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GEORGES SEURAT 

1859 , Paris/ Fransa 



 
 

• Georges-Pierre 
Seurat 

(d. 2 Aralık 1859  
 ö. 29 Mart 1891),  

 
 

 



 
Georges Seurat’ın Hayatı  
(Işığın rengine dokunan ressam) 

    1859’un  2 Aralık tarihinde Paris’te doğdu. 
1869-1876 Amatör bir ressam olan amcası 
Seurat’nın resme başlamasında rol 
oynamıştır. 
1875-1877 Justin Lequien tarafından 
verilen desen-çizim derslerine katılan 
Seurat burada Edmond Aman-Jean ile 
arkadaşlık kurmuştur. 
 



  
 
 
 
 
 

• Gravelines Kanalında 
, Philippe T.Ü.Y,1890 

1875 yılında Güzel 
Sanatlar Akademisi’ne 
yazıldı. 1878 yılında 
Empresyonistlerin 
açtıkları dördüncü 
sergiyi inceledi. Bu 
akım, üzerinde derin ve 
coşkun izlenimler 
bıraktı. 1879′da okulu 
bırakarak Brest’e 
askerliğini yapmaya 
gitmiştir.  



   1880′de terhis olup 
döndükten sonra, 
en büyük problemi 
olan «ışığın, 
bilimsel yönden, en 
üstün biçimde 
aktarılmasıyla 
ilgilendi.  
 

 

Eyfel Kulesi T.Ü.Y, 
1889 , 
Paris 



 

• La Grande Jatte Adası'nda öğleden sonra, T.Ü.Y 1884  
 
 



   Seurat’yı devrinin 
bütün diğer 
ressamlarından, 
özellikle 
empresyonistlerden 
ayıran en büyük öğe: 
renk ve ışık 
sorunlarını, tamamiyle 
bilimsel bir açıdan 
çözümlemiş 
olmasıdır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                     Sirk  T.Ü.Y, 1890-91 

Musée D'Orsay, Paris, France 

http://www.georgesseurat.org/The-Circus-1890-91-large.html


   Tablolarının ortamı 
daima, saydam ve 
gergindir. Renkler, 
boyaların 
karışımından değil, 
optik yönden, ışık 
renk karışımından 
elde edilmiş, üstün bir 
parlaklığa sahiptirler.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 Honfleur da Deniz Feneri 

T.Ü.Y,1886 
 The National Gallery of Art, 

Washington, 
 



Yöneldiği her ayrıntıyı, yapısal kökenine inerek 
incelemiş ve en iyi şekilde aktarmaya çalışmıştır. 

.  
 

     Ben Poseuses T.Ü.Y,1886-88 ,The National Gallery of Art, 
Washington, 



     
Seurat’nın 
eserlerinde görülen 
dinamizm, herhangi 
 bir şeye bağlı 
değildir ve bir ışık 
ortamını içeren 
dinamizmi 
anlatmaktadır. 
 
 

   Yonca Sahası Saint Denis, T.Ü.Y,1888 

http://www.georgesseurat.org/Alfalfa-Fields--Saint-Denis-large.html


• Giderek, içindeki coşkuyu, mantık ve tutku 
açısından dengeleyerek, yeni biçimler elde 
etmiştir. Onun için, «gerçek» hiçbir zaman 
birden keşfedilen ve duygusal öğelerden 
oluşan bir kavram değil, keşfedilmeye 
hazır enerjileri içeren, başlı başına özgür 
bir güçtür. 



Georges Seurat  
(Puantilizm Tekniği) 

• Noktacılık veya puantilizm, 19. yüzyıl sonları 
ve 20. yüzyıl başlarında Fransız yeni izlenimci 
ressamlar tarafından yaygın olarak kullanılmış 
bir resim tekniğidir. Bu teknikle yapılan 
resimlerde, çok sayıda ufak temel renk noktası, 
birbiriyle karıştırılmadan bir araya getirilerek 
izleyicinin gözünde çeşitli ara renklerin illüzyonu 
oluşturulur. Puantilizm, insan gözünün, birbirine 
yakın duran ufak renk noktalarını birleşik 
görmesi esasına dayanır.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yeni_izlenimcilik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim


Puantilizme bir örnek; 



• Ressam Puantilizm tekniğini “Bathers at 
Asnieres'de önde yıkanan kişinin kırmızı 
şapkasında görüleceği üzere tuvalin çeşitli 
bölgelerinde kullanır. 



Georges Seurat’ın Resim Tekniği 
• Bilimsel renk kuramları ve ışık çözümlemeleri konusunda 

yaptığı sistematik araştırmalar yapmıştır. 
• *    Seurat için renklerin karışımları resim üzerinde 

önemlidir.  
*     Resim üzerinde,  nokta şeklindeki renk karışımları 

izleyici ile bağını uzaktan kurabilmektedir. 
*    Seurat'nın ilgilendiği renk teorileri ve nokta 

mekanizması arasında ayrım yaparken çok dikkatli 
davranmıştır. 

*    Seurat için; “Nokta yalnızca, saf ifadenin aracı olan renk 
kontrastı kuralının önemiyle karşılaştırılamayacak bir 
teknik araçtır.” 
 



 
 
 

• Işığı, katışıksız 
renkleri tuval üstüne 
yan yana minik 
noktalar biçiminde 
kondurmuştur. 

• (Puantilizm tekniği) 
 

 



     Çifçi, T.Ü.Y1882-83. The Guggenheim Museum, New 
York 



? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

• Seurat’ın resimlerinde en çok önem verdiği 
iki unsur nedir? 



• Seurat’ın resimlerinde en çok önem verdiği 
iki unsur ışık ve renktir. 



FERNANDO BOTERO 
19 Nisan 1932 Medellin /Colombia 



 
 
 

• (19 Nisan 1932 , 
  Medellin,Antioquia)  



Fernando Botero’nun Hayatı 
(Formu Özgün Gören Ressam) 

 
 1932 yılında 
Kolombiya’da 
dünyaya gelen 
Fernando Botero 
Angulo Kolombiyalı 
expresyonist 
ressamdır ve  
Colombiyalı 
sanatçıların en 
iyisidir.  

Mona Lisa 1978 
T.Ü.Y. Colombiya 



    
    Babası öldüğünde iki 

yaşında olan 
ressamın çocukluğu  
kırsal alanda 
geçmiştir ve birçok 
kültürel etkinlikten 
mahrum kalarak 
büyümüştür. 

 Sahil, 2004 T.Ü.Y colombia ,N.Y 



 
     Gençlik yıllarında boğa 

güreşçisi olmak istemiştir ve 
doğduğu şehir Medellin'de bir 
matador kursuna gitmiştir. 
Ama 300 kiloluk bir boğa 
kendisine çarpınca bu 
sevdadan vazgeçmiş ve 
ressamlığa heykeltraşlık 
yapmaya başlamıştır. Boğa 
güreşçisini resmederek, ilk 
yağlı boya çalışmasını 
gerçekleştirmiştir. 

 
 
 

 
 

 
•  

 
 

Banderillas 1987 
.T.Ü.Y Paris 



 
 Botero boğa güreşi ile ilgili ise şunları dile 
getirmiştir: "Boğa güreşini çizmeye 
cesaret ettim, çünkü bu konuyu çok iyi 
biliyordum. Bir konuyla benliğiniz arasında 
güçlü bir ilişki yoksa, o konuyu 
çizemezsiniz. Kişiye bir tür ahlaki yetki 
verdiği için bu ilişki kesinlikle gereklidir. 
Benim boğa güreşiyle böyle bir ilişkim 
vardı. Konuyla olan bu bağım ‘kan’ımdan 
ve yaşamımdan ileri geliyordu."  
 
“Boğa ile göz göze gelince matador 
olmaktan vazgeçtim”demiştir. 
 



Matador, 2002 
T.Ü.Y Gemeentemuseum Den 

Haag  

Matador, 1993 
T.Ü.Y Gemeentemuseum Den 

Haag  

 



    Botero’nun sanatında ayrıca Latin 
Amerika folkloru da önemli bir yer 
kaplar. Yerel unsurlar mümkün 
olduğunca yer bulur resimlerinde. 
Konu olarak bakılacak olursa; 
sokaklar, evler, yaşantılar ve dans 
gibi  konuları arasında önde 
gelenlerindendir..  



İçen kadın ve kedi, T.Ü.Y. 2002. 
colombia ,N.Y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sokak, 1995 
T.Ü.Y Colombia, N,Y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hırsız, 1998 T.Ü.Y 
Colombia, N,Y  



 

 
 
 

 
 
Şişman figürlerini üslubunun merkezine 
oturtan Botero, bunun nedenini şöyle 
açıklıyor: “Şişman güzeldir, çünkü 
şişman insanlar diğer insanların yüzünde 
hemen bir gülümseme yaratma 
kabiliyetine sahiptirler, sempatiktirler bu 
yüzden resimlerimde şişman figürleri 
kullanıyorum’ demiştir. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En iyi on kişi katliamı,  1997 
T.Ü.Y .Colombia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Başkan ve Karısı 1989 
T.Ü.Y Colombia, N.Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Başkan ve Karısı ,1989 
T.Ü.Y Colombia, N.Y 
 



  Botero 
Fransa’ya 
Sanat eğitimi 
almaya 
gitmiştir.Ölü 
Doğa ve 
Manzara 
resimleri 
içeren işler 
yapmıştır. 

Karpuzlu Natürmort, 1999. T.Ü.Y 
Colombia 



Bezelye çorbası ve 
masa,1970 T.Ü.Y N.Y 



Fernando Botero’nun Resim 
Tekniği 

• Günümüzün estetik anlayışına farklı bakan Botero'nun 
sirk, boğa güreşi, Latin Amerika halkı, Latin Amerika 
yaşamı, ölüdoğa ve sanat tarihinin geçmiş ustalarından 
uyarlamaları gibi konuları çalışmaktadır.  

• Kolombiyalı sanatçının güzellik kavramını sorguladığı 
eserlerinde, kendi kültürüne ait yoğun yansımaları da 
görmek resimlerinde mümkündür.   

• Botero için ölüdoğalar, 1960'ların sonundan başlayarak 
imgenin kaynağını oluşturmuştur. Bu herhangi bir 
meyvenin meyve olmaktan çıkıp, farklı dünyalar ifade 
etmesi anlamına gelmektedir.   



• Fernando Botero: "Bir elma ya da portakal çizdiğimde,
insanların bu elma ya da portakalın bana özgü olduğunu
ve onu benim çizdiğimi fark edeceklerini biliyorum; çünkü
benim yapmaya çalıştığım şey, çizilen her öğeye, en
yalın olanına bile, derin bir inançtan kaynaklanan bir
kişilik verebilmektir." demiştir.

• Botero’nun resimleri,  toplumsal  olgulara kişilik ve
karakter verebilmektedir ve bunu yaparken de çizdiği her
imgenin formunu olduğundan daha şişman resmetmiştir.

• Botero resim tekniğinden çok çizdiği herşeyin formu ile
ilgilenmektedir.



İki Sanatçı Arasındaki Teknik 
Farklılıklar 

 Botero,  resimlerde görüldüğü 
gibi düz boyama 
kullanmıştır.Resimlerinde form 
önemlidir. 

Seurat, resimlerinde fırça tuşları 
kullanmıştır. Resimlerinde Işık 
ve renk önemlidir. 



      Botero, 21.yüzyıl 
     ressamlarındandır. Hala 

hayattadır.gündelik konuları 
işlemiştir.  

 

     Seurat 19. yüzyıl 
     ressamlarındandır. ;Işığı ve 

rengi bu dönemde bilimsel 
olarak inceleyen bir ressamdır. 



    Botero’nun resimlerine genel olarak 
bakıldığında toplumsal ve siyasi içerik 
görülmektedir.bunu yaparken de 
resimlerinin genelinde formları şişman 
resmeder.  

Seurat’ın resimlerine genel olarak 
bakıldığında bilimsel bir ışık ve renk 
çözümlemesi görülmektedir. konudan çok 
tekniğin hakim olduğu görülür. 



? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 • Botero hangi yüzyılda yaşamıştır?

Seurat  hangi 
yüzyılda 
yaşamıştır? 



• 21.yüzyıl • 19.yüzyıl 



Sözlük 

• Puantilizm:Seurat'nın La Parade (1889) isimli 
eserinden bir detay, puantilist tekniği açıkça 
gösteriyor.Noktacılık veya puantilizm, 19. yüzyıl 
sonları ve 20. yüzyıl başlarında Fransız yeni 
izlenimci ressamlar tarafından yaygın olarak 
kullanılmış bir resim tekniğidir. Bu teknikle 
yapılan resimlerde, çok sayıda ufak temel renk 
noktası, birbiriyle karıştırılmadan bir araya 
getirilerek izleyicinin gözünde çeşitli ara 
renklerin illüzyonu oluşturulur. 
 
 
 
 
 
 
 



• Olgu:Doğruluğu genellikle ispatlanmış ulan
önermelere olgu (olgu)denir. Bir şeyin var olma
durumudur.
Gözlem ürünüdür, yaşadığımız dünyadan elde

ettiğimiz verilerdir.

.  İmge: Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi 
özlenen şey, düş, hayal, hülya; duyularla alınan 
bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte 
beliren nesne  ve olaylar, hayal, imaj. 

. 



Form: Biçim, şekil; istenen şeylerin yazılması, 
doldurulması için hazırlanmış basılı belge.Bir 
insan ya da hayvanın fiziksel durumu, dış 
görünümü.Bir insan ya da hayvanın fiziksel ve 
ruhsal yönden durumu. 
 
 



Kaynakça 
• http://www.metmuseum.org/toah/hd/seni/hd_sen

i.htm
• http://www.abcgallery.com/S/seurat/seurat74.ht

ml
• http://neslisah-

veldet.blogspot.com/2012/04/georges-
seurat.html

• http://www.sosyalistkutuphane.com/georges-
seurat-1859-1891/2439-georges-seurat-1859-
1891-a.html

http://www.metmuseum.org/toah/hd/seni/hd_seni.htm
http://www.metmuseum.org/toah/hd/seni/hd_seni.htm
http://www.abcgallery.com/S/seurat/seurat74.html
http://www.abcgallery.com/S/seurat/seurat74.html
http://neslisah-veldet.blogspot.com/2012/04/georges-seurat.html
http://neslisah-veldet.blogspot.com/2012/04/georges-seurat.html
http://neslisah-veldet.blogspot.com/2012/04/georges-seurat.html
http://www.sosyalistkutuphane.com/georges-seurat-1859-1891/2439-georges-seurat-1859-1891-a.html
http://www.sosyalistkutuphane.com/georges-seurat-1859-1891/2439-georges-seurat-1859-1891-a.html
http://www.sosyalistkutuphane.com/georges-seurat-1859-1891/2439-georges-seurat-1859-1891-a.html


• http://www.webexhibits.org/colorart/pointilli
sm.html

• http://www.wynnlasvegas.com/Restaurant
s/FineDining/Botero

• http://www.googleartproject.com/tr/collecti
on/museo-botero-bogota/

http://www.webexhibits.org/colorart/pointillism.html
http://www.webexhibits.org/colorart/pointillism.html
http://www.wynnlasvegas.com/Restaurants/FineDining/Botero
http://www.wynnlasvegas.com/Restaurants/FineDining/Botero
http://www.googleartproject.com/tr/collection/museo-botero-bogota/
http://www.googleartproject.com/tr/collection/museo-botero-bogota/
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