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Öz 
Batı sanatı 1960 sonrasında özellikle malzeme ve kavramsal yönlerden değişime uğramıştır. Bu değişim 
içinde yer bulmaya çalışan Yunan sanatçıların yapıtları kaleme alınan yeni metinler eşliğinde belirgin 
hale gelmiştir. Araştırma süjemiz Syni Anastasiadi ilgili belirginleşme ile dikkat çekmeye başlayan 
sanatçılardan biridir. 1947, Aleksandropolis doğumlu S. Anastasiadi öncü üretimlerine Selanik’te 
başlamıştır. İlerleyen zamanlarda Yunanistan sınırları içindeki yerel ve bağımsız sanat atölyelerinde 
eğitim görmüş, Viyana’da çalışmalar gerçekleştirmiştir. Eserleri farklı ülkelerde sergilenmiştir. 2015 
yılında aldığı onur plaketi (Pinelo Gallery / İstanbul) ve 2019 yılında (Aleksandropolis / Yunanistan’da) 
açtığı “All Is A Dream ... / Hepsi Bir Düş …” isimli sergisi nedeniyle ismi ülkemiz sanat gündemine de 
taşınmıştır. Metin dâhilinde S. Anastasiadi'yi biyografik ve plastik (üretimsel) yönlerden ele alan bir 
araştırmanın bulguları takdim edilmiştir. Bulguların ilk kısmı literatür taramasıyla edinilen özgeçmiş 
bilgilerinden oluşmuştur. İkinci kısmı ise S. Anastasiadi’nin yakın zamanlı yapıtları ve bu yapıtların 
anlam katmanlarını özetlemiş, güncel sergisinin (2019) temsil ettiği değeri irdelemiştir. Sonuç başlığı 
altında da genel bir değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirmede sanatçı günümüz Yunan resminde 
konumlandırılmaya çalışılmış ve bireysel girişimlerinin sonraki kuşak Yunanlar için arz ettiği öneme 
değinilmiştir. Yine bu başlık altında Trakya bölgesinde Yunan ve Türk ressamların / heykeltıraşların 
yaptığı iş birliğinin ve kültürel etkileşime olanak tanıyan “zeminin” altı çizilmiştir. 
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Abstract 
Western art was totally transformed especially in terms of material and concepts after 1960s. Works of 
Greek artists trying find some place in the winds of this transformation became more prominent with 
the arrival of new texts written. Our research subject Syni Anastasiadi is one of the artists that attracted 
attention after these developments. Born on 1947 in Aleksandropolis, S. Anastasiadi started her 
pioneering work in Thessaloniki. Later she was trained in local and independent art studios in Greece 
and studied in Wien. Her works were exhibited in various countries. She also found a place to himself 
in our country’s art agenda with the plate of honor her received in 2015 (Pinelo Gallery / Istanbul) and 
her exhibition opened in 2019 (in Alexandropoulos / Greece) with the name “All Is A Dream ...”. 
Following text gives the presentation of findings obtained in the research that focuses on biography and 
plastic art (production) of S. Anastasiadi. First part of the findings is made up of background information 
acquired with a literate scan. Second part elucidates recent works of S. Anastasiadi and gives a summary 
of layers of meaning springing forth from these works and emphasizes the value to be discovered in his 
actual exhibition (2019). And finally, a general evaluation is given in the conclusion. In this evaluation, 
artist’s current position in Greek painting is examined and beneficial effect of his individual attempts 
for the future generations of Greeks is expressed. And recent cooperation between Greek and Turkish 
painters and sculptors in the region of Thrace and new “ground” created to feed cultural correlation is 
also emphasized.        
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