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Alman dışavurumculuğunun"Brüeke" grubunun bir üyesi olan atta Muel

ler, resimleri ve sanat anlayışı ile, Alman dışavurumeuluğu içinde, hatta

kendi grubu içinde, biraz izole bir konuma sahiptir. "Romantik bir dışavu

rumcu"! "Brücke'nin gölgesindeki ressam"- "Bastırılmış dışavurumcu''-"Çin

gene ressamı'" vb, gibi alçaltıcı sıfatlarla anılan ve kendini geliştirmemişol

makla suçlanant Mueller, sakin, mütevazı ve iddiasiz tavrıyla, kabına sığma

yan diğer Brücke üyelerinden ve başka dışavurumeulardan çok ayrı bir ki

şilik göstermekte.> aynı kontrast Brücke'nin diğer üyelerinin sert resim üs

lubu ve renk kullanımı ile Mueller'in dingin üslubu ve sakin renkleri ara

sında da görülmektedir.

Aslında, yukarıda aktarılan bazı olumsuz görüşler belki de Mueller'in kate

gorize edilmesindeki zorlukla ilgilidir ve Mueller, Brücke'deki kendi grup

arkadaşları (özellikle Kirehner ve Heckel) tarafından çok beğenildiği, hatta

yüceltildiği halde, zamanın eleştirmenleritarafından fazla takdir görmemiş,

yakın zamanlara kadar da, birkaç küçük notun dışında, Mueller hakkında

etraflı bir araştırma ve dokümantasyon yapılmamıştır. Bu durum önce

1993'de M.A Lüttichau tarafından bir Mueller biyografisinin yayınlanmasıy-
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la değişiyorv, 2003 yılı da Mueller'in yeniden keşfedildiğibir yıloluyor: Mü

nih'te, Mueller'in eserlerinin çeşitli yerlerden derlenmesiyle, 21 Mart-22 Ha

ziran 2003 tarihleri arasında, geniş kapsamlı retrospektif bir sergi düzenle

niyor ve bir katalog çıkarılıyor. Gene 2003'de, ].P.G. von Hohenzollern ve

M.A.Lüttichau tarafından hazırlanan ve Mueller'in eserinin yedi yazarın in

celemeleriyle her yönden ele alınıp tartışıldığı bir kitap yayınlanıyor.?Bu ki

tapla Mueller'in birçok bilinmeyen eseri gün ışığına çıktığı gibi, ilk defa bü

tün eserlerinin bir listesi de yayınlanıyor. Geniş yankı bulan bu sergi ve ki

tap, ölümünden 73 yıl sonra Mueller'in nihayet daha objektif bir şekilde de

ğerlendirilmesine ve daha doğru bir yere oturtulrnasınaolanak veriyor. Ya

zımızın amacı da, yeniden keşfedilen Mueller'i, bu son bilgi ve görüşlerin

ışığında tanıtmaya çalışmaktır.

Önce Mueller'in kısa bir biyografisini vermek istiyoruz. Mueller 1874'de

(bugün Polonya'da bulunan) Liebau'da doğdu. Lise öğrenimi ile arası pek

iyi olmadı ve 1890'da Görlitz'de dört yıl sürecek olan taşbaskı çıraklığına

başladı. Burada yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekince, babası sanat tahsili

yapmasına izin verdi ve 1894-96'da Dresden Sanat Akademisi'nde okudu.

1898'de gene eğitim amaçlı olarak Münih'te bulundu. Daha sonra Dres

den'e dönerek 1908 yılına kadar burada kaldı. 1908'de Berlin'e taşındı.

1910'da Berliner Secessiorı'da resimleri reddedilince, aynı durumda olan

Brücke grubu üyeleriyle tarııştı, onlarla birlikte "Secession'da Reddedilenler"

sergisini açtı ve Yeni Secession'un kurulmasına katıldı. Mueller'in resimle

rinden etkilenen Brücke grubu üyeleri, onu gruba davet ettiler ve böylece

Mueller 1910'da Brücke'ye katıldı. Brücke'nin 191O'da Dresden'deki ve

1912'de Berlin'deki efsanevi sergilerinde yer aldı. Brücke üzerinde aşağıda

daha ayrıntılı olarak duracağız. Brücke'nin 1913'de kavgalı bir şekilde da

ğılmasından sonra da grup üyeleriyle arkadaşlık ilişkilerini sürdürdü. i.

Dünya Savaşı'na asker olarak katıldı. Savaş sonrasında 1919'da Breslau Sa

nat Akademisi'ne profesör olarak atandı ve 1930'da ölümüne kadar burada

çalıştı. Mueller'in özel yaşamı başka pek az ressarnda görülen bir şekilde re

simlerine yansıdığından ve birçok resminin anlaşılması için bir anahtar ro

lü oynadığından, aşağıda bu yönde bazı detaylara değineceğiz.

Brücke
Dışavurumculuk 20. yüzyıl başlarında izlenimci1iğe karşı bir hareket olarak

gelişti. Fovistlerden fütüristlere, Brücke ya da Blauer Reiter grubundan Da

daistlere kadar çok geniş bir yelpazeye yayılan akımlar, dışavurumculuk

şemsiyesi altında düşünülmektedir.Hermann Bahr'' bu konuda şöyle söyle-

6 M.A. von Iüttichau, Otto Mueller emRomantiket unter den Expressionisten, Du Mont Buehverlag, Köln, 1993
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8 H. Bahr, Dışavurumeuluk, 224-229. [Modernizmin Serüveni, Hazırlayan Enis Batur, YKY, 20021 kitabında bölüm.



mektedir: "Bu e n yeni resim ok ulunu oluş

lllran mezhep ve gru p lar birbirle rine söv üp

saysa lar da, he psinde ortak olan b ir şey var

dır. Üzerinde anlaşuklan bu tek nokta. hep

sinin de izlenimcilikten yüz çevi rdiği . hatta

ona karşı olduğudur." i z len imci liğin ışık ve

renk etüdleriyle belirti bir a n ı yakalamaya

ç a lış ına kaygıs ı, bu ye ni akımla rın sanuıcr la

rı tarafından xun'i ve ed ilgen bulunmakta:

sanatçılar dünyanın da içine ,ginJiği ça lkan

tılardan etkilenerek, ke ndi içle rinde ki fırtı

nala rı tu vale aktarmak istemekted irle r. ı i.

lsnhr. bu konuda da şunları yazma ktadı r.s :

" Uygarlık tarafından yok edilmenin e~iAil1e

gelnuş olan bizler, içimizde yok edilemeye

cek güçler buluyoruz. Dısavurumculuk.

hapsedildi ğ i zin da ndan dışarı ç ıkmaya ça l ı

şa n ruhun belirtis idir."

Alman ckspresyonizmi ı d ışavurumcu lu ğu ı

ve onun en dikkat çekici grubu olan Brüc
ke (kelime anlamı "köprü'xl ür) bazen neredeyse dışavururnculuğun kendi

s iyle ya da doğu .uyla ö zdeş lcş t iri lmek tcdi r. Ku kanı . söz konusu ekol ün ve

onun temsilcisi o lan bir grubun, d ışavurumculuk içi nde oynad ı ğ ı ü ne mli ro

hi göstermest ha kımından ilgine tir. Brückc'nin bu etkisini relative etmek

için , Picrre Cabanc, aynı )'11<1:1 ( 190; ) ortaya ç ı kan Fransız Fovlarına işaret

ederek, "Renin iki kıyısında , Alman üncü sanatı ile Fransız öncü sanatı kar

şı karş ı ya durmaktad ı r, ama ilk ateş edenler Fransızlar olmuştur" demekte

dir. Lo Burada bu ıa ruşnıayu girmeycce ğiz. an cak Il, Caba nc'nin aynı yazıs ı n

da n şun l a rı da a lı ntılamakta fayda g örüyoruz : " Fra nsız Fovlan'mn, resi m sa

natını kökünden değiştirmek gibi bir nivctlcri uc hiç yoktu; yeni yollar aç

mayı . sanatta yen i bir sayfa başkurnayı da hiç düş ünm üyorlardı . istedik leri

tek şey, ken d ilerinde tutku derecesinde var o lan renk ş iddet i n i dile getir

me k ve o nu e n güçlü, e n görkemli noktasına ulaşurmaku. Buna karş ı lık.

Dresde n d örtl üs ü, dönemlerinin resim sa natını altüst etmek istiyo rdu ,"

Burada sözü edilen "Dresde n d örtlüsü". 7 Haziran 190,'de Dresden'de

"Brückc" grubunu kuran, Dresden Teknik Üniversitesinin dört mimarlrk öğ

re ncisi tresim öğ renc is i değil!>, Errıst Ludwig Kirchrıcr. Fritz Blcyl. Ench

Hcckcl ve Karl Schmidt-Rortluff'dur. Gruba 190ô'da Emi! Nolde. Max Pc-chs-

9H Bahr, Dışaeurumcuuk, 224·229 [Modernıımm sewem, Hazırlayın Enu Batıır, YKY, 20021 kıı.WUld3 bolam
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te in ve Cuno Amie t ka tıldı. Gruhun. fa

aliyetlerden haberdar edilen "e sayıları

za ma n zamarı l Oö'e yaklaşan pasif üye

leri de vard ı. i 90Tde Noldc ve Bleyl

grupran ayrı ld ı la r. 19 10'da Otıo Muellcr

gruba katı ldı. J9J 2'de Peehstein ayrıldı

ve grup da iç ta rt ışmala r neden iyle fiilen

dağıldı. 27 ~laylS 1913'de pasif üyclerc

g önderilen hir yazıvla gruhun sona erdi

ği resmen bildirildi .

1905-1909 dönemini Brückc 'n in cesitli

arayışlar içinde bulunduğu ve olgunlaş

tığı hir kulueka döne mi o larak kabul et

mek doğru o lur. 191O'a ge l i nd i ğ inde ar

tık "Brück e-stil i" o rtaya cı k ınışu Parlak

renk le r, ça rpıc ı renk koruracılun . renkle

rin doğalolmayan biçimde kullanımı.

keskin konturlar. düzlemsel res im kur

gusu, fig ürlerele dcformasyonlar ve taş

kın bir resmetme anlayışı.

1910-191 2 y ı lları, Brückc'nin . yeni yarat

tığı sanat ıy la resim dünyasını etkilediği

yı ll a r oldu, Kulueka yıllarında birlikt e

çal ı ş mayı ve karşılı klı etkilcn rneyi seven

ve ardyan grup üyeleri, olgu rıla şmayla

bir likte , doğalolarak genel grup üs lubu

içinde birevsel kimlikler de kazandılar

ve buna grup içi dinamikler ve öncelik

tartışmalan da ek leni nce, grubun dağıl

mas ı kaçın ı l maz oldu, Ama bu no ktaya

geli nd iğ i nde grup ço ktan amacına ulaşmış ve izlcn imci l i ğe ka rş ı e n ça rp ıcı

ant ite zlerden birini ya nunuşu.

Brücke-Mueller iliş kis i

Yukarıda verdiğimiz rarihlerin de gösterdiği üzere, Mueller 1910't.la Brüc

kcye katıldığmda. Brückerıirı tarzı olgunlaşmış durumdaydı: aynı şekilde

xıueller de yetkin hir üsluba ulasmış . özgün ve bağımsız hir sanatcıydı . xtu

eller'in ke ndi gehşinu üzerinde ayrıca duracağız, arıcak şu noktada vurgu

lamak istediğimiz önemli husus, Brücke'nin diğer üyeleriyle Mueller'in, st il

lerinin oluşma d öneminde birlikte cvrümcmiş oldukla rıdır.

1910't1a Be rlin 'de tamşuklannda karşı lık lı bi r afinüc- o rtaya çık ıyo r. Özellik-



le Brücke üyeleri Muel lcrin resimlerinden çok e t

kileniyorlar ve onu gruba davet ediyorlar. İddialı

ve avangardist bir grubun, kendi halinde bir res

saımlan cıkilenmesinin önemli bir nedeni var as

lında : Brücke üyeleri, kulueka evrelerinde , kendi

ortaya koydukları, sanat ve yaşamın hirliği ilke

sinden hare ket le , ,;oğu kez Dresde n yakınlarında

ki kırla rda Ye göllerde çıplak modeller le bir likte

ça lış ıp, eğleniyorla r ve çıplak insanın serbest do

ğadak i resm ini yapmayı , sa na t ve yaşam a ras ı nda

ki ha rmoninin ideal bir örneği olarak görüyorlar,

Ama tam da bu konuda, insa nla doğanın birliği

ve bütünleşmesi ve bunun resmedilmesi konu

sunda, Muelle r aşılmaz bir ustadır ve bütün al çak
gönül l ülü ğü i 'inde , Almanca terimiyle "Ur-Bilde r''

yapmaya çalışıyordu. II (Çevrilmesi zor olan hu

kavram, arkaik resimler, ilk-resimler. resimlerin anas ı gibi kavramları çağ

rı " u rıl'or . )

Bu koşullarda Muellerin grup üyesi olmasının,

izo le yaşayan ve ça lışa n bir ressam için bir onur

landum a o lduğu kadar. grup için de bir presti j

kaz.uumı okıuğu anla şıhyo r.

A. i lüncke. bir incele mesinin başlı ğuu "Brüc 

ke 'n in "doğal" üyesi" o larak koymuş tu r.t- Bunun

la söylcnmek isteniyor ki, Mueller ve Brückc üye

le ri hiç karşılaşmasalardı dahi , Muclle r' i Brüc

ke'rıin üyesi kabul etmek gerekecekti! Gene de il
ginç hir şek i lde. bu ressanıla bu grubun karşılaş

ma noktaları , bir anlamda aynı zamanda farkhlas

IlKI noktalarıdır. Çünkü Mueller kendi temasına

devam ederken, Brücke artık "şehirlileşrnekte".

kırlan değil şehirleri. doğadaki na if çıplakları de

ği!, har kadınlarını çizmeye başlamaktad ır. Hrüc

ke 'yi ası l Brücke yapan resimler de işte bu res im

lerdir. Avan gardi st hi r hırsa sahip olmayan Muel 

le r, bu gelişmenin dışında ka l mıştır. Mue ller'c

"Brück e'nin gölgesindeki ressam" denmesini n ne 

deni de sanırız bu dur.

II lı! A 'on lıittichau, ~n Lebespaaren, Dcppeipcrın eıs und anderen Fgureebıldem One Mueller's Bılderwelt, 67·7~

[Ouc Mueller, Huırbyanbr JGPvon Hohemcllem, Mlo. von ııncbaı, Prestel Verlag,20031 koomda bokı.m
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Brücke-vtucllcr iliskisine dair eklemek istediğimiz bir husus. resim chsmda

her türlü ve çok sayıda baskı da yap::ın Brücke üyelerine. taşbaskı çırağı ola-



rak 4 yıl cahşnuş ve eğitim gür

m ü ş olan Muell er'in teknik kat

kı ve ya rd ım l a rı nın o lmuş olma

sld ı r. 1~

Bunun dışında Mueller, Br ücke

üyelerine yağlı boya ye rine tut 

kal -boya ya da tompera kullanı

mını da öğ reriyor.l> Boyar mad

denin yağ ye rine tutkalh su ya

da yumurta akıyla (bazen sa n

xryla) karıştırılması dah a hı zlı

kuruma ve böylece geniş yüzey

boyamalarında avantaj sağlad ı

ğı gibi, renklere daha so lgun

ışıkta bile sayda m bir canl ı lı k

ve riyor. Mueller böylece , yağl ı

boya kullanımının yavgmlaşrna

sından sonra yüzyı llardı r kulltı

nılmayan bir ortaçağ tekniğini

tekrar canlandırmış oluyor.

Mueller'in Resmi
Mucllcr'In adın ın iki anlamlı hir

biçimde "Çlngenc Ressa mı lına

çı kmış olmasının nede ni , ya şam ı bO)llII1Ca a ma özellikle son 5-6 yıl ı nda çok

sayıda resimde çingene yaşamınuan sa hneleri iş l emiş olması ve ı 927'de de

"çtngc nc dosyası " adı verilen ayrı bir dosya çı kamuş olmasıd ır. 1924-.10 ara

sında yaz ayla rını Macaristan. Bulgarista n ve Roma nya gibi çingenelerin

y:ıygın o lara k bulundu ğu ülke lerde ge,'i rdiğ i de biliniyor . Çingenelere duy

duğu bu yakınlık nedeniyle , anne ta ra fından çingene olduğu iddiala rı orta

ya atılıyor. Bu iddialara ke ndisi nin karş ı ç ı kmaması . ayrıca yazar dayıs ı C.

Hauptmann'm bir rom anmda hir cingene-y i roman ka bra marn yapması. bu

ded ikod unun bir mitasa dönüşmesine yo l açıyor. Tabii ki bir ressamın et

nik k ökeni de ğil . sa natı öne mlidi r. fakat zam:ının to p lumu nda çok marjinal

bir gnıp olan çingenelerden b öyle bir ressamın çıkması ilgi konus u o luyor.

Üstelik hu söylent i so nue ta Muell e rin k iş i olarak doğası nın da ha iyi :ınl:ı

şrhnas ına da yol açmıştır. Mucllcr'in çingene resiml eri konusunda doktora

yapan T. Pirsig l 1 bu yak ışurm.mm gen.;ekd ı.';' ı o lduğunu gösterme-ku-dir. Pir-

13 G Bouda ılle, Ixpressicnists, elpme Fme Arts eelleeten ltd, 1976
14 T Piısıg , one zuelleı Mythosund wahrhe ıı, 12-4·132 IOllO Mudler, Hıznlavanlar JGP von ucbenecllem
MA von Lüınchau, Prestel Verlag, 2oo3J kitabında bölüm
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Resım 7,
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sige göre Muell er için en ö ne mli üç kavram, sev gi, mutluluk ve hürriyet

o lup , hunun çinge neler için de ge çe rli olmas ı , onu bu topluluğa yak ın laş

urrmştır.

Benzer bir yo rumu A. Birthaclrn cr de yapmaktadırt '' . "Mucllcr'in büt ün ya

şam ı bo yun ca çingene konusunu ele a ldığ ın ı görüyoruz , Belki de bunun

nedeni. Mueller'in to plum un kenarında yaşayan hu gö çebe insanlarla , on

ların bu ğımsrz, s ı rad ı ş ı. kanaatkar yaşam ta rzıyla özdeş leş me iste ğiydi ."

"Kaybol an ce nne t"in peş inde olan Mue ller. çingene lerin aslında zo r olan

günlük yaşamlarını da (...izmiyor: b u resimlere rom an tik bir d uygu ve cgzo

tik bir e tki hakim . Lüttichau'nun ifadesiyle tv, "Otto Dix ve Georges Grosz

dünyanın su çu bo ğ ulmuş olmas ından yakımrla rkcn. Mue lle r sevgi dolu in

sa nlar ve güzel man zaralar çiziyo r." Muel le r'in he rhangi bir toplumsal eleş

tiri niyeti olmamasına rağmen , Alfred Se lı nıeller tara fından "insan ha kları

dosya sı" olara k g örü len!o "çingene dosyası"ndan bir ö rneğ i Resim ı 'de ve 

ri yonız .

LS A Bsthaelmer, Ekspresyonren veYnmlr Yıllar, 14·19 [Eksp resyonı.ı:m ve scnrau, Wupperul, Von der
Heydt Miızes ı Koleksrçcnu, 19911 knabmda bölilm
16MAvor.Limichau, Von Liebespaaren, Doppelportneıs undinderen Figurenbildern Otto Mueller's Bılderweh, 67-74
löuc Mueller. Hanrlaçanlar J.G P von Hohenrcllern, MA von lutnchau, Prestel Verlag, 2003) kıtabında bolum



Muellcr'e yörıclt i len "kendini geliştirrnediği ve

hep tekrarladığı" e1eştirisjl~,18 üzerinde de dur

mak istiyoruz, Muel le r'in 1910 sonrası resiml e

rinin he m tematık olarak, hem de üs lup açısin

dan fazla bir çcş itlcnmc gö sıcrmcdiğ i doğru 

dur. Anca k bu yıla gelindiğinde, Mueller 3(, ya

ş ı nda, olgunlaşm ı ş bir üslubu "c net leşmiş te

matik te rcihleri o lan, eriştiği duyarlıl ı k ve tek

nikle avangardist bir grubu hile etkil eyebilen

bir ressarndı. 13u noktadan sonra neden ye ni

arayışlara girmediği sorusunun haklılığı tartış

maya açıkur. Bun a ge ne de hir cevap verme k

ge reki rse , bu cevab ı herhalde Muc llcr'in k i şilik

özellikler inde aramak doğru olur. Muellerin.

Brückedek i arkadaşla rının aksine , zaten hiçbi r

za ma n güçlü bir to plumsal eleşti ri motivasyonu

olmamıştı. O hep içe dönük, kendini arayan.

gönüllü gittiği \ 'C hastalanıp sıkıntılar çektiği sa

vaşı bile bilin ç altına iterek. isıirahat izinlerinde

savaşı de ğil . ~ent.' kendi temalarını çize n, son

ıahlilde de kadın-erkek ilişkisinin ma hiyet ini

anlamaya "e insan-doğa harmonisini resmen ne ye calışa n hir indivi du alistt i.

Muelle rin 1910'tb n sonra neden ul'ğişml.'d iği so rus u ye rine, 1910'a na sıl

geldiği sonılacak olsayd ı , o zaman büyük bir de ğişim geçird i ği g ör ülcbile

cekti aslında . Ama hu hile ancak son 10 y ı lda kavrarıabilmiştir ve 1910 ön

cesi döneminin incelenmesini zorlaştıran da bizzat Mueller'in kendisi ol

muştur, Çünkü rn ükcrnmeliyetçi bir sanatçı olan Mucller. 1919'da Berlin'den

Brcslau 'yu tasmmas: sırasında 200 resmini. e~i vıaschkaya yaknrmısur. (So

bada vaknmuştır! )19, Cda nge' nin tesbit ierine göre, kolcksiyonlarda bulun

duğundan dolay ı bu yak undan kurtu labilen . 1900 öncesinden sadece J 1 "c

1900 4 ı 9 Lo arası ndan 30 res im ka l rruşur.t ? Muel lcrirı geçirdi ği evri mi göre

b ilmek için bu resimle rek-n birka çma göz atmak yeter ı bkz . Resiıu 21. Muc l

le r' in bir "auıodidakt " (kendi kendini c ğ iten) olduğu anlaşı lıyor. Az sayıda

ki bu erken resimlerin gösterdiği üzere. etkilendi ği ilk sanatçılar Arnold

Bôcklin n : Fr.ınz "on Stuckdur.!? Daha sonra , kompozisyon kurgusu 3 (,,'1

sindan. Hans von 7\ larees "c P, Ceza rınc'dan etkilc niyo r.v"

17D El~er, ExpresslOMmus, Benedıkt Tası:heıı \lerug. 1994
18B HissfoMe'T, oııc Muelkr un ilbtrlıaupt nıclıı weurender IbJtr,hı:p Ilwwwbela 1996 drJ1ı rrıtıJr r/rnurllrr Iıım!

19C tange,'Murllrr 90T "'ueller',
A.r1rnerlrungC'n tu emem rabeni retstenen Fnıhwerk, 12·20. lonc Mueller, Huırlayanlaı ] GP 90n Hcbemcllem,
MA vonlınncbau, Prestel Verlag,20031kıtabında bchısı

20 MA von Iııtnchau, \tın Lebespsaren, Doppelpcnnea undaneeren Fıguıenbıldern Otto Murlleı' s Bılderwek, 67-74
löuc IJ.ur!ler, Hazıılıyır.lır JGP von Hcheerollem, MA von Lııttiehau, Prestel Verlag,20031 kıuhmnı hnkı'"
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vluellerin erken döneminde de. olgunluk döneminde de vazgeçernediği te

matik tercihlerinden birisi. kendisini eşleriyle birlikte resmetmekti . Resim .~

n: Resim - ı'dc Mucller'! ilk eşi Maria .\ ıayerhofer (kısa adı Maschka ı ile gö

rüyoruz. İkinci resim Mucllerin xlaschka'dan ayrılmasından hemen sorıra

vapılnuşnr. Bu iki resim de, Mueller'in erken dönemi ile olgunluk d önemi

arasindaki büyük değişimi g östermektedir. Resim :;\ic: xtuclk-r. Breslau

Akademisi'nde göreve baş laymen. ilk eşinden ayrılarak yaşamaya ha~ladığı

ö ğ rcncis ! lrcne Altınann ile g örülmektcdir. Irene Altmann yahudidir ve ai

lesinin muhalefeti nedeniyle Mucllcr ile evlerimeleri mümkün olmanuşur.

xtucllcrin kendisini resimde hir yahudi gibi göstermesi. masanın altındaki

köpek. lrenenin başındaki yanın hale. zengin psikoanalitik yanımıara mü 

saittir. vlucllcr. ilk L'~i .\laschka 'yı cıkık elmacık kemikleri \ 'C ince çcnesiy

le, neredeyse bir tipolojiye stilize ederek pek çok resminde kullanmış. hat

ta arkadaşı frene Altmann'ı ve daha sonra ~, ve 3, cşlcrini uc resmederken



bu yönde deforme etmiştir. Bu yaklaşımı Lüttichau-! tarafından "Ur-Bild"i

(ilk resim) yaratma arayışı içinde "Ur-Prau"yı (ilk kadın) yaratma güdüsü

olarak yorumlanmaktadır.Otto Mueller'in eriştiği "Ur-Bild" olarak, bazı ya

zarlar tarafından Resim 6 gösterilmektedir.22,23,24 Mueller'in naziler tarafın

dan 1937'de "yozlaşmış sanat" olduğu gerekçesiyle toplatılarak çoğu imha

edilen ya da kaybolan 357 resminden arta kalanlardan biri olan bu resim,

Mueller ve Maschka'nın şahsında, "ilk-erkek" ile "ilk-kadın"ı doğanın

kucağında ve sonsuz bir üçlü harmoni içinde göstermektedir.

Mueller, taşbaskılarında da doğa-insan harmonisini aynı duyarlılıkla işlemiş

tir. Bunlara Resim 7 ve Resim 8'de iki örnek veriyoruz. Değinmek is

tediğimiz bir diğer husus, Mueller'in bazı taşbaskılarını baskı sonrası elle

renklendirmiş olmasıdır.ö Bu durumu, baskının altına kendi eliyle "hand

koloriert" ("elle renklendirilmiştir") diye yazarak belirtmiştir (bkz. Resim 8).

Yazımızı Otto Mueller'in kendi sözüyle-e ve bu sözü en iyi örnekleyen

resimlerinden biriyle (Resim 9) bitirmek istiyoruz:

"Benim gayretlerimin esas amacı, doğanın ve insanın bende yarattığı duy

gulanımı mümkün olan en büyük yalınlık içinde ifade etmeye çalışmaktır."

21 M.A. von Lüttichau, Von Liebespaaren, Doppelportraets undanderen Figurenbildem : Otto Mueller's Bilderwelt, 67-74.
[Otto Mueller, Hazırlayanlar: JG.Pvon Hohenzollern, M.A von Lüttichau, Prestel Verlag, 2003] krabmda bölüm.
22B. Hassforther, Otto Mueller : Ein überhaupt nicht weltfremder Maler.http://www.belaI996.de/ltterature/mueller.html
23Otto Mueller, Hazırlayanlar: JG.Pvon Hohenzollern, MA von Lüttichau, Prestel Verlag, 2003.
24 MA von Lüttichau, Von Liebespaaren, Doppelportraets und anderen Figurenbildern : Otto Mueller's Bilderwelt, 67-74.
[Otto Mueller, Hazırlayanlar: JG.Pvon Hohenzollern, MAvon Iüuichau, Prestel Verlag, 20031 kitabında bölüm
25 D.P Wolf, Die Kunst Otto Muellers aus derSicht eines Sammlers, 162-186.[Otto Mueller, Hazırlayanlar

J G.P von Hohenzollern, M.A. von Iüttichau, Prestel Verlag, 20031 kitabında bölüm.
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