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Christabel Frances King 1950’da

bilimsel bitki ressamlığı kursları dü-

Türkiye’de dünya stan-

Londra’da doğdu. Lisans eğitimini

zenlemiştir. Bunun dışında San Fran-

dartlarında bilimsel bitki

Londra Üniversitesi’nde botanik üze-

cisco Filoli Bahçeleri’nde, Tucson’da

resimleri hazırlayan bitki

rine tamamladı. Middlesex Üniversite-

Arizona Sonora Desert Müzesi’nde ve

ressamlarını yetiştiren

si’nde iki yıl süre ile bilimsel illüstras-

Tanzania’da Arizona Dar-es-Salaam’da

kişidir. 2002-2005 yılları arasında

yon eğitimi aldı. 1975 yılından bu yana

kurslar düzenlemiştir. 2012 yılında

Türkiye’ye eğitim amaçlı kısa ziyaret-

Londra Kraliyet Botanik Bahçesi’nde

Tokyo’da yine bilimsel bitki resmi üze-

lerde bulunmuş, kısıtlı bir zamanda

(KEW) Curtis’s Botanical Magazine için

rine bir çalıştay düzenlemiştir.

muazzam öğretme yeteneğiyle sayısız

botanik illüstrasyonlar hazırlamak-

ressamın yetişmesine vesile olmuş-

ta olan King 1984 yılına kadar aynı

daha çok suluboya tekniği ile hazırla-

tur. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

zamanda derginin editörlüğünü de yü-

mıştır. Çalışmaları İngiltere’de KEW

Müdürü Prof. Dr. Adil Güner ile KEW’de

rütmüştür. 1986-2012 yılları arasında

ve Amerika’da Hunt Enstitüsü ve Dr.

ve NGBB’de çalışmalar yapan Margaret

Capel Manor College’de botanik illüst-

Shirley Sherwood kolleksiyonu bün-

Johnson’un organizasyonu sonucu,

rasyon dersleri vermiştir. 1990-2009

yesinde sergilenmektedir. 1989 yılında

Christabel King Boğaziçi Üniversitesi

yılları arasında Londra Kraliyet Botanik

Linnean Society tarafından yayınlanan

ev sahipliğinde, Türkiye’de kurslar

Bahçesi bünyesinde ünlü ressam Mar-

çizimleri Jill Smythies ödülüne layık

vermeye başladı. Kurs organizasyonunu

garet Mee anısına, Brezilyalı bitki res-

görüldü. 2008 Linnean Society’nin

Ali Nihat Gökyiğit’in finansal ve manevî

samı adaylarına burslu olarak bilimsel

üyesi olarak kabul edildi. 2004 yılında

desteği mümkün kıldı. Christabel King

bitki resim kursları vermiştir. 1994,

Lavandula cinsinin illüstrasyonlarının

çok başarılı bir bitki ressamı olmanın

2003 ve 2010 yıllarında Brezilya’nın Rio

yapılmasına sağladığı katkılardan do-

yanı sıra birçok ressam yetiştirmiş, çok

de Janeiro, Sao Paulo, Pará, Brasí-

layı Royal Horticultural Society (RHS)

değerli bir öğretmendir. Resimli Türkiye

lia, Curitiba şehirlerinde bitki resim

tarafından Grenfell altın madalyası ile

Florası Projesi’nde yapılan her çizimin

kursları düzenlemiştir. 2002-2005 ve

ödüllendirildi.

gizli mimarıdır.

2010 yıllarında Türkiye’de kısa süreli

Christabel Frances King resimlerini
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