
Kültür ve Sanat 

'Bütün ya˛amımı tualleri boyayarak geçirmek 

bana özgü bir deliliktir." 

P›ERRE AUGUSTE RENO›R 

1841'de Fransa'da Limoges'da dodu. Ailesinin 

daha Renoir küçükken Paris'e ta˛ınmasıyla on dört 

ya˛ında bir porselen ressamının çıraı oldu. 

Gerçekten ressam olmak istediini anladıında 

bile, para kazanmak için; yıllarca panjur 

süslemeleri, yelpazeler, avizeler ve perdeler üze-

rine desen çizmekle ura˛tı ancak: böylelikle ı˛ık 

ve parlak renkler konusunda deneyim kazandı. 

1862'de Gleyer'in stüdyosuna girdi ve orada 

Monet, Sisley ve Bazzile'den olu˛an ve empres-

yonistler olarak sanat tarihinde kendilerine önem-

li bir yer yapacak olan bir küme ressamla kalıcı 

dostluk kurdu. Bu yıllardan itibaren 1870'lere 

kadar birçok resmi salon sergisinde eserleri 

sergilendi. Fakat. Pierre Auguste Renoir halen fakir-

likle mücadele ediyordu. Kendisi gibi parasız olan 

Monet ile birlikte Seine Irmaı kıyısında ressam 

sehpalarını kurdular. Bu iki ressamın resimleri öyle 

benze˛iyordu ki. kırk yıl sonra bu dönemin re-

simlerine baktıklarında Monet hangisinin kendi-

sine ait olduunu çıkaramayacaktı. Aynı fırça dar-

belerini ve aynı arı renkleri kullanıyorlardı. Renoir, 

Monet'in ı˛ıı kullanma biçiminden etkilenmi˛ti, 

ancak o Monet gibi doa resimleri deil insan 

betimlemeleri çiziyordu. 

Sanatçının etkilendii dier ki˛iler de Delacroix ve 

Lautrect idi. Renoir özellikle Delacroix'nin renk-

lerinden çok etkileniyordu. 

Bu çalı˛malar sürerken 

Renoir biriktirdii bir mik-

tar parayla Güzel Sanatlar 

Akademisi'nde resim ve 

anatomi dersleri almaya 

ba˛ladı. Fakat hiçbir 

zaman akademik bakı˛ 

açısını beenmedi. Öte 

yandan da bu dersler ona, 

iyi bir ressam olması için 

temel bilgi ve disiplini sun-

maktan geri kalmadı. Bu 

dönemde Raphael. Titian 

ve Rubens her zaman 

beendii ve dikkatle 

inceledii ressamlardı. 
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Orta sınıfın ya˛amın tadını çıkardıı bir dönem ve 

bu dönemki ahlaki yapısı Renoir'in tablolarında 

da göze çarpıyordu. Özellikle sanatçı gençlik 

yıllarında, bu ruh durumunun sevincini, mutlu-

luunu ve gev˛ekliini yansıttı tablolarına. Onun 

ilk ba˛arısı "Ate˛in Çevresinde Geyiiyle Dans 

Eden Esmeralda" resmiyledir. 1864'te bu resim 

Paris'te Fransa'nın resmi sergi sarayı olan Salon'da 

sergilendi. Ama Renoir, bilinmeyen bir nedenle 

sergiden sonra bu resmi yok etti. Bu da 1866 ser-

gisinde geri çevrilmesine sebep oldu. Ancak, 

izleyen yıllarda resimleri düzenli olarak kabul 

edilmeye ba˛landı. 

1870'li yıllara gelindiinde Renoir'in portreleri ün 

elde etmeye ba˛ladıysa da bu uzunca bir süre 

ekonomik bir ba˛arıya dönü˛emedi. Tersine sanatçı 

sık sık resimlerini günlük gereksinimlerine kar˛ılık 

dei˛ toku˛ etmek zorunda kalıyordu. 

1873'te Louvre'un ünlü salonu, renkleri kullanma 

yöntemi yüzünden sanatçının resimlerini yine red-

detti. Ertesi yıl Renoir, Monet ve ba˛ka sanatçılar 

yeni bir sergi düzenlemeye giri˛tiler. Bir yıl sonra, 

ilkbaharda, Salon'un dı˛ında yeni bir sergi açıldı. 

Empresyonistlerin ilk sergileri olan bu sergi, onları 

çok tatmin etmese de karamsarlıa da itmedi. 

Renoir'in empresyonist bakı˛ açısının son bulması 

1878'de yeniden Salon'a ba˛vurduktan sonra ken-

dini empresyonistlerden uzakla˛tırmaya ba˛ladı. 

1881'de parasal kaygılardan büyük ölçüde kurtul-

du. Ertesi yıl. açık olarak onu korkuttuunu söyle-

dii devrimci görünü˛ten uzakla˛mak istediini 

söyledi. Bu yıllara geldiinde Renoir artık kendi-

ni "empresyonizmin götürebilecei denli uzaa 

gelmi˛" görüyordu. 

Bu fikrini; "1883'e doru çalı˛mamda bir çe˛it dur-

gunluk ba˛ladı. Empresyonizmin suyunu çıkar-

mı̨ tım ve sonuçta ne boya boyayabildiimin, ne 

de ˛ekil çizebildiimin kanısına vardım" sözlerinde 

görüyoruz. 

Onun ›zlenimcilerden uzakla˛masının en büyük 

sebebi ›talya yolculuuydu. Bu yolculuk sırasında 

büyük ›talyan yalı boya ustalarını ke˛fetti. Bu da 

empresyonizm konusundaki ele˛tirilerini güçlendir-

di. Döndüünde resimlerinde daha büyük bir 

birlie ula˛mak için çaba göstermeye karar verdi. 

O sıralar beendii ressamlar arasında Courbert. 

Watteau ve Fragonard vardı ve onu izlenimciler-

den ayıran en büyük tavır da "hala müzedeki 

büyük ustaların resimlerini incelemenin çok yararlı 
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olacaı dü˛üncesi" idi. Çünkü empresyonistler, 

geçmi˛i ve klasik olanı reddetme eilimindeydi-

ler. Klasikçiler, iyiye doru bir gidi˛ olduunu 

savunuyorlardı. Ama Renoir, kötülüün de resme 

girebileceini ve ya˛ananın darlık içinde gerçek-

le˛tiine inanıyordu. Yani; karamsar bir tutum içine 

girmi˛ti. Zamanla "klasiin dı˛ında hiçbir ˛ey yok-

tur" vargısına ula˛an sanatçı, ne denli usta olursa 

olsun, bir sanatçının her zaman örenebilecei 

yeni pek çok ˛ey olduuna inanıyordu. 

Bu dei˛iklii gösteren eser de "fiemsiyeler" adlı 

tablosudur. Bu dönemde zamanının temalarından 

daha kalıcı temala-

ra yöneldi ve çıplak 

resimlerine aırlık 

verdi. 1880'lerde 

Renoir'ın empres-

yonistliin hafif 

renklerinden git 

gide uzakla˛tıı gö-

rülür. Aynı zaman-

da; bu döneminde. 

youn olarak belli belirsiz ortamlarda genç kızların 

tablolarını yapmaya giri˛ti. Biçemi ustala˛ıp 

yalınla˛tıkça mitolojik temalara yöneldi ve yeledii 

kadın tipi daha olgunla˛ıp büyüdü. 1887'de 

Yıkananlar olarak bilinen bir dizi çıplak resim 

çalı˛masını tamamladı. 

Sanatçı romatizmaya yakalandıktan kısa bir süre 

sonra 1897'de Nice yakınlarındaki Cagnes'a 

ta˛ındı. ›lerleyen yıllarda Renoir'ın romatizması 

onu iyice zayıflattı ve 1903'ten ba˛layarak ya˛amını 

güney Fransa'nın sıcaında sürdürmesi gerekti. 

1912'de romatizması o denli ilerlemi˛ti ki artık 

koltuksuz gezemiyordu. Buna kar˛ın ya˛amının 

son günlerine dek resim yapmayı sürdürmeye 

kararlıydı. Son zamanlarda parmaklarının arasına 

bir fırça balıyor, o ˛ekilde resimleri üzerinde 

çalı˛ıyordu. Bu dönemde ayrıca heykeltıra˛lıa da 

el attı ve kendi gücü yetmediinden yanında 

bulundurduu asistanlarını yönlendirerek, onların 

yarattıklarını denetliyordu. 

1915'te karısı. I. Dünya Sava˛ı'nda yaralanan 

oullarına bakmaktan yorgun dü˛erek öldü. 
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Kendisi bundan dört yıl 

sonra öldü. Ölmeden bir gün 

önce "Henüz ilerliyorum" 

diyordu ve aynı gün 

Louvre'a son bir kez been-

dii resimleri görmek için 

gitti. Ertesi gün bir çiçek 

çalı˛masını tamamladı ve 

"Bugün yeni bir ˛eyler 

örendiimi dü˛ünüyorum" 

dedi. 

Dekoratif bir ressam olarak 

görevini yerine getireme-

diini söyledii halde Renoir 

hiçbir zaman görkemli ve 

dekoratif unsurlarla ˛a˛ırtıcı 

eserler verme becerisini kaybetmedi. Sanat deney-

imine porselen süslemekle ba˛lamı˛tı, bunu 

ya˛amında önemli bir nokta olarak görmek hiç de 

yanlı˛ deildir. Bütün çalı˛malarının gerisinde par-

lak, saydamsız porselenin üstüne pırıltılı renk dar-

beleri uygulayan genç Renior'ı bulmak 

mümkündür. Bu deneyim sanatta sadece dekoratif 

olarak ele alınan unsurların varlıından haberi 

olmasını saladıı gibi, derinin kendi parlak ve 

saydamsız yüzeyini büyük bir ustalıkla vere-

bilmesine de neden olmu˛tur. 1860'ların gittikçe 

daha parlak renkleri kullanan empresyonizmi, 

gençliinde tanıdıı renkli dünyanın bir tekrar-

laması olarak onu kendine çekmi˛tir. 

Renoir'in resimlerinin büyük çapta beenilip 

sevilmesi isteklere cevap verdiindendir. Çünkü. 

Renoir'in temel doal kavramlara uyguladıı sanat-

sal düzenlemeleri ho˛a gidenin üstünde önemle 

durması, dekoratif olanı bilmesi, ya˛amda iyimser 

unsura önem vermesi, bunların hepsi tam olarak 

ya˛amımızda yapmak istediklerimizle bada˛mak-

tadır. Kim daha genç, daha zayıf, daha çekici 

görünmek istemez ki. 

Renoir'in bir sanatçı olarak gittikçe ün kazanması 

sanat otoritesini yava˛ yava˛ zayıflatacaktır. Daha 

yüksek çevrelerde sonraki resimlerinin feci etki-

lerinden dolayı kısmen ünü zedelenmi˛tir. Çünkü, 

sayılamayacak kadar çok çikolata kutusu resim-

lerinin dolaysız olarak yaratıcısı olmu˛tur. Fakat 

en güzel eserlerinin dokunulmazlıı her zaman 

aynı kalacaktır. Çünkü sadece beceri ve fırsatçılıı 

birle˛tirerek taklit edenlerin aksine. Renoir'in kendi 

resimleri ve inandırıcılıı arasındaki kaçınılmaz 

beraberlikten doan kendi yanlı˛lıkları ve erdem-

leri bulunmaktadır. 
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