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 1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. 
Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi.



 Bu genç ressamlar, şekilciliği reddedip doğadan esinlenerek tablolar yapmaya 
başladılar. Doğa manzaraları, dramatik olaylar yerine tablolarının ana konusunu 
oluşturmaya başladı.
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 1848 devrimleri 19. yüzyılın en yaygın huzursuzluklarının kitlesel sonucudur. 

Bu kitlesel hareketlerin Fransa, Alman Konfederasyonu, Prusya, İtalya, Eflak 

eyaleti, Moldovya üzerinde önemli etkileri oldu. Rusya bunların dışında 

kaldı.



 1848 ayaklanma, devrim ve özgürlük hareketleri boyunca, 

ressamlar Barbizon'da buluşup Constable'ı takip ettiler ve 

oradaki doğayı resmettiler.
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 1830’lara doğru Fransa’da, 
Jean-François Millet,Théodore 
Rousseau ve Jean-Baptiste 
Camille Corot öncülüğünde 
toplanan ressamlar grubu, Paris 
yakınlarında ormanlarla çevrili 
Barbizon kasabasında 
çalışmıştır.



 Genellikle bu bölgenin görüntülerini resmettikleri için “Barbizon Okulu” adıyla 
anılmışlardır. Konuların doğrudan doğadan alınması fakat sanatçının da 
duygularını yansıtması gerektiğini savunmuşlardır.
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 Bu dönemde 

fotoğraf da resim 

sanatına bir anlamda 

büyük bir darbe 

indirmiş ve pek çok 

konuda resim 

sanatına rakip 

olmuştur. Yine de 

belirli bir kesim 

portre siparişleri 

vermeyi 

sürdürmüştür.



 Manzara, dönemin estetik kuramlarını en iyi şekilde yansıttığı için 

özellikle sevilen bir konu olmuştur. 

 Sanayi devriminin önemine karşın sanayiyle ilgili sahneler oldukça 

az resmedilmiştir.



 Gazetelerin ve süreli 

yayınların 

çoğalmasıyla 

gelişen baskı 

resimler, en önemli 

toplumsal protesto 

araçlarından biri 

hâline gelmiştir.



 19. yüzyılda yaşanan 
bu değişimler, 
akademinin sert, 
kuralcı ve geleneksel 
tavrında büyük 
değişime neden 
olmuştur. Sanatçılar 
daha bağımsız ve 
bireysel çaba içine 
girmiş, bu dönemde 
ortaya çıkan 
eleştirmenler de 
sanata yön veren 
önemli kişiler 
arasında yer almıştır.



 Akademi ile tüm sanat 
yaşamı boyunca mücadele 
eden sanatçılardan biri 
olan Edouard Manet
(1832-1883), Parisli saygın 
ve varlıklı bir ailenin 
çocuğudur. Sanatçıya 
büyük destek sağlayan bu 
özellik, onun daima şehirli 
bir anlayışla eser 
vermesinde önemli bir 
etken olmuştur.



 Manet, Louvre

Müzesindeki ünlü 

ressamların eserlerini 

incelemiştir. Onun 

sanatçı kimliğinin 

gelişiminde özellikle 

Frans Halls, Tiziano, 

Giorgione ve 

Tintoretto’nun önemi 

büyüktür.



 1853-1856 yılları 

arasındaki bu 

olgunlaşma sürecinde 

ressamın İtalya, 

Hollanda, Almanya ve 

Avusturya’ya yaptığı 

yolculuklar, sanat 

anlayışının 

şekillenmesine yön 

vermiştir. 



 Ayrıca daha ileriki yaşlarda İspanya’ya yaptığı yolculukla daha iyi tanıma 
olanağı bulduğu Velazquez ve Goya gibi ustalar, sanat yaşamına önemli 
ölçüde etkilemiştir.



 Manet, eski ustaların 19. yüzyıldaki takipçisi olmaya gayret 
etmiştir. Sanatçı, resimlerinde ayrıntılara giderek daha az önem 
vermiş, yuvarlak biçimlerin gün ışığında lekeler gibi göründüğünü 
ileri sürmüştür. 



 Yeni sanat kuramlarını ve nesnelerin açık havadaki durumunu 
incelemiştir. Gerçekçilik akımından izlenimciliğe geçişte önemli bir rol 
oynayan Manet, tam olarak izlenimci gruba dahil olmamıştır.



 Sanatçının başyapıtlarından “Kırda Kahvaltı”, 1863 Paris Sanat Fuarı 

jürisi tarafından kabul görmemiştir.



 III. Napolyon’un 

önerisiyle açılan, 

Akademik Salon karşıtı 

Reddedilenler 

Salonu’nda sergilenen 

eser, büyük bir tepkiye 

yol açmıştır. Kullanılan 

modellerin, mitolojik 

figür değil de günlük 

hayattan gerçek 

kişilerin olması 

müstehcen bulunarak 

resmin sanata layık 

olmadığı iddia 

edilmiştir.



 Akademi’nin reddettiği 
bu eserin fazla eleştiri 
alması, Manet’nin çabuk 
tanınmasını sağlamıştır. 
Ressamın sanat 
yaşamına çağın önde 
gelen yazarlarından 
Emile Zola’nın önemli 

etkisi olmuştur. 



 İki sanatçı arasındaki 

dostluğun karşılıklı 

etkileşimleri kadar 

Zola’nın övgü dolu 

yazılarının da 

Manet’nin 

tanınmasında önemi 

büyüktür.



 Çağdaşı akımlardan farklı bir 

eleştirel bir tutum ve ironi taşıyan 

eserlerindeki ifadeler, onun daima 

yeni arayışlara, deneylere ve 

uygulamalara açık bir sanatçı 

olduğunu göstermektedir. Bu 

durum; portre, natürmort ve değişik 

görünümdeki kafe, bar, lokantalar 

ve değişik yaşam kesitlerinden 

yansımaların yer aldığı yapıtlarında 

kendini göstermektedir.



 Akademiyle 
yaşadığı çatışmaya 

rağmen 1879’ta 
ABD’ye götürülen 

“İmparator I. 
Maximilian’ın 

Kurşuna Dizilmesi” 
adlı ünlü yapıtıyla 
ülkesinin sınırları 

dışında da ilgi 
çekmiş, 1880’de 

Paris’te kişisel sergi 
açmış, 1881 

Salon’unda madalya 
kazanmış ve 

1882’de onur nişanı 
almıştır.







Japon Sanatı ve Avrupa

 19. yüzyılda Japon 
kültürü, Fransa’da büyük 

bir hızla yayılmıştır. Bu 
üsluba duyulan sevgi ve 
beğeni, günlük yaşamda 

sanattan modaya toplumu 
tüm yönleriyle etkilemiş; 
sonunda tam bir saplantı 

hâlini almıştır.



 Yüksek sosyeteden 

hanımlar, Japon 

tarzında giyinmek ve 

evlerini döşemek için 

âdeta birbiriyle yarışmış, 

koleksiyoncular uzak 

doğudan gelen değerli 

baskı ve eşyaları ele 

geçirmek için 

uğraşmışlardır.



 Hokusai ve Utamaro gibi Japon sanatçılar, hiç beklenmeyen bir başarı 
kazanmış, Japon ustaların çizgi yalınlığını sahiplenmeye çalışan birçok 
ressama örnek olmuşlardır. 



 Doğu sanatının etkileri, Degas ve Mary Cassatt’nın kadın figürlerinde, 

Manet’nin yalınlığında, Van Gogh ve Gauguin’in eserlerinde 

görülmektedir.
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