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1947 yılında Macaristan’ın Mateszelka şehrinde doğan sanatçı, 
sanat eğitimini Varşova Güzel Sanatlar Akademisi Grafik ve 
Resim Bölümü’nde tamamladı. Öğrenim süresi boyunca Norveç 
Kraliyet bursu ile Oslo’ya gitti ve Oslo Modern Sanatlar Müzesi 
koleksiyonunda en genç sanatçı olarak yer almayı başardı. 1971 
yılına kadar atölye çalışmalarını İtalya’ da Roma ve Sicilya’ da 
sürdürdü. Bu dönemi, 1970’ li yıllarda Kuzey Amerika günleri 
izledi. Önce New York’ta sonrasında da Montreal’ de kişisel 
sergiler gerçekleştirdi. Amerika’ daki yıllarında Kaliforniya’ya 
yerleşerek Santa Monica’ da atölye kurdu ve 1980’ li yılların 
ortalarına kadar burada yaşadı. Sonrasında Avrupa’ya geri 
dönerek birçok önemli karma ve kişisel sergiye imza attı. 1990’ lı 
ve 2000’ li yılları önce Zürih’te, sonrasında da Lihtenştayn’ın 
Alp Dağları arasında, Boden gölü kıyısındaki atölyesinde 
geçirdi. Temel resim araçlarını terk ettiği özgün tekniği ile 
oluşturduğu eserlerinde Rönesans etkisinin öne çıktığı, renklerin 
ve estetik unsurlarının belirgin bir şekilde ortaya konduğu 
görülür. “Renklerin heykeltıraşı” olarak anılan sanatçı adeta ölü 
bir dokuya ruh ve hayat vermektedir. Güzel kadın ve bilge adam 
figürleri, tarihi olaylar, efsaneler, ve mitler içerik ve üslubunun 
merkezini oluşturur. Sanatçının eserleri, İskandinavya’ dan 
Kuzey Amerika’ya, Macaristan ve Avusturya’ dan Japonya’ya, 
İsrail’ den Vatikan’a kadar uzanan dünyanın çok önemli müze 
ve koleksiyonlarında yer almaktadır. Halen Lihtenştayn’daki 
atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Sanata olan yeteneğinizi ne zaman ve nasıl 
keşfettiniz?
Anemi ve kronik bronşit sorunlarım vardı. Diğer 
çocuklar oyun parklarında oynarken, ben evde 
kalmaya mahkum oldum. Onları çizebilmek bana 
gerçek mutluluğu veriyordu. Resim ortaya çıktıkça, 
kendimi onların arasında, parkta hayal ettim. Böylelikle 
renkli kalemler ve büyük beyaz kağıtlar benim oyun 
arkadaşlarım olmuştu artık. Sonrasında, ilkokulun ilk 
günü, bir sonbaharda, sıraların arkasında kızlı erkekli 
oturmuştuk. Benim önümde mavi gözleriyle uyum 
sağlayan mavi pileli etek ile kar beyazı yakalı denizci 
bluzu giymiş bir kız vardı. İçsel bir dürtüyle bir şeyler 
yapma ihtiyacı hissettim; birkaç renkli kalemle işe 

koyuldum. Baştan çıkarıcı gelen beyaz yüzeyi renkli 
olana dönüştürdüm. Renkler arasında yarattığım bu 
ahenkten ne otoriteler ne de eleştirmenler pek memnun 
olmadı. Okuldan yazılı ihtar aldım, babam bana tokat 
attı, annemse bluzu yıkamak zorunda kaldı. Bu ilk büyük 
çaptaki sanatsal uygulamam sekteye uğramıştı.



birçok katman oluşuyor, özellikle yüzey çok kullanıldığı 
için temizleyip cilaladıktan sonra dahi düzensiz noktalar 
çıkıyordu. Bu noktalarda da önceki baskının renklerinin 
istenmeyen sertliği beliriyor, resim tam anlamıyla 
olması gerektiği şekliyle baskıya dönüşmüyordu. Bu 
soruna çözüm olarak parmağımı boyaya batırıp ve 
resmin yüzeyine çalakalem sürerek resmin üzerindeki 
istenmeyen fazlalıkları yok ettim.

Sonrasında nasıl gelişti peki? Parmağınızı bir resim 
malzemesi olarak kullanıp diğer enstrümanları nasıl 
elediniz resminizde?
Yine bir defasında kazayla yanlış bir renge daldım, 
bitmek üzere olan bir işimi neredeyse mahvettim. 
Düzeltmek için parmağımla rengi çıkarmaya, ve yüzeyde 
oynamaya başladım. O kadar güzel bir renk ve görüntü 
çıktı ki ortaya; parmağımı yüzeyde gezdirmeye devam 
ettim. Neticesinde resmi parmaklarımla tekrar yaptım; 
yeni bir kompozisyon çıktı ortaya.

Sizi renklerin heykeltıraşı olarak adlandırıyorlar, siz 
sanatınızı nasıl tanımlıyorsunuz?
1533 Eylül’ünde, Michelangelo, Papa 7. Clement 
ile görüşür ve sanatın gücü hakkında konuşurlar. 
Usta, Medici Papa’ya her mermerde bir heykelin 
saklı olduğunu tek yapılması gerekenin gereksiz 
olanı temizlemek olduğunu söyler. İşte benim 
tekniğimin temelini oluşturan şey de bu. Beyaz 
yüzeye uyguladığım birbirini saran renk tabakalarını 
“temizlerim”. Üç ana rengi karıştırarak dağıtırım ve 
parmağıma bir kağıt sararak artlarında kalan resmi 
bu şekilde ortaya çıkartırım. Bu yüzden İtalya’daki 
sanat eleştirmenlerinden biri de fırçayı terk edip ölü 
malzemeyi yaşayan yeni Rönesans ruhuna çevirdiğimi 
söyleyerek benden “scultore dei colori”, renklerin 
heykeltıraşı olarak bahsetmiştir.

24 gibi genç bir yaştayken Norveç Müzesi 
Koleksiyonu’na girdi çalışmalarınız, bu büyük başarı 
nasıl gerçekleşti?
Kunstnerforbundet Gallery’deki açılışım çok büyük ilgi 
gördü; şaşkındım. Sanatseverlerin yanında basından 
üç önemli Oslo gazetesinin yazarları da vardı. Akşamın 
sonunda galeri sahibi beni yemeğe davet etti. Sanat 

üzerine konuştuğumuz o akşam yemeğinde, Norveç’in 
en çok satan günlük gazetelerinden Aftenposten’ın 
eleştirmen yazarı Turill Grande bana planlarımın ne 
olduğunu sordu. Ben de “Ölmek isterim” şeklinde 
cevap verdim ve çok şaşırdı. Şöyle devam ettim; “ancak 
ölümümden sonra müzede resimlerim yer alarak 
onurlandırılacağım, bu büyük bir haksızlık; ben zaten iyi 
bir sanatçıyım.” Ertesi günkü gazetelerde bu cümlemi 
başlığa alarak çok olumlu yazı ve eleştiriler çıktı sergiyle 
ilgili. Aynı gün akşamı bir beyle tanıştım, iki eserimi aldı. 
Sonradan Oslo Modern Sanatlar Müzesi’nin küratörü 
olduğunu öğrendim; müze koleksiyonuna en genç 
ressam olarak girdim. Şaşırtıcı derecede çok güzel bir 
ilgiyle karşılaştım bu sergi boyunca.

İskandinavya’dan sonra Rönesans ve fütürizm gibi 
sanat dönemlerinin ve akımlarının doğduğu İtalya’ya 
yerleştiniz, İtalya yıllarınız nasıldı?

Esin kaynağınız en çok kim ya da neler oldu? Neden?
Benim hayatımdır, hayallerimdir esasında resimlerimde 
ortaya çıkan. Bütün güzellikler, ve bunların da en güzeli 
kadınlar... Kalbim atmaya devam ettikçe, durmadan 
aynı sevecen kadını çizmeye devam edeceğim. Hayatım 
boyunca... Gözleri sıcak kahverengi olur kadının, 
büyüleyici gülümsemesi belirir Akdeniz meltemi 
yumuşakça saçlarını okşarken. Bir diğerinde, zengin 
kırmızı kıvrımlarına ipeksi dolambaçlı şeritleri dolarım, 
sonra gözlerini serin sonbahar pınarının gizemli, 
dipsiz yeşiline boyarım; göz yaşları sularında parıldar. 
Manzara sıkıca kucaklar onu kendi içinde, benim haleti 
ruhiyem değiştikçe o da değişir. Bahar bulutları bir kere 
süzülünce o sonsuz mavi gökyüzünde, yazın olgunlaşmış 
renkleriyle donatırım güzel kadınımı. Bazen onu Baküs 
gibi giydiririm rengarenk üzüm yapraklarının sonbahar 
ihtişamıyla, ya da nazikçe sararım onu kar beyazı 
yumuşaklığında, güneşe uzandıkça parlayan soğuk 
saçları etrafında kırılan renklerle. Bütün bunlar aslında 
ruhumun, içimden gelenin eser formunda yankılanması. 
Kadına her baktığımda farklı görünür, ama aslında odur. 
Bütün muhtelif manzaralar, kadınlar, çeşitli zamanlarda 
doğan bütün işlerim bu “hayatım” diye adlandırdığım 
aynı mozaiğin parçalarıdır.

Neden doğduğunuz yer olan Macaristan’dan ayrılarak 
sanat eğitimi almak için Varşova, Polonya’yı tercih 
ettiniz?
Ben Budapeşte’deki Radnóti Lisesi’ni bitirdim. Bu 
okul “Gulaş Komünizmi” diye adlandırılan Kádár 
Dönemi’nin en elit okullardan biriydi. Ben de okulun, 
hocalarım tarafından zeki ama tembel diye tabir 
edilen öğrencilerindendim. Bu tamamıyla doğruydu; 
hiçbir zaman çalışkan bir öğrenci olmadım, faydasız 
bilgiyi emmek hiç bir zaman ilgimi çekmedi. Ben genç 
bir sanatçı tutkusuyla bütün olan bitenin temeline 
inmek, sorgulamak istedim. Ancak içinde bulunduğum 
sistem, verilen bilgiyi olduğu şekilde kabul etmek 
yerine soruşturan ve soran insanlardan korkuyordu; 
çünkü birileri düşünmeli ve dikta etmeli diğerleri 
ise düşünmeden bunları kabul etmeliydi. Dönemin 
(konuşulmayan) sanatsal eğitim anlayışı öğrencileri şekil 
verilmesi gereken nesneler olarak görür; aynı kalıptan 
yetişen öğrenciler tekrar hoca olur ve bu sarmal sürekli 

öğrencilerin hocalarının teknik ve üsluplarını taklit 
ettiği bir duruma dönüşürdü. Bense hayatımın anlamını 
bulmuştum: kendi düşüncelerimden, hissettiklerimden 
yarattığım ve resimlerim aracılığıyla bir başkasının 
gerçeği yaptığım bir hayaller dünyası. Sanat böyle bir 
şey benim için. Böylesi yoğun bir tutku ve bağlılığı 
Macaristan’da sürdürme imkanım yoktu; o zamana göre 
Polonya benim için iyi bir seçim oldu.

Polonya daha mı özgürdü, orada da komünizm hakim 
değil miydi?
Şartlar daha iyiydi. Tabii ki dönemin Amerikası kadar 
büyük bir liberallik ve özgürlükten bahsetmiyorum. 
Ancak, 1960’ların ortasında Polonyalılar Doğu 
Blok’undaki diğer halklara göre birçok yönde daha 
özgürdüler; uzun saçlı kot pantolonlu gençler, 
sinemalarda batı filmlerinin gösterimleri, caz kulüpleri… 
Bugün çok komik geliyor ama; bu fırsatların olmasıydı 
beni çeken.

Grafik eğitimine devam ederken ve hocalarınızdan 
da övgüler aldığınız bir sırada farklı materyallerin 
kullanıldığı bir bölüm olan resim alanına geçmenizin 
sebebi neydi?
Hocalarım dünyaca ünlü Polonyalı poster sanatçıları 
Tomaszewski, Mrosczak ve Lenica’ydı. Ders müfredatının 
bir bölümü çeşitli seri üretim tekniklerinden 
oluşmaktaydı: bakır çizimler, ahşap oymaları, taş baskı 
ve kaligrafi. Okulun ilk dönemi hayatımı tamamen 
değiştirecek bir şey oldu. Tamamen kaza eseri ortaya 
çıkan bir keşif.

Nasıl bir keşif?
Büyük bir tesadüf sonucu, sanatımı yıllarca ifade etme 
yolum olan olağanüstü tekniği keşfettim. O andan 
itibaren resmin grafiğe göre bana daha çok uyduğunu 
hissettim.

Bize bu teknikten bahseder misiniz biraz?
Litografi atölyesinde çalışırken, yeni bir kompozisyona 
taş üzerinden baskı alınacaktı. Birden fazla taş 
kullanmama maddi olarak olanak yoktu, bu yüzden 
her yeni baskıya geçmeden önce, bir önceki uygulanan 
çizimi silmek zorundaydım. Zamanla taşın üstünde 



zirvesindeydi. Rock müzik konserleri, yeni moda akımları 
derken hareketli, eğlenceli, liberal bir hayat...

Orada da yine ilgi odağı oluyorsunuz, hatta dönemin 
ünlü cemiyet yıldızlarıyla çok yakınsınız...
Amerika’nın batı kıyısında yaşayan bir sanatçı için 
eğlence endüstrisinin yıldızlarıyla tanışmak çok da zor 
değildir. Çünkü, hem zaten aynı çevrede yaşıyorsunuz 
hem de gezip dolaştığınız, takıldığınız yerler aynı. 
Ancak, asıl bu cemiyette konuşulmamı sağlayan Muse 
Pars Gallery’deki sergim oldu. Çok büyük ses getirdi, 
İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin desteklediği bir 
sergiydi. Rock yıldızı Alice Cooper, ZsaZsa Gabor; ki 
Türkler onu yakından tanır, ilk evliliğini ünlü gazeteci 
Burhan Asaf Belge (gazeteci/yazar Murat Belge’nin 
babası) ile yapmıştır; İtalyan senarist ve yönetmen Lina 
Wertmüller, İtalyan aktör Giancarlo Giannini ile sergi 
sırasında tanıştım. Eserlerimi satın aldılar, ve bazılarıyla 
çok yakın arkadaşlıklar kurduk. Ardından gitarist Gabor 
Szabo, Elvis Presley’nin eski eşi aktiris Priscilla, aktris 
Jane Seymour (Bond kızı) gibi dönemin birçok yıldızıyla 
da çok yakındık; yemekler yer, arkadaş ortamlarında 
uzun uzun sohbetler ederdik.

Böylesi tempolu ve sürekli değişken yıllardan sonra 
İsviçre yakınlarında küçük bir yer olan Lihtenştayn’a 
yerleştiniz. Bu sizin maceracı ruhunuzla çelişmiyor 
mu?
Yin-yang. Uzun hareketli bir dönemin ardından, şimdi 
sakin ve huzurlu bir hayatım var Lihtenştayn’da. Bu 
harika harmoniyi herkes keşfetmeli bence, bu hazineye 
herkes ulaşmalı. Ben bu hazineyi başkaları ile sanat 
eseri biçiminde paylaşmak için yetenek bahşedilen 
kişilerden sadece biriyim. Entelektüel ve mistik 
alanlarda eğlenceli bir hoşluk yaratmaya çalışıyorum. 

Çalışmalarınızda hem Rönesans hem de güncel 
çizgiler bir arada yer alıyor, sizi en çok etkileyen ne 
oldu?
Eski imparatorlukların sanatları; Mısır, Maya ve Inka 
medeniyetleri. İtalyan Rönesansı; Michelangelo. Ben 
onların mentalitelerini aldığımı gururla söyleyebilirim. 
Duygusal Rafaello, bilge Leonardo, tutkulu Caravaggio, 
kadınların adamı Botticelli, bütün İspanya’yı etkileyen 

El Greco, kapitalist Rembrant, mistik ve dindar Bosch, 
çapkın Rousseau, melek rüyalarındaki Chagall, yüzyılın 
değişimindeki Avusturyalılar...

Sergi hazırlıkları için Türkiye’de zaman geçirdiniz, bir 
yabancı olarak izlenimleriniz neler oldu?
Kendine has farklı bir yer, etkileyici insanlar, lezzetli 
yemekler, muhteşem bir tarih, heyecanlı bugün ve 
fantastik bir gelecek. Yeni inşa edilen yapı ve binaların 
çok modern olduğunu gözlemledim. Birçok vinç gördüm 
etrafta; bu bir ülkenin ekonomik olarak iyi durumda 
olduğunu gösterir. Güler Sanat’ta da vakit geçirdim, şık 
ve çok profesyonel bir yer. Yöneticileri ve çalışanları 
sadece nazik değil; aynı zamanda işlerini mükemmel 
yapan kişiler. Galerinin büyüleyici bir atmosferi var; 
özellikle aydınlatmalarına bayıldım.

Üretmek dışında vazgeçemem dediğiniz bir hobiniz, 
yaşam alışkanlığınız var mı?
Egzotik yerlere seyahat etmek ve yerel halkla ve farklı 
kültürlerle ilgili bilgiler öğrenmek. Çok uzaklardaki 
beyaz kumsallarda uzanıp rahatlamak, sıcak turkuaz 
sularda yüzmek, yelkencilik ve dalış (scuba-diving).

Yakın arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar?
Arkadaşlarıma sorsanız daha iyi olur ama sanırım 
arkadaşım oldukları için gurur duyuyorlardır.

Miklos Farago’nun en sevdiği:
Film: Bilim Kurgu filmleri

Şehir: Roma

Yemek: İtalyan mutfağı yemekleri

Renk: Giyimde lacivert, resimlerimde altın rengi

Mevsim: Bütün mevsimlerin değişimini seviyorum, 
birbirlerini takip etmesini

Kitaplarda hayran olduğum Rönesans ustalarının 
resimlerini gerçek mekanı olan İtalya’da görmek 
istiyordum. Roma kökenli aristokrat bir aileden gelen 
bir mimarla tanışma fırsatım oldu; benim eserlerimi 
aldı ve Roma’ya davet etti. Ofisinin bir bölümünü atölye 
olarak kullanmaya başladım. Geçmiş ve bugünün kaotik 
karışımı, halkın o coşkulu hali ve daha önceleri sadece 
fotoğraflardan görebildiğim Akdeniz bitki örtüsü beni 
büyüledi. Roma her bakımdan çok etkileyici bir şehirdir.

İtalya’dan sonra bir de Amerika maceranız var, 
oldukça gezgin ve meraklı bir ruhunuz olduğu açık. 
Böylesi bir ilgi ve başarıyı yakalamışken neden 
Amerika?
Doğru söylüyorsunuz; şimdi dönüp baktığımda aslında 
attığım her adım büyük riskler taşıyordu. İtalya’daki 
başarıma ve güzel hayatıma rağmen bir süre sonra 
kendimi sınırlanmış hissettim; aslında her yaşadığım 
yer için böyle oldu. Dünyanın ne kadar büyük bir yer 
olduğunu düşündükçe sürekli seyahat edip farklı yerleri 
görmek, tanımak istiyordum. Enteresan olan, İtalya’da 
çok mutluydum, ve de gördüğüm ilgi, eserlerimin sürekli 
satılıyor olması beni inanılmaz tatmin ediyordu. Ama 
belki fırsatlar ülkesi, rüyalarımı gerçekleştirebileceğim 
yer Amerika beni daha çok mutlu edecek diye düşündüm, 
bir his bir değişim ihtiyacıydı benimkisi. Mutlu olmak için 
sürekli yeni keşiflerde bulunmalı, yeni şeyler aramalı, 
araştırmalı, ve tecrübe etmeliydim.

Biraz da Amerika günlerinizden bahseder misiniz o 
zaman?
1970’lerin Amerikası kesinlikle bir rüya gibiydi. Ama ilk 
aylar gerçekten çok zor geçti. Gençliğin verdiği o enerji 
ve hırsla, ve tabi bir de Avrupa’daki başarının verdiği 
büyük bir özgüvenle aynı övgüyü bekledim. İlk başlarda 
çalışacak galeri bile bulamadım, büyük bir hayal 
kırıklığına dönüştü bu bende. O yıllarda Amerika’nın 
sanata bakışı çok farklıydı, bir Avrupalı’yı kabullenmeleri 
çok kolay değildi. Tesadüfen tanıştığım bir iş adamı 
bana aşırı mütevazı olduğumu söyledi. Açıkçası bunun 
olumsuz bir şey olabileceğini hiç düşünmemiştim. 
Dedi ki: “Avrupalı gibi böyle mütevazı olursan burada 
resim satamazsın. Amerikalı gibi davranacaksın, pahalı 
kıyafetler giyecek, pahalı arabalar kullanacaksın. 

Burada imaj satar.” Gerçekten de doğru; Amerikalı 
için imaj ve görünüm her şeyden daha önemlidir. Uzun 
uzun düşündüm, ve eğlence endüstrisinin merkezi 
olan Kaliforniya’ya taşındım. San Fransisco’dan 
başlayan Hippi hareketi bütün dünyayı sarmıştı ve tam 

Farago Bond kızı Jane Seymour ile birlikte


