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Geçtiğimiz ay sanat dersimizde ünlü ressam  Paul 
Klee’yi tanıdık. 18 Aralık 1879 da Bern yakınlarında 
müzisyen bir ailede doğan Paul Klee müzik ve resim 
konusunda üstün yeteneklere sahip bir sanatçı idi. Paul 
Klee; 1914 yılında yaptığı çalışmalar ile dahi 
ressamlardan biri olarak kabul edildi. 

Sihirli Bahçe çocukları Paul Klee’nin resimlerini 
kendilerine çok yakın buldular birçok eserini 
yorumladılar ve çok güzel çalışmalar çıkardılar. 

Bu ay ki sanat dersimizde ise; Henri Matisse’e 
yer vereceğiz. Bir zahire tüccarının oğlu olan Henri 
Matisse, 31 Aralık 1869 tarihinde Fransa’nın Cateau-
Cambresis’de doğdu.

Rahat delikanlılık çağından sonra, liseyi doğduğu 
şehirde bitiren Matisse, daha sonra hukuk öğrenimi 
için Paris’e gitti.  21 yaşma kadar resimle hiçbir ilgisi 
olmadı. 1890 yılında ağır bir hastalığa yakalandı. 
Nekahat devresinde annesi, ona bir yağlı boya takımı 
hediye etti. Bu olay onu, hayatının sonuna kadar 
kendini ayıramayacağı bir renk cennetine itti. 
Matisse sanatsever kimselerden ders almaya 
başladı. 1891 yılından ilk sergisini açtığı 1897 yılınna kadar 

birçok ünlü ressamın atölyesinde eğitimler aldı. 1898 
yılında henüz kendisi için bir akım belirlememişti. Aynı 
yıl Barye ve Rodin’in himayesinde heykel çalışmaları 
yaptı.

Matisse 1901′den itibaren ise düzenli olarak yapılan 
sergilere eserlerini yollamaya başladı. 

1904 yılında özel bir sergide Signac ve Cross’la 
buluşan Matisse onların noktalama tarzını benimsedi ve 
açtığı sergide “Fovistlerin” yıldızı oldu.



1920′de ve 1939′da bale, dekor ve 
elbiseleri çizdi. Daha sonra Vence’deki 
Dominiken Kilisesi’nin yapımı ile uğraşmıştı.
Bu tarihî anıt bir bakıma onun vasiyetnamesi 
oldu. Ünlü ressam, 2 Kasım 1954′te Nis şehri 
yakınlarındaki Cimiez Tepesi’nde hayata 
gözlerini yumdu.

1906 yılında kendisine rakip olarak ifade edilen Picasso ile tanıştı. 
Eserlerinin uyandırdığı yankılar ve şahsen gördüğü itibar 20′nci 

yüzyılın ikinci yarısında ressam, heykel-traş, desinatör, gravür ustası, 
iç mimar ve hoca Matisse’in, Picasso ile birlikte Avrupa sanat sahnesine 
hâkim olmasını sağlamıştı. 

Zarif üslûbu, ışık oyunları, şâf ve canlı 
renkleri en büyük özellikleridir. Matisse sanat 
anlayışını muhteşem ve özlü bir biçimde 
sunabilmiş, gökyüzünün maviliğini, tabiatta 
yetişen çiçek ve meyvelerin şeffaf renklerini en 
iyi şekilde değerlendirmiş, güneşin saçtığı 
demet demet ışınları, Tahiti’de gördüğü 
birbirinden güzel göz kamaştıran sahneleri 
dâhiyane bir ustalıkla canlandırabilmiştir.
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Sizler de çocuklarımızın sanat çalışmalarına destek verebilmek 
adına; 
-Dost Kitapevi Yayınlarından, Art Book-Matisse Saf Rengin Ustası,
-Taschen Yayınevinden, Yazar Gilles Neret’in  Matisse-Cut-Outs adlı 
eserleri inceleyebilirsiniz. 


