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Her sanat yapıtı, sanatçısının kendi öz yaşam öykülcrinin izlerini taşır. Bu
izler, sanatçının kendi sanat anlayışı ve deneyimleri çerçevesinde sanat yapıtına farklı biçimlerde yansır. Izlek-yapıt ilişkisini sanatçının yaşamı ile yapıtları arasındaki ilişkileri olarak gören jean Paul Weber, Domanies Thematiques adlı yapıtında "bir yazarın/sanatçının belleğinde çocukluk anılarının
bıraktığı izi, izlek olarak algılarız. Bu anı veya izlcksel anı her zaman bilinçsiz değildir. Buna karşılık sürekli var olan şey, izleğin yapıtla olan ilişkisi
dir" (Akt. Sivri, 1999, s.123), şeklinde belirtmektedir. Bir sanatçıyı deksel
olarak çözürnleyebilmek, belirli anıların sanatçı üzerindeki kalıcılığını araş
tırmayı ve edinilen bulgulara göre yapıtlarıyla karşılaştırmayı içerir. Bu karşılaştırmayı yaparken, yapıt üzerindeki simgesel anlatım değeri taşıyan betimlerneler ve bunların anlatım özelliklerinin de belirlenerek yapıtın bütünü içerisinde izleksel olanla örtüşecek şekilde gerçekleştirilmesigerekir. Bu
çalışmada Chagall'ın yaşamı ve yapıtlarındaki imgelcrle olan ilişkisi ele alın
mıştır.

Chagall'ın

resimlerinde, kendi yaşamı ve sanatsal üretimi arasındaki ilintiyi
hemen hemen her yapıtında görmek olanaklıdır. Görünen dünyayı yansıt
maktan çok düşsel bir gerçeği yakalama endişesinden kaynaklanan Chagall'ın resimleri, kendi yaşam deneyimlerinin izlerini taşır. Yaşamın tutkularını, özlemlerini ve bunların bilinçaltında bıraktığı duyguları ve içsel coşku
ları dile getirirler. Çocukluğunun geçtiği küçük Yahudi köyü onda oldukça
önemli izler bırakmıştır. Çocukluk ve gcnçliğinde yaşamış olduğu yerlerin

manzaralarıyla,

insan ve doğa arasındaki ilişkiler onun resimlerinin izlerini
oluşturur. Katı bir Yahudi ortamındaki yaşamın ona verdiği dinsel ruh ve
köy yaşamı anıları, tüm yapıtlarında belirleyici bir roloynamıştır (Richard,
1991, s.45)'
sonu ve 20. Yüzyılın sonlarına kadar neredeyse bir yüzyıl yaşa
olan Rus asıllı Fransız ressam Marc Chagall 7 Temmuz 188l'de, bugünkü Beyaz Rusya'nın Vitebsk kentinde doğmuştur. Burada balıkçılıkla uğra
şan yoksul ve kalabalık bir aile içinde büyüyen sanatçı, oldukça karmaşık
sayılabilecek bir yaşantı içinde bulunmuştur. Sanat eğitimine 1906'da Vitebsk'de ]ehuda Pen ile başlamış ve 1901'de St. Petersburg'da Krallık Güzel
Sanatları Geliştirme Derneği tarafından yönetilen okula gitmiştir. Burada öğ
retmeni Leon Bakst aracılığıyla Cezanne, Van Gogh ve Gauguin'in yapıtla
rını tanımıştır. Bu yıllarda aralarında "ölüm" de bulunan ilk resimlerini yapmıştır (Moran, 1966, s.125). 1910'da Paris'e giden Chagall'ın burada yaptığı
"Stüdyo" gibi ilk resimlerinde, renk açısından Van Gogh etkileri görülmektedir (Şevki, 2004, s.3). Paris'te bulunduğu yıllarda döneminin önde gelen
ressam, yazar, şairleriyle tanışma fırsatı bulan sanatçı, hareketli bir sanat ortamı ile karşılaşmıştır. Apol1inaire, Andre Breton, Blaise Cendras gibi ünlü
ozanlar ve Delaunay, Leger, Modigliani gibi ressamlardan etkilenerek yeni
resim arayışlarına girmiştir. Özellikle 1911-1912 yılları arasında yapmış olduğu resimler bu etkileri gösterir. Apollinaire'nin önerisi üzerine Chagall'ın
Mart 1914'te Berlin Stürm galerisinde büyük etki yaratan ilk kişisel sergisi,
Richard'ın 0991, s.14) deyimiyle, bir bakıma Alman Ekspresyonizminin
başlangıcı olmuştur. 1914'te Berlin yoluyla Vitebsk'e gitmiş, ancak Birinci
Dünya Savaşının başlaması onun Paris'e dönmesini engellemiştir. Bu arada
Rusya'da anılarının dağarcığını yenileyerek gerçekçi bir üslupla çalışmış;
ama resim yüzeyini Kübist üslupla bölümlerneyi de bırakmamıştır. İnançlı
bir Yahudi olan sanatçı 1917 Ekim Devrimi öncesinde Yahudilere uygulanan kısıtlamalar ve oluşan kargaşa ortamından derin biçimde etkilerımiştir.
Bu devrimden sonra Vitebsk eyalerine sanat komiseri olarak atanmış ve müdürlüğünü yaptığı bir sanat galerisi kurmuş olan Chagal, Malevich ile ayrı
lığa düştükten sonra 1920'de Rusya'dan ayrılarak yeniden Paris'e dönmüş
tür (Richard, 1991, s.46). Paris'te Kübist, Sürrealist ve Fovist ressamların etkisinde kalarak köyünü konu alan en önemli resimlerinden bazılarını yapmış ve burada kaldığı dönem boyunca kendi sanatının mihenk taşları olan
özellikleri geliştirmiştir.
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Sürekli değişen sosyal, kültürel, politik değerlerin ve sanat anlayışlarının ortaya çıktığı bu yüzyıllık süreç içerisinde, kendisini değişken bir sanat atmosferinin içinde bulan Chagal1, ilginç yapıtlarıyla resim sanatının gelişimine
katkılarda bulunmuştur. Resimlerini yağlıboya, suluboya ve guaj gibi farklı
malzemeler kullanarak yapmıştır. 1985 yılında ölen Chagall, aynı zamanda

serami k. gra fik. mo zaik , vit rav . d uv ar suslerne leri gi b i san a l ın d i ğe r h içim le rine d e uz an ı n ı şur. Ch agall. ya ~ adığı d önem içeri sinde Louvrc Müzesinde
y a p ıt l arı

serg ilenen pek az

1911 -1912

Yıllarında

s an a ı c ı d a n

b irid ir.

Kübizm ve Fovizm Etkisi

Chagal l. Picasso ve Braquem çözü msel
tekn iği

ilc öze llikle l lJ11-1.2

y ı ll a rı

d üşünmeye b a ğ lı

a rasmd a reximlerind e kü-

luz me doğru h ir cğ ili m gösterm i şt i r. Res imle rin ar ka p la nı n 
d aki meka n d ü zenlemele ri. analitik ve se n te tik aç ıd an K üb izta ş ı r ,

min et kile rin i

Elbette o nun kü bizmi Picasso ve Bra-

q ue'da n fa rkl ıd ı r. Anca k. b u kübist d ü zenle menin a rasında
yer alan kimi bölü mler. a uuosfcrli re nk i ş le mes iyle o rtaya
kovulmu şt ur.

Bun d a n son ra ki cahşrna l a n nda atmosferli bi r
g örül mes ine k arş ın d oğa lcı d erin meka n art ı k

yu mu şa ma

yoktur (Seckc l. 19H2. s .37>. Adern ile H avva. Sakin Ya şarn .
Uzan mış Çı p l ak. Sığır Tü re-arı. Xtsa nl nn a. İ nteri ö r ıı. İç en Aske r. Be n ve Köy g ibi resim le r fo vist re nkle rin ve geome trik
d ü zen le md e rin
leri işi.
yılla ra

ağ ı r hastığı ,

.:1<. .

tip ik küb ist resim le rd ir. Tu va l yüzeyinin d üzen -

re nk le r. figü rle rin a n lat ı m ı. ışık gö lge kulla nımı g ib i ö zel likler
kad ar Chaga ll'd a e tk isini s ü rdürm ü şt ü r (Ccv h u n. 1990 . s .·19)"

l lJ4 ırıı

Içen Asker.
1911,1912

K übizmin b içim i parcalara ay ı ra n vô rı ternirıi, an la tı m güçlend in n ede d e ğ il ,

nes ney i çözü mle mede ku llanan Dclaunay'm soyu tla may ı am a çlaya n renkleri ve eşz a man lı lı k ilkesi. ~·e .'j i t li iç de ne yim le rin i ve a tulnnru k urm a sık resim lerde b ira ra ya getirmesinde
gal l üz erind eki e tkisi

Ch a g.ıl l'a ya rd ı m c ı

l Yl O - 1 9 1 /ı ara s ındak i

ol d u.

resimler inden

D el a u na y'ın

C113-

a n laş ı l a b i l i r

(Ric-

harcl. 1991 . s .29 ).
"Be n ve Köy"

a d lı

resmi ( 1911 ) Delau nay' m yu va rlak bi çim-

lerind en ol uşa n resimlerin dek i d üze nle me yi
a nı l a r de me tidir . Bilinen ölçek ve vc r lc ş tirmc

a n ı m sa t a n ,
k u ra ll a rı

b ir
b u ra-

d a ye rin i ba ş ka b ir gerçeğe b ı rakmı ş gibidir: insanın güz ü nü
in eğ i n gö zü yle b i rleş ti re n nok ı a h \'izg i. g örünmeye n! ol' gürün ü r
lı n

k ı l a b i lccv ğ imiz:

biz e ka n nlar (Lyn to n. 199 1. s" I ~ 2 )" Ya-

b ir anlaunun söz ko nus u

na l çının

lar.

g üz el b ir çiçek

insanın

kırılabilecek
natçı . ayn ı

d a lı

ha yata ve gize

o l d u ğu

a ltın da

sa-

tuta n ha li ve u zaklara g ide n yoluzanışı nı an latır , Ha y at ın

derecede hassas

zama nda kade ri.

b u ta b lo n u n

bağ la n tıl arı nı

her an

yo ru m laya n sa-

şid d eti. k ötülü ğü . ac ıyı

istemed i-

ğin i vurgulanuşur. İç g ü d ü sel anlatımlarındaki ho~ g örü nü mler.

lam

il i şki s in e a ç ı k l ık

ve

ca n lı lığ ın egemenl i ği n i

üslu p ve a n-

su na rla r ( Bu lut. 2003. s, 10S).

Yapıtlarındaki Görsel Unsurların Düzeni ve imgesel Örgü
Mar c

C haga llın

resim lerinin bü vülc vici e tkisi. iyi b ir re nk a rmon isi "c

geliş-

Ben veKliy.
1911, /rIodemSilnat!arMwesl:
New Yorlı

miş resim tekniklerinin ötesinde, onun resimlerinin şiirsel yapısı ve izleyicinin hayal gücünü yoğun bir şekilde harekete geçiren imgelerden kaynaklanmaktadır. Bir Chagall resmine bakmak, karnavala dönüşmüş travmanın
sıkışıklığını ve şu anın içine dolan anıların duygusal kargaşasını hissetmektir. Onun resimlerinde mecazlar ve nesneler ressamın geçmişiyle kutsallaş
tırılmış, kültürel yer değişimi, coğrafi metamortoz ve dönüşümleriyle zenginleştirilmiştir (Reincs, 2005, s.L),

Yapıtlarına

gizemli bir değer verirken her türlü yanılsamadan uzak, başlıca
karakteristiklerini biraraya getirerek dışarıdan bakana göre ters gelebilecek
eksiklikleri, fazlalıkları ve deformasyonu görmezlikten gelir. Deformasyona
uğramış figürler, Chagall'ın kendi dünyasına yönelen kişiliklere dönüşür.
Perspektifi bir kenara bırakarak görünür dünyaya ait parçaları belirgin özelliklerine göre yeniden düzenler. Figürlerin birbirine olan oranları, ne resmin bütünü içindeki konumlarını, ne de gerçek boyutlarını gösterir. Ressamın anlattığı öyküye ve karakterlere nasıl yaklaştığı, resmin belli bir alanın
da bulunan bir figürle, başka bir figür arasındaki ilişkisi ve resim düzeniyle yarattığı çelişki, bu resim dilini oluşturan öğelerdir. Onun resimlerinde,
kompozisyonun çeşitli öğeleri veya olayların oluşmasında roloynayan figürlerin etrafında yer alan nesneler gizli bir bağ içindedirler ve onlara bakan bir kimsenin gerçekte gördüğü gibi algılanmaz. Bilinen bazı öğeleri, alı
şılmışın dışında kullanan Chagall, izleyicinin kolaylıkla kabullenemeyeceği
göstergelerle yeni algılama biçimlerinin üretilmesini sağlar. Kompozisyon
içindeki unsurların düzenlerıişi Chagall'ın ezanca bir yanını da ortaya çıka
rır. Tekniği gelişmiş, seçtiği konular ve anlatım yolları değişmiş olmakla birlikte, tüm çalışmalarında gökleri yaratıklarla dolu, hayvanları insanlarla yan
yana olan kendine özgü bir şiirsel dünya görülür (Richard,1991, s.201). Paris'te Apollinaire, Blaise Cendras gibi ünlü ozanlarla olan ilişkileri bu özelliğinin pekişınesinde etkili olmuştur. Resimlerdeki renklerin dağılımı, uyumu, zıtlığı, açık koyu değerleri, formların birbirine olan oranları ve ritm gibi elemanlar şiirsel dilin oluşumuna katkıda bulunurlar. Chagall, özellikle
mavi ve kırmızı ağırlıklı kullandığı güçlü ve hareketli renklerle tuvalin hiçbir yerini boşa harcamaz,
Chagall'ın lirik

ve imgeselolarak yorumladığı resimleri bilinçaltındaki kendi yaşantılarından yola çıkarak getirdiği kurgu anlayışı izleyicisini düşse! bir
dünyaya götürür. Resim içerisindeki figürler, hem öyküyü tamamlamak
hem de anlatımı güçlendirmek amacıyla yapılan alışılmamış yerleştirme düzeniyle örtüşerek görse11iğini zenginleştirmişlerdir. Bu da, bakan bir öznenin, gerçeği büyüsel bir atmosferde yeniden yaratmasına neden olur. Düş
gücünün mantığıyla yaşamı lirik ve masalsı bir dille canlandıran oldukça geniş bir imge ve ezgi çeşitliliği sunar. Gerçekliğin daha derin bir tabakasını
ortaya çıkarabilmek için mitler ve efsaneler imgelem aracılığıyla anlatı süre-

cinde yer

almalıdır yorumunu

yapan Latin

Amerika'lı
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er 0878-1960) Chagall'ın bir tablosuna ilişkin, onun yaptığının gerçekliğin
ögelerini düşsel bir atmosfere taşımak olduğunu söyler (Turgut, 2003, s.14-15).
Sanatçı tarafından yaratılmış

imgeler, kendisince çok iyi bilinen dünyasal
gerçeklikten edinilmiş izlenimlerin sanatsal yaratım sürecinde birbirine bağ
landığı ve yaşam benzeri olmaktan çıkarılarak yeni anlamlar yüklendiği biçimlerdir. Sanat yapıtlarında gerçekliğin yansıtılışı, gerçekliğin sanatsal bir
imgede dönüşüme uğrayışıyla ortaya çıkmaktadır. Hiçbir zaman gerçek bir
nesnenin basit bir kopyası olmayan sanatsal imge, gerçek dünyadaki somut
bir nesnenin, bir olgunun, bir olayın dolayımsız canlandırılış süreci sanatçı
eliyle ortaya çıkar. Sanatsal bir betimlerne, gerçeklikle ne kadar benzerlik
gösterirse göstersin, doğanın basit bir kopyalanışı değildir. Sanatçı, bu sanarsal yaratım sürecinde canlandırdığı şey üzerinde birtakım değişiklikler
yaparak onu başka şeylerle bütünleştirir (Kagan, 2005, s.I).
Resmin ifade etmek istediği anlamı, gerçeğin imgeler yoluyla dönüştürül
mesi şeklinde algılanabilen Chagall'ın resimlerinde zengin bir imgeler sistemi kurulmuştur. Yaşama olan bağlılığını da hissettiren bu şiirsel imgelemin
dinamizmi, sunulan görüntüler ve

anlatım çokluğu

naşmasına olanak sağlayarak izleyicisine

görsel bir

hayal ile gerçeğin kaysunar. Doğal öğe

şölen

ler üzerinde gizemli figürler, bitkiler, uçan melek figürleriyle yaşanmışlık
duygusu imgesel görüntülerle birleşiyor. Düşseilikle dünyayı sergileyen resimler gerçekçi
öğeler, insanın

olmamasına rağmen, yaşamın

kendi maddi

içinden
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dünyasıyla iç dünyası arasında

bu fantastik
bir kanal oluş

turur.
Chagall bir görüşmede resimleri hakkında, "benim için bir resim, içinde öyküsel resimlerne mantığının olmadığı, belli bir düzen içinde, insanlar, kuş
lar, hayvanlar (inek, keçi vb.) ya da nesnelerin temsilleriyle kaplanmış bir
düzlerndir. Resmedilmiş kompozisyonun görsel etkililiği önce gelir. Her türlü ekstra yapısal faktör ikinci plandadır. Ben kendi içlerinde fantezi ya da
sernbolizm terimlerine karşıyım. Bizim iç dünyamızın tümü gerçekliktir ve
belki görünen dünyadan çok daha fazlasıdır. Mantıksiz görünen her şeyi,
fantezi, peri masalı ya da hayalolarak isimlendirrnek gerçekte doğayı anlamamayı kabul etmek demektir" (Reines, 2005, s1) demiştir.
Burada Chagall fantezi, masal ya da hayalin gerçek olmadığını buna karşı
lık asıl gerçek olanın içimizdeki dünya olduğunu vurgulayarak, resimlerinin
doğrudan fantezi, masal ya da hayalolana indirgenmesinden duyduğu rahatsızlığı

dile getirmektedir.

Bu fantastik tiplerneler ve görüntüler gerçekliğin değişime uğramış yansı
malarıdır. Bir sanatçının yaratıcı hayal gücü gerçek dünyadan ne denli
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Ayrıca "Pe nce red en Paris" g ihi resimlerinde Paris görünü mleri özellikle de
[yrd ku lesi. k om po z is yonla rının ü nemli u n surl armd an dır . Fantastik bir ku rhavada
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ressam Pra Angeli ce ile Rus ikonografisinin de etkileri vard ır. Ciıag:ı ll. İsa 'n ın çarnu ha ge rilişini n sa dece Hırist iyanlar

tssstemn Üstünde,

Doğum

1914-1918

için

dL'ğ i l , aynı

Günü, 1915

old uğ un a ,

zamanda Yahud iler için d e önemli

Yahu di roplu-

m u için de acı çektiğine ina nıyord u (Şevk i, 2004 , sA), A yrı ca sa natçının Birinc i ve İ k i n ci Dü nya Savaşın ın vahşet ine ta nı k olması bu anlaunnrı oluş ma
sınd a etkili o lduğu söylenebilir.
değin

Dini motiflerden ga rip figürlerc
C hagall' ın ş ii rse l

he r

şc yl

kendine özgü resmeden

b ilinçal tına

haya l gücüne, içgudü ve

ve re nk ler in fantezi-

sanatı, sürrealizınc ya kın olmasına rağmen aslında ta nı

sine dayanan
mıyla

bu a knn a

ba ğlanamaz .

ayağı

ilc bilinci,

d iğer iyle

Çünk ü Chagal l'm
b ilinçs i zliğ i

de

sanatı

anla-

kendi deyimiyle, bi r

bc timlcmek tedir

Qolın-ton,lSBi, s.26).

"Kent in Üzerindeki Aşıkl ar- ( 1913-19 18) d an "Büyü k S i rk ıl ( 1956)' e k ad ar
ola n tü m

ya p ıtlarında.

bu arada

"Aş r klar'

u' 0928 ve 19:5<)) ve "Köpek ve Kurt
mut lulu k ve

(1923 ),

ii

Eyfel Kulesini n Evli Çi f-

Ara sında lı

aşı k la r k o n u la rı nı i şl e mi ş t i r ,

(19 44) ad lı resimlerinde hep
Resimler indeki dinsel ve pop üler

k aynak la rı n d ışı nda , devamlı

o lara k L;;l ediği mu tluluk teması olasılı kl a sü rrca listlcrin Ch agall ko nu sun d aki sus k un luk lannın nedenidir. Çün kü sürrc-

alistler

m u t lu l u ğu anlatı mı yı

olanı sevmedi ğini

her

pek sevmezler (Passeron. 1990 , 5,139 ), Somu t

defasında

d ile getire n Marc Ch ag all,

"Ka saba n ı n

Üs-

tün de " (Ove r The Town, 1914 -1H ) a dlı tablosunda, eş i Bella ile birl ikte ,
a şkta n ,

elele

tekrar

doğd uğ u

ye rde olma k se v incinden

dolayı

Vite bs k gök leri n de

uç ına ktadırlar (Şevki,

l a u ml ı c oş k u , n e ş e

sim ieri

aracılı ğ ı y l a

2004 , s. J). Uçma imgesinin kullanıldığı lirik anve ol a ğa nüstü lüğün göze ça rpu ğ ı bi r rex inidi r. On un re mu tluluk

arayı~ı,

üzel

yaşa rn md a

içi

dold u ru l a maya rı

bo şlu kl a rda n kayn a kla nmakta dır.

Sonuç
Chagall herhangi b ir ekol ya da resim

tarz ına b a ğ lı k alm a m ı şt ı r.

Bu na ka r-

ş ıl ı k ya p ıtla rı n da

ve

ü s lupların ın

b içimde orta ya
a k ı mlar

ne rede yse ke ndi yaşadığ ı döne m in in tüm res im a k ım l a rı
izleri ve lirizmi n de ka tılımından oluşan ke ndin e öz g ü bir
koyduğu

b ir üsl up g ör ül ü r. Ancak Onun

ve e tk ile nmele rin b ir ö ze ti

o l duğ unu

da

ü s l u hıı nıı n ,

d üşünme me k

bu

gerekir. Me-

kanı, uzanıı

renk tabakalarıyla belirtip, doğayı basitleştirerek fovizm, kübizm, sürrealizm gibi akımlardan etkilenerek ortak bir bireşime varmış ve
kendi resimsel anlatım dilini yaratmıştır. Chagall'ın resimleri, Rus İkonogra
fisi, geleneklerin çeşitliliği ve diğer ortaya çıkan stil ve mecazlarla flört eder.
O, aynı zamanda yas tutan sürgünun özlemini ve acısını mizahi bir şekilde
resmeder. Resimlerdeki mizahı, önemsiz ya da trajik olmayan bir şekilde ya
da sadece Yahudilerin ilgisini çekeceğini düşünen izleyiciler, bu mizahi görernezler. Böyle bir izleyici için bir Chagall resmi, çarpıcı bir fantezi, yirminci yüzyılın macerası ve şiddetinden oluşan döküntülerin satıldığı bir ucuzluk pazarı gibidir (Reines, 2005, s.L).
yerleştirilen her şey, resmin taşıdığı duygunun ve ürettiği anlamın
ve etkili bir şekilde algılanmasına katkıda bulunmaktadır. Paris'te dönemin önde gelen şair ve ressamlarıyla kurmuş olduğu ilişkiler Chagall'ın
yapıtlarını önemli ölçüde etkilemiştir.

Resme
doğru

Chagall'ın

çocuksu üslubu,

alışık olduğumuz mantık

ilkelerinin ve neden
sonuç ilişkilerinin dışında, öznel iç dünyanın yansımalarıdır. Resimler, bildiğimiz dünyanın sınırlarının dışında, kimi zaman anlamsız görünecek kadar masalımsı. nesnenin doğasına uygunluğunun önemli olmadığı bir dünya olarak karşımıza çıkar. Passeren'un da 0990, s.29) dediği gibi, Chagall
"Saf soyluIuğu ve ağırbaşlı keyfiyle, havalarda uçan sevgililerin ve müzisyen
eşekleriri yaşadığı olağanüstü bir ülkeye bizleri götürmektedir." Gerçek ve
düşün birbiriyle içiçe olduğu bu düşünce dünyası, aynı zamanda büyüsel
ilişkiletle örülür. Hayal ve gerçek arasındaki çizginin belirsizliği onun
çocuksu üslubunun en tipik özelliklerinden biridir. Yapıtlarında mistisizmc
de yer veren Chagall, gerçek yaşamın ve düşseiliğin alışı Imam ış bir biçimde kaynaştırılabildiği bir görsel dünya yaratmıştır.
Resimlerine bakarken onun geçmişte yaşamış olduğu olayları ve ilişki içinde olduğu nesneleri de değerlendirmek gerekiyor. Chagall resimlerinde
kullandığı görüntülerin, imgelerin çoğumı gerçekte yaşamış olduğu yerlerden alır. Yapıtların kurgusal boyutunda köy, kent manzaralan. figürler, ayrıntılar ve gerçekliğin ele alınış biçimi resimsel atmosferin yaratımında
önemli öğelerdir. Chagall'ın köy yaşamını simgeleyen kuşlu, inekli, eşekli,
çiçckli resimleri, yaşadığı yerlerin özlemini dile getirir. Bu nedenle çoğu
yapıtında çocukluktan kalan bu anıları, Onun çocuksu tarzı ve imgeleriyle
hayatın yeniden kuruluşuna karşı duyduğu isteğini karşımıza çıkarır.
Çocukluk izlenimlerini modern deneylere bulaştırıp bulandırmaktan kaçın
mış, köy yaşamını ve köylüleri yansıtan resimleri, örneğin çaldığı aletle tek
bir vücut olan çalgıcının resmi sahici halk sanatının tat ve büyüsünden bir
şeyler korumayı başarmıştır (Gombrich,1980, s.469)' Bunu kendine özgü
şiirselliği ile yaparken, insanın iç ve dış dünyasıyla bir bağlantı kurmaya
çalışır. Gerçekliği bütünüyle betimleyebilmek için, hayal gücü ve imgelem

yetisiyle bu iki dünya arasındaki ilişkileri, hem içeriden hem dışarıdan
bakarak resim yüzeyinde yeniden yaratır. Bu anlamda Chagall için doğ
rudan yarısıtılmış bir doğa görünümü değil, duygulara göre seçilmiş parçaların bütünlüğü önemlidir. Burada dış gerçekliğin biçimleri yerini masalsı bir dünyaya bırakır. Böylece doğa, doğaüstüleştirilirken, imgeler
aracılığıyla gerçek yaşam deneyimlerine yapılan göndermeler bir bütünlük
içinde sunulur.

Kaynakça
Bulut, Ümran. (2003). Avrupa Resminde üslup veAnlam
Ceyhun,

Demirtaş.

İlişkisi,

Istanbul
Sayı:

(1990). "Hanefi Yeter veMarc Chagall" Sanat Çevresi,

Gombrich, ER (1980).

Sanatın

Öyküsü, Çev Bedrettin Cômert,

Johnston, Gerdon. (1984) Resim

Sanatı,

İstanbul

137, İstanbul, ss.48-55

Remz: Kitabevi.

Çev. Aynur Durukan, 2. Basım, Istanbul Renizi Kitabevi

Jung, Cari Gustav. (1995). Ulysses vePicasso üzerine denemeler Çev Mazhar Candan.

İstanbul

Kagan, M. (2005). "Imgesel Modellendirme" http!/www.halksahnesi.arg/yazilar/kaganjmgeseLmodellendirme/kag an,

irageselmcdel'endinne.brm

(Erişim

Lynton, Norbert (1991) Modern

tarihi 28.02.2005), ss. 1-8,

Sanatın

Öyküsü, Çev. Cevat Çapan, Sadi

Maran, Adli. (1966). Manerden Picasso'ya 20 çağdaş Ressam, Istanbul:

Öziş, İstanbul:

Kitapçılık

Passeron, Rene. (1990). Sürrealizm Sanat Ansiklopedisi, Çev. Sezer Tansuğ, 2.

Remzi Kitabevi,

Ticaret Ltd. Yay.

basım,

Istanbul Remzi Kitabevi,

Reines, Ariana. (2005). Marc Chagall (1887-1985) "A Carnivalized trauma" http!/www.mayastendhalgallerycom/marcchagaIL
essayhtml

(erişim

tarihi 2202.2005)

Richard, LianeL (1991). Ekspresyonizm Sanat Ansiklopedtsi, Çev. Beral Madra, Sinem Gürsoy, ılhan
İstanbul:

Usmanbaş,

2. Basım,

Remzi Kitabevi

Seekel, Curt (1982).

"Çağdaş

Resimsel

Mekanın

Tipolops:", Çev Mehmet Ergüven, Sanat Çevresi,

sayı.

44, İstanbul 8836-39

Sivri, Medıne. (1999). "Yaşamın İzmde Bir Şair: Baudelaire" Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eskişehir, Sayd-2,
Cilt:9, ssl23-134
Şevki,

Abdullah. (2004). "Özgün Mavinin Şair Ressaım Marc Chagall"

http!/www.mevsimsiz.com/yazi.asp ıbolum_ad=edebiyat&yazijd=2650(Erişimtarihi.19.1 1.2004)
Turgut, Öktemgit Canarı (2003). Latife Tekin'in Yapıtlarında Büyülü Gerçeklik, Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi
Ekonomi veSosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Resimler: www.ocaiw.com/catalog/index.php lcatalog=pitt&author=297

(erişim

tarihi: 2203.2005)

