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Projemizde bir çok ressamın, akımların öncüsü olduğunu

ve bunu eserlerinde belirgin olarak gösterdiğini göreceğiz.
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Sanat tarihi içinde var olan sanat akımlarının ortaya çıkışında yönetim

şekilleri, sosyal gelişmeler, bilimsel ilerlemeler vs birçok öğe rol

oynamıştır. Bu akımlar kendilerinden önceki akıma bir tepkidir.

Rönesans da denge, sadelik, ölçüler önemliydi. Her şey matematikle

anlatılıyordu, kompozisyonlarını bile matematiksel kurallara bağladılar.

Yeni bir dünya görüşüyle birlikte barok bu kuralcılığa bir tepki olarak

doğdu, hareketlilik, derinlik ortaya çıkmış, Rönesans resmindeki simetri

bozulmuştur. Realizm’den önceki sanatlarda konular, şekiller seçilir en

gösterişli bir şekilde yansıtılırdı. İşte doğayı olduğu gibi vermek,

gerçekçi olarak canlandırmak için realizm ortaya çıktı. Empresyonizmin

ortaya çıkmasında sanayileşmenin, kent yaşamının büyük etkisi olmuş,

kendilerini doğaya atan ressamlar güneş ışığını keşfetmişler, güneş

ışığının renkler üzerinde yaptığı farklılıkları tuallerine aktarmışlardır.

1.ve 2. dünya savaşı sonrasında ressamlar tepkilerini şaşırtıcı yeni

sanat akımları ile ortaya koymuşlardır. Gerçek dünyanın baskılarından

bunalıp yaşadıkları dehşet dolu görüntülerden düşler dünyasına

sığınmışlardır. Sürrealizm’in (gerçeküstücülüğün) ortaya çıkışı böyle

başlar.

Arkadaşlarla oyunu defalarca oynadık ve sonunda herkez kaç tane

akım var, hangi akımı hangi ressam temsil ediyor ve bu resamların

akımları temsil ettiğini gösteren çalışmalarını öğrendik. Bu çalışmada

eğlenerek oyun ile öğrenme yaptık.

Sanat Tarihi Ansiklopedisi 4 görsel yayınlar

https://www.arkhesanat.com/sanat-akimlari-nelerdir/

http://www.on5yirmi5.com/haber/yasam/toplum/153029/sanat-akimlari-

nelerdir.html

Akımlarla ilgili birçok araştırma yaptık. Sanat tarihi içinde birçok akım

ve beli çıkış sebepleri vardır ve bunları temsilciliğini yapan birçok

ressam. 10-10 cm lik ahşap plakaların üzerine ressamların resimleri ve

temsil ettikleri akımları yansıtan eserlerinin resimleri yapıştırıldı. Ahşap

çubuklardan üzerinde akımların yazıldığı bir ev yapıldı. Ahşap kartların

arkası çevrilerek hafıza oyunu oynadık

Seçilen eser ve ressam eşleştiğinde hangi akımı temsil ediyorsa

söylenip ahşap akım evinin içine koyduk. Hem oyun oynayıp eğlenerek

hem de hangi akıma hangi ressam öncülük etti bunu öğrendik.

Proje videosunu izlemek için karekodu okutunuz


