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                                               Wassily Kandinsky 



Wassily Kandinsky  
Eserin  adı:Mavi Kesit 
Tuval üzerine yağlı boya 1921 
Solomon R. Guggenheim Museum, New York. 
 



RESİM VE MÜZİK 
ARASINDA SIKI 

BİR BAĞ VARDIR. 



RESİM NEDİR? 
 

Duygu ve düşüncelerin çizgi, hareket, renk ve tonlarla kağıt, bez, mukavva, 
ağaç vs. yüzeyler üzerine kalem ve boyayla ifade edilme sanatı. 
 



MÜZİK NEDİR? 

Müzik,tüm kişisel duyguları ,sevinci,huzuru,coşkunluğu kendinden 
geçmeyi,isyanı,üzüntüyü tüm aşamaları ile dile getirir. 
 
 



 
 

Sanatçıların müziğe gösterdiği ilgi değişiktir 
Kimi esin kaynağı olarak müzikten 

yararlanıyor; kimi doğrudan doğruya 
müziğin resmini yapıyor; kimi senfoni, füg 

vb. müzik formlarını resme 
aktarıyor;müziğin biçimlendirme 

öğelerinden resimde yararlanma yollarını 
arıyordu. 

 



MÜZIĞIN  RESMİNİ 
 YAPAN SANATÇI  

WASSİLY KANDİNSKY 
 ‘Yİ TANIYALIM 



WASSILY KANDINSKY  

 Kandinsky 1866'da Moskova'da doğdu.  
 Ressam ,müzisyen ve Sanat Kuramcısıdır. 
 Hukuk ve ekonomi okumak için Moskova üniversitesine 

kaydolur. 
 Ancak her geçen gün resim sevgisi ağırlık kazanıyordu ve daha 

fazla zaman kaybetmek istemedi.Kariyerini bırakıp , ressam 
olmaya karar verdi. 

 Soyut resimler yapar.Soyut:   
 Kandinsky’nin  resmini çok etkileyen faktörlerden biri  de 

müziktir.Zaten  müzisyen de olan ressam ,her iki sanatı 
tablolarında kaynaştırır. 

 Müziği ,resimlerinde renk lekelerine ve  çizgilere dönüştürür. 
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WASSILY KANDINSKY, (1866-1944) 
SİYAH VE MOR 1924 

Kandinsky ‘nin resimlerin de bizler müziği renk lekeleri ve 
çizgiler olarak görürüz. 



SANATÇıNıN ESERLERİNİ TANıYALıM 

Yukarıdaki tablonun adı “Impression III (concert)” ve sanatçının 1911 tarihli bir eseri. Bir konser 
izlenimini renkler ile göz zevkimize  sunan sanatçı ilhamını Moskova’da Arnold Schoenberg’in 
konserini izledikten sonra aldığını ifade etmiştir. Kandinsky anılarında bu konserin onu 
performans veya temsil olarak büyülemediğini ancak ses gürlüğünün ve içsel yankılanmanın onu 
ciddi anlamda çarptığını ifade eder. 
 



SİZ MÜZİĞİN RESMİNİ 
 YAPABİLİR MİSİNİZ? 



Wassily Kandinsky  
Eserin adı:Siyah ızgara 
Tuval üzerine yağlıboya 1922 
Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris. 



Wassily Kandinsky 
Eserin adı:Beyaz Çapraz 
Tuval üzerine yağlıboya 1922 
Solomon R. Guggenheim Foundation, New York. 



Wassily Kandinsky 
Eserin adı:Kompozisyon  VIII 
Tuval üzerine yağlıboya 1923 
Solomon R. Guggenheim Museum, New York. 



MÜZIĞIN RESMİNİ YAPAN DİĞER 
SANATÇILARI TANIYALIM 

Henri Matisse, Wassily Kandinsky 
, Paul Klee,Robert Delaunay, 

Jackson Pollock ,Piet Mondrian, 
Ferruh Başağa ,Tülin Onat,Bilge 

Alkor ve Mehmet Mahir’dir 
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PİET MONDRİAN 
 

Çizgileri ve farklı kombinasyonlardaki renkleri düz 
zemin üzerine yansıtmıştır.Doğa ona ilham kaynağı 
veriyor. 
Mondrian  New York’ta caz müziği, özellikle piano 
ağırlıklı blues olan Boogie-Woogie müziği keşfetti 
ve çok sevdi. New York ona farklı bir görüş 
katmıştı. Resimlerindeki siyah çizgilerin yerini 
renkli çizgilere bıraktı ve hem Boogie-Woogie 
müziğin, hem de Manhattan gökdelenlerinin 
etkisiyle, tamamladığı son resim olan “Broadway 
Boogie Woogie”yi yaptı. Sadece 4 yıl yaşayabildiği 
New York’ta 1944’te 71 yaşındayken zatürre 
sebebiyle vefat etti.  
 
Resmin adı: Broadway Boogie Woogie 
Yıl:1942 
Teknik:Tuval üzerine yağlıboya 
Bulunduğu yer: Moma, New York, ABD 

 



HENRİ MATISSE 
 20. yüzyılın en önemli ressamlarından olan 

sanatçı Paris’te doğmuştur.Renkleri büyük bir 
ustalıkla kullanır.Bu tablonun ana konusu 
hareket halinde olan insanlardı; oyun oynarken, 
müzik çalarken veya dans ederken. Bu 
çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Henri 
Matisse dostu Fauvist André Derain ile birlikte 
İspanya sınırına yakın olan Akdeniz sahiline 
fazla uzak olmayan Collioure kasabasında bir 
stüdyoya yerleşti.Dans adlı bu çalışma  saf renk 
kullanımı, belirgin dış çizgilerle sınırlanmış 
figürleri ve yaşama sevincini yansıtan 
temalarıyla Matisse’in baş yapıtları arasında 
yer alır. (31 Aralık 1869 – 3 Kasım 1954) 

 
Resmin adı:Dans 
Yıl:1909 
Teknik:Tuval üzerine yağlı boya 
Bulunduğu yer:Modern Sanatlar Müzesi Newyork 

 



PAUL KLEE 
 Alman kökenli İsviçreli ressam. Ressam, 

küçük yaşlarda hem resimle hem de 
müzikle uğraşmaya başladı.  Klee hem 
müziğe hem de resme eşit derecede 
yetenekliydi. 
Çalışmaları ressamın çocuksu perspektifini, 
mizah anlayışını, kişisel hislerini, inançlarını 
ve müzikselliğini yansıtır. 
(18 Aralık 1879 – 29 Haziran 1940) 
 
Resmin adı:Balık ve çevresi 
Yıl:1926 
Teknik:Karışık Teknik 
Resmin bulunduğu yer: Moma, New York, ABD 



ROBERT DELAUNAY 
 

Sanatçı Paris’te dünyaya geldi. 
Doğayla ilgili her türlü gerçekçi görünüşü 
dışlamış, ışık, renk ve ritmin dinamik 
olarak algılanmasını sağlayan yeni bir 
tarz oluşturmuştur. Fransız, ressam. 
Orfizm akımını geliştirmiştir.Orfizm nedir? 
Kübizm akımının bir devamı olan renk ve 
renk uyumlarına değer veren bir sanat 
anlayışı. (1885- 1941) 
 
Resmin adı:Yaşam Sevinci 
Yıl:1930 
Teknik:Tuval üzerine yağlıboya 
Resmin bulunduğu yer: Modern Sanatlar Müzesi 
Paris 

 



MÜZİĞİN RESMİNİ 
YAPAN TÜRK 

SANATÇILARIMIZI 

TANIYALIM 



MEHMET MAHİR 
 
        Sanatçı 1948’de Tarsus’ta 

doğdu.Resimlerinde 1989 yılından 
itibaren satranç temasını işlemeye 
başladı.1992’ den beri de Bach’ın 
piyano için yazdığı eserlerin notalarını 
resimlemeye çalıştı.Bu çalışmalara 
halen devam etmektedir. 

 
        Resmin adı:İsimsiz 
        Teknik:Tuval üzerine yağlıboya 
        Boyut:130*100 

 



FERRUH BAŞAĞA 

1914 yılında İstanbul’da 
doğmuştur.Resimlerin  ritmik  
yapıları  ve renk tınılarını göz 
önünde tutarak  müzikle 
aralarında sıkı bağlar 
vardır.Sanatçının resimlerinde 
müziğin sesini 
duyabiliriz.(Eserin adı:Soyut 
Kompozisyon) 



TÜLIN ONAT 

      Sanatçı 1946 yılında 
İstanbul’da 
doğmuştur.Resimlerinde 
geometrik formlar 
kullanmıştır.Sanatçının 
eserlerinde müzikle sıkı bir 
bağ vardır. 

       (Eserin adı:İsimsiz 
        Tuval üzerine akrilik 
         2010 
          



BILGE ALKOR 

Sanatçı 1936 yılında İstanbul’da 
doğdu., 1971 yılına kadar Münih, 
İstanbul, Roma Güzel Sanatlar 
Akademi’ lerine devam etmiş daha 
sonra 1989’ a kadar Roma ve 
Lüneburg’ da yaşamıştır. 1989’ dan 
bu yana çalışmalarına İstanbul’ da 
devam etmektedir. Müziğin resmini 
yapmaya çalışan değerli Türk 
sanatçılarından biridir. 
 
Sanatçı eserini “Mozart ve Sihirli Flüt” 
adlı operasından esinlenerek yapmıştır. 
(Eserin adı:Sihirli Flüt 
160*310 cm) 



BİLGE ALKOR 

Eserin adı:Sihirli Flüt Müziğine Sunu 



SİZ RESİM 
YAPARKEN MÜZİK 

DİNLEMEK İSTER 
MİSİNİZ? 



SÖZLÜK 

 Ritim nedir?Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların 
düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, dizem. Çeşitli 
aletlere vurarak çıkarılan, düzenli ve akıcı seslerin oluşturduğu bütündür.  

 Form nedir?Biçim ,şekil 
 

 Soyut sanat, genel anlamıyla doğada varolan gerçek nesneleri betimlemek yerine, 
biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir.  



KAYNAKÇA 

 İpşirolu, Nazan ,Resimde Müziğin Etkisi,Yirmidört Yayınevi/ İnceleme - Araştırma 
Dizisi,İstanbul, 2006 

 Kandinsky,Vassily,Sanatta Zihinsellik Üstüne    ,Hayalperest Yayınevi,İstanbul,2009 
 Gombrich,E.H,Sanatın Öyküsü,Remzi Kitabevi,İstanbul ,2007 
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 http://music.bilgi.edu.tr/tr/?p=127 
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 http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/kandinsky_retrospective/kandinsky_g

ugg_0910_20.htm  
 http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79342  
 http://www.bilgealkor.com/?kaynakca=41  
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