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Sayın Velimiz; 
Geçtiğimiz ay sanat dersimizde ünlü ressam 

Henri Matisse’yi tanıdık. Çocuklarımız Henri 
Matisse’in  birçok eserini tanıdılar ve kendi 
yorumlarını katarak yeniden çalıştılar. 

Bu ay ki sanat dersimizde ise; Salvador Dali’ye 
yer vereceğiz. Dalí 11 Mayıs 1904'te, İspanya'nın   
Katalonya bölgesinde bulunan Figueres kentinde,  

Cusí ve Felipa Domenech Ferres çiftinin ikinci çocuğu 
olarak dünyaya geldi. 

1914'te annesinin desteğiyle özel bir resim 
okuluna yazılan Dalí, 1919'da Figueres Belediye 
Tiyatrosu'nda ilk sergisini açtı. 

1922'de Madrid'e taşındı ve buradaki okula 
devam etti. İlk eserlerinde, kübizm ve dadaizm 
etkileri görülen Dalí'nin eserleri kısa sürede ilgi 
çekmeye başladı.

Dalí, Madrid'de geçirdiği yıllarda, kendisi 
gibi avangart sanata meraklı olan film 
yapımcısı Luis Buñuel ve şair Federico García 
Lorca ile yakın arkadaş oldu. 1925'te 
Barcelona'da ilk kişisel sergisini açtı. 
Resimleri eleştirmenler tarafından ilgi ve 
şaşkınlıkla karşılandı. Dalí 1926'da Paris'e 
gitti ve büyük saygı duyduğu Pablo Picasso ile 
tanıştı. Sonraki birkaç yıl boyunca, Dalí'nin 
eserlerinde Picasso etkisi oldukça fazla 
olacaktır.      

“Bir deliyle benim aramda tek bir fark var. 
Deli aklının yerinde olduğunu sanır. Bense deli 

olduğumu biliyorum.” Salvador Dali



20. yüzyılın en önemli sanatçılarından, 
sürrealizmin yani gerçeküstücülük akımının 
temsilcisi Dali’nin başlıca esin kaynağı düşler, 
korkular ve hayaller olmuştur. Resim sanatının 
akışına yön vermiş olan Salvador Dali, 23 Ocak 
1989'da kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmiş ve 
Figueres'te kendi adını taşıyan müzenin mahzenine 
defnedilmiştir. Sizler de çocuklarımızın sanat 
çalışmalarına destek verebilmek adına; çocuklarınız 
ile;  

1931 yılında Dalí, en meşhur eseri olan Belleğin Azmi’ni yaptı. 
Yumuşak Saatler ya da Eriyen Saatler olarak da bilinen eserde, geniş 
bir kumsal manzarası önünde eriyen cep saatleri resmedilmiştir. 

Dali, hayatı boyunca, 1500'den 
fazla resim ve onlarca heykelin yanı 
sıra, çeşitli taş baskı eserler, kitap 
illüstrasyonları, tiyatro dekorları ve 
kostümleri üretmiştir. Ayrıca, Man 
Ray, Brassaï, Cecil Beaton ve 
Philippe Halsman gibi fotoğraf 
sanatçılarıyla ve Elsa Schiaparelli, 
Christian Dior gibi moda 
tasarımcılarıyla beraber çalışmıştır.

-Yapı Kredi Yayınlarından, “Dali Büyük Paranoyak”
-Boyut Yayın Grubu/Büyük Ressamlar Dizisi, “Salvador Dali”
-İmge Kitabevi Yayınları, “Bir Dahinin Güncesi” adlı eserleri 
inceleyebilirsiniz. 


