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Geçtiğimiz ay sanat dersimizde şehrimizde 
yaşamakta olan ressamımız Mehmet Ali Doğan’ı 
çocuklarımıza tanıttık. 1970 yılında Elazığ’da doğan 
Mehmet Ali Doğan, 1995 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
Prof. Dr. Zahit Büyükişleyen atölyesinden mezun 
olmuş. Bu güne kadar yurt içi ve yurt dışında 18 
kişisel sergi açmış ve birçok karma etkinliğe 
katılmıştır. Çocuklarımız ile Mehmet Ali Doğan’ın 
eserleri tanıdık. Farklı teknikler kullanarak 
eserlerini yorumladık. 

Joan Miro; modern sanatın en önemli 
temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. 
Basımlarını sıklıkla gördüğümüz sanatçı; 
20 Nisan 1893’te İspanya, Barselona’da 
doğmuştur. Tam ismi Joan Miró i Ferrá, 
Katalan’dır. Küçük yaşta sanata tutkusu 
ortaya çıkmış, babasının isteği ile klasik 
eğitimini sürdürürken bir yandan da Lonja 
Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam 
etmiştir.       

Sanatının ilk dönemlerinde Van Gogh, 
Cezanne, Matisse ve haliyle yurttaşı 
Picasso gibi büyük ressamlardan etkilenen 
Miró, çok geçmeden kendi tarzını 
oturtmaya başlamıştır. Fovizm akımına 
dahil edilebilecek resimlerini 1917 yılında 
ilk kez sergileme olanağı bulmuştur. 
“Village”, sanatçının ilk dönem 
resimlerinden biridir. 

Miró’yu en iyi tanımlayacak olan akım ise  
sürrealizm olmuştur. Sürrealizm 
etkilerinin ilk hissedildiği resimlerinden 
bir tanesi “The Bottle of Wine” dır. 

Bu ay ki sanat dersimizde ise; Joan Miro’ya yer vereceğiz.



Paris ile Barselona arasında mekik dokuyan Miró, artık kendi yaklaşımını 
resimlerine iyice oturtmuştur. Soyut yaklaşımlı, sembollerden oluşan, sade 
tasarımlı, deforme olmuş izlenimi veren nesnelerle dolu resimler 
yapmaktadır. 

II. Dünya Savaşı sonrası ülkesine dönen  Miró, 1944’te seramik ile 
iyice haşır neşir olmuş, İspanyol seramik sanatçısı Jose Artigas ile birlikte 
üretime başlamıştır. Onun yardımıyla 1958 yılında UNESCO için seramik 
“Wall of the Moon” ve “Wall of the Sun” duvarlarını ortaya çıkarmış, bununla 
Uluslararası Guggenheim Ödülü’nü kazanmıştır.

1960’lı senelerde sık sık Amerika’ya 
gidip gelince, soyut dışavurumcu akımdan 
etkilenmekle kalmamış, kendisi de bu akımı 
etkilemiştir.

Joan Miro, savaştan sonra yurduna 
döndüğü zaman yerleştiği Mallorca’da 
25 Aralık 1983’te kalp rahatsızlığı sonucu 
hayatını kaybetmiştir. 

Yaşamının son yıllarında heykel ve dört 
boyutlu resim üzerine düşüncelerini yazıya 
da döken sanatçının pek çok eseri, bugün 
1976’da kendi adına açılan Fundació Joan 
Miró’da sergilenmektedir. Bültenimizde 
sizlere kısaca Joan Miro’yu tanıttık. 
Sizlerde Pera Müzesi Yayınlarının Joan 
Miro isimli kitabından yararlanarak yapmış 
olduğu eserleri inceleyebilirsiniz.


