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IZDIRAP VE COŞKU I.CİLT VE II.CİLT
“Sen benim rakibim olamayacaksın, yeteneğin olmadığından değil, renkleri önemsemediğinden.”
On üç yaşında çırak olabilmek için kapısına gelen Michelangelo’nun çizim yeteneğini keşfettiğinde böyle demişti usta
Ghirlandaio. Michelangelo, sanatına Toskana’da toprağın sunduğu bereketli pietra serenayı işleyerek başlamış, kısa sürede
Medici ailesinin koruması altındaki Heykel Bahçesi’ne girmeye hak kazanmıştır. Kendisini kanıtladığı ve her kesimden insanın
saygısını kazandığı eseri Davud’dan sonra Papa II. Julius için üstlendiği ve “renklerle” taçlandırdığı Sistine Şapeli’nin tavan
süsleriyle Ghirlandaio’nun, hakkındaki kehanetini de boşa çıkarmış olur.
Bizi Michelangelo’nun şaşırtıcı tezatlar içeren, soluk kesen bu yolculuğuna çıkaran Irving Stone, Floransa’yı, pietra serenayı,
Rönesans dönemi sanatçılarını ve sanatını aktarırken sanatçının ayak izlerini takip ettiği İtalya’da yıllar boyu süren
araştırmalarından faydalanıyor. Irving Stone, okuru sadece Michelangelo’yla buluşturmakla kalmıyor, Ghirlandaio, Ghiberti,
Leonardo da Vinci, Raphael isimlerini de bu öykünün diğer kahramanları olarak sahneye çıkarıyor. Kitabın sayfaları arasında
gezinirken, bu önemli zaman aralığında gerçekleşenleri detaylarıyla anlatan, sanatın yol açtığı acılara kulak kesilen yazarın
çabasını siz de takdir edeceksiniz.

YAŞAMA TUTKUSU
Irving Stone’un ünlü ressam Vincent Van Gogh’un hayatına dair biyografik romanı, Van Gogh’un sanatçı kişiliğinin nasıl
ortaya çıktığının sağlam bir kanıtıdır. Kitap, Hollandalı ressamın Londra’da sanatla tanışmasından Auvers’de ölümüne kadarki
hayatını roman kurgusu içinde anlatmaktadır. Bu kurgu, sadece sanatçı ruhunun geçtiği düzlükleri değil, tümsekleri de tasvir
ediyor. Sanatçının hayata dair beslediği “tutku” ile hayatın karşısına çıkardığı tümsekler arasında süregiden bir iç savaş bu…
Savaşın bir galibi ya da mağlubu yok belki de… Bu önemsiz de olabilir. Ancak yine de Vincent, bu savaş meydanında her
düştüğünde kendini kaldıracak olan muskayı göğsünün üzerinden hiç ayırmadı. Ne mi yazıyordu o muskanın içerisinde?
Fransız ressam Delacroix’nın şu cümlesi: “Resim yapmayı, ağzımda diş, ciğerimde nefes tükendiğinde keşfettim.”
“YAŞAMA TUTKUSU’nu okuyan herkes ressamın hayatına dair önemli gerçekleri öğrenecektir, (…) şiirsel ve etkileyici bir
betimleme.”
-CHRISTIAN SCIENCE MONITOR
“Olağanüstü! Hassasiyet ve anlayışla yeniden ele alınmış dokunaklı bir hikâye.”
-FORUM
“Kusursuz, sıcakkanlı, maharet dolu.”
-SATURDAY REVIEW OF LITERATURE
“Tüm tablolarının her santimetrekaresinde ‘Tanrım! Seni arıyorum!’ der gibidir Van Gogh.”
-NURİ PAKDİL
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I.KİTAP: KARA ADAMI
Başka hiçbir yazar bu muazzam hikâyeyi anlatmakta, Michelangelo, Van Gogh ve Freud üzerine çalışmış ve yazılar yazmış
Irving Stone’dan daha yeterli olamazdı. KÖKEN, sadece Beagle gezisinin anlatısı değil, aynı zamanda çoğunlukla Darwin’in
sağlığına ağır darbeler vurmuş, bir ömür süren entelektüel sorgulamalarının; eski dostları birbirine düşüren akademik ve dini
tartışmaların ve onun sevgili eşi Emma ve yedi çocuğu ile olan aile saadetinin de anlatısıdır. Stone’un benzersiz tarzı, Horn
Burnu kasırgasının yarattığı kaostan, İngiltere’nin en önemli bir grup kaşifinin çalkantılı da olsa sevgi dolu dostluklarına ve
Darwin’in Kent şehrinde bulunan evi Down House’taki kum yolun huzuruna kadar her şeyin hayat bulduğu bu geniş kapsamlı
kariyerinin tamamını kapsamaktadır.
II.KİTAP: DÜNYA TERSİNE DÖNSÜN

Başka hiçbir yazar bu muazzam hikâyeyi anlatmakta, Michelangelo, Van Gogh ve Freud üzerine çalışmış ve yazılar yazmış
Irving Stone’dan daha yeterli olamazdı. KÖKEN, sadece Beagle gezisinin anlatısı değil, aynı zamanda çoğunlukla Darwin’in
sağlığına ağır darbeler vurmuş, bir ömür süren entelektüel sorgulamalarının; eski dostları birbirine düşüren akademik ve dini
tartışmaların ve onun sevgili eşi Emma ve yedi çocuğu ile olan aile saadetinin de anlatısıdır. Stone’un benzersiz tarzı, Horn
Burnu kasırgasının yarattığı kaostan, İngiltere’nin en önemli bir grup kaşifinin çalkantılı da olsa sevgi dolu dostluklarına ve
Darwin’in Kent şehrinde bulunan evi Down House’taki kum yolun huzuruna kadar her şeyin hayat bulduğu bu geniş kapsamlı
kariyerinin tamamını kapsamaktadır.

Biyografik romanın ustası olarak kabul edilen Irving Stone’un hiçbir takdime ihtiyacı yoktur. Van Gogh hakkındaki Lust for
Life’ndan (Yaşama Tutkusu), Michelangelo hakkındaki The Agony and the Ecstasy (Iztırap ve Coşku), Sophia ve Henry
Schliemann’ın Truva’yı ararken yaşadıkları romantizmi anlatan The Greek Treasure’a (Yunan Hazinesi), en çok satanlar
olarak kabul görmüş ve adını herkesçe bilinir kılmıştır.

Cümle Yayınları olarak Türkçede Irving Stone kitaplarına bir yenisini daha eklemenin haklı kıvancını yaşıyoruz.
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