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Alber to Gi aco met ti 1901 y› l›n da ‹s viç re’nin ‹tal yan ke si min
dekiBorgonovo’dadünyayageldi.‹sviçre’nintan›nm›şizlenimci
ressamlar›ndanGiovanniGiacometti’nin oğlu olanAlbertoGi
acometti, 18 yaş›nda Cenevre’dekiMeslek ve Sanat Okulu’na
girdi. 1920’li y›llar›n baş›nda ‹talya’ya giden ve orada kald›ğ›
ikiy›liçindeBizans,RönesansveBaroksanatlar›nailgiduyma
yabaşlayanAlbertoGiacometti,1922y›l›ndaParis’eyerleştive
GrandeChaumièreAkademisi’ndeAntoineBourdelle’denyontu
dersleriald›.Giacometti’ninBourdelle’inatölyesindegerçekleş
tirdiğiilkdönemyap›tlar›,odönemetkilendiğisanatç›lar›nizle
rinitaş›r:YontulmuşbirelRodin’içağr›şt›r›rken,1925tarihliÇift 
Léger’ninetkisinihissettirir.1930’luy›llar,Giacometti’ninGer
çeküstücülerledostlukkurduğuveGerçeküstücüanlat›mlaen
ilginçyap›tlar›ndanbaz›lar›n›ortayakoyduğudönemdir.1930’lu
y›llar›nikinciyar›s›ndaGerçeküstücülükak›m›ndanbütünüyle
uzaklaşanGiacometti,1935y›l›ndamodeldençal›şmayöntemini
yenidenbenimsedivekardeşiDiego’yumodelolarakkulland›ğ›
birdiziyontugerçekleştirdi.Sanatç›,AlbertoGiacomettidenin
ceaklagelenuzun,ince,soyutlanm›şfigürleriniise1940’l›y›l
lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren üretmeye başlad›.Budönemde
yonttuğuYü rü yen Adam,Ayak ta Du ran Ka d›n ve Büst gibiyap›t
lar›,seçtiğiizlekleraç›s›ndanbirertemelörnekoluşturur.Giaco
mettibudönemdeyapt›ğ›eserlerleVaroluşçulukak›m›n›nplas
tiksanatlaralan›ndakitemeltemsilcilerindenbiriolarakgünde
megelmiştir.Yontununyan›s›rayaşam›boyuncaresimvedesen
çal›şmalar›n›dasürdürensanatç›,sondönemindedeyürüyenya
dayerindeduran‘kibritçöpü’figürleriniüretti.“Etraf›mabak
t›ğ›mda her şey gözümden kaç›yor, gördüğümü tam anlam›yla
kavrayamad›ğ›m için şaş›r›pkal›yorum.Her şeyçokkarmaş›k.
Ohaldesanatç›salttaklitetmeli,gördüğünübirazolsunortaya
koymayaçal›şmal›.Gerçeklik,insan›nsürekliaralamayaçal›şt›ğ›
perdelerinarkas›ndagizlisanki”diyenAlbertoGiacometti,1966
y›l›nda‹sviçre’deöldü.

Ay kut Der man 1942y›l›nda‹stanbul’dadoğdu.GalatasarayLi
sesi’ndeokudu,‹stanbulÜniversitesiFrans›zFilolojisi’nibitirdi.
Mey dan La ro us se An sik lo pe di si’nin çeviri kurulunda görev ald›.
Ötedenberi sürdürdüğü çeviri uğraş›nadahada yoğunlukka
zand›rmakamac›ylaY›ld›zTeknikÜniversitesiFrans›zcaokut
manl›ğ›ndan emekli oldu. Can Yay›nevi ağ›rl›kl› olmak üzere,
çeşitliyay›nevlerindenç›km›şotuzuaşk›nçevirisivard›r.
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Yaşamöyküsü

1901 AlbertoGiacometti,10Ekimde,‹talyan‹sviçre’sinin
küçükbirköyüolanBorgonovo’dadoğuyor.Babas›
Giovanni Giacometti (doğ. 1868 – öl. 1933) ‹sviç
re’ninilkizlenimciressamlar›ndanbiriydi.

 AlbertoGiacometti’nin çocukluğu Stampa’da geçi
yor. Çok küçük yaşlarda desen çal›şmaya başl›yor,
ilktablosuolan‘elmalar’›,1913y›l›nda,bircanl›mo
delçal›şmas›olanDiego’nunbüstünüise1914y›l›n
da yap›yor.Model olarak ayr›ca annesi Annette’y›,
erkekkardeşiBruno’yuvek›zkardeşiOttilia’y›da
kullanacakt›r. ÖzellikleDürer, Rembrandt ve Van
Eyckileilgileniyor.

1915 1919’a kadar, Grisons’daki Schiers Koleji’nde yat›l›
olarakortaöğrenimgörüyor.Edebiyata (AlmanRo
mantikleri:Goethe,Hölderlin),doğabilimlerineve
tarihetutkun.1917RusDevrimionuçoketkiliyor.
Desen,resimveyontuyapmay›sürdürüyor.

1919 CenevreMeslekveSanatOkulu’nunyontus›n›f›na
de vam edi yor.

1920 ‹talya’ya ilk yolculuk: Venedik Bienali’nde ‹sviçre
hükümeti taraf›ndangörevlendirilenbabas›naeşlik
ediyor.Tintoretto’yafenahaldetutuluyor(Bellinive
SanMarcomozaikleriyle de ilgileniyor); Padova’ya
yolculukyap›yor,oradaGiotto’laronualtüstediyor.
1920ilkbahar›nda‹talya’ya,dokuzayl›kikinciyolcu
luğunuyap›yor.Floransa’dagördüğübirbüstonaM›
s›rsanat›n›nkap›lar›n›aç›yor,onu,Roma’yagitmeye,
Vatikan’›nM›s›rkoleksiyonlar›n›görmeyeitiyor.Yol
da Assisi’ye uğruyor, orada Cimabue’yi keşfediyor.
Roma’da, geçmişe ilişkin tüm sanatlarla, özellikle
de Barok sanatla (Borromini) ve Bizansmozaikle
riyle ilgileniyor.Birçokkopya yap›yor; buetkinliği
yaşam›boyuncasürdürecektir.Konserlere,operalara
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Batelière sömürgecilik karş›t› hareketine kat›l›yor,
sonrakiy›llardaMaisondelaculture’desergileraç›
yor.

 1932’deParis’te,PierreColleGalerisi’nde,1934’tede
NewYork’ta,JulienLévyGalerisi’ndeilkkişiselser
gi le ri ni aç› yor.

 “Duygusal”yontularyap›yor:Ka fes, As› l› Top, Ar t›k 
Oyun Oy nan m› yor, Sa at Sa ba h›n Dör dün de Sa ray. Da
hasonra,1934’te,soyutyontularageçiyorvesondüş
sel yarat› denemelerini gerçekleştiriyor: Gö rün mez 
Nes ne, 1+1=3.

1935 Gözüyle gördüğünü yap›t olarak canland›rma ola
naks›zl›ğ› yüzünden, 1925’ten beri b›rakt›ğ› canl›
model çal›şmas›na yeniden dönüyor. Gerçeküstü
cüGrup’tan ç›kar›lm›şt›r. 1940y›l›nakadar,Diego
sabahlar›,Ritaadl›modeldeöğledensonralar›ona
modellik ediyor; y›lda iki kez elinden b›rak›p, bir
süresonrayenidenbaşlad›ğ›baş’lar›yap›yor.Gide
rekdahaküçükyontularyapmayabaşl›yor.Buyon
tular (belirli ölçüde ‘çekmeye uğrad›ktan’ sonra),
neredeysegörünmeyecekkadarküçülüyor.Balthus,
GrüberveTalCoat’ladostlukkuruyor.Hertürlüet
kinliğiilgisiniçekenAndréDerain’les›ks›kgörüşü
yor.1935’ten1947’yekadarhiçsergiaçm›yor.

1940 Canl› modelle çal›şmay› b›rak›p, giderek neredey
se görülmeyecekkadar küçülttüğü ayn› ç›plakka
d›nyontusunubelleğindenyap›yor,b›rak›yor,sonra
yenidenyap›yor.Bugirişimi,1940’tan1945’ekadar
sürdürüyor. Giacometti, 1942 y›l›na kadar, Paris’te
Picasso’yla s›k s›k görüşüyor, Sartre ve Simone de
Beauvoir iledostulukkuruyor.1942’den1945’eka
dar‹sviçre’de,özellikleCenevre’deyaş›yor;burada,
sonradankar›s›olacakAnnetteArm’latan›ş›yor.

1945 Paris’e,kardeşiDiego’nun,onunb›rakt›ğ›gibi,hiçbir
şeyedokunmadankorumay›başard›ğ›atölyesinege
ridönüyor.Art›kdahafazlaküçültmektenvazgeçtiği,
ç›plakvebaşçal›şmalar›nayenidenbaşl›yor;yapt›ğ›
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gidiyor.Roma’dakald›ğ›busüreiçinde,canl›model
denbirçokportre çal›şmas› yap›yor, ikibüst çal›ş›
yor,bunlar›dahasonrayokediyor.

1922 1OcaktaParis’egeliyor.1925’ekadar,GrandeCha
umièreAkademisi’nde,Bourdelle’ins›n›f›nadevam
edi yor.

1925 Froidevauxsokağ›ndailkatölyesiniaç›yor.1927’de,
yaşam›n›n sonuna kadar işgal ettiği, Hippolyte
Maindronsokağ›ndakiatölyesinetaş›nacakt›r.

 Gözüylegördüğünüyontuyayadaresmedönüştür
mekonusundakarş›karş›yakald›ğ›mutlakolanak
s›zl›k, onu canl›modelle çal›şmaktan vazgeçmeye,
Gerçekçiliğes›rt›n›dönmeyeitiyor.Çağdaşsanat›n
(Laurens, Arp, Lipchitz) ve egzotik sanat›n (Afri
ka,Okyanusya,Meksika)etkisindekalarak,gerçe
ği imgelem yoluyla yeniden yakalamaya çabal›yor.
1925’te,Çift, Göv de, Di ki len Ka d›n gibiyap›tlar›n›or
tayakoyuyor.

1926 1928’ekadar“düz”yontularyap›yor(başlarvefigür
ler).1926,1927ve1928y›llar›nda,yap›tlar›n›Salon
desTuileries’desergiliyor.

1928 Tériadeiledostlukkuruyor.AndréMasson’la,onun
arac›l›ğ›yla da Michel Leiris’le tan›ş›yor, onun ve
başkald›ran Gerçeküstücü grubun tüm üyeleri
nin(Queneau,Limbour,Desnos,Prévert)enyak›n
dostlar›ndanbiri halinegeliyor.Bu aradaCalder’le
veMiró’yla da görüşüyor. “Aç›k” yontular yap›yor: 
Yat m›ş Ka d›n, Apol lon vb.

1929 PierreGalerisi’ylebiry›ll›ksözleşmeyap›yor,bura
da,1930y›l›nda,MiróveArp’labirliktenesneyon
tularsergiliyor.

1930 Özgürce çal›şabilmek için, kardeşi Diego’nun yar
d›m›yla, 1940 y›l›na kadar, dekoratör JeanMichel
Frankiçin‘yararl›nesneler’yap›yor.

 Aragon’la,dahasonraBreton’laveDali’yletan›ş›yor.
GerçeküstücülükhareketinegiripGrup’unyay›nve
sergi etkinliklerine kat›l›yor. 1931 y›l›nda Grange
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lar›büyükölçektevebirçokversiyonolarakyap›yor.
19601963 Giacometti, olanaks›z bir benzerlik peşinde koşu

yor,özellikleAnnette’inbüstlerindeveCaroline’in
resimlerinde. Çal›şmalar›n› göz ve bak›ş üzerinde
yoğunlaşt›r›yor;buikiöğe,onagöre,baş›ngerçeğini
bütünüyleyönetmektedir.

 1961’dePittsburgh’da,CarnegieYontuBüyükÖdü
lü’nü, 1962’deVenedikBienali YontuBüyükÖdü
lü’nükazan›yor.1962y›l›sonunda,Zürih’tekiKunst
haus’daönemlibirsergiaç›yor.

19641965 1964’te Uluslararas› Guggenheim Resim Büyük
Ödülü’nü, 1965’te de Frans›z Sanatlar› Ulusal Bü
yükÖdülü’nükazan›yor.SonmodeliolanLotar,ona
büstçal›şmalar›ndamodelliketmeyebaşl›yor.Sunuş
metnini de kaleme ald›ğ› Son suz Pa ris başl›kl› al
bümiçinçoksay›dataşbask›yap›yor.

 1965 y›l›nda, üç retrospektif sergi için Londra’ya,
NewYork’aveKopenhag’agidiyor.

 Sonbaharda, Ernst Scheidegger, Jacques Dupin’le
birlikte,HippolyteMaindronsokağ›ndakiatölyesin
deveStampa’daGiacomettihakk›ndaotuzdakika
l›kbirfilmyap›yor.

19651966 Aral›k1965’te,Coire’dakikantonhastanesinekald›
r›l›yor,orada11Ocak1966günüölüyor.15Ocakta,
annesiylebabas›n›nyatt›ğ›Borgonovomezarl›ğ›nda
toprağaveriliyor.

yontular›,bukarar›nakarş›n,elindeolmadanincelti
yor.1946’da,modelkullanarak resimyapmayayeni
denbaşl›yor;natürmortlar,peyzajlar,özellikledehep
ayn› modelleri (annesi Annette, Diego, daha sonra
Yanaihara,Caroline)kulland›ğ›portreleryap›yor.

1948 NewYork’takiPierreMatisseGalerisi’ndesergiaç›
yor;bugaleride1950,1954,1961ve1964y›llar›nda
dasergiaçacakt›r.1950’de,Basel’dekiKunsthalle’de
sergiaç›yor.1949’dan1951’ekadar,devinimsizvede
vinimhalindefigürgruplar›n›nyontular›n›yap›yor.

1951 MaeghtGalerisi’nde ilk sergisini aç›yor; bu galeri
de1954,1957ve1961y›llar›ndayine sergi açacak
t›r.Birçokkenttekişiselsergileraç›yoryadakarma
sergilere kat›l›yor; özellikle 1955’te, New York’ta,
Guggenheim Müzesi’nde; Londra’da, Arts Coun
cilofGreatBritain’de;1956’da,VenedikBienali’nde
Frans›zpavyonundaveBern’dekiKunsthalle’de.Je
anGenetile1954’tenberidosttur.

1956 Büyük boyutta bir diziDi ki len Ka d›n yontusu ça
l›şmas› yap›yor, bu yontular› Venedik Bienali’nde,
Frans›zpavyonundasergiliyor(Ve ne dik Ka d›n la r›).

 Bu tarihtenbaşlayarak yontular art›k, incelerek ve
uzayarak yitip gitme tehlikesiyle karş› karş›ya de
ğil, ne var kiGiacometti bu yontular› bir türlübi
tiremiyor.Gerçeğigördüğügibiaktarmay›tutkuyla
vetitizliklegözettiği resimleri içindedurumayn›.
DiegoveAnnette,onamodelliketmeyisürdürüyor,
amabunlarak›sasüresonra,seçmedenöncetitizlik
lesorgulad›ğ›ikimodelJaponYanaiharaveCaroline
kat›lacakt›r.

1959 Mimar Gordon Bunshaft, Giacometti’ye, New
York’taki Chase Manhattan bankas›n›n önündeki
alanda yer alacak bir an›t ›smarl›yor. Bu proje için
–gerçekleşmeyecektir– Giacometti, yürüyen bir
adam, ayakta duran bir kad›n ve kendi gözünde,
yapt›ğ›tümaraşt›rmalar›nözetiolan,oturmal›küs
tündebirbaşyapmay›düşünüyor.Dahasonra,bun
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