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GÖLGELERİN RESSAMI:
FRANCISCO GOYA
İrem Yaren SİYAH - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828)
İspanyol ressam ve gravür sanatçısı olan Goya, dönemin İspanyol saltanatında saray ressamı olarak çalışmıştır. Yaşadığı
döneme ait çoğu toplumsal ve sosyal gösterimi sanatında icra etmiştir. Eserlerinin bunun için dönemine çevirilen bir
ayna ve önemli noktalar olduğu düşünülür. Zamanının tanığı olarak da adlandırılır. Özgün ve cesur portreleriyle de
kendisinden sonraki ressamları etkilemiş ve hayatının son dönemlerinde psişik çalışmalar yaparak romantizm sanatçısı
olarak adlandırılmasına rağmen sürrealizmin temellerini atmıştır.
Goya’nın ilk portrelerinde kendisine örnek aldığı Velázquez’in etkileri görülürken sonrasında kişisel bir anlatıma
başvurmuştur. Daha sonra portrelerini idealize etmeden, çoğu zaman kinayeli bir biçimde, figürlerin kişisel özelliklerini
yansıtmaya yönelik çalışmıştır. Bu onu eserlerinde daha doğal ve kişisel bir anlatıma yönlendirmiştir.
‘’Resim yapmak; düşünceyi, duyguyu boya ile dışa vurmaktır.’’
1786’da kraliyet ressamlığına başlayan Goya, IV. Carlos’un 1789’da tahta çıkmasından sonra saray ressamlığına atandı,
1799’da saray baş ressamı oldu.
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1778’de gravür çalışmalarına başlayan Goya, 1799’da ilk dizisi olan Los Caprichos’u (Kapriçyolar) tamamladı. Bu dizide
İspanyol toplumunu özellikle sosyal statüsü yüksek olan kısmını eleştirdi. 1810 yılında İspanyol Bağımsızlık Savaşı
sonrasonda kentin durumunu resmetmesi için Zaragoza’ya gönderildi. Burada ikinci serisi olan Savaşın Felaketleri’nde
(Los desastres de la guerra) savaşın korkunçluğunu etkileyici bir biçimde anlatmıştır. Goya, serilerinin son dönemlerinde
grotesk kişiler ve şeytan formlarıyla, hayali, mantıktan uzak bir tarz oluşturur. Zamanın takibinde, bu dizilerin sürrealizmin
habercisi olacağını kim bilebilir ki?
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Goya, sıra dışı imgeleri, gerçekçi ve zaman zaman ürkütücü tarzıyla döneminin sanatçılarıyla arasına çizgisini çekmiştir.
Sanatsal rotasının yolunu çizmiş aynı zamanda kendisinden sonra gelen Édouard Manet, Francis Bacon ve Pablo Picasso
gibi sanatçıları etkilemiştir.
Goya, 46 yaşında ateşli bir hastalık geçirdikten sonra sağır olur. Bu hastalık onu içsel düşüncelere iter ve içine kapanık
bir adam haline gelir. Kendini dünyadan soyutlayıp zihninin peşinden gider. Hiç dışarı çıkmamaya ve eserlerini evinin
duvarlarına çizmeye başlar. Malikanesine Quinta del Sordo (Sağırın Evi) derler. Bu süreçten sonra çizdiği eserleri için yine
en iyi açıklamayı kendisi yapmıştır:
‘’Renk görmüyorum. Yalnız ileri geri hareket eden gölgeler görüyorum.’’
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Para eso habéis nacido (Dünyaya bunun için geldiniz)
Francis Goya, 16 Nisan 1828 yılında -82 yaşında- Bordeaux, Fransa’da hayata gözlerini yumdu.
Yönetmen Carlos Saura’nın Goya in Bordeaux (Goya) adıyla, drama/biyografik türde filmi vardır. Saura, ‘’Neden ressamın
hayatı?’’ sorusuna şu şekilde cevap veriyor: ‘’Goya eskiden beri en beğendiğim ressamdı. Fırtınanın tam ortasında
yaşayan insanlar vardır. Dünyanın nasıl değiştiğini eserlerinden takip edebilirsiniz. Goya da savaşın, hastalığın hayatın
sıradan bir parçası olduğu yıllarda yaşadığı kabusu tuvaline aktardı. Bu yüzden onun resimlerinde duygusallık ya da
sevecenlik bulmak mümkün değildir.’’

Nude Maja (Çıplak Maya)
‘’Goya her zaman büyük bir sanatçı, sık sık da dehşet uyandıran bir sanatçıdır. Cervantes döneminde zirveye ulaşan,
temelde neşeli ve şakacı İspanyol yergici ruhuna çok daha modern bir şey, günümüzde çok takdir gören bir nitelik,
tanımlanamayana düşkünlük, hayvani özellikler edinmiş insan çizgileriyle dehşetengiz bir doğa kavramı eklemiştir.’’
Charles Baudelaire, Estetik Arayışlar (1868)
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