretisin-
de ve zamanla edindikleri teknik donanımlar sayesinde tekstil ve dokuma 
tasarımını günümüz tasarım anlayışına taşımada öncü fi gürler olmuşlardır.

Bu çalışmayla Anni Albers’in Bauhaus öğrencilik yıllarında ve 
Black Mountain Koleji’nde ki ustalık döneminde ürettiği dokumaları sa-
nat, zanaat ve tasarım bağlamında değerlendirilmektedir. Anni Albers’in 
dokuma eylemine yaklaşımı ve sanat-tasarım fi kirlerinin anlaşılması için 
öncelikle Bauhaus öncesi dönem, kuruluş yılları, dokuma atölyesinin ya-
pılandığı dönemler aktarılmıştır. Çünkü Albers, bu birikimlerin sonucunda 
ortaya çıkan Bauhaus felsefesini çok iyi özümsemiş ve çalışmalarını ama-
cına uygun olarak endüstriyel tekstil tasarımlarına ve duvar dokumalarına 
dönüştürmüştür.
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Bauhaus’un Kurulması ve Eğitim Felsefesi

Bauhaus okulunun başarısı aslında Almanya’nın bu konuda daha 
önceki deneyimlerinden gelmektedir. 1877’de Hamburg’da açılan Verei-
nigte Werk-stätten für Kunst und Handwerk ve 1898 yılında Dresden’de 
açılan Werkstätte für Handwerkskunst gibi sanat ve el sanatları eğitimi-
ni geliştirmeye yönelik okullar Almanya’nın İngiltere’den esinlenerek, 
endüstrileşme yarışında var olabilmek için ve topluma yaymaya yönelik 
attığı bazı adımlardır (Poli, 2007: 15). Böylece dönemi yakalama çabaları 
sonunda “endüstriyel tasarım kavramı” “endüstriyel üretimin” anavata-
nı olan İngiltere’de değil Almanya’da gelişmeye başladı. Bunun sebebi 
zanaata dayalı üretim süreçlerinin ve eğitimin hızla endüstriyel üretime 
uyarlanmasını sağlayan Werkbund (1907) ve Bauhaus (1919) okulunun 
kurulmasıdır. Werkbund Alman ticaret bakanlığı himayesinde bürokrat, 
sanayici, tüccar, mimar ve sanatçılardan oluşan bir birliktir. Kapitalizmle 
kültürü uzlaştırmayı hedefl eyen büyük eğitim reformunun en büyük des-
tekçisidir.

Bu desteklerle açılan Bauhaus 1919-1933 yılları arasında eğitimini 
Weimer, Dessau ve Berlin olmak üzere üç farklı şehirde sürdürerek ta-
mamlamış zanaat ve sanat arasındaki ayrımı ortadan kaldıran yaklaşımı 
ile etkisini tüm dünyaya yayan bir eğitim felsefesi benimsemiştir. Bauhaus 
üslubu entelektüel bir dirilik, radikal yenilikçilik, asgari süsleme ve aynı 
anda hem maceraperest hem de temkinli bir izle eş anlamlı hale gelmiş-
tir (Danvhev, 2011: 174). Bauhaus’un kurucusu Walter Gropius, endüst-
rileşme ile  sanat ve zanaatların arasında unutulan birlikteliğin yeniden 
güçlendirilmesi ve yeni yüzyıl insanının ve toplumunun bu değerler sis-
temiyle yeniden yapılandırılmasını amaç edinmişti. Bu nedenlerle Bau-
haus, eğitimde sanat ve tekniğin birlikte kullanılmasını ve bunun için el 
becerilerinin önemli olduğunu öngörüyordu. Gropius’un “Sanat, zanaatın 
yüceltilmesidir” sözü, bu yaklaşımı en iyi vurgulayan ifadedir” (Celbiş, 
2011: 173).

Bauhaus, endüstri-çağı düşüncesinin oluştuğu bir eğitim merke-
ziydi. Sürekli bir gelişme içindeydi; öğretim kadrosu ve eğitim programı 
dondurulmamıştı. Kuruluş yıllarında (1919-1925) koşullara ve gereksin-
melere göre yeni atölyeler kuruluyor ve her sömestr öğretim programı ye-
niden hazırlanıyordu (İpşiroğlu ve İpşiroğlu, 2017: 82). Hocalarının de-
yimiyle Bauhaus demek, “yeni bir insan demektir”, “yeni bir sanat”, yeni 
bir ruh”, “yeni bir dünya” demektir (Artun,2012: 95). Bu bakış açısıyla 
dokuma atölyesinde ki öğrenciler de dahil olma üzere dönemin önemli 
sanatçılarından form, yapı, renk gibi temel sanat dersleri aldılar. Vorkurs 
(hazırlık dersi) olarak adlandırılan bu dersleri geçenler atölye derslerine 
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devam edebildiler. 

Birbirlerinden farklı yapıdaki pek çok sanatçı ve eğitmen bu okul-
da bir araya gelerek geleceğin yaşamını tasarlamaya başladılar. Özellikle 
1923-1924 öğrenim yılına kadar, hazırlık dersi ve tüm atölyelerde yaratılan 
nesnelerde, her şeyin temelden, biçimlerden ve niteliklerden başlayarak 
yeniden düşünülmesi gerektiği anlaşıldı. Özellikle ekspresyonist akımın 
önde gelen sanatçıları olan Itten, Schlemmer, Kandinski, Klee’nin yaptır-
dığı, “sanatın temel öğeleri ve her türlü malzemenin olanakları zorlanarak 
yapılan deneysel çalışmalar ilk döneme damgasını vurmuştur” (Celbiş, 
2011: 174). Klee’nin “Biçim Kuramı” adlı dersi ile Kandinsky’nin “Bi-
çim ve Renk İncelemeleri” isimli dersi temel kompozisyon birimlerinin 
özelliklerini… yani nokta, çizgi, düzlem ve hareketin anlamını yeniden 
düşündüler (Forgacs, 2017: 178).   Sonraki yıllarda kazanılan deneyimlerin 
birikiminden bir Bauhaus yaklaşımı üretilmiştir.  

1933’te Naziler Bauhaus’u kapattığında 14 yıllık bir okul kısa 
bir sürede yepyeni bir eğitim modeli ve felsefesi yaratarak öğretilerini 
dünyaya yayan bir nesil mimar, sanatçı ve tasarımcı üretmiştir. Bunlar 
arasında mimarlar kurucu Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe 
ve Marcel Breuer; tasarımcı László Moholy-Nagy, Marianne Brandt ve 
Wilhelm Wagenfeld; ve ressamlar Johannes İtten, Vasily Kandinsky, Paul 
Klee, Oskar Schlemmer ve Josef Albers vardır. Endüstri ürünlerinden 
tekstil ve dokuma tasarımında dünya genelini etkileyen tasarımcılar Gunta 
Stölz, Anni Albers, Benita Otte ve öğrencisi Trude Guormonperez Ame-
rika ve Avrupa’da tekstilde tasarım felsefesini yaymaya ve geliştirmeye 
devam ettiler. Bu sanatçılardan Josef Albers (vorkurs) hazırlık derslerinde 
çok başarılı olmuş bir sanatçıdır. Geliştirdiği ve uyguladığı yöntemler ve 
öğretme biçimleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Anni (Fleischmen) Al-
bers’le Bauhaus yıllarında evlenmiştir. 

Bauhaus Felsefesi Doğrultusunda Dokuma Atölyesinin Yapı-
lanması

Anni Albers yeni kurulan Bauhaus’a 1922 yılında öğrenci olarak 
geldiğinde kadınlar için seçenek olmadığından dokuma atölyesinde eği-
timine başlamıştır. Erkekler kadınlar tarafından üretilen sanatı feminen 
veya el sanatları olarak nitelendirdikleri için onları ciltçilik, el sanatları 
gibi atölyelere yönlendirdiler. Gropius ve Marks’ın aldığı bir kararla hiçbir 
kadın mimarlık eğitimi almak için kabul edilmemeliydi (Droste, 2002: 
40). Bu şartlar altında okula kabul edilen kadın öğrenciler ciltçilik kısa 
sürede kapandığı için tekstil sınıfına yönlendiriliyorlardı. Helene Börner 
tarafından yazılan Temmuz 1921’de basılmış el sanatları eğitimi takvimin-
de, dokumaya ek olarak, nakış, kroşe, dikiş ve makrome yer almaktaydı. 
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Dokuma başlangıçta öğrenilecek tekstil tekniklerinden sadece biri olarak 
planlandı (Droste, 2002: 72). Ancak zaman içinde el sanatları giderek azal-
mış eğitim, dokumanın lehine dönüşmüştür. Ancak, Börner dahil kimsenin 
yeterli dokuma bilgisi yoktu. Anni Albers’in dediği gibi; “okul, yaratıcı bir 
boşluktu” ve özellikle Gunta Stölzl ve Benita Otte, teknik bilgileri kendi-
leri aramaya başladılar. Diğer atölyelerdekilerin aksine öğrenciler birbirle-
rinden öğrendiler; Albers, Otte ve özellikle Stölzl’e büyük iş düştü (Jacop, 
1985: 66).   

Tezgahların çalışma ve hazırlanma aşamaları, dokuma teknikleri 
ve örgü tiplerini kendileri deneyimlemek zorunda kaldılar. Kadınlar sınıfı 
kısa sürede dokuma atölyesine dönüşmüş oldu. Van De Velde’nin yöneti-
mindeki Weimer Arts and Crafts Okulunun (1902-1915)  binasını kullanan 
Bauhaus Dokuma Atölyesi öğrencileri, eski boyahanenin çalışır duruma 
gelmesini istediler.  

Mart 1922’de, en yetenekli öğrenciler Gunta Stölzl ve Benita Ko-
ch-Otte, Krefeld boyama okulunda (Färbereifachschule) dört haftalık bir 
boyama kursuna katıldılar. Burada hem doğal hem de kimyasal işlemlerle 
boyamanın nasıl yapıldığını öğrendiler. İki yıl sonra ikisi de Krefeld’in 
ipek dokuma okulundaki üretici kursuna katıldılar, burada dokumalar ve 
materyaller hakkında bilgi edindiler. Daha sonra bu bilgiyi Bauhaus’a ak-
tardılar (Droste, 2002: 73).

Resim 1: Weimer dokuma Atölyesi
Kaynak: (Weltge, 1998: 48) 
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Resim 2: Dokuma atölyesinin kadın öğrencileri
Kaynak: (Weltge, 1998: 116)

Anni Albers’in Bauhaus Yılları ve Dokumaya Yaklaşımı

Bir kumaşın yapısı veya örgüsü, yani ipliklerin birbirlerine bağlan-
ma türleri, hammadde seçimi kadar o kumaşın fonksiyonunda belirleyici 
bir faktördür. Aslında, ikisi arasındaki karşılıklı ilişki, birbirlerinin özellik-
lerini desteklemekte, engellemekte ya da değiştirmektedir ve aralarındaki 
bu ince oyun dokumacılığın özüdür. Ustalık döneminde yazdığı “On Wea-
ving” (1979) adlı kitabında yapı, örgü ve iplik seçimleriyle dokumayı, bu 
şekilde tanımlayan Anni Albers, Bauhaus öğrenciliği döneminde de araş-
tırmacı bir yol izlemiş, çok çeşitli dokumalar üretmiştir.

Bauhaus’un ilk yıllarında Gunta Stölz, Albers için iyi bir rehber 
olmuştur. Albers, Stölz’den tekstillerin dokunsal ve fi ziksel niteliklerini 
farketmeyi,  malzemeleri keşfetme, birleştirme isteğini ve tekstillerin es-
tetik değerler yaratmak için kullanılabileceğini, akılcı bir amaç olmadan 
serbest ve eğlenceli bir ifade aracı olarak kullanılabileceğini görmüş ve 
kendi tasarım felsefesinin merkezine yerleştirmiştir (Jacop, 1985: 67). Bu 
deneysel çabalarda, atölyeden sorumlu form ustası Georg Muche’nin de 
payı vardır. Öğrencilere hangi tasarımların dokunacağı konusunda fi kirler 
verirken onları özgür bırakıyordu. Dokuma konusundaki temel bilgi ve 
sistem eksikliğinin bir takım avantajları vardı. Öğrenciler mutlu bir şekil-
de yeni yöntemler denediler ve Bauhaus’un Weimar yılları, tamamen yeni 
desen ve formlara sahip çok çeşitli dokuma ve dokuma ürünleri yarattı 
(Droste, 2002: 73).
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Albers’e göre kullanılan malzeme ve dokuma yapıları ne kadar 
etkili olursa, ortaya çıkan sonuç, hayal gücü ve üretkenlik da o kadar fazla 
şey ifade edebilir. Sınırsız özgürlüğe izin veren resmin aksine dokuma üre-
tim kurallarının kısıtlayıcılığını kendine uyarıcı bir özellik olarak aldı. Bu 
nedenle dokumalarında renkleri bir arada kullanma yöntemleri, desenler-
deki düzenli ve düzensiz denge, farklı malzeme ve dokudaki iplikleri bir 
arada kullanma tercihleri ve seçtiği dokuma yapıları ile Anni Albers doku-
malarının kendine has özellikleri bu dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Albers dokumalarında sanat objesi ya da kullanıma yönelik endüst-
riyel bir tasarım objesinin arasındaki ayrımı ve ilişkiyi sıklıkla araştırmış, 
bu farkın görünmesini sağlamıştır. Albers, diğer sanatlar gibi “tekstillerin 
de renk, çizgi, şekil, oran ve ritme dayandığı; ancak sadece dokumada, 
dokunun estetik olarak kullanılabileceğini ve tasarımda da bir rol oynaya-
bileceğini, çünkü doku efektlerinin kullanılan malzemenin yapısına bağlı 
olduğu ve doğrudan desenle ilgili olmadığını vurgulamıştır” (Jacop, 1985: 
65). 

Anni Albers Bauhaus’un Weimer ve Dessau dönemlerinde aktif 
olarak dokuma yapmıştır. Weimer yıllarında (1919-1925)dokuma atöl-
yesinde öğrenciler ve ustalar tarafından halılar, tapestry dokumalar, du-
var tekstilleri, battaniye, havlu gibi ürünler üretilmiştir. Bu dokumalarda 
hazırlık sınıfında ders aldıkları Johannes İtten, Klee, Kandinsky gibi 
sanatçılardan edindikleri, kompozisyon ve renk düzenlemeleri göze çarp-
maktadır. Weimer döneminin en önemli etkinliklerinden olan 1923 Bauha-
us Haftası kapsamında gerçekleştirilen sergide “Haus am Horn” isimli bir 
evde Bauhaus stiliyle üretilmiş atölyelerin ürünleri yer almıştır. Bu evde 
izleyiciler, mobilyalar, seramik ürünler ve çeşitli tekstil ürünlerinden olu-
şan büyük bir sergi alanı ile buluşmuşlardır. Bu deneysel ev bizzat sergi 
için Georg Muche nin fi kriyle Adolf Meyer tarafından 1923 yılında inşa 
edilmiştir. (Droste, 2002: 106) (Resim 3 ve Resim 4) 

           

        

           

        

Resim 3: Bauhaus 
Sergisi, 1923 “Haus 
Am Horn”        

Kaynak: (Weltge, 
1998: 36) 
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Resim 4: Bauhaus Sergisi, 1923 “Haus Am Horn”

Kaynak: (Taschen, 2002: 108) 

1925 yılında okul Dessau’da yeni binasına taşındığı zaman do-
kuma atölyesinin teknik ve tasarım donanımı da gelişmişti. Bu dönemde 
Georg Muche’nin sözleşmesi bitince yerine Gunta Stölz atölye sorumlusu 
olarak atandı. Atölye son dönem makine ve teçhizatla donatılırken aynı za-
manda iyi bir boyahaneleri vardır. Stölz’ün önderliğinde dokuma atölyesi 
endüstriyel tasarıma geçti. 1926 yılında atölyenin sorumluluğunu tama-
men ele aldığında Bauhaus; “çalışmalarımızın en başında dokuma (kumaş) 
bizim için tabiri caizse yünden yapılmış bir resimdi ama bugün biliyoruz 
ki, kumaş her zaman kullanıma yönelik bir objedir” demiştir (Jacop, 1985: 
67). (Resim 6, Resim 7)

Resim 5: Stölz’e ait esnek 
prototip kumaş örneği     

Kaynak: (Weltge, 1998: 83)

Resim 6: Stölz’e ait prototip 
kumaş örnekleri 

Kaynak: (Weltge, 1998: 83)
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Bu dönemde tasarım sürecinin bütün aşamaları, bizzat öğrenci-
ler tarafından takip edildi. Tasarım geliştirme sürecinde Klee’nin form 
derslerinde, desen ve renk tasarımının kurallarını deneyimlediler. Çünkü 
tasarlanan bir ürünün dokunması, boyanması, farklı renk varyantlarının 
yapılması (Resim 7), ürünün fi yatlandırılması ve pazarlanması dahil her 
aşama öğrencilerin takibi ile gerçekleştirilmeye başlandı ve yeni bir mes-
lek yaratılmış oldu. Tasarımdan pazarlanmasına kadar ürün geliştirmek o 
dönemlerde kadınlar için tam zamanlı bir işte çalışmak yerine küçük el 
tezgahındaki dokuma üretimleri sayesinde küçük, sanat, zanaat atölyeleri 
kurabilirlerdi (Droste, 2002: 151).

Resim 7: Renk varyantları tasarlanmış prototip kumaş örnekleri 
(Otti Berger)

Kaynak: (Weltge, 1998: 84)

Bauhaus’un bu değişen yönelimi, Albers’in hem estetik hem de 
işlevselliği içeren kendi dokuma felsefesini geliştirmesine yol açtı. Birin-
cisi “manevi, duygusal ve duyusal ihtiyaçlara”; ikincisi ise, “zaman zaman 
sanat düzeyine de erişebilecek olan pratik ihtiyaçlara” hizmet etmekteydi 
(Jacop, 1985:67). 1928 yılında Bauhaus’da asistan olarak çalışmaya baş-
layan Albers öğrencilerine okulun ilk yıllarındaki araştırmacı, deneysel 
çalışma modelini uyguladı. Bu eğitim modelini daha sonra 1933 yılında 
Black Mountain Koleji’nde de devam ettirmiştir. “Sonucu düşünmeden 
öğrencilerin sadece malzeme ve teknikleri bir arada deneyimlemelerini 
istiyordu. “Eğlenceli üretim” dediği öğretme yönteminde öğrencilerin, 
malzemelerle serbest denemeler yapmalarını, beklenmedik geleneksel ol-
mayan sonuçlara ulaşmalarını ve sonunda estetik ya da işlevsel ürünlerin 
dokunmasını sağlıyordu (Jacop, 1985: 67).

El tezgahlarında deneme ve prototip geliştirmenin daha verimli 
olduğuna inanan Albers, böylece zaman ve fi nansal risklerin azaltılmasını 
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hedefl emiştir. Seri üretime geçmeden önce yeni üretilen dokumaların kü-
çük ölçekte test edilmesini önermiştir. Bunu en önemli kazanımı tasarımcı-
yı yapay kısıtlamalardan kurtarması ve sadece iyi bir tasarım değil, sanatı 
da beraberinde getirmesidir.

Albers, dokumalarında malzemenin gücüne her zaman inanmıştır. 
Yani ipliklerin kendi dokusu bile tasarım geliştirmek için yeterli olabil-
mektedir. İpliğin dokusu doğrudan ürünün yapısını ve tasarımı belirlemek 
için kullanılır. Bu yaklaşım sanatçının endüstriyel ve resimsel (pictorial) 
dokumalarında sıklıkla görülmektedir. (Resim 8, Resim 9)

         

Bauhaus dokuma atölyesinin Dessau (1925-1932) dönemi oku-
lun kuruluş amacına tamamen uyan bir yaklaşımla endüstriyel üretimler 
için prototiplerin geliştirilmesi yönünde ilerlemiştir. Gunta Stölz’ün bunda 
büyük emeği vardır. Öğrencilerin usta sanatçılardan aldıkları güçlü temel 

Resim 8: Anni Albers’e ait 
ipek üç katlı dokuma duvar 
paneli, 1926, 182x122 cm                  

Kaynak: (Weltge, 1998: 73) 

Resim 9: Anni Albers’e 
ait ipek-yün üç katlı do-
kuma duvar paneli, 1925, 
236x96 cm

Kaynak: (Poli, 1998: 83)
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sanat eğitimi alt yapısıyla tasarımların renklendirmesi, dokunması ve fark-
lı yapılarda ve malzemelerde üretimler gerçekleştirmesi sonucunda aynı 
zamanda ticari faaliyetlere başlamıştır. Anni Albers’in 1929 yılında me-
zuniyet projesi olarak geliştirdiği çift tarafl ı dokuma kumaşının bir tarafı 
ışığı yansıtıcı selefon atkı ipliği ile dokunurken diğer tarafında şenil atkı 
ipliğiyle ses izolasyonu sağlamıştır. (Resim 10, 11) 

  

Resim 10: Anni Albers’e ait selefon, pamuk, şenil kumaş, endüst-
riyel üretim örneği, 1929

Kaynak: (Weltge, 1998: 103)
              

Resim 11: Anni Albers’e ait selefon, pamuk, şenil kumaş prototip 
örneği, 1929, 6 × 13 cm. 

Kaynak: (URL 1)

Çelik konstrüksiyon sandalyelerde kullanılan dayanıklı kumaşlar 
(Resim 12, Resim 13), şeffaf perdelik kumaşlar, ve duvar kaplama kumaş-
ları bu dönemin ürünlerinden bazılarıdır. 
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1930 yılında, Bauhaus tasarımlarını lisanslı olarak satan Berlin 
Polytex tekstil fi rması ile ilk ortak projeyi gerçekleştirdi. Bauhaus şirketle 
olan sözleşmesini, duvar kağıdı üreticisi Rasch ile yapılan sözleşmeye da-
yandırdı. Böylelikle Bauhaus hem lisanslarını hem de ürünlerinin reklamı-
nı güvence altına aldı (Droste, 2002: 186).

Dokuma atölyesinin başında uzun yıllar geçiren, Gunta Stölzl 
1931 sonbaharında istifa etti. Bauhaus’un son iki yılı Mies Van Der Rohe 
önderliğinde  geçmiştir. İç mimar Lilly Reich ise Stölz’ün yerini almıştır. 
1925 yılından itibaren aynı odayı paylaşan Reich ve Stölz’ün birlikte geliş-
tirdikleri sergiler ve iç mekânlar (Weissenhof arazisi, Tugendhat evi, Bar-
celona pavyonu) hala, çağın en devrimci tasarımları arasındadır. 

      

Resim 12: Marcel Breuer’e ait 
sandalye tasarımı için üretilen 
turuncu kumaş

Kaynak: (Walter, 2002: 82)

Resim 13: Sandalye tasarımın-
da kullanılan çok sağlam ku-
maş prototip örneği.

Kaynak: (Taschen, 2002: 153) 
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Bauhaus, 1933 yılında kapandığı zaman dokuma atölyesi on dört 
yıl boyunca kesintisiz üreten, okulun en başarılı ve araştırmacı atölyelerin-
den biriydi. Ortaya koyduğu eğitim felsefesi doğrultusunda, sanatla yoğ-
rulmuş, estetik ve işlevsel ürünler ortaya çıkaran pek çok tekstil tasarım-
cısı ve sanatçısı yetiştirmiştir. Günümüz tekstil endüstrisinin bu günlere 
gelmesinde çok önemli katkıları olan Bauhaus’lu dokumacılar, Avrupa ve 
Amerika’da pek çok okulda ya da özel tasarım şirketlerinde bizzat üreti-
min içinde çalışarak modern tasarım bilincini yaymaya devam etmişlerdir. 
Josef ve Anni Albers, 1933 yılında Black Mountain Koleji’nden aldıkları 
teklifl e eğitmenlik yapmak üzerine Amerika’ya göç ettiler.

Anni Albers’in Black Mountain Koleji Yılları ve Dokumaları

Black Mountain Koleji Kuzey Karolina’da 1933’ten 1956’ya 
kadar varlığını yirmi üç yıl boyunca sürdürmüş ve sanat eğitimi vermiş 
bir okuldur. Kurucusu John Andrew Rice, Florida-Rollins Koleji’ndeki 
işinden ayrılarak katı kuralları olan okulların aksine sanat ortamının öz-
gürce yaşandığı bir okul kurmak istedi. Bir grup sanatçı ve eğitimcilerle 
görüşerek Black Mountain Koleji fi kri belirmeye başladı. Yenilikçi bir eği-
tim teorisyeni olan Rice’ın kurduğu okulda en önemlisi yönetim kurulunun 
olmamasıydı. Okul, öğretmenleri tarafından idare edilecek, öğrencilerin-
den yönetim için asil bir üye seçilecek, sırayla bağımsız bir yönetim oluş-
turmakta özgür olacaklardı. Yeni kurum, Oxford Üniversitesi sisteminden 
dersler aldı. Kredi ve akreditasyon sistemini kabul etmeyerek mezuniyeti 
öğrencinin isteğine bıraktılar. Bir öğrenci mezun olmaya hazır hissettiğin-
de bir dış sınav görevlisi tarafından yapılacak bir sınavla mezun olacaktı 
(Katz, 2013: 16-17). Mountain’da sanat her zaman toplum yaşamının en 
derin seviyelerine nüfuz eden bir güçtü (Harris, 2002: 16). Buna karşılık 
özel bir kolej sıfatında olduğu için varlığı boyunca ekonomik sorunlarla 
uğraşmak zorunda kaldı. 

Rice, okulun özellikle temel sanat eğitimi programını hazırlayacak 
ve idare edecek bir sanatçı öğretmen bulmak istemekteydi. Bir aylık bir 
araştırma sonucunda Ted Dreier, sanat çevrelerini iyi tanıyan New York 
Modern Sanatlar Müzesi’ndeki mimarlık bölümü müdürü Philip Johnson’a 
danışmayı önerdi. Johnson, yeni kapanmış olan Bauhaus’un Black Moun-
tain Kolejinin hazırlık sınıfına önderlik edecek sanatçının Josef Albers ola-
bileceğini söyledi (Katz, 2013: 24). Kendilerine yapılan teklif karşısında 
Anni Albers’in Musevi kökenli olması ve Almanya’da Nazi’lerin yükselişi 
ile birlikte Bauhaus’un kapanması ve sanat çevrelerinin kısıtlanması sebe-
biyle Josef ve Anni Albers Amerika’da eğitmenlik teklifi ni kabul ettiler.

Bauhaus’un Amerikan kurumları üzerindeki etkisi hakkında çok 
şey yazılmıştır. En çok dikkat çeken Şikago’daki Tasarım Enstitüsü “Yeni 
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Bauhaus” olarak anılmıştır. Kuzey Carolina’daki Black Mountain Kole-
ji pratikte görmezden gelinse de, Bauhaus’a bağlı olan Maholy-Nagy ve 
diğer öğretmenler, Tasarım Enstitüsü’nün Bauhaus yöntemlerini tanıtmak 
için takdire şayan bir başarı elde ettiler. On altı yıllık görev süresinde 
(1933-1949) eski bir Bauhaus ustası olan Josef Albers ve eşi Anni Albers, 
bir Bauhaus mezunu ve öğretmeni olarak eğitim felsefesini Kuzey Karoli-
na dağlarında ilerici, sanat merkezli bu küçük kolejde izlemişlerdir (Ellert, 
1972: 144).

Bauhaus’da başarılı bir öğrencilik ve asistanlık döneminden son-
ra özgür bir sanat ortamı bulan Anni Albers, Black Mountain Koleji’nde 
önemli bir rol oynadı. Çalışma prensiplerini belirleyen sanatçı dokuma 
atölyesini kurdu. Yaptığı dokumalar ve alanında yazdığı yazılar ile ülke 
çapında tanınan biri oldu. Bu tanınırlığı ve yaptığı çalışmalar sonucunda 
1949 (Resim 20) yılında New York Modern Sanatlar Müzesi’nde kişisel 
bir sergi açmıştır (Katz, 2013: 25).  Constantine ve Larsen (1972:  24) 
bu dönemi “kolej yıllarında, Albers yazılarını yazdı, öğrencilerini eğit-
ti ve endüstriyel kumaşların geliştirildiği bir atölyeyi yönetti” diye tarif 
etmektedirler.

Anni Albers örgüleri, malzeme kombinasyonları ve imge kullanı-
mı üzerinde deneysel bir yaklaşım sergiledi. Black Mountain Koleji’ndeki 
dokuma ve tasarım derslerinde, sanayinin ihtiyaçlarını göz önünde bulun-
durarak Bauhaus geleneğini sürdürdü ve tasarımı vurguladı. Alber’e göre 
endüstriyel bir tasarım geliştirmek topluma karşı bir sorumluluk duygusu 
yaratmıştır. Çünkü birçok kez yeniden üretilmiş tek bir nesne binlerce eve 
girer. Bu nedenle Albers,  bir zanaatkarın işlevsel yönlerini geliştirdiği bir 
nesneye sanatçının son şeklini veya görünüşünü verdiği olağan durumdan 
rahatsız olmuştur. Ona göre tasarım bir “düşünsel ilişkidir” bu nedenle 
tasarımcının, sanatçı-zanaatkâr olarak bütün biçimle ilgilenmesi ve doğ-
rudan çizim tahtasında değil de malzemelerle çalışması gerekir (Harris, 
2002: 24).

Öğretme tekniği olarak Bauhaus öğrencilik yıllarından deneyimle-
diği gibi herhangi bir kullanım talebine cevap vermeyen, renklerin, form-
ların, yüzey zıtlıklarının ve ya uyumların, dokunsallığın farkına varmak 
ve bulunan malzemelerle araştırma çalışmaları yapmaktı. Öğrenciler, do-
kumanın yüzey özelliklerine duyarlılık geliştirirken, desenlerini ve doku-
larını oluşturmaya çalıştı. Daha sonra, “temel örgüler bezayağı, dimi ve 
saten ile başlayan ileride daha karmaşık yapılara doğru giden örgülerin 
uygulamalarını öğretti. Bu yaklaşımla, var olanın kopyalanması yerine öğ-
rencilere “fi kir geliştirme, zeki ve yaratıcı form oluşturma” ve “yeniden 
keşfetmeyi” öğretmiş oldu” (Harris, 2002: 24). Resim 14 ve Resim 15’de 
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Albers’e ait çok çeşitli malzemelerle ve yapılarla üretilmiş endüstriyel üre-
tim için hazırlanmış kumaş numuneleri yer almaktadır. 

                        
Resim 14: Anni Albers ‘ e ait çeşitli endüstriyel kumaş örnekleri
Kaynak: (URL 1)

Resim 15: Anni Albers ‘ e ait çeşitli endüstriyel kumaş örnekleri.

Kaynak: (URL 1)

Anni ve Josef, 1935-1967 yılları arasında, Meksika’ya bir hafta-
dan altı aya kadar değişen çeşitli uzunluklarda on dört gezi yaptılar. Bu 
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yolculuklar sırasında Albers çifti meraklı ve üretken gezginler olarak ülke-
yi coşkuyla keşfediyor ve sanat yapıyorlardı (Fay, 2014: 2). Bu gezilerde 
özellikle Josef Albers fotoğraf çekerek ilerideki sanat çalışmaları için veri 
topluyordu. Anni Albers 1936 yılında yaptıkları ikinci seyahatten sonra iki 
önemli duvar dokuması yapmıştır. “Ancient Writing” ve “Monte Alban” 
isimli resimsel dokumalar temelde birbirlerine benzer kompozisyonlardan 
oluşmaktadır. Her ikisinde de boşluklardan oluşan kalın çerçeveli ve or-
tada koyu zemin üzerinde Meksika tarihinden esinlendiği düşünülen geo-
metrik şekillerden oluşan soyut bir anlatım bulunmaktadır. İç içe geçmiş 
suni ipek, keten, pamuk ve jüt iplikleriyle dokunan “Ancient Writing”de 
(Resim 16) orta bölüm boyunca serpiştirilmiştir çeşitli ebat ve yönlerde 
dikdörtgenlerden oluşan desen ve dokuların dinamik bir etkileşimi yer alır 
(Fay, 2014: 40). 

 Bu çalışmasında Albers’in Bauhaus dönemi duvar dokumalarına 
göre seviye atladığı görülmektedir. Zengin dokulu olarak, boşluklarla sı-
nırlanmış büyük baskın dikdörtgenin içinde bariz soyut formlardan farklı 
olarak bu şekiller, çözülemeyen bir dilden gelen semboller veya kaligrafi k 
işaretler gibi görünmektedir. Altın iplikler, bu görünüşe eski sözlerin, belki 
de Kolomb öncesi kültürle ilk karşılaşmasının bir sonucu olan Albers için 
kutsal veya özel bir anlam taşıdığını gösteriyor. (Jacop, 1985: 90) “Mon-
te Alban” (Resim 17) adlı dokumasında da benzer bir yaklaşım vardır. 
Çalışmada koyu zemin üzerinde ektra açık renk atkı ipliğini sıradışı bir 
şekilde dokumaya dahil ederek çalışmanın ismiyle aynı adı taşıyan tarihi 
yapının merdivenlerini tasvir etmiştir. 

              

Resim 16: “Ancient Writin-
gs”, Anni Albers, resimsel 
dokuma, 1936, 149,8 x 111 
cm.

Kaynak: (Poli, 2002: 76)
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Resim 17: “Monte Alban”, Anni Albers, resimsel dokuma, 1936, 
146,5 x 113,3 cm

Kaynak: (Taschen, 2002: 153)

1940’lı yılların sonunda Anni Albers büyük ölçekli dokumalar 
yapmayı bırakmıştır. Resimsel dokumalar olarak adlandırdığı daha küçük 
çaplı dokumalar yapmaya başlamıştır. Sanat çevreleri “resimsel” terimi-
ni mecazi görüntülere atıfta bulunmak için değil, “aynı şekilde tekstillere 
atfetmek için” kullandığını belirlemişti. Ayrıca Anni’nin bu dokumaları 
ketenlerle dokuduktan sonra resimler gibi çerçeveleyerek sanatsal eserler 
olarak vurguladığını gözlemlediler (Fay, 2014: 52). Constantine ve Larsen 
(1972: 24) yeni bir ülkeye taşınmanın Albers’in çalışmalarının doğasını 
etkilediğini belirtmişlerdir. Zamana yetişme kaygısı, tezgahların sınırlı 
büyüklüğü ve karmaşıklığı, atölyede teknisyenlerin olmaması, destek ve 
himaye eksikliği gibi sebeplerle dokumalarını daha küçük boyutlarda ve 
daha az resmi (serbest) yapmıştır. Anni Albers, resimsel dokumalar için, 
kendi arzularına göre ortaya çıktıklarını yazmıştır ve “iplikler sıra sıra tek-
rar ederek kendi görsel yapılarından gelen, sonu olmayan bir form kazanır-
lar ve sonra kendi uyumlarını yaratırlar ancak bunlar kullanılmak için değil 
sadece izlenilmek içindirler” demiştir (Porter, 2014: 10).

Ustalık döneminde Meksika’ya yaptığı seyahatler ve edindiği iz-
lenimlerden sonra bunların etkilerini resimsel dokumalarında ve tasarım-
larında güçlü bir şekilde ifade etmiştir. Küçük ölçekli dokumalarında göz-
lemlenen en önemli ayrıntı belki de Bauhaus yıllarından gelen dokuma 
yapısı ve iplik oyunları ile yeni doku değerleri yaratmak ve estetik sonuç-
lara ulaşmaktır. Çok katlı dokumalar, ekstra iplik takviyeli dokumalar (Re-
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sim 19) ya da döner gücü sistemi ile dokunan leno yapılar (Resim 18) Anni 
Albers’in sıklıkla kullandığı dokuma teknikleridir. Albers çalışmaları için 
“Duvar dokumalarımı sanat eserine yaklaşma girişimi olarak görüyorum, 
yani gerçekleştirilmeleri için kullanılan malzemenin kendisinin ötesinde 
bir his verdiğini düşünüyorum… Nefes almak bir şey anlatmaz; çalışmanın 
nefes alması gerekir, varolabilmesi için bu önemli” (Constantine ve Lar-
sen, 1972:  24) diyerek malzemeye verdiği önemi vurgulamıştır.

Son altmış yıl boyunca, sanatçı, endüstri tasarımcısı, yazar ve öğ-
retmen olarak Anni Albers, modern tekstil tasarımı kavramını şekillendi-
ren önemli fi gürlerden biri olmuştur. Bauhaus’taki ilk eğitimi sırasında ge-
liştirilen ilkelerden yola çıkarak dokumacılığın ikili yapısına yani işlevsel 
ve estetik amaçlar için bir ürün oluşturmaya özen gösterdi. 1920’lerde 
Almanya’da ortaya çıkan ve hem tasarıma hem de sanata önemli katkılar 
sağlamasına neden olan bu iki olgu, sanatçının birçok teorik yazısında yer 
almıştır. Sözleriyle başkalarına ilham vermeyi umarken, Albers, endüstri 
için prototip yapma ve resimsel dokumalarında kendince tanımladığı fel-
sefeyi izledi. Altmış yılda yaptığı çalışmalarda Albers, iki yanlış kavramın 
üstesinden gelmiştir. Sanat tasarlamanın ve yapmanın birbiriyle çelişen uğ-
raşılar olduğu; bu uğraşıların lif ile yapıldığında sanat değil zanaat olduğu. 
(Jacob, 1985: 65). Çünkü Gropius’un aşıladığı gibi sanatçı ve zanaatkar 
aynı değerdedir. Hangi tip dokuma türü olursa olsun zanaatkar tarafından 
üretilmelidir.

      
Resim 18: “Thickly Settled”, 
Anni Albers, resimsel doku-
ma, 1957, 79 x 62 cm.

Kaynak: (Poli, 2002: 78) 

Resim 19: “Under Way”, 
Anni Albers, resimsel doku-
ma, 1963, 74 x 61 cm

Kaynak: (Poli, 2002: 78) 
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Resim 20: Anni Albers’in Modern Sanatlar Müzesi’ndeki sergi 
alanı. New York, 1949.

Kaynak: URL 2                

Sonuç

Anni (Fleischmann) Albers endüstriyel nesnelerin tasarım ve üre-
tim süreçlerinin nasıl olması gerektiğini tartışan sanatçılar, üreticileri ve 
yöneticilerin yeni oluşumları denediği bir süreçte Hamburg’da Uygulamalı 
Sanatlar Okulu’nda okuyordu. Ancak bu okulu geliştirici bulmadığı için 
aradığı yeni fi kirleri, yenilikçi eğitimi almak umuduyla Weimer Bauhaus’a 
1922 yılında gitti. Bauhaus’un sanat ve zanaata bakış açısından, dönemin 
önemli sanatçılarının atölye ustaları olarak verdikleri derslerden etkilenen 
Anni Albers eğitimine devam etmeye karar verir.  Atölyede usta bir doku-
macı olmaması başlangıçta dezavantaj gibi görünse de diğer öğrencilerle 
bu durumu lehlerine dönüştürdüler. Kendilerini geliştirmek için yaptıkları 
tüm deneysel çalışmalar Anni Albers’in tasarım ve sanat hayatını şekillen-
dirdi. Anni bu çalışmalar sırasında dokumayı oluşturan temel elemanları 
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yani, malzeme ve tekniği deneyimlemiş, her ikisinin de tasarım geliştir-
mek için çok önemli faktörler olduğunu fark etmiştir. Özellikle malzeme-
nin önemine vurgu yapan çalışmalarda ortaya çıkan dokunun desenden 
bağımsız ayrı bir tasarım unsuru olduğunu belirtmiştir. Bauhaus okulunun 
eğitim felsefesine bağlı kalarak endüstiyel üretime uygun malzeme, örgü 
ve tekniğin doğru tasarımlarla geliştirilmesi konusunda özen göstermiştir. 

Ressam olan eşi Josef’in yaptığı yağlıboya çalışmaların sanat, 
kendisinin yaptığı benzer sanat akımında ve desende duvar dokumalarının 
zanaat olarak adlandırılmasını doğru bulsa da zaman zaman sorgulamaktan 
geri kalmamıştır. Hatta “kağıdın üstündeyse sanattır” diyerek bu konuya 
dikkat çekmektedir. Aslında 1940 ve 1950’li yıllar Anni Albers’in resim-
sel çalışmalarında da görüldüğü üzere dokumaların ve tapestrylerin henüz 
sanat olarak adlandırılmadığı ama lif sanatına doğru evrilmeye başladığı 
yıllardı. Anni Albers, yapmış olduğu endüstriyel kumaş tasarımları da da-
hil olmak üzere yaptığı resimsel dokumalarla lif sanatına büyük katkılar 
sunmuş bir ustadır. Çünkü her zaman vurguladığı, malzemenin, dokuma 
tekniğinin ve araştırmanın önemini öğrettiği bir sonraki nesil bu faktörleri 
çok iyi kavramış ve uygulamıştır. 1960 ‘lı yıllarla birlikte daha özgürlükçü 
yaklaşımlarla ve plastik sanatlar arasındaki sınırların gittikçe kaybolma-
sıyla, tapestry’den dönüşen, Anni Albers’in vurguladığı doku etkilerinin 
ön plana çıktığı sanatsal dokumalar üretilmiş ve sanat adı altında sergilen-
meye başlamıştır. 

 Bauhaus ve Black Mountain Koleji yıllarındaki tüm birikimleri ile 
sanat çevrelerince dikkatleri üzerine çekmiş ve 1949 yılında New York 
Modern Sanatlar Müzesinde kişisel sergi daveti alarak tasarım ve sanat 
gücünü yaygın bir biçimde sunma fırsatı yakalamış, geniş kitlelere ulaş-
mıştır. Anni Albers’in en önemli özelliklerinden biride tasarım ve dokuma-
cılık alanında yazdığı makaleler ve “On Designing”, “On Weaving” adlı 
kitaplarıdır. Bu yazılar Bauhaus sanat ve tasarım felsefesinin yayılması ve 
dokuma tasarımı ve tekniklerini anlatması bakımından önemlidir. Dokuma 
tasarımları yanında baskı tasarımları, takı tasarımları ve son dönemlerinde 
grafi k tasarımı da yapmıştır. 1976 yılında vefat ettiğinde arkasında sayısız 
kumaş numunesi ve dokusu, sanat eseri niteliğinde duvar dokumaları bı-
rakmıştır. 
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