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NÜ RESİM 
NEDİR? 

NÜ: Çıplak anlamına gelen, Fransızca, 
'nu' kelimesinden gelmektedir. İnsan 
bedeninin çıplak olarak resmedildiği 
eserlere verilen isimdir. 



İlk çağlardan beri kadın bedeninin 
güzelliği ve gizemi sanatçıyı 
cezbetmiştir. Çıplaklığın dinsel olarak 
yasak oluşu sanatçıyı yan yollara 
itmiş ve resmettiği çıplak bedenleri 
Roma ve Yunan mitolojisine 
affetmiştir. Resimde nü bu şekilde 
doğmuş, mitolojideki güzel tanrıçalar 
eserlerde yatarak veya ayakta bol bol 
yer almıştır. 



MİTOLOJİ: Din veya bir halkın kültüründe 
tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına 
dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikiminin ve bu 
efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp, 
inceleyen ve sınıflandıran çalışmalar bütünüdür. 

 
                    Uyuyan Venüs, Giorgione, 1510   



MİTOLOJİ; Urbino’nun Venüs’ü, TITIAN, 1487-1576 

 



MİTOLOJİ; Venüs’ün Doğuşu, S. BOTTİCELLİ, 1486 



MİTOLOJİ; Paris’in Yargısı, P. RUBENS, 1577-1640 

 



MİTOLOJİ; Oreadlar, BOUGUEREAU, 1825-1905 



18. Yüzyıldan itibaren dini baskının azalması 
ve giderek yok olmasıyla sanatçı konularında 

serbest kalmış, her türlü nü  resmi, gerek 
mitolojiden gerekse günlük hayattan alarak 

resmetmiştir. 
  

Çıplak Maya, F. GOYA, 1746-1828  
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  *TÜRK RESMİ 
 

Ericyeo, BOUGUEREAU, 1825-1905 



Adem ve Havva (1294-99 
yılında İlhanlılar hakimiyeti 
altındaki Marag’da basılmış 
Manafi el-Hayavan’dan) 

 

Düşüş ve Cennetten 
Kovulma, Pol De  

LIMBOURG, 15.yy. Başı 

1- MİNYATÜR 



MİNYATÜR: Çok ince işlenmiş, küçük 
boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına 
verilen addır. Bu resimlerde perspektif ve 
anatomi yoktur. 

Solah Shringar – Adornment, Kotah, circa, Hindistan, 1770  



2- HEYKEL  
Davut, MICHALANGELO, 

1504 Danaide, A. RODİN, 1884   



3- FOTOĞRAF  
Küresel Isınma,Nico GUİDO, 2007 Deniz kirliliği, Nico GUİDO, 2008 



Kredi kartı, NİCO GUİDO, 2008 

 



ENSTALASYON: Yerleştirme ya da enstalasyon, 
geleneksel sanat eserlerinden farklı olarak, 
çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip 
belirli bir mekân için yaratılan, mekânın 
niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici 
katılımının temel bir gereklilik olduğu sanat 
türüdür. Kapalı veya açık mekânlarda yapılabilir. 

4- ENSTALASYON 
 

ENSTALASYON           
NEDİR?  



 ENSTALASYON 
*Katlı Otopark, SPENCER TUNICK, 2000 



*Amsterdam, SPENCER TUNICK, 2000 

 



5- RESİM 

 *BATI RESMİ 
 

*P. RUBENS, 1577-1640 
*REMBRANDT Harmensz, 1606 –1669 
*J. A. D. INGRES, 1780 - 1867 
*F. GOYA, 1746-1828 
*Toulouse-LAUTREC, (1864-1901) 
*P. PICASSO, 1881-1973  



Kürk Mantolu Helene 
Fourment, RUBENS, 1577-

1640 Bacchus, RUBENS, 1577-1640 



    Leucippus’un Kızlarının Kaçırılması, RUBENS, 1577-1640 



  
Danae, REMBRANT, 1606-1669 



Nicolaes-Tulp’un Anatomi Dersi. REMBRANT, 1606-1669 

 



Büyük Odalık, J. A. D. INGRES, 1780 – 1867  

 



Akıl Hastanesi, F. GOYA, 1746-1828 



Toilette,Toulouse-LAUTREC, (1864-1901) 



Avignon’lu Kızlar, P. PICASSO, 
1881-1973 

İki Çıplak Kadın, P. PICASSO, 
1881-1973 



5- RESİM 
 
  *TÜRK RESMİ 
 
 
*İBRAHİM ÇALLI, 1882-1960 
*H. AVNİ LİFİŞ, 1886-1927 
*FİKRET MUALLA, 1903-1967 
*NAMIK İSMAİL,1890-1935 



Nü, İBRAHİM ÇALLI, 1882-1960 



Nü, H. AVNİ LİFİŞ, 1886-1927 



NÜ, Fikret MUALLA, 1903-1967 



NÜ, NAMIK İSMAİL,1890-1935 



NÜ: Çıplak anlamına gelen, Fransızca, 'nu' kelimesinden 
gelmektedir. İnsan bedeninin çıplak olarak resmedildiği 
eserlere verilen isimdir. 
MİTOLOJİ: Din veya bir halkın kültüründe tanrılar, 
kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve 
yazılı efsane birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını, 
anlamlarını yorumlayıp, inceleyen ve sınıflandıran çalışmalar 

bütünüdür. 
MİNYATÜR: Çok ince işlenmiş, küçük boyutlu resimlere ve 
bu tür resim sanatına verilen addır. Bu resimlerde perspektif 
ve anatomi yoktur. 
ENSTALASYON: Yerleştirme ya da enstalasyon, geleneksel 
sanat eserlerinden farklı olarak, çevreden bağımsız bir sanat 
nesnesi içermeyip belirli bir mekân için yaratılan, mekânın 
niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımının temel bir 
gereklilik olduğu sanat türüdür. Kapalı veya açık mekânlarda 

yapılabilir. 
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