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AÇIKLAMALAR
KOD 211GS0114

ALAN Grafik ve Fotoğraf

DAL/MESLEK Ortak Alan
MODÜLÜN ADI Batı Sanatı Tarihi

MODÜLÜN TANIMI

Batı sanatı tarihi dönemlerinin özelliklerini kavrayarak
akım temsilcilerinin eserlerini ikonografik ve plastik
çözümleme becerisinin kazandırıldığı öğrenme
meteryalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Sanat Tarihi Dönemleri modülünü almış olmak

YETERLİK Batı sanatı tarihini incelemek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında, batı sanatı tarihi dönemlerinin
özelliklerini kavrayarak akım temsilcilerinin eserlerini
ikonografik ve plastik çözümlemesini yapabilecektir.
Amaçlar
1. Erken Orta Çağ ve Orta Çağ Avrupa dönemi sanatı

özelliklerini ve sanatçılarını inceleyerek döneme ait
sanat eserlerini ikonografik ve plastik açıdan
çözümlemesini doğru olarak yapabilecektir.

2. Rönesans dönemi sanatı özelliklerini ve sanatçılarını
inceleyerek döneme ait sanat eserlerini ikonografik ve
plastik açıdan çözümlemesini doğru olarak
yapabilecektir

3. Manierizm ve Barok sanatı özelliklerini ve sanatçılarını
inceleyerek döneme ait sanat eserlerini ikonografik ve
plastik açıdan çözümlemesini doğru olarak
yapabilecektir.

4. 18.yüzyıl ve 19. yüzyıl Batı sanatı özelliklerini ve
sanatçılarını inceleyerek döneme ait sanat eserlerini
ikonografik ve plastik açıdan çözümlemesini doğru
olarak yapabilecektir.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Bilgisayar, projeksiyon, internet, sanat galerileri,
müzeler, slâyt makineleri, atölye ortamı, dönemlere ait
sanat eserleri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

 Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili
değerlendirme soruları ile kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.

 Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı
(uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Batı Sanatı Tarihi, sanatın insanı keşfininin öyküsünü anlatır. Sanat tarihinin önemli
bir kısmını oluşturan Rönesansı bünyesinde barındırır. Rönesans sanat için olduğu kadar
bütün insanlık tarihi açısından çok önemlidir.

Sanatın öyküsünü öğrendikçe sanat eserlerini daha keyifli izlemeye ve yorumlamaya
başlayacaksınız. Sanatı hayatın bir parçası yaptığınız takdirde yaşamınız daha keyifli hale
gelecektir.

Batı Sanatı Tarihi Modülü, size sanat tarihi ile ilgili araştırmalarınızda rehberlik
edecektir. Bu modül ile yetinmeyip daha çok araştırmacı olmalısınız, kapıları bu modül ile
aralayıp batı sanatı tarihinin geniş, gizemli ve güzel dünyasında heyecan dolu gezintiler
yapmalısınız. Ben bu modülü yazarken çok keyif aldım. Sizde okurken ve araştırırken
umarım aynı keyfi alırsınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Uygun ortam sağlandığında; erken Orta Çağ ve Orta Çağ Avrupa dönemi sanatı
özelliklerini ve sanatçılarını inceleyerek döneme ait sanat eserlerini ikonografik ve plastik
açıdan çözümlemesini doğru olarak yapabilecektir.

 Erken Orta Çağ ve Orta Çağ Dönemi Avrupası hakkında bilgi toplayınız.

 Araştırma işlemleri için internet ortamı, kütüphane, üniversitelerin Sanat Tarihi
ve Arkeoloji bölümleri vb. gibi ortamlardan yararlanabilirsiniz.

1. SANAT ESERLERINI PLASTIK AÇIDAN
ÇÖZÜMLEME

1.1. Erken Orta Çağ Avrupa Sanatı

Erken orta Çağ; göçler, işgaller, savaşlar, çalkantılarla dolu ve insanların karanlıklara
gömülü olduğu, öte yandan bugünkü durumlarıyla Avrupa uluslarının doğuşunu belirleyen
bir çağ olmuştur.

Resim 1.1: Osla Gemi Müzesi’nde bulunan Viking Gemisi

Resim 1.1 Viking’lerin başarılı tahta oymacılığını yansıtan güzel bir örnektir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Erken Orta Çağ sanatının oluşumuna Helen-Latin kültürü kadar kuzey kavimlerinin de
katkısı olmuştur. Bu dönemin sanatı, putperestlik inançlarından izler taşımakla birlikte
aslında tümüyle Hıristiyanlığın hizmetindedir.

Resim1.2: Aziz Matta. Olasılıkla Aachen’de 800 yılı dolaylarında resimlenen bir incilden

“Mısırlılar çoğunlukla varolduğunu bildikleri şeyi; Yunanlılar ise gördükleri şeyi
çizmişlerdi. Orta Çağlı sanatçı duyduğu şeyi yapıtına anlatmasını öğrenmiştir”. Sanatçılar
doğaya benzeyen veya güzel şeyler yapma niyetinde değillerdi. Dindaşlarına kutsal tarihin
içerik ve bildirgesini iletmek istiyorlardı.

Bu dönemde bütün sanatın, dine hizmet ettiği sanılmasın. Orta Çağ’da sadece kiliseler
yapılmadı, şatolarda yapıldı. İlk Orta Çağ sanatından söz ederken dinsel yönünün ağırlıklı
olmasının nedeni kiliselerin korunmuş; fakat şatoların yerle bir edilmiş olmasıdır.

Resim1.3: 70 Metre boyunda Bayeux duvar halısı
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1.2. Orta Çağ Avrupa sanatı

1.2.1. Roman Sanatı (900-1200)

Çağın insanları savaşlar ve saldırılardan korunmak için pencereleri küçük, süslemeleri
yok denecek kadar az olan geniş ve soğuk duvarları bulunan yeryüzü kiliseleri ve şatoları
inşa ettiler.

Normanların İngiltere’ ye beraberlerinde yeni mimari üslubu getirmesi ve bu üslubun
yeniden biçimlenmesiyle Avrupa’ da yeni canlanma dönemi başlayacaktır. Bu dönemin ismi
Roman Sanatı Dönemi olarak adlandırılacaktır. Bu dönemde sanata dinin egemen olduğunu
ve sanatın koruyuculuğunu kiliselerin yaptığını söyleyebiliriz.

Resim1.4: Speyer Katedrali. 11. Yüzyıl

Roman kiliseleri heykellerle süslenmesine Fransa’ da başlandı. Roman heykelleri
klasik yapıtlar gibi doğal ve zarif değildir, ama özellikle kütlesel görkemlilikleriyle yapının
büyüklüklerine çok güzel uyarlar.

Resim1.5. Güney Fransada Aarles’da Saint-Trophime
Klisesinin önyüzü. 1180 dolayları
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İsa’yı, dört İncil yazarının kutsal kitaptan alınmış simgelerle çevrili olarak şân içinde
görürüz. Aziz Markos için aslan, Aziz Matta için melek, Aziz Lucas için öküz, Aziz Yahya
için kartal. Eski Ahit’te Hezekiel’in görüntüsünde tanrının tahtı, sırasıyla; insan, aslan, öküz
ve kartal başları ile çevrili betimlenmektedir. (Resim1.5.)

Arles heykellerinin katı ve törensel yerleştirimini 12. yy. minyatürlü el yazmalarında
görürüz.

Resim1.6. Meryeme müjde.1150 dolaylarında resimlenen bir isveç incilinden

Meryem’e Müjde öyküsünü katı ve devinimsiz bir biçimde, Mısır kabartması gibi
betimlemektedir. Meryem’i, karşıdan şaşkınlık içindeymiş gibi ellerini kaldırırken
görüyoruz. Kutsal ruhu simgeleyen güvercin ise yukarıdan Meryem’ in üstüne iniyor. Melek,
nerdeyse yandan gösterilmiş; sağ eli Orta Çağ sanatında konuşma davranışı anlamına gelen
bir biçimde uzanmış. Bu sayfaya bakarak gerçek bir sahnenin canlı görsel anlatımını
beklersek, düş kırıklığına uğrayabiliriz. Ama sanatçının doğal konulara öykünmekten çok,
Meryem’e müjde gizinin tüm geleneksel simgelerini bir araya getirme endişesinde olduğunu
bir kez daha anımsayarak işte o zaman, onun bize hiç de vermek niyetinde olmadığı şeyin
yokluğunu duymayız. (Resim1.6.)

1.2.2 Gotik Sanatı (12. yy)

Gotik denildiğinde ilk akla gelen, sivri çatı ve kuleleriyle göğe doğru yükselen, dev
boyutlu katedral yapılarıdır. Bu özellikleriyle katedraller, insanlar tarafından yapılmış
değilde tanrı tarafından gökyüzünden indirilmiş gibi durur. Yeryüzüne ait değillerdir.
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Resim1.7: Gotik Katedral:Notre Dame, Paris. 1163-1250

Bir Roman kilisesinden çıkıp, bir Gotik katedraline girildiğinde aradaki büyük fark
hemen anlaşılır. Gotik katedraller de daha geniş nefler, daha ışıklı bir ortam ve kendini
yukarılara çeken daha hafif bir mekan ile karşılaşılır. Gotik mimarisinin bu başarısı iki yeni
buluşa dayanır. Birincisi sivri kemerlere dayanan kaburgalı tonoz sistemidir. İkincisi ise
yapıyı dıştan destekleyen payanda kemerlerinin kullanılmış olmasıdır.

Gotik sanatçıları kalıplaşmış örnekleri kopya etmek ve kendi amaçlarına uydurmakla
yetinmeyip kutsal anlatımlara saygıda kusur etmeksizin, biçimleri daha coşturucu ve daha
canlı kılmışlardır.

Heykel sanatı, Gotik döneminde de mimariyle bağlantısını sürdürmüştür. Bu bağlantı
özellikle cephe dekorasyonunda dikkati çeker. Katedralin bir parçası durumundaki bu
heykellerin, yapının yüksekliğine uygun olarak normalden daha uzun yapıldıkları görülür.
Bunlar donmuş gibi dimdik duran figürlerdir. Heykel sanatındaki bu donmuşluk, 13. yüzyıl
ortalarında yumuşamaya, aziz figürleri bol giysileri içinde kımıldamaya, donuk yüzlü
melekler gülümsemeye başlarlar.
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Resim1.8: Melkizedek, İbrahim, Musa Chartes katedralinin kuzey karşıt sahının giriş
kapısından. Büyük olasılıkla 1194’de yapımına başlanmıştır.

Çalışan her usta her figüre yaşam soluğu üflemiştir. Sanki hareket ediyorlar, ululukla
birbirlerine bakıyorlar, kıvrımların altında bir vücut bulunduğunu söylemek ister gibi sanki.
(Resim 1. 8.)

Gotik’ in son döneminin resim sanatında da katı kalıpların gevşediğini, şematik
anlatımların yerini doğalcı betimlere bırakmaya başladığını görürüz. Ama hem heykelde hem
de resim sanatında doğal görünümü ön plana alan örnekler ancak Rönesans döneminde
ortaya çıkar.

Resim1.11. Ölü İsa’ya Ağıt. Padova’da Capella del’Arena’da duvar resmi. Büyük
olasılıkla 1306’da tamamlanmıştır.Giotto
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UYGULAMA FAALİYETİ
Erken Orta Çağ ve Orta Çağ Avrupa dönemine ait sanat eserinin ikonografik ve

plastik açıdan çözümlemesini yapmak.

Resim1.12: İnanç

Bizim seçmiş olduğumuz sanat eseri Giotto’nun yapmış olduğu Gotik sanatına ait bir
duvar resmi.

Kullanılacak Araç ve Gereçler

 İncelenecek döneme ait eserler
 Dönemle ilgili yazılı, görsel bilgiler
 DVD, VCD
 İnternet, galeri, müze kaynakları, üniversiteler
 Kalem, kağıt.

UYGULAMA FAALİYETİ
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1. Araştırma
(Sanat Dönemi, Sanatçı, Sanat Eseri Hakkında)

Gotik sanatı kutsal kitaptan çıkmış görsel anlatımı olan bir sanattır. Sanat sadece dinin
emrindedir. Dönemin sanatçıları çevrelerindeki olup bitenlerden çok, kutsal söylenceleri
betimlemek üzere sanatlarını yapıyorlardı.

Bu resimle Giotto tüm resim sanatı değiştirme olanağı bulmuştur. Minyatür
ressamlarının yöntemlerini kullanacak yerde kutsal öykünün, değim yerindeyse gözümüzün
önünde gerçekleştiği yanılsamasını bize veriyordu. Giotto düz bir yüzey üzerine derinlik
yanılsamasını yaratma sanatını bulmuştur. Resimde betimlenen kutsal öykü kararlılık ve öz
güvenle gözümüzün önünde gerçekleşmektedir.

2. Eserin Genel Tanımı

Sanatçının adı : GIOTTO
Eserin adı : İnanç
Yapım yılı : 1306

3. Madde ve Teknik (Eserin ebatları ve kullanılan malzeme, tekniği)

Paldova Capella’dell Arenada duvar resmi

4. Konu ( Portre, figür, natürmort, peyzaj, enteriyör, kompozisyon gibi…)

Figür

5. Figürlerin Durumu ( Resim içinde bulunan manzara motifleri, insan ve hayvan
figürlerinin durumu gibi… )

Dinsel temalı hareketsel figür,

6. Form ve İnşa (Resmin kuruluşunda bulunan kompozisyon elemanlarının durumu: denge,
hareket, ritim, ışık-gölge, açık-koyu…)

Ritim duygusu açık, orta ton değerleri dengelenerek kullanılmıştır.

7. Öz (İçerik) (Resmin düşünce yönünden değeri, esas uygulanmak istenen içerik)

Din, toplumlarda var olduğundan beri doğudan batıya, kuzeyden güneye kültürel etki
faktörleri oluşturmakta ve yansıtmaktadır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet ile ilgili hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

1. Erken Orta Çağ bugünkü durumlarıyla Avrupa ulusların doğuşunu belirleyen bir çağ
olmuştur.

2. Erken Orta Çağ sanatının oluşumuna Helen-Latin kültürü kadar kuzey kavimlerinin de
katkısı olmuştur.

3. Erken Orta Çağ sanatçıları doğaya benzeyen veya güzel şeyler yapma niyetinde
değillerdi.

4. Roman kiliseleri, heykellerle süslenmeye Almanya’da başlandı.

5. Arles heykellerinin katı ve törensel yerleştirimini 20. yy. minyatürlü el yazmalarında
görürüz.

6. Gotik denildiğinde ilk akla gelen ise, sivri çatı ve kuleleriyle göğe doğru yükselen, dev
boyutlu katedral yapılarıdır.

7. Gotik katedrallerinde daha geniş nefler, daha ışıklı bir ortam ve kendini yukarılara çeken
daha hafif bir mekân ile karşılaşılır.

8. Heykel sanatındaki bu donmuşluk 13. yüzyıl ortalarında yumuşamaya, aziz figürleri bol
giysileri içinde kımıldamaya, donuk yüzlü melekler gülümsemeye başlar.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Erken Orta Çağ veya Orta Çağ dönemlerine ait bir eser seçerek önerilen işlem
basamaklarına göre eseri inceleyiniz.

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda seçtiğiniz sanat eserini incelemiş olacaksınız.

Kullanılacak araç ve gereçler
 İncelenecek döneme ait eserler
 Dönemle ilgili yazılı, görsel bilgiler
 DVD, VCD
 İnternet, galeri, müze kaynakları, Üniversiteler
 Kalem, kağıt

1. Araştırma (Sanat Dönemi, Sanatçı, Sanat Eseri Hakkında)

2. Eserin GenelTanımı
Sanatçının adı :
Eserin adı :
Yapım yılı :

3. Madde ve Teknik (Eserin ebatları ve kullanılan malzeme, tekniği)

4. Konu ( Portre, figür, natürmort, peyzaj, enteriyör, kompozisyon gibi)

5. Figürlerin durumu ( Resim içinde bulunan manzara motifleri, insan ve hayvan
figürlerinin durumu gibi… )

6. Form ve İnşa (Resmin kuruluşunda bulunan kompozisyon elemanlarının durumu:
denge, hareket, ritim, ışık-gölge, açık-koyu)

7. Öz (İçerik) (Resmin düşünce yönünden değeri, esas uygulanmak istenen içerik)
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KONTROL LİSTESİ

Aşağıdaki kriterlere göre yukarıdaki çalışmanızı değerlendiriniz.

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol
ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayir

 Araştırma yaparak veri topladınız mı?

 Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?

 Sanat eseri araştırması yaptınız mı?

 Sanatçının adını, eserin adını, yapım yılını araştırdınız mı?

 Madde ve teknik yönünden incelendiniz mi?

 Konu yönünden incelediniz mi?

 Figürleri, durumu yönünden incelediniz mi ?

 Form ve inşa yönünden incelediniz mi?

 Öz yönünden incelediniz mi?(içerik-yorum-yargı)

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz ‘EVET’ ler
kazandığız becerileri ortaya koyuyor. ‘HAYIR’ larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı ‘EVET’ ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Uygun ortam sağlandığında; Rönesans dönemi sanatı özelliklerini ve
sanatçılarını inceleyerek döneme ait sanat eserlerini ikonografik ve plastik açıdan
çözümlemesini doğru olarak yapabilecektir.

 Rönesans dönemi Avrupa’ sı hakkında bilgi toplayınız.

 Rönesans’ı hazırlayan etmenler nelerdir?

 Rönesans dönemi başlıca sanatçılarını araştırınız.

Araştırma işlemleri için internet ortamı, kütüphane, üniversitelerin Sanat Tarihi
ve Arkeoloji bölümleri vb. gibi ortamlardan yaralanabilirsiniz.

2. RÖNESANS DÖNEMİ SANATI

2.1. İtalya’da Rönesans Sanatı

Rönesans genelde, 14.–16. yüzyıllarda İtalya’da klasik modellerin etkisi ile sanat ve
yazın alanındaki canlanış olarak tanımlanır. ’Rönesans, İtalya’da yalnız sanat alanında
görülmez; sosyal yaşantının bütün dallarındaki hareketliliği, canlanışıda içerir. Rönesans
günümüzde klasik Avrupa sanatını başlatan dönemdir.

15. yüzyıldan itibaren ise düşünce alanında, İlk Çağ’da anlayışının etkileri görülmeye
başlanır. Büyük düşünürlerin yapıtları İtalyanca’ya çevrilir, İlkçağ mitolojisindeki öyküler
Hıristiyanlığa uyarlanır. Bu arada resim, heykel ve mimari, yapılan kuramsal çalışmaların da
etkisiyle sanat niteliği kazanmaya başlar. İlk Çağ felsefesinin de etkisiyle, insanı “Küçük
evren” (micro cosmos) olarak gören hümanist anlayış gelişir. Bu değişim, ekonomik bir
temele de dayanmaktadır. Zenginleşen kent dükalıklarında klasik sanat eğitimi görmüş
patronların egemenliği, Rönesans’ın oluşmasında hayli etkili olmuştur.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2. 1: Pazzi Şapeli

Rönesans’la birlikte önemli bir gelişmeye daha tanık oluruz. Orta Çağ’da zanaatçı
olarak görülen ressam, heykeltıraş ve mimarlar bu dönemde sanatlarıyla ilgili kuramsal
çalışmalar da yapmaya başlarlar. Hemen hemen bütün büyük Rönesans ustaları aynı
zamanda büyük birer kuramcıdırlar. Bunlardan biri de mimaride oran ve perspektif
konusunda araştırmalar yapan Fhilippo Brunelleschi’dir (1377–1446). Sanatçının
Floransa’da yaptığı Pazzi Şapeli (1420), Rönesans’ın mimari anlayışını açıkça ortaya
koymaktadır. Brunelleschi bu küçük yapıda yatay-dikey karşıtlığını belirgin bir biçimde
gözler önüne sermiştir. Gotik dönemde baştacı edilmiş olan sivri kemer yerine, yuvarlak
kemerin kullanılmış olması da bir yeniliktir. Yalın kare planı, altı sütunlu bir giriş bölümü ve
İlk Çağ tapınaklarınınkini andıran kubbesiyle Pazzi Şapeli, erken Rönesans mimarisinin tipik
bir örneğidir. (Resim2.1.)

Resim 2. 2. San Pietro Pietası
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“Kusursuz Form”, “Denge”, “Uyumlu Oranlar”, “Zerafet” resim ve mimarinin
yanında 15. yüzyılın heykel anlayışında da geçerlidir. Rönesans heykeli en kusursuz
anlatımını kuşkusuz Michelangelo’nun (1475–1564) yapıtlarında bulmuştur. Sanatçının
gençlik dönemi heykeli San Pietro Pietası (16. yüzyıl başı), Rönesans’ın en başarılı
yapıtlarından biridir. Tümüyle cilalanıp parlatılmış olan heykelde her bir form, en ince
ayrıntısına kadar titizlikle işlenmiştir. İsa’nın yatay, Meryem’in dikey gövdesi, Rönesans’ın
karşıtlıklara dayalı sanat anlayışına tipik bir örnektir. Ayrıca, bu iki figürün kompozisyon
içindeki önemi de eşit bir biçimde belirtilmiştir. Birinin ağırlığı ötekini ezmez. San Pietro
Pietası, Rönesans ilkeleri ve düzeninin sergilenişi açısından üst düzeyde bir örnektir. (Resim
2. 2.)

Resim 2.3: Son Akşam Yemeği, 1498, 460 x 880 cm

Sanat alanındaki bu büyük gelişmenin bir başka nedeni de sanatçı atölyelerinin ün
kazanması idi. Yüzlerce çırak, büyük ustaların yanında eğitim görüyor, onların ciddi ve
önemli çalışmalarına katılıyor, kimi zaman da yapıtların izin verilen bölümünü tek başlarına
gerçekleştiriyorlardı. Bu atölyelerden biri de ressam ve heykeltıraş Verrocchio’nun atölyesi
idi. Atölyesindeki çıraklardan biri, İsa’nın Vaftizi (Uffizi, Floransa) adlı resimde görev
almış, olasılıkla da soldaki meleği ve manzaranın bir bölümünü boyamıştır. Bu kişi, daha
sonra Rönesans’a damgasını vuracak olan sanatçılardan biridir: Leonardo da Vinci (Resim
2.3.)

Leonardo Da Vinci (1452-1519) resimden, anatomiye kadar birçok alanda kuramsal
çalışmalar yapmış dehadır. Mühendislikten ve tıppa kadar birçok alana önemli katkı
sağlamıştır.
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Resim 2.4. Mona Lisa c.1503–5, Yağlı Boya, 77 x 53 cm Leonardo Da Vinci

Mona Lisa’ nın dipdiri canlılığıyla; sanki bize bakıyor, gerçekten düşünüyor gibi.
Yaşayan bir varlıkmışçasına gözlerimizin önünde değişiyor, sanki her bakışta daha değişik
oluyor gibi. Yapıtın Louvre’Daki özgünü karşısında doğaüstü bir şey halini alan bu garip
izlenimi, tablonun fotoğrafları karşısında bile görebilirsiniz. Bizimle alay ediyor gibidir kimi
zaman Lisa. Ama işte gülümsemesinde bir hüznün gölgesini yakalar gibi oluyoruz. Leonardo
bu etkiyi hangi araçlarla elde edeceğini çok iyi biliyordu. Bu büyük doğa gözlemcisi, insan
gözünün mekanizmasını kendinden öncekilerden çok daha iyi biliyordu. Doğaya egemen
oluşun, sanatçılara yarattığı bir sorunu açıkça saptamıştı. (Resim 2. 4.)
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2.2. İtalya Dışında Rönesans Sanatı

15. yüzyıldan başlayarak İtalya dışında da Rönesans üslubunun ana özelliklerinden
biri olan “Natüralizm” gelişmeye başlamıştır. Sanat, kuzeyde Gotik üslup yoluyla şematik ve
sembolik bir anlatıma yönelmişti. Oysa nesneleri gerçeğe uygun bir biçimde resimleme
anlayışı doğmuş, sanatçılar resimlerine doğaya uygun yani “Natüralist” anlayışı
benimsemişlerdir. Natüralist anlayışla her şey doğada olduğu gibi, insan gözünün gördüğü
gibi betimlenir. Doğal olmak, doğaya benzemek temel ilkedir.

Duru, sakin anlatımlı portreler; iç mekânın tanımlanışı ve buna bağlı olarak çizgisel
perspektif denemeleri, arka planda manzaranın titiz bir gözlem sonucu ayrıntılı biçimde
verilişi, kuzey resminin temel özellikleridir.

Resim 2.5: Gül Bahçesinde Meryem

Yeni resim anlayışı Schongauer ve Lochner’in resimlerinde ortaya çıkmıştır. “Stil
Galante” denen ince, yumuşak ve zarif bir resim üslubu gelişmiştir. Colmarlı sanatçı Martin
Schongauer (ölümü 1491) hakkında ilk kayıtlar 1465 yılına aittir. En ünlü resmi Gül
Bahçesinde Meryem (St. Martin Kilisesi, Colmar) ile bu üslubun tipik örneklerinden birini
veren sanatçının anlatımı, aşırı bir süslemeciliğin yanında figürlerin verilişindeki yumuşaklık
ve canlı renklerle de dikkati çeker. (Resim 2.5.)
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Resim 2. 6: Dürer Portre

Dürer, yağlıboya resimlerinde de tipik bir Rönesans sanatçısı olduğunu kanıtlar.
Sağlam, oranlı ve ayrıntılı bir biçimde verilmiş olan figürler; aynı zamanda Rönesans
resminin temel özelliklerinden olan gölge-ışık olgusunu da sunarlar. Rönesans düşüncesi
kişiyi bir Micro Cosmos (küçük evren) olarak tanımlamaktaydı. Dürer de 1506’da yaptığı
Portresi’nde (Alte Pinakothek, Munich) İsa benzeri bir görünümdedir. Ressam, belki her
ikisi de yaratıcı olan “Tanrı” ve “Sanatçı” arasında bir paralellik düşünmüştü. Öte yandan
saç lülelerinin işlenişi modelin ruhsal yapısının da verilişiyle resim, tüm portre sanatı içinde
önemli bir yer edinmiştir. (Resim 2. 6.)
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Resim 2. 7: Aziz George

Bu dönemin bir başka önemli sanatçısı ise Albrecht Altdorfer’dir (yak. 1480–1538).
Altdorfer Avusturya Alpleri’nde dolaşmış, genellikle dağların ve vadilerin resmini yapmış,
dinsel ve mitolojik konulu resimlerinde bile manzaraya büyük önem vermiştir. Altdorfer,
modern anlamda ilk manzara ressamı sayılır. Konulu resimlerde manzarayı sahnenin arka
planı olarak değil, kendi başına estetik güzelliği olan bir tür haline getirmiştir. Manzaraları
içinde konular ve figürler ikinci derecede yer alırlar. Aziz George’un Canavarla Savaşı (Alte
Pinakothek, Munich) adlı yapıtında ayrıntılı ve geniş bir doğa görünümüyle karşılaşırız. Bu
görüntünün içinde figürleri seçebilmek bile çok zordur. Sanatçı öte yandan büyük manzara
kompozisyonlarında kuzeyin temel özelliklerinden biri olan detay natüralizmini de ihmal
etmemiştir. En küçük bir dal kıvrımı, her bir yaprak en ince ayrıntısına kadar titiz bir
biçimde verilmiştir. (Resim 2. 7.)



21

Rönesans dönemine ait sanat eserinin ikonografik ve plastik açıdan çözümlemesini
yapmak.

Resim 2. 8: Venüsün Doğuşu

Bizim seçmiş olduğumuz sanat eseri Sandro Botticelli’nin yapmış olduğu Rönesans
dönemine ait yumuşatılmış çadır bezi üzerine yağlı boya ile çizilmiş resim.

Kullanılacak Araç ve Gereçler
1. İncelenecek döneme ait eserler
2. Dönemle ilgili yazılı, görsel bilgiler
3. DVD, VCD
4. İnternet, galeri, müze kaynakları, üniversiteler
5. Kalem, kâğıt.

1. Araştırma (Sanat Dönemi, Sanatçı, Sanat Eseri Hakkında)

“Kusursuz form”, “denge”, “uyumlu oranlar”, “zarafet”, zarif ve uyumlu çizgiler
Rönesans döneminin başlıca sanatsal özelliklerindendir. Sanatçılar kutsal kitaplardaki
öyküleri betimlemek yerine insana, doğaya yönelmişlerdir. Antik Çağ sanatının
kusursuzluğu, mükemmelliği yeniden canlanmış; bu canlanış sadece sanatsal alanda olmayıp
tüm sosyal alanda görülmüştür.

Botticelli, Hıristiyan söylencesini değil klasik bir söylenceyi betimler. Venüsün
denizden doğumu imgesini sanatçı kompozisyonuna mükemmel şekilde aktarır. Bir kavkı
üzerinden denizden çıkan Venüs, uçan rüzgâr tanrıları tarafından bir gül yağmuru altında
karaya itiliyor. Venüs karaya ayak basarken perilerden birisi, kızılımsı bir örtüyle onu

UYGULAMA FAALİYETİ
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karşılıyor. Botticelli’nin zarif ve uyumlu çizgileri Gotik geleneğini anımsatır. Botticelli’nin
çizgi zarifliğini elde etmek için doğaya karşı özgürce davranışı, çizginin uyumu ve
güzelliğini çoğaltıyor, çünkü bu özgürlük Venüsü sanki gökyüzünün armağanıymış gibi
kıyılarımıza iletivermiş sonsuzca yumuşak ve zarif bir yaratık olduğu izlenimini
güçlendiriyor. Botticelli sanatının ulaştığı güç, bu sanatı yalnızca kutsal öykünün anlamını
iletilmekte işe yarayan araç gibi görmesine engel oluyordu. O, bu gücünü, ,zenginlik ve lüks
dolu cıvıl cıvıl bir şatafata dönüştürmek için kullanıyordu.

2. Eserin Genel Tanımı
Sanatçının adı : Sandro Botticelli
Eserin adı : Venüsün Doğuşu
Yapım yılı : 1485

3. Madde ve Teknik (Eserin ebatları ve kullanılan malzeme, tekniği)

172.5 x 278.5 cm, yumuşatılmış çadır bezi üzerine yağlı boya tekniği

4. Konu ( Portre, figür, natürmort, peyzaj, enteriyör, kompozisyon gibi)

Figürsel, peyzaj ve yağlı boya çalışması

5. Figürlerin Durumu ( Resim içinde bulunan manzara motifleri, insan ve hayvan
figürlerinin durumu gibi)

Birbiriyle iletişimde hareketli figürler

6. Form ve İnşa (Resmin kuruluşunda bulunan kompozisyon elemanlarının durumu: denge,
hareket, ritim, ışık-gölge, açık-koyu…)

Renk, renk girişleri ve renk ahengi uyumu

7. Öz (İçerik) (Resmin düşünce yönünden değeri, esas uygulanmak istenen içerik)

Antik Çağ’a yöneliş, canlanış,
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet ile ilgili hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

1. Rönesans İtalya’da yalnız sanat alanında görülür; sosyal yaşantının bütün dallarındaki
hareketliliği, canlanışı içermez.

2. Resim, heykel ve mimari; yapılan kuramsal çalışmaların da etkisiyle sanat niteliği
kazanmaya başlar.

3. Hemen hemen bütün büyük Rönesans ustaları, aynı zamanda büyük birer kuramcıdırlar.

4. Leonardo Da Vinci (1452–1519) resim alanında kuramsal çalışmalar yapmış dehadır.

5. “Kusursuz form”, “denge”, “uyumlu oranlar”, “Zarafet” resim ve mimarinin yanında 15.
yüzyılın heykel anlayışında da geçerlidir.

6. 15. yüzyıldan başlayarak İtalya dışında da Rönesans üslubunun ana özelliklerinden biri
olan “Natüralizm” gelişmeye başlamıştır.

7. Sağlam, oranlı ve ayrıntılı bir biçimde verilmiş olan figürler, aynı zamanda Rönesans
resminin temel özelliklerinden olan gölge-ışık olgusunu da sunarlar.

8. Altdorfer, modern anlamda ilk manzara ressamı sayılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Rönesans dönemine ait bir eser seçerek önerilen işlem basamaklarına göre eseri
inceleyiniz.

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda seçtiğiniz sanat eserini incelemiş olacaksınız.

Kullanılacak Araç ve Gereçler

1). İncelenecek döneme ait eserler
2). Dönemle ilgili yazılı, görsel bilgiler
3). DVD, VCD
4). İnternet, galeri, müze kaynakları, üniversiteler
5). Kalem, kâğıt.

1. Araştırma (Sanat Dönemi, Sanatçı, Sanat Eseri Hakkında)

2. Eserin Genel Tanımı

Sanatçının adı :
Eserin adı :
Yapım yılı :

3. Madde ve Teknik (Eserin ebatları ve kullanılan malzeme, tekniği)

4. Konu ( Portre, figür, natürmort, peyzaj, enteriyör, kompozisyon gibi)

5. Figürlerin Durumu ( Resim içinde bulunan manzara motifleri, insan ve hayvan
figürlerinin durumu gibi)

6. Form ve İnşa (Resmin kuruluşunda bulunan kompozisyon elemanlarının durumu: denge,
hareket, ritim, ışık-gölge, açık-koyu)

7. Öz (İçerik) (Resmin düşünce yönünden değeri, esas uygulanmak istenen içerik
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KONTROL LİSTESİ

Aşağıdaki kriterlere göre yukarıdaki çalışmanızı değerlendiriniz

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol
ediniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

 Araştırma yaparak veri topladınız mı?

 Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?

 Sanat eseri araştırması yaptınız mı?

 Sanatçının adını, eserin adını, yapım yılını araştırdınız mı?

 Madde ve teknik yönünden incelendiniz mi?

 Konu yönünden incelediniz mi?

 Figürlerin durumu yönünden incelediniz mi ?

 Form ve inşa yönünden incelediniz mi?

 Öz yönünden incelediniz mi?(içerik-yorum-yargı)

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

Uygun ortam sağlandığında; Manierizm ve Barok dönemleri sanatı özelliklerini
ve sanatçılarını inceleyerek döneme ait sanat eserlerini ikonografik ve plastik açıdan
çözümlemesini doğru olarak yapabilecektir.

 Maniyerizm kelime anlamını ve o dönem Avrupa’sını araştırınız.

 Barok üslubun Rönesans dönemi sanatından farklılarını araştırınız.

Araştırma işlemleri için internet ortamı, kütüphane, üniversitelerin Sanat Tarihi
ve Arkeoloji bölümleri vb. gibi ortamlardan yararlanabilirsiniz.

3. MANİERİZM, BAROK, ROKOKO
DÖNEMİ

3.1. Maniyerizm

Toplumsal gerilimler ve sorunlar, sanatçıları büyük ölçüde etkilemeye başlar. Bu etki,
sanatçıların Klasik Çağın ve Rönesansın özelliklerinden giderek uzaklaşmalarına neden olur.
1520, sanatsal açıdan bir değişimin başlangıç noktasıdır. Michelangelo, 16. yüzyılın
başından itibaren daha değişik bir anlatıma yönelmiş, biçim açısından Rönesans’tan farklı bir
üslup oluşturmuştur. Bu geçiş döneminin ismi, sonradan Maniyerizm olarak
adlandırılacaktır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRM
A
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Resim 3. 1: Roma Senatörler Meydanı

Michelangelo’nun üç dalda da (resim, heykel, mimari) verdiği yapıtlar, Maniyerist
üslubun tipik örnekleridir. Michelangelo tek tek yapıların yanında, Maniyerist üslup içinde
bir kentsel mekân tasarımı da yapmıştır. Roma Senatörler Meydanı, onun bu alandaki ilginç
bir çalışmasıdır. Bu tasarımda ortada Marcus Aurelius’un atlı anıtı, üç yanda cephe
düzenlerini yine Michelangelo’nun yaptığı saraylar, bir yanda ise anıtsal merdivenler yer
almaktadır. İkizkenar dörtgen olarak düşünülmüş meydanda, Rönesans’ın matematiksel
düzeninin bireysel bir yaklaşımla kırılması söz konusudur. (Resim 3.1.)
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Resim 3. 2: Uzun Boyunlu Meryem

Formların uzaması, Rönesans’ta kusursuz bir biçimde tanımlanmış olan insan
anatomisinin -bilerek- bozulmaya başlanması, Maniyerist resmin bir özelliğidir. Francesco
Parmigianino (1503–1540) Uzun Boyunlu Meryem (Pitti Galerisi, Floransa) adlı resminde
bu tür deformasyonların en bilinen örneklerinden birini vermiştir. Artık sanatçı bireysel bir
espriyle Rönesans ressamının hiç düşünmeyeceği düzenlemelere gidebilmektedir. (Resim 3.
2.)

Resim 3. 3. Medici Şapeli
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Toplumsal gerilimler ve sorunlar sanatçıları büyük ölçüde etkilemeye başlar. Bu etki,
sanatçıların klasik çağın ve rönesansın özelliklerinden giderek uzaklaşmalarına neden olur.
Bunun nedeni de Michelangelo’nun daha 16. yüzyılın başında değişmeye başlayan bireysel
üslubudur. Michelangelo Floransa’da ünlü Medici ailesinin mezar şapelini yapmıştır. San
Lorenzo Kilisesi’nde yer alan bu yapıdaki en önemli çalışmalar ise Giuliano ve Lorenzo de
Medici’nin Mezar Anıtları’dır. Genç yaşta ölmüş olan Giuliano de Medici’nin mezar
anıtında, figürün dar niş içine yerleştirilişiyle sınırları zorlayan, dışarı taşacakmış izlenimi
veren bir görüntü yaratılmıştır. Anıtın alt bölümünde ise uzanmış iki figür vardır. Bunlardan;
soldaki kadın figürü geceyi, sağdaki ise gündüzü simgeler. Heykeller biçim açısından,
Michelangelo’nun yenilikçi çalışmalarıdır. Kimi yerleri yarım bırakılmış, kimi organları ise
aşırı derecede belirtilmiştir. Artık heykelde de Rönesans’ın klasik beğenisinden ayrı, yeni bir
estetik anlayış gündeme gelmiştir. Ancak bu tarihten sonra (1520–34) Michelangelo’nun
heykelleri, Maniyerizm içinde tipik örnekler olmaktan çıkar. Sanatçının son yapıtları, hiçbir
üslup içinde yer almaz; onlar, bireysel bir dramın etkileyici anlatımlarıdır. Bu noktada
soyutlamadan bile söz edebiliriz. (Resim 3. 3.)

3.2. Barok Sanat

17. yüzyılın başında Avrupa’da yepyeni bir sanat üslubunun doğduğuna tanık olunur.
Bu yeni üslup, Rönesans üslubundan ayrı; hatta ona tümüyle karşıt bir sanat üslubudur. Sanat
tarihçileri, yalnız resim, heykel ve mimarlığı değil; öteki sanat dallarını da kapsayan, temelde
Rönesans’tan farklı, yeni bir dünya görüşüne dayanan bu üsluba “Barok Sanat” adını
vermişlerdir. Barok sözcüğü, Portekizce “Barucca” sözünden gelir. Portekizcede garip
biçimli, eğri büğrü incilere verilen bu küçültücü ad; aradan yüzyıl geçtiği halde Rönesans
ilkelerine bağlılıkta direnen tutucu kişilerce konulmuştu. Batı sanatında her büyük akım,
başlangıçta sert tepkilerle karşılaşmış, adlarını da çok kez böyle aşağılatıcı tanımlardan
almıştır. Toplumsal gerilimler ve sorunlar sanatçıları büyük ölçüde etkilemeye başlar. Bu
etki, sanatçıların klasik çağın ve Rönesans’ın özelliklerinden giderek uzaklaşmalarına neden
olmuştur.

Resim 3. 4: Ruccelai Sarayı (Floransa)
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Rönesans mimarlığı ile Barok mimarlığı arasındaki farkları daha iyi kavrayabilmek
için bir karşılaştırma yapmak yerinde olur. Rönesans döneminin ünlü yapılarından Ruccelai
Sarayı (Floransa) ile Barok saray mimarisinin tanınmış örneklerinden biri olan Viyana’daki
Schönbrun Sarayı, iki üslubun farklarını belirgin bir biçimde göz önüne seren örneklerdir.
Üç katlı bir yapı olan Ruccelai Sarayı’nın cephesinde ilk bakışta kavranabilen bir yatay-
dikey düzeni söz konusudur. Saçağın ve katları ayıran silmelerin yatay düzenlenişi ile
pencerelerin arasında yer alan ve yerden çatıya kadar uzanan yalancı sütunların dikey oluşu,
yapının cephesinde bir yatay-dikey karşıtlığı meydana getirmiştir. Alt katta kare, üst katlarda
dikdörtgen biçimli pencereler ve yuvarlak kemerli alınlıklar birbirinin tekrarıdır. Avusturyalı
mimar Fischer von Erlach’ın 17. yüzyılın ikinci yarısında yaptığı Viyana’daki Schönbrun
Sarayı’nın cephesi simetrik bir düzen göstermekle birlikte yan kanatların kademeli olarak
öne alınışı ile cepheye Rönesans saraylarında görülmeyen bir hareket ve derinlik
kazandırılmıştır. (Resim 3. 4.) ve (Resim 3. 5.)

Resim 3. 5: Schönbrun Sarayı Viyana
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Resim 3. 6: Daphne ve Apollon Heykeli

Barok çağın en ünlü heykelcisi Bernini’dir. Berrini 1616 tarihli Daphne ve Apollon
Heykeli’nde (Galleria Borghese, Roma) Yunan mitolojisindeki ilginç bir konuyu ele almıştır.
Bu grup kompozisyonu Barok heykel sanatının en başarılı ürünlerinden biridir. Figürler arası
bağlantılar, hareketlerdeki incelik ve uyum, heyecanlara eşlik eden soldan sağa yükseliş,
heykelin başarısın sağlayan özelliklerdir. Bernini; kırılgan taşı, süt beyaz mermeri inanılmaz
bir beceriyle dantel gibi işlemiştir. Ama bu sadece el hünerine dayanan cansız bir tasvir
değildir; mermer figürler sanki soluk alıp vermekte, olayın en heyecanlı anını seyirciyle
paylaşarak yaşamaktadırlar. Bu yapıtta Barok heykelin bir başka özelliği görülür: Artık
heykel tek noktadan bakılarak değil, çevresinde dönüp dolaşılarak kavranan birçok yönlülük
de kazanmıştır. (Resim 3. 6.)
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Resim 3. 7: İsa’nın Mezara Konuluşu (Vatikan)

Sanat tarihçileri 16. yüzyılın sonunda ün kazanan Caravaggio’yu Barok resmin babası
sayarlar. Kısa yaşamına sığdırdığı birbirinden başarılı yapıtlarla bu tanımı hak etmiştir.
İsa’nın Mezara Konuluşu (Vatikan) adlı yapıtında; sağda ellerini acıyla kaldırmış azizeden
başlayarak sola doğru kademeli olarak sıralanıp eğilen figürlerin hareketi, İsa’nın sarkan
koluyla mezar taşına ulaşmaktadır. Hareket hem acıyı hem mezara konuluşu ifade etmekte,
gerek ortadaki kırmızı şal gerek ustalıklı gölge-ışık kullanımı dramatik bir etki
oluşturmaktadır. (Resim 3. 7.)
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3.3. Rokoko

17. yüzyılda doğan Barok üslup, hayli değişmiş olarak 18. yüzyılda da varlığını
sürdürmüştür. Barok sanatın gölge-ışık karşıtlığına dayanan çarpıcı, içe işleyici dramatik
etkisi giderek kaybolmuş ve yerini yumuşak hatta biraz gevşek bir üsluba bırakmıştır. Bu,
seyirciyi etkilemekten çok oyalayan, göz alıcı ama o ölçüde yüzeysel bir üsluptur. Resimsel
nitelikler zayıflamış; dekoratif, süslemeci bir işlev ön plana geçmiştir. Bu dönemin saray ve
köşklerin iç dekorasyonu ve mobilyaları da bu yeni üslubu yansıtmaktadır. Sanat tarihçileri,
bitkisel bezemelerin ve duvarları kaplayan resimlerin göz oyalayan, tasasız ve yaldızlı
üslubunu “Rokoko” diye adlandırmışlardır. Bu sözcük, Fransızca “rocaille” sözünden
gelmektedir. Rocaille, çürük yapılı taşların harçla karıştırılmasıyla oluşturulan yapay
kayalıklara verilen addır. Bunun bir örneği, İstanbul’da Emirgan Korusu’ndaki büyük
havuzun kenarında görülebilir. Fransız Rokoko ressamı Fragonard’ın Saint-Cloud’da
Eğlence (Banque de France, Paris) adlı resmi, o dönemde saray çevrelerinin çok
hoşlandıkları bu tür bir parkı ve park yaşantısını başarıyla yansıtmaktadır. (Resim 4. 1.)

Resim 3. 8: Saint-Cloud’da Eğlence

Siyasal ve ekonomik durum bozuldukça saray bu tür açık hava eğlencelerine daha çok
yönelmiş, tıpkı bizim Lale Devri’nde olduğu gibi, sorunları halkın gözünden uzaklaştırmak
için dedikodulu mesire eğlenceleri alıp yürümüştür. Bu dönemde göz alıcı giysili hafif
meşrep hanımların; peruklu, fraklı çapkın erkeklerin gönül ilişkileri günlük yaşamın olduğu
gibi sanat yapıtlarının da başlıca konusu haline gelmiştir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Maniyerizm ve Barok sanatına ait sanat eserinin ikonografik ve plastik açıdan
çözümlemesini yapmak.

Resim 3. 9. Şafak

Bizim seçmiş olduğumuz sanat eseri Şafak; Romada, Rospigliosı Konağı’nın bir
tavanına 1614’de RENI tarafından yapılmış Fresko.

Kullanılacak Araç ve Gereçler:
1). İncelenecek döneme ait eserler
2). Dönemle ilgili yazılı, görsel bilgiler
3). DVD, VCD
4). İnternet, galeri, müze kaynakları,üniversiteler
5). Kalem, kağıt.

1. Araştırma (Sanat Dönemi, Sanatçı, Sanat Eseri Hakkında)

Sanatçı, şafağı ve arabası üstünde delikanlı güneş Tanrısı Apollon’u betimlemiştir.
Arabanın çevresinde güzel Hora’lar hep beraber neşe içinde dans ediyorlar. Önlerinde sabah
yıldızını simgeleyen çocuk uçuyor. Günün ışıl ışıl doğuşu imgesi zarif ve güzel.

Reni kompozisyon olarak birbiriyle uyumlu salt güzelliği vurgulamak istercesine
sadece resim yapmak eğilimindedir.

Barok üsluptaki tavan resimlerinde de mimari çizimler söz konusudur. Ancak bunlar
derinlik etkisi uyandıracak biçimde eğrilip bükülerek kaçış noktasına doğru yükselmekte,
ortadaki hareketli figürler ise sanki gök boşluğunda uçuşmaktadır. Seyirci artık tavan
yüzeyini farketmemekte, kapalı bir mekan içinde bulunduğunu unutmaktadır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Yeniçağ sanatı olan Barok sanatın da temel amacı görüneni gerçekte olduğu gibi
inandırıcı bir biçimde vermekti. Natüralizm denilen bu tutumda amaç aynıydı, ama Barok
sanatçı bu amacına Rönesans sanatçısından çok ayrı yollardan varmayı başarmıştır.

2. Eserin Genel Tanımı

Sanatçının adı : RENI
Eserin adı : Şafak
Yapım yılı : 1614

3. Madde ve Teknik (Eserin ebatları ve kullanılan malzeme, tekniği)

Yağlı boya tekniği

4. Konu ( Portre, figür, natürmort, peyzaj, enteriyör, kompozisyon gibi)

Naturalizm

5. Figürlerin Durumu ( Resim içinde bulunan manzara motifleri, insan ve hayvan
figürlerinin durumu gibi… )

İleri derece hareketli figürlerin tasarımı

6. Form ve İnşa (Resmin kuruluşunda bulunan kompozisyon elemanlarının durumu: denge,
hareket, ritim, ışık-gölge, açık-koyu…)

Boşluk içersinde hareketli figürlerin kullanımı

7. Öz (İçerik) (Resmin düşünce yönünden değeri, esas uygulanmak istenen içerik) Kaçış
noktasında yükselmekte olan figürlerin kompozisyonu, salt güzellik
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet ile ilgili hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

1. Toplumsal gerilimler ve sorunlar sanatçıları büyük ölçüde etkilemeye başlar. Bu etki,
sanatçıların Klasik Çağın ve Rönesansın özelliklerine yakınlaşmalarına neden olur.

2. Michelangelo’nun üç dalda da (resim, heykel, mimari) verdiği yapıtlar, Maniyerist
üslubun tipik örnekleridir.

3. Formların uzaması, Rönesans’ta kusursuz bir biçimde tanımlanmış olan insan
anatomisinin -bilerek- bozulmaya başlanması, Maniyerist resmin bir özelliğidir.

4. Barok üslup, Rönesans üslubundan ayrı, hatta ona tümüyle karşıt bir sanat üslubudur.

5. Barok çağın en ünlü heykelcisi Michelangelo ’dur.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Maniyerizm ve Barok sanatına ait bir eser seçerek önerilen işlem basamaklarına göre
eseri inceleyiniz.

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda seçtiğiniz sanat eserini incelemiş olacaksınız.

Kullanılacak Araç ve Gereçler:

 İncelenecek döneme ait eserler
 Dönemle ilgili yazılı, görsel bilgiler
 DVD, VCD
 İnternet, galeri, müze kaynakları, üniversiteler
 Kalem, kâğıt.

1. Araştırma (Sanat Dönemi, Sanatçı, Sanat Eseri Hakkında)

2. Eserin Genel Tanımı

Sanatçının adı :
Eserin adı :
Yapım yılı :

3. Madde ve Teknik (Eserin ebatları ve kullanılan malzeme, tekniği)

4. Konu ( Portre, figür, natürmort, peyzaj, enteriyör, kompozisyon gibi)

5. Figürlerin Durumu ( Resim içinde bulunan manzara motifleri, insan ve hayvan
figürlerinin durumu gibi)

6. Form ve İnşa (Resmin kuruluşunda bulunan kompozisyon elemanlarının durumu:
denge, hareket, ritim, ışık-gölge, açık-koyu)

7. Öz (İçerik) (Resmin düşünce yönünden değeri, esas uygulanmak istenen içerik)
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KONTROL LİSTESİ

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol
ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ EVET HAYIR

 Araştırma yaparak veri topladınız mı?

 Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?

 Sanat eseri araştırması yaptınız mı?

 Sanatçının adını, eserin adını, yapım yılını araştırdınız mı?

 Madde ve teknik yönünden incelendiniz mi?

 Konu yönünden incelediniz mi?

 Figürlerin durumu yönünden incelediniz mi?

 Form ve inşa yönünden incelediniz mi?

 Öz yönünden incelediniz mi?(içerik-yorum-yargı)

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığız becerileri ortaya koyuyor. “HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı “EVET” ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Uygun ortam sağlandığında; 18. ve 19. Yüzyıl Batı sanatı özelliklerini ve
sanatçılarını inceleyerek döneme ait sanat eserlerini ikonografik ve plastik açıdan
çözümlemesini doğru olarak yapabilecektir.

Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırma
şudur:

 Rokoko, neo-klasizm, romantizm, realizm sanatlarının temel özelliklerini
araştırınız.

Araştırma işlemleri için internet ortamı, kütüphane, üniversitelerin Sanat Tarihi
ve Arkeoloji bölümleri vb. ortamlardan yararlanabilirsiniz.

4. NEOKLASİZM, ROMANTİZM DÖNEMİ

4.1. Neoklasizm

Avrupa, 18. yüzyılın son çeyreğinde siyasal ve ekonomik çalkantılara sahne olmuştur.
İlk büyük patlama Fransa’da ortaya çıkmış, 1789 Fransız Devrimi’yle krallık rejimi
yıkılarak, kral ve yandaşları sürgüne ya da giyotine gönderilmişti. Bu yıllarda çalkantılı
Paris’in sanat çevrelerinde yeni bir sanatçıya ve onun öncülük ettiği yeni bir sanat üslubunun
doğuşuna tanık olunur. Bu genç sanatçı Jacques Louis David’dir. Öncülük ettiği akıma da
“Neo-Klasisizm” adı verilmiştir. Klasik sanat ülküsünün yeniden canlandırılışı olan bu
akımın doğuşu iki önemli etkene bağlanabilir. Bunlardan ilki, arkeoloji biliminin temellerini
atan Alman arkeologu ve sanat tarihçisi Winckelmann’ın eski Yunan ve Roma sanatını
canlandırma çabalarıdır. Winckelmann’ın giderek çözülmüş, saflığını ve soyluluğunu
yitirmiş Avrupa sanatını, kendi öz kaynağı antikiteye bağlama konusundaki görüşleri sanat
çevrelerinde geniş yankılar uyandırmıştı.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 4. 1: Horace Kardeşlerin Yemini

Jacques Louis David de devrimden hemen önce yaptığı Horace Kardeşlerin Yemini
(Louvre, Paris) adlı ünlü tablosunda Roma tarihinden alınmış bir konuyu işlemiştir. Horace
ailesinin üç oğlu ülkelerini düşman saldırısına karış savunmak için ölünceye kadar
çarpışacakları üzerine babalarına and içiyorlar. Vatansever baba da genç oğullarını yitirme
korkusundan uzak onlara silahlarını vermektedir. Bu resimde Rokoko’nun yumuşak, cicili
bicili üslubuna karşı, sert ve yalın bir üslup görülmektedir. Bu üslubu doğuran ikinci etken,
bu tabloda da tanık olunduğu gibi, o yıllarda esen devrim rüzgârları, vatanseverlik ve
özgürlük duygularıdır. David yapıtın dramatik etkisini arttırmak için bir karşıtlıktan da
yararlanmıştır. Tablonun solunda erkeklik ve gözüpeklik duygusunu vurgularken, sağdaki
ayrıntıda kadınsı zayıflık ve şefkat duygularını dile getirmiştir. (Resim 4. 1.)

Kuramsal temelleri Almanya’da atılan Neo-Klasik akım, ortamın elverişliliği
nedeniyle daha çok Fransa’da uygulanma olanağı bulmuştur. Bu yüzden bir bakıma Fransız
ulusal üslubu sayılabilir.
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4.2. Romantizm

Resim 4. 2. Prodo, Madrid

Aynı dönemde yine aynı toplumsal çalkantı ve değişimler, bu sefer Avrupa’nın dört
yanına hızla yayılan bir başka akımın doğmasına yol açmıştır. Bu akım Romantizm’dir.
Napoleone’un başarıları komşu ülkelerde karşıt duygulara neden olmuştur. Fransız
ordusunun İspanya’yı işgali, işgalcilerin Madrid’de birçok masum kişiyi kurşuna dizmesi,
İspanyol ressamı Goya’yı derinden etkilemiştir. Goya, bu toplu kırımını konu olan 3 Mayıs
1808 (Prodo, Madrid) adlı yapıtında zafer sarhoşu Fransızların aksine, savaşın neden olduğu
felaket ve haksızlıklara parmak basmıştır. (Resim 4. 2.)
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Resim 4. 3: Napoleone Ordusundan Bir Süvari

Romantizm; 18. yüzyıl Avrupası’nın heyecan ve coşkusunu, özgürlük tutkularını dile
getiren bir akımdır. Akıldan çok duyguya seslenen bir sanattır. Ama Romantizm’in de
karşısındaki tehlike sanatçının dizginlenmemiş bir coşkuya, gözü yaşlı bir duygusallığa
kapılması idi. Sanatçı hem heyecanlarını bütün içtenliği ile ortaya koyacak hem de onu
sanatsal bir düzeyde dizginlemeyi bilecekti. Romantik resmin öncülerinden Gericault’nun
Napoleone Ordusundan Bir Süvari’yi gösteren yapıtı (Louvre, Paris) ile David’in
Napoleone’u karşılaştırıldığında aradaki üslup farkı açıkça görülür. David’in resmindeki
görkemli anıtsallığa karşı, Gericault’un resminde atla binicisini kaynaştıran ve fondaki
renklerin katılımıyla bütünleşen bir heyecan boşalımı söz konusudur. (Resim 4. 3.)
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Resim 4. 4: Esir Gemi

Özgürlükçü düşüncesiyle birlikte Romantik sanat akımı da kısa sürede Fransa’dan tüm
Avrupa’ya yayılarak resimden müziğe, edebiyattan felsefeye kadar bütün alanlarda etkin
olmuştur. Dönemin İngiliz ressamı Turner, deniz manzaralarıyla tanınmış bir sanatçıdır. Esir
Gemi (Museum of Fine Arts, Boston) adlı yapıtında bir deniz savaşı sonunda tutuklanmış bir
gemiyi konu almıştır. Sanatçı; olayı sakin bir havada değil, fırtınalı bir denizde göstermiştir.
Savaştan arta kalan insanlar, bu kez dalgalarla boğuşmaktadırlar. Şahlanan atlar kadar,
fırtınalı denizler de Romantik sanatçıların düşkün oldukları konulardır. Çünkü bu konularla
kendi iç çalkantılarını da dışa vurabiliyorlardı. ( Resim 4. 5.)
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UYGULAMA FAALİYETİ
18.ve19 yüzyıl dönemlerine ait sanat eserinin ikonografik ve plastik açıdan

çözümlemesini yapmak.

Resim 4. 5: Başak Toplayan Kadınlar

Bizim seçmiş olduğumuz sanat eseri, Başak Toplayan Kadınlar, 1857’de François
Millet tarafından tuval üzerine yağlı boya tekniği ile yapılmış resim.

Kullanılacak Araç ve Gereçler
 İncelenecek döneme ait eserler
 Dönemle ilgili yazılı, görsel bilgiler
 DVD, VCD
 İnternet, galeri, müze kaynakları, üniversiteler
 Kalem, kâğıt.

UYGULAMA FAALİYETİ
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1. Araştırma (Sanat Dönemi, Sanatçı, Sanat Eseri Hakkında)

Dramatik veya öyküsel hiçbir şey yok. Güzel ve zarif olmayan üç kişi, hasat
zamanında bir tarlada başak topluyorlar.

Sanatçı, kadınların güneşli ovadaki basit çizgilerini kararlılıkla oylumlayarak onların
kalın ve sağlam yapılı vücutlarıyla kararlı davranışlarını vurgulamak istemiştir. Figürler
gerçekçi, sağlam ve doğaldır. Figürlerin dağıtımında hesaplı bir ritim vardır. İlk bakışta
rastlantısal gelen düzenleme, sakin denge izlenimini pekiştirmektedir.

Realizmin en önemli özelliği; gerçek olanı, gözle görülüp elle tutulanı tıpkı bir ayna
gibi ifade etmesidir.

2. Eserin Genel Tanımı

Sanatçının adı : François Millet
Eserin adı : Başak Toplayan Kadınlar,
Yapım yılı : 1857

3. Madde ve Teknik (Eserin ebatları ve kullanılan malzeme, tekniği)

30*24 inç, tual üzerine yağlı boya tekniği

4. Konu ( Portre, figür, natürmort, peyzaj, enteriyör, kompozisyon gibi)

Hareket halindeki bedensel işleyişin çizimi

5. Figürlerin Durumu ( Resim içinde bulunan manzara motifleri, insan ve hayvan
figürlerinin durumu gibi… )

Oldukça hareketli figür halleri

6. Form ve İnşa (Resmin kuruluşunda bulunan kompozisyon elemanlarının durumu: denge,
hareket, ritim, ışık-gölge, açık-koyu…)

Güzel ve zarif olmayan doğal ortamda çalışan insan figürleri

7. Öz (İçerik) (Resmin düşünce yönünden değeri, esas uygulanmak istenen içerik)

Görülebilen, dokunulabilen, hissedebilinen canlı ve cansız objelerin çizimi ya da
tasarımı.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet ile ilgili hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

1. Barok sanatın gölge-ışık karşıtlığına dayanan çarpıcı, içe işleyici dramatik etkisi
giderek kaybolmuş ve yerini yumuşak hatta biraz gevşek bir üsluba bırakmıştır.

2. Jacques Louis David devrimden hemen önce yaptığı Horace Kardeşlerin Yemini
(Louvre, Paris) adlı ünlü tablosunda Yunan tarihinden alınmış bir konuyu işlemiştir.

3. Neo-Klasik akım, ortamın elverişliği nedeniyle daha çok Fransa’da uygulanma olanağı
bulmuştur. Bu yüzden bir bakıma Fransız ulusal üslubu sayılabilir.

4. Romantizm, 20. yüzyıl Avrupa’sının heyecan ve coşkusunu, özgürlük tutkularını dile
getiren bir akımdır.

5. Özgürlükçü düşüncesiyle birlikte Romantik sanat akımı da kısa sürede Fransa’dan tüm
Avrupa’ya yayılarak resimden müziğe, edebiyattan felsefeye kadar bütün alanlarda
etkin olmuştur.

6. Gustave Courbet, Romantisizm’i izleyen Neo-klasisizm akımının öncüsü ve
kurucusudur.

7. Realizmin en önemli özelliği; gerçek olanı, gözle görülüp elle tutulanı tıpkı bir ayna
gibi ifade etmesidir.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

18. ve 19. yüzyıl Batı sanatına ait bir eser seçerek önerilen işlem basamaklarına göre
eseri inceleyiniz.

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda seçtiğiniz sanat eserini incelemiş olacaksınız.

Kullanılacak Araç ve Gereçler
 İncelenecek döneme ait eserler
 Dönemle ilgili yazılı, görsel bilgiler
 DVD, VCD
 İnternet, galeri, müze kaynakları, üniversiteler
 Kalem, kâğıt.

1. Araştırma (Sanat Dönemi, Sanatçı, Sanat Eseri Hakkında)

2. Eserin GenelTanımı

Sanatçının adı :
Eserin adı :
Yapım yılı :

3. Madde ve Teknik (Eserin ebatları ve kullanılan malzeme, tekniği)

4. Konu ( Portre, figür, natürmort, peyzaj, enteriyör, kompozisyon gibi)

5. Figürlerin Durumu ( Resim içinde bulunan manzara motifleri, insan ve hayvan
figürlerinin durumu gibi)

6. Form ve İnşa (Resmin kuruluşunda bulunan kompozisyon elemanlarının durumu:
denge, hareket, ritim, ışık-gölge, açık-koyu)

7. Öz (İçerik) (Resmin düşünce yönünden değeri, esas uygulanmak istenen içerik)
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KONTROL LİSTESİ

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol
ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ EVET HAYIR

 Araştırma yaparak veri topladınız mı?

 Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?

 Sanat eseri araştırması yaptınız mı?

 Sanatçının adını, eserin adını, yapım yılını araştırdınız mı?

 Madde ve teknik yönünden incelendiniz mi?

 Konu yönünden incelediniz mi?

 Figürlerin durumu yönünden incelediniz mi?

 Form ve inşa yönünden incelediniz mi?

 Öz yönünden incelediniz mi?(içerik-yorum-yargı)

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığız becerileri ortaya koyuyor. “HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı “EVET” ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Önerilen işlem basamaklarına göre aşağıdaki eseri inceleyiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Kullanılacak Araç ve Gereçler

 İncelenecek döneme ait eserler
 Dönemle ilgili yazılı, görsel bilgiler
 DVD, VCD
 İnternet, galeri, müze kaynakları, üniversiteler
 Kalem, kâğıt.

1. Araştırma (Sanat Dönemi, Sanatçı, Sanat Eseri Hakkında)

2. Eserin Genel Tanımı

Sanatçının adı :
Eserin adı :
Yapım yılı :

3. Madde ve Teknik (Eserin ebatları ve kullanılan malzeme, tekniği)

4. Konu ( Portre, figür, natürmort, peyzaj, enteriyör, kompozisyon gibi)

5. Figürlerin durumu ( Resim içinde bulunan manzara motifleri, insan ve hayvan
figürlerinin durumu gibi )

6. Form ve İnşa (Resmin kuruluşunda bulunan kompozisyon elemanlarının durumu: denge,
hareket, ritim, ışık-gölge, açık-koyu)
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PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Batı Sanatına ait sanat eserini ikonografik ve plastik
açıdan incelemek

 Araştırma yaparak veri topladınız mı?

 Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?

 Sanat eseri araştırması yaptınız mı?

 Sanatçının adını, eserin adını, yapım yılını araştırdınız
mı?

 Madde ve teknik yönünden incelendiniz mi?

 Konu yönünden incelediniz mi?

 Figürlerin durumu yönünden incelediniz mi?

 Form ve inşa yönünden incelediniz mi?

 Öz yönünden incelediniz mi?(içerik-yorum-yargı)

 Araştırma yaparak veri topladınız mı?

DEĞERLENDİRME

“HAYIR” cevaplarınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı
“EVET” ise öğretmeninizle iletişim kurarak bir sonraki modüle geçebilirsiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1 D
2 D
3 D
4 Y
5 Y
6 D
7 D
8 D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’İN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1 Y
2 D
3 D
4 Y
5 D
6 D
7 D
8 D

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1 Y
2 D
3 D
4 D
5 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1 D
2 Y
3 D
4 D
5 D
6 Y
7 D

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz.
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR

 Resimler için Google grafik arama motoru

 www.wga.hu

 www.archnet.org

 www.allposters.com

 www.İstanbul.edu.tr

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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