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Sayın Velimiz;  
       Geçtiğimiz dönem sanat dersimizde “Paul 
Cézanne”ı konu edindik. Çocuklarımız “Paul 
Cézanne” nın eserleri ile birlikte natürmort 
tekniğini tanıdılar. Ortaya çıkan eserlerimizi 
sergiledik, eserlerimiz çok beğenildi. Bu beğeniler 
bizleri yeni çalışmalarımız yapmak adına 
heyecanlandırdı. Çocuklarımıza gösterdikleri çaba 
ve emek için teşekkür ediyoruz.  

       Bu ay ise çocuklarımızla Avusturya’lı sanatçı Friedrich 
Hundertwasser ‘ı tanıyacağız. 15 Aralık 1928’de Viyana’da  
dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında resimle ilgili olduğunu fark eden 
annesi onu Viyana’da bir sanat okuluna yazdırır ancak okul hem 
paralı hem de iyi eğitim vermediği için annesi onu okuldan alır. 
Ancak onun resme olan ilgisi azalmaz, resim yapmaya ara 
vermeden devam eder. 
Pek çok farklı ülkede bulunan ve farklı kültürlerden beslenen 
sanatçı bir dönem Fas’ta bulunmuştur. Oradan ayrılıp 
Avusturya’ya döndükten sonra  ilk sergisini 1952 yılında Viyana 
Sanat Kulübü’nde açmıştır.  
       1980 yılına kadar hiç mimari esere imza atmamıştır ancak 
1977’de Viyana’da bir sosyal konut inşa etmesi teklifi üzerine 
mimarlığa ilk adımını atmıştır.              Friedensreich Hundertwasser düz çizgiden 

hoşlanmadığını dile getirmiştir. Doğada hiçbir şeyin 
kati ve düz çizgileri olmadığından hareketle ve 
alışık olduğumuz düz duvar ve yerlerin, mimarların 
insan doğasına uymayan bir icadı olduğunu 
söyleyerek, binalarının gerek duvarlarını, gerek içini 
çeşitli engebeler ile donatmış, her yerini rengarenk 
mozaiklerle kaplamış, mümkün olduğu kadar çok 
bitki yerleştirmiştir. Her zaman doğa ile iç içe bir 
yaşamı savunmuş ve doğaya ve insana ekolojik bir 
mimari önermiştir. Bu yüzden pek çok mimari  
eserinde çatılarda çim ve toprağı kullanmış ve 
çatıların bir bahçe gibi görünmesini sağlamıştır. 
Helikopterle şehrin üzerinden geçerken bir şehir 
gibi değil, bir orman ya da çayır gibi görünmesini 
istemiştir. Ayrıca sanatçı binaların içine de dışarıya 
doğru büyüyen ağaçlar dikmiştir.  
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       Bu ağaçlar için ise ‘ağaç kiracılar’ ifadesini 
kullanmıştır. Hundertwasser 1980'de Viyana 
Alserbachstrasse’de bulunan bir binanın sakinlerine 
yazdığı bir mektupta yapılarda ağaç kullanmanın bazı 
avantajlarını şöyle sıralamıştır:  
-Ağaç kiracılar, pencereden dışarıya doğru büyüyen 
ağaçlar, çok uzaktan görülebilir ve çoğu insanın 
yararınadır. 
-Ağaç kiracılar oksijen üretir. 
-Ağaç kiracılar, şehirde evlerde nemi azaltarak iklimi  
düzenler. Baş ağrılarını azaltır, daha fazla huzur getirir. 
-Ağaç kiracılar, mükemmel bir çöp arıtma ve süzme 
sistemleridir. Özellikle, elektrikli süpürgelerle bile  
emilemeyen toksik atıklar,  ağaç kiracıların bulunduğu  
alanda geniş bir şekilde etkisiz hale getirilir ve 
uzaklaştırılır.  
Ev kadınlarının dairelerinde daha az atıkları olacaktır. 
-Caddenin gürültüsü önemli ölçüde azalacak ve yatay 
binalar arasında bir eko etkisi yaratarak sesi boğacaktır. 
-Ağaç kiracılar kısmi bir perde görevi yapar ve güvenlik 
hissi verir. 

       Sanatçının en ilginç projelerinden biri de, 
şehrin içinde aykırı bir duruşu olan, içinden ağaçlar 
geçen, önündeki Arnavut kaldırımlı sokağın eğri 
büğrü duruşu ile hiç kuşkusuz Kunst Haus Wien’dir. 
      Yapıtlarını ilgi çekmek adına yapmamıştır. 
Aksine doğaya yani insanlığa faydalı olmak ve varolan 
bakış açısını genişletmek gibi bir derdi vardır. 
İnsanın doğaya ait olduğunu, gün geçtikçe yaşam 
biçimimizle doğadan uzaklaşıp doğamızı yok 
ettiğimizi eserlerinde bize hatırlatmaya çalışır.  
Binaların doğaya ve insana uyumlu olması gerektiğini 
savunmuş, tasarımını yaptığı binalarda da bunu 
yansıtmıştır.  

       Amaçları doğrultusunda birçok esere imza atan Friedrich Hundertwasser 19 Şubat 
2000 Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiştir.  
       Çocuklarımız ile bu değerli doğa düşkünü sanatçının eserlerinden örnekler hazırlayarak 
onu tanımaya ve anlamaya çalışacağız. Kim bilir belki şimdi bu çalışmaları yaptığımız 
çocuklarımız bize gelecekte doğa ile iç içe yaşayabileceğimiz mekanlar hazırlayabilirler.  
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-Ağaç kiracılar için birkaç metreküp toprak gerekecektir. Büyük ağaçlar olamayacaklardır,  
gölge sağlama kapasiteleri sınırlı olacağından güneş ve ışık eve rahatça girebilecektir,  
özellikle de kışın yaprakları döküldüğünde. Örümcekler ve karıncalar konusunda endişeye 
gerek yok, onlar ağaçlarda yaşamazlar. Fakat ne güzel bir durum ki kelebekler ve kuşlar 
gelecek, güzellik ve keyifli bir yaşamın kaynağı olacak; insana kendi evinde bir parça 
doğayla bir arada yaşama olanağı sağlayacaktır. 
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