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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Sanat ve Tasarım

MESLEK / DAL

Plastik Sanatlar

MODÜLÜN ADI

Canlı Modelden Modelaj
Canlı modelden plastik şekillendirme olanakları inceleme
bilgileri, figür ve kafa iskeleti hazırlama, canlı modelden
figür ve portre modelajı, oval şekillendirmenin kazandırıldığı
bir öğrenme materyalidir.
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MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Canlı modelden figür ve portre modelajı yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında canlı modeli analiz ederek
standartlarına göre iskelet hazırlayıp canlı modelden figür ve
portre modelleri yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Canlı modeli analiz ederek figür iskeleti
yapabileceksiniz.
2. Canlı model analizini yaparak figür modeli
yapabileceksiniz.
3. Canlı modeli analiz ederek kafa iskeleti
yapabileceksiniz.
4. Canlı model ve detaylarını inceleyerek portre modeli
yapabileceksiniz.
Ortam: Donanımlı heykel ve döküm atölyesi
Donanım: Modelaj gereçleri, şekillendirme kili, alçı ve
gereçleri, sanat ile ilgili basılı ve görsel kaynaklar
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Üç boyutlu plastik şekillendirme bilgisine sahip olan kişi, çağdaş sanat görüşü
kazanmış demektir. Sanat tasarımı, üç boyutlu şekillendirme, üç boyutlu formlar, kil ile
modelaj, üç boyutlu formlar, plastik estetik duygusuna sahip olmak kişiyi olumlu yönde
etkilemektedir. Heykel sanatı dersi modüllerini başarıyla tamamlamış olan bir öğrenci
yaşamında üçboyutlu formlara ve şekillendirmelere yer vereceğinden toplum içinde farklı bir
yerde olacaktır.
Oval modelaj-şekillendirme belirli kurallara dayalı ve çeşitli modelaj aletleri, araç ve
gereçleriyle yapılmalıdır. Bu gereçleri doğru kullandıktan ve istenilen şekillendirme
bilgilerini aldıktan sonra çalıştığınız alanda yapacağınız tasarımlar, uygulamalar daha
anlaşılır olacaktır. Üç boyutlu şekillendirme tasarımları taslak çizimlerini kaliteli biçimde
yapmak, daha sonraki şekillendirme–modelaj işlerinde size yol gösterecektir. Yapmak
istediklerinizi taslak kâğıdın üzerine çeşitli resim teknikleriyle çizebileceksiniz. Taslak
yapım resmi okuyarak ve şekillendirme işlem sırasını takip ederek doğru şekillendirme ve
kaliteli bir iş yapmış olacaksınız.
Hazırlanan bu modülde heykel sanatının canlı modelden figür ve portre oval
şekillendirme kavramlarını, figür ve kafa iskeleti hazırlama, canlı modelden figür ve portre
modelajı uygulamalarını ele alacağız. Canlı modelden figür ve portre inceleyerek oval
şekillendirme yapabileceksiniz. Modülü başarı ile tamamladığınızda heykel sanatı temel
şekillendirme olanaklarını öğrenip sanat alanının çeşitli dallarında bu bilgi ve becerileri
kullanabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı
sağlandığında canlı modeli analiz ederek figür iskeleti doğru olarak uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından canlı modelden
çalışma kavramları araştırabilirsiniz.



Canlı modelden figür ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz.

1. FİGÜR ANALİZİ VE FİGÜR İSKELETİ
1.1. Canlı Model Analizi
Geniş anlamda etüt, plastik sanatlarda ön araştırma, ön hazırlık ve model hazırlama
gibi kavramları kapsar. Heykelde etüt, bir eserin küçük veya tam ölçekli modeli gibi
algılanırken resimde eskiz ve taslak, mimaride ise proje ve maket bu kavramın karşılığı
gibidir. Etüt belli bir konuyu inceleyen, araştıran ön çalışma veya eserdir.
Heykel sanatında etüdün yeri oldukça önemlidir. Özellikle maddelerin
şekillendirilmesi açısından bakıldığında büyük önem taşır. Örneğin taş oymacılık ve tunç
dökümü işlerinde ön hazırlık ve araştırma önemlidir. Yontma ve döküm işlerinde etüt
yapılarak büyük heykel çalışmalarında yontma, oyma ve döküm hataları önlenir. Sanat
eğitimi sürecinde çeşitli plastikiyet arayışlarında etüt yapılarak eser somutlaştırılır. Somut bir
objenin ara malzemeden gerçek heykel malzemesine geçişi kolaylaşır. Sanat eğitimi süresi
içerisinde plastikiyet ve stil arayışı belirlemede etüt önemli bir araçtır. Eski, klasik ve çağdaş
heykel örneklerinden etüt yapılarak sonuç alınır. Etütler, bir heykel sanatı eseri olarak veya
daha büyük anıt gibi projelere hazırlık olarak kabul edilebilir.
Etüt çalışmalarında şekil vermeye uygun yumuşak malzemeler kullanılır. Bunları ara
veya etüt malzemeleri olarak adlandırabiliriz. Kil veya seramik çamuru bu çalışmaların
temel malzemesi olup kolay işlenebilen, istenilen şekil ve biçime kolayca girebilen uygun
malzemelerdir. Uzun süre saklamaya müsait olmayan bu malzeme, seramik fırınlarında
pişirilerek veya alçı dökümü yapılarak daha kalıcı hâle getirilir. Daha kalıcı olan alçı, esas
heykelci malzemesi sayılmaz. Fakat model hazırlama işlerinde oldukça pratik ve
ekonomiktir. Modelaj kalemleri, spatula, keskiler; kil ve alçının şekillendirilmesinde
kullanılan araç gereçlerdir. Ahşap ve taş oyma işleri özgün şekillendirmenin dışında, bir
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modelden bakarak yapılan oyma işleminde dikkat ve özen ister. Bu yöntemde, özel ahşap ve
taş oyma kalemlerinin bakımından eserin ortaya çıkışına kadar geçen süre ustalığın
göstergesidir. Tunç dökümü, tüm metal döküm çeşitlerini içine alır. Prensip olarak
balmumundan model hazırlama, döküm kalıbı hazırlama ve döküm sonrası işler olarak
sınıflandırabiliriz.
Sanat eğitiminde canlı modelden etüt uygulamaları, oldukça önemli ve kapsamlı yer
almaktadır. Plastikiyet ve stil arayışları etüdün önemini arttırır ve sanat eğitiminde geniş yer
alır. Canlı modelden etüt uygulamaları figür veya portre olarak yapılmaktadır.

1.1.1. Modelin Anatomik Analizi
Canlı model konusunda geçmişe bakıldığında, heykel eğitiminde daima ilgi çekici ve
önemli bir yere sahiptir. Canlı modeli izleyerek etüt uygulamaları, Mısır sanatının Nefertiti
portresinden başlayıp Roma sanatının portrelerinden, Rönesans’ın güçlü portre
sanatçılarından geçerek günümüze kadar devam etmiştir. Model olarak canlı insan figürleri
ve hayvan figürleri kullanılır. Özellikle canlı insan modelin incelemeye tutulması ayrı bir yer
alır. Desen yaparak canlı modelin analizi bir yönden incelenirken üç boyutluluğu göz önünde
bulundurarak heykelde etüt daha fazla dikkat isteyen bir iştir. Üç yönden analiz yapmak iki
boyutu da içeren karışık (komplike) bir iştir. Bu analizin başarıya ulaşması çok sayıda etüt
yapma yolundan geçer.
Modelin anatomik analizi kısa süreli ve en az üç yönden eskizlerle yapılır. Amaç
durduğumuz yerin ters tarafını da inceleyerek hafızamıza alıp modelaj yapmaktır. Modeli
model sehpasına yerleştirerek figürün duruşu belirlenir. Bu duruşu belirledikten sonra da
yapılacak olan figür iskeletinin ölçüleri ve iskelet parçalarının şekilleri belirlenir.

1.1.2. Modelin Plastikiyet Analizi
Modeli izleyerek formun plastik analizi kısa süreler içinde yapılır. Figür formunun
genel ölçüleri ve şekilleri eskizler şeklinde incelemeye tutulur. Yapılacak figür iskeletinin
form analizi etüt için hazırlık aşamasıdır.

1.2. Figür İskeleti Yapımı
Modelin duruş özelliklerine göre iskelet şekli seçilir veya yapılır. Standart etüt
çalışmalarında iskelet atölyede bulunabilir ve kullanılabilir. Farklı ölçülerde uygulamalarda
veya özel duruşları inceleme etüt çalışmalarında özel iskelet hazırlanması gerekir.
Figür iskeletinin amacı çamurun ayakta durmasıdır. Telden yapılan iskelet, modelin
pozuna göre şekillendirilir. Kol ve ayak, bel ve boyunda hareketler, eklem yerlerinden tel
iskeletin bükülmesi doğru yapılır. Bu konuda dikkatli olunursa şekillendirme esnasında
büyük oran hataları önlenmiş olur. Bir ayağının üzerinde duran figürde, omurga hareketi,
omuz ve leğen kemiği hareketlerinin ters yönde olduğunu, dizlerin yatay çizgisi leğen kemiği
çizgisine ters yönde olduğu unutulmamalıdır. Tüm bu anatomik incelemeleri yaptıktan sonra
canlı modelden şekillendirmeye geçilir.
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1.2.1. Ölçülere Göre İskelet Parçalarını Kesme
Eskiz desenine göre özel iskelet ölçüleri belirlenir ve kullanılacak malzemeler temin
edilir. Malzemeler, etüt uygulama ölçülerinde ve o ölçülere dayanacak dayanıklı metal ve tel
malzemelerinden olmalıdır. Metal çubuklar ve teller, ahşap çıtalar yapılacak model
ölçülerinde kesilir, hazırlanır ve birleştirilir.

1.2.2. Parçaları Birleştirme
Metal çubukların birleştirilmesi kaynak yöntemiyle olabildiği gibi, vidalama veya
bağlama ile de yapılabilir. Dayanıklılık önemli olup esneme ve dağılmaya karşı önlem
alınmalıdır.
Büyük kil kitleleri tutabilmesi için iskeletin üzerine tel ile bağlanmış ahşap sarkıtlar
konmalıdır. Bu sarkıtlar kilin daha sağlam iskelete tutunmasını sağlayacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda canlı modelden figür analizi ve figür
iskeleti yapmış olacaksınız.
Kullanılacak araç gereç:
Resim gereçleri, canlı model, döner sehpa, tel, metal çubuklar, demir iskelet, pense,
çekiç

İşlem Basamakları

Öneriler
 Yapılacak olan canlı model figür
etüt uygulaması için modelinizi
istenilen özelliklerde olmasına
dikkat ediniz.
 Yapılacak olan etüt uygulamasına
modelin duruşunu belirleyiniz.
 Canlı modelin durma veya oturma
şeklini ve canlı modelden çalışma
ortamını hazırlayınız.
 Eğitim amaçlı standart figür
iskeletleri kullanabilirsiniz.

 Canlı model seçiniz.

 Figür iskeleti yapınız.

 Ayakta duran figür için iskeletinizi yapınız.

 Figür duruşunu göz önünde
bulundurarak iskeletin temel
formunu tel ile şekillendiriniz.
 İskelet üzerine sarkıtları koymaya
unutmayınız.
 Özel boyutlarda figür
şekillendirilecek ise özel iskelet
hazırlayabilirsiniz.

 Tel ile figür iskeletinin formunu veriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Canlı model etüt uygulamaları araştırması yaptınız mı?

2.

Ölçüler doğrultusunda iskelet parçaları ve iskeleti yaptınız mı?

3.

Canlı figür modelin form analizini ve anatomik alt yapı
eskizlerini yaptınız mı?
Canlı model analizi yaptınız ve buna göre iskeletin formunu
verdiniz mi?

4.
5.

Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?

6.

Araç gereçlerinizi amacınıza uygun kullandınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( )Geniş anlamda etüt plastik sanatlarda ön araştırma, ön hazırlık ve model hazırlama
gibi kavramları kapsar.

2.

( )Heykelde etüt bir eserin küçük veya tam ölçekli modeli değildir.

3.

( )Etüt, resimde eskiz ve taslaktır.

4.

( )Mimaride etüt, proje ve maket çalışmalarının karşılığıdır.

5.

( )Etüt belli bir konuyu inceleyen, araştıran ön çalışma veya eser olarak kabul
edilmez.

6.

( )Modelin anatomik analizi kısa süreli ve en az üç yönden eskizlerle yapılır.

7.

( )Heykel sanatı etüt uygulamalarında sadece önden modelin analizi yeterlidir.

8.

( )Model iskeletleri sünger ve kâğıt gibi malzemelerden yapılır.

9.

( )İskeletin formunu modelin duruşuna göre değil de özgün bir form olarak
şekillendirilir.

10.

( )Büyük kil kitlelerini tutabilmesi için iskeletin üzerine tel ile bağlanmış ahşap
sarkıtlar konmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı
sağlandığında canlı model analizini yaparak figür modeli doğru olarak uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından canlı modelden
çalışma kavramları araştırabilirsiniz.



Canlı modelden figür ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz.

2. FİGÜR MODELAJI
Canlı modelden figür modelaj veya etüt uygulamaları ayakta duran ve oturan figür
gruplarına ayrılır (Resim 2.1). Bu uygulamada bunlardan biri seçilerek şekillendirme yapılır.

Resim 2.1: Rodin’in ayakta duran figür ve Rönesans dönemi oturan figür örnekleri

Canlı model analiz konuları tip, yaş ve hareket analizleri yapılarak gerçekleşir. Önem
kazanan hareket analizidir. Bir ayağına basan figürün pozu klasikleşmiş bir pozdur. Göğüs
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kafesi, leğen kemiği, dizlerinin hareketleri etüt desen şeklinde en az üç yönden incelenir
(Resim 2.2).

Resim 2.2: Çeşitli duruşlarda figürlerin konstrüktif analizleri

Oturan figür uygulaması figür pozunun belirlenmesi ile başlar. Tabureye oturan, yerde
oturan figür pozlarından seçilebilir. Tabure problemi ajurlu olduğundan heykelde kitlesel
olarak yapılır. Tabure arasındaki boşluklar yapılmaz, bir bütün kitle hâlinde tabure ve
sandalye gibi ajurlu formların modelajı yapılır. Eskizlerle figür ön, yan ve arka yönden
analiz edilir. Bunlar kısa süreli resim tekniklerini kullanarak yapılan eskizlerdir.

2.1. Modelaj Prensipleri
Çalışmalarda ele konunun boyutları ve modelin pozu, belli modelaj prensiplerini
kullanmayı gerektirir.

2.1.1. Oval Modelaj
Ayakta duran figürde iskelet kullanılması şart iken oturan figürde iskelet kullanmadan
da modelaj yapılır. Tabii ki çalışmanın büyüklüğü göz önünde bulundurulur. Öğrenci
çalışmalarının uygulanması 20-30 cm yükseklik verilerek yapılır. Oturma şekli daha toplu,
ayak ve kollar gövdeden fazla ayrılmadan işlenir. Kilden kitle hazırlanır ve oyma kalemleri,
10

spatulalar yardımı ile figürün temel şekli verilir. Gövde ve ayaklardaki oranlara dikkat edilir.
Daha sonra detayların modelajına geçilir.
Canlı modelden oval modelaj çalışma ortamının düzenlenmesini ister. Bir model
kullanılacağından ve her yönden izlenmesi gerektiğinden model döner bir geniş sehpa
üzerine yerleştirilir (Resim 2.3). Sehpanın dönme özelliği modelin belli aralıklarla
döndürülmesini sağlamaktadır. Çalışma esnasında çalışmanın da aynı yönde döndürülmesi
gereklidir. Görülen tarafın çalışılması ve şekillendirilmesi heykel sanatında önemlidir. Bu
şekilde oval şekillendirmenin gereği sağlanır ve oval şekillendirme yapılır.

Resim 2.3: Canlı model çalışma sehpası

2.1.2. Modelaj Gereçleri Kullanma
Modelaj kalemleri çeşitleri ve özellikle telli modeller bu uygulamada sık kullanılır.
Çalışmanın ölçülerine göre standart modelaj kalemleri veya özel olarak ihtiyaca göre
yapılanlar da modelciler tarafından kullanılır (Resim 2.4). Basit bir tahta parçası bile modelaj
şekillendirme aleti olabilir.

Resim 2.4: Standart modelaj kalemleri
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2.2. Canlı Modelden Modelaj
Canlı modelden modelaj çalışmalarında modelin her yönden izlenmesi, çalışmanın da
modelle birlikte döndürülmesi esastır. Bunun için çalışma ortamının donanımı önemlidir.

2.2.1. Canlı Modelle Çalışma Ortamı
Canlı modelle çalışma ortamının özenle hazırlanması gerekir. Figür veya portre
çalışmalarında bir model kullanılarak grup çalışmaları yapılır. Model ortada döner sehpa
üzerinde olup çalışanlar da etrafına daire veya yarı daire şeklinde dizilir (Resim 2.5).
Modelin dönmesi sağlanarak her taraftan herkesin izlemesi ve çalışma yapması sağlanır.
Çalışma heykel turnetini de döndürerek düzen içinde modelin her tarafı çalışılmış olur.

Resim 2.5: Canlı modelden modelaj ortamı

2.2.2. Kili İskelete Tutundurma
Kili iskelete tutundururken modelin duruşunun iskelette kurulan hareket sistemini
kaybetmemesine dikkat edilmelidir. Bütünden ayrıntıya doğru şekillendirilmeli. Kili iskelete
tutundurma işi, kil parçalarının arasında hava boşluğu bırakılmadan yapılmalıdır. Bu şekilde
kırılmalar ve çatlamalar önlenmiş olur. Uzun süreli çalışma olmasından dolayı bir sonraki
çalışmaya kadar ıslak bezlerle sarılmalı ve naylon torbaya geçirilmelidir. Bu şekilde
çalışmanın kili kıvamında ve çalışmanın devam edilebilir yumuşaklıkta muhafazası
sağlanmış olur.
12

2.2.3. Kitleyi Orantılama
Canlı modelden figür çalışmalarında formun temel şekli kısa eskizlerle de analiz
edilebilir. Amaç figürün konstrüksiyonunu belirlemek ve oranlarını doğru bulmaktır.
Bu analiz sonucu figürün temel formları oranları ile birlikte yapılan kitlenin üzerine
çizilir. Omurganın hareketi, el ve kolların hareketi, kafanın duruş yönü simetrik çizgilerle
çizilir. Simetrik çizgisi aynı zamanda formun sağ ve solunun eşit olmasına yardımcı olur.
Modelin duruşuna göre simetri çizgisi değişebilir ve simetriklikten çıkabilir. Eksen çizgileri
desen etüt uygulamalarında olduğu gibi model formunun oranlarını bulmaya yardımcı olur.

2.2.4. Modelin Denge Noktaları
Dikkat edilecek nokta tek ayağa basan figürün dengesidir. Simetrik veya merkez
çizgisi denge noktalarının bulunmasında yardımcı olur. Bunları figürün temel şekli
verildikten son aşamaya kadar takip edilir ve şekil sürekli kontrol edilir.
Ayakta duran ve eşit şekilde yere basan figürün iki ayağı, denge noktalarıdır. Bir
ayağına ağırlık vererek duran figürde ayakları ve elinde bir şey tutarsa üçüncü denge noktası
görülür.
Oturan figürde üç denge noktası oluşur. Oturma duruşuna bağlı olarak modelde bunlar
analiz edilerek şekillendirmede belirlenir.

2.2.5. Figür Hareketi
Ayakta duran figürde göğüs kafesi ve leğen kitlesi ters yönde hareket eder ve bu
harekete omurga da katılarak (s) duruşu oluşur. Bu analizler şekillendirmede de geçerli olup
çalışmaya yansıtılır.

2.2.6. Model Özelliklerine Göre Şekillendirme
Modelin özelliklerine göre şekillendirme form ve oranları etkilemektedir. Modelin
özellikleri ince-uzun, kısa-tombul, yaşlı-genç, çocuk-yetişkin, kadın-erkek özellikleri
doğrultusunda yapılır. Bu özellikler takip edilerek ve biraz da abartarak modele portre
niteliği verilmiş olur.

2.2.7. Detay ve Doku Modelaj
Detay modelajı modeldeki detayların yansıtılmasıdır. Aynı zamanda figürün el, kol ve
kafa detaylarının şekillendirilmesidir. Giyimli-çıplak, sade-aksesuarlı figürün en iyi şekilde
algılanmasını sağlayacak detaylar seçilerek modelaj yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda canlı modelden oturan figürünün şamot kili ile
modelajını yapmış ve seramik fırınlamaya hazırlamış olacaksınız.
Kullanılacak araç gereç
Modelaj kalemleri, şamot kil veya şekillendirme çamuru, heykelci turnesi, model
döner sehpası

İşlem Basamakları

Öneriler

 Figür duruşuna göre kitleyi şekillendiriniz.

 Figür duruşunu temel geometrik
formlara
benzeterek
kitleyi
şekillendiriniz.
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 Figürün temel form detaylarındaki
oranları tespit ediniz (en ve boy
arasındaki fark gibi).

 Kitleye figürün formunu veriniz.

 Anatomik yapıya bağlı kalarak
modelaj yapınız.
 Figür detayları arasındaki oranlara
bağlı kalınız.
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 Anatomik yapının temel çizgilerini kitleye
çiziniz.
 Figür temel form üzerine omuz
çizgisi yönünü çiziniz.
 Figür temel form üzerine omurga
çizgisi yönünü çiziniz.

 Oturan figür detaylarının temel formlarını
şekillendiriniz.
 Figür
oranlarını
ve
figür
duruşunun
temel
formunu
kaybetmeden el, kol ve kafa
detaylarının
şekillendirmesini
yapınız.

 Figürü bisküvi pişirimi için hazırlayınız.

 Kesme teli veya misina ipi ile
figürün ortasından kesiniz.
 Figürün ön ve arkası olarak kesme
işini yapınız.

 Çamurun
yumuşak
olması
nedeniyle figürü ikiye ayırma
işini çok dikkatli olarak yapınız.

 Figürü ikiye ayırınız.
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 Figürün içini oyunuz.
 Figürün bir parçasını elinize alıp
kenarlarında bir cm kalınlıkta
kalacak şekilde bir çizgi çiziniz.
 Telli modelaj kalemleri ile
figürün iç kısmını çizgiyi takip
ederek oyunuz.

 Formda kalınlık aynı kalacak
şekilde oyma yapınız.

 Figür parçalarının yapışacak
kısımlarını
modelaj
kalemi
yardımıyla çentikleyiniz.
 Ekleme yapılacak yüzeye balçık
(sulu kıvamda kil) kil sıvayınız.

 Figür parçalarını birbiriyle birleştiriniz.
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 Figür parçalarını birleştiriniz.
 Figür parçalarını birbiriyle sıkı
biçimde birleştiriniz.
 Ek yerlerini sıkıştırarak hava
kalmamasına dikkat ediniz.
 Formun iç kısmındaki birleşme
yerlerini modelaj kalemleriyle
birleştiriniz ve düzleyiniz.

 Rötuş yapınız ve doku ile tamamlayınız.

 Figür formunun dış yüzeyinin
rötuş işlerini formu zedelemeden
yapınız.
 Islak süngerle ince rötuşu dikkatli
biçimde yapınız.

 Canlı modelden figür şamot kil ile
 Alçı ile kalıplama sonucu yapılan figür
veya iskelet kullanarak model
uygulaması yapınız.
yapıp
alçı
ile
kalıplama
gerçekleştirebilirsiniz.
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 Robot modeli projesi için yapılan figür
çalışması yapınız.
 Ayakta duran figür modelini
iskelet
kullanarak
şekillendirmesini yapabilir ve
daha sonra çok parçalı kalıplama
yöntemiyle alçı ile dökebilirsiniz.
 Figür uygulamasını proje olarak
grup
çalışmasıyla
gerçekleştirebilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Kilden yapılmış kitleye figürün temel formunu verdiniz mi?

2.

Figürün temel hareketlerini temel forma çizdiniz mi?

3.

Canlı modelin temel oranlarını yaptınız mı?

4.

Canlı modelden etüt uygulama kuralarına uydunuz mu?

5.

Oval şekillendirmeyi doğru olarak yaptınız mı?

6.

Canlı modelin detay şekillendirmelerini yaptınız mı?

7.

Bisküvi pişirimi için formun içini oydunuz mu?

8.

Oyulan iki parçayı doğru olarak birleştirdiniz mi?

9.

Atölye disiplini kurallarına uydunuz mu?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( )Canlı model etüt uygulamalarında modelin ve üzerinde durduğu sehpasının sabit
durması şarttır.

2.

( )Canlı modelden figür modelaj veya etüt uygulamaları ayakta duran ve oturan figür
gruplarına ayrılır.

3.

( )Modelin dönmesi sağlanarak her taraftan herkesin izlemesi ve çalışma yapması
sağlanılmadan canlı modelden etüt uygulaması yapılır.

4.

( )Çalışma heykel turnetini düzen içinde döndürerek canlı modelin dört yönünden
şekillendirilmesi yapılır.

5.

( )Kili iskelete tutundurma işini kil parçalarının arasında hava boşluğu bırakmadan
yapılmalıdır.

6.

( )Uzun süreli çalışma olmasından dolayı bir sonraki çalışmaya kadar ıslak bezlerle
sarılmalı ve naylon torbaya geçirmeli, çalışmanın kuruması sağlanmalıdır.

7.

( )Bisküvi pişirimi için yapılan formların içleri dolu olması şarttır.

8.

( )Bisküvi pişirimi heykel sanatı çalışmalarında kullanılamaz.

9.

( )Şamot kili veya seramik şekillendirme çamuru ile yapılan bisküvi pişirimi amaçlı
formların içleri 1 cm kalınlıkta kalacak şeklinde oyulmalıdır.

10.

( )Bisküvi pişirimi yapılacak olan formlara bir delik bırakılarak sıcak havanın
genişlemesi sonucu patlamalarının önlenmesi amaçlanır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı
sağlandığında canlı modeli analiz ederek kafa iskeleti doğru olarak uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından canlı modelden
çalışma kavramları araştırabilirsiniz.



Canlı modelden portre ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz.

3. PORTRE ANALİZİ VE KAFA İSKELETİ
Heykel sanatında portre, bir insan suretinin üç boyutlu olarak yapılmış formudur.
Heykel tarihine bakıldığında portreler büst, yarı büst, kafa, boy portresi, atlı portreler olarak
sınıflandırılmıştır (Resim 3.1). Bunların yanı sıra kullanılan malzemeye göre, uygulanan stile
göre, yapıldığı döneme göre sınıflandırmalar yapılabilir. Gerçek anlamda portre Roma
sanatında başlar ve günümüze kadar çeşitli amaçlarla uygulanmaktadır.

Resim 3.1: Büst çeşitleri
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3.1. Anatomik Analiz
Canlı modelden çalışmalarda insan yapısını oluşturan kemik, kas, hareket sisteminin
modele bakarak incelenmesi anatomi bilgisi ve ayrıntılı gözlemle yapılır.

3.1.1. Canlı Modelin Anatomik Analizi
Portre heykel sanatında oldukça önemli ve kapsamlı yer almaktadır. Dolayısıyla
plastik sanat eğitimi sürecinde canlı model kullanılarak bu eğitim de verilmektedir. Bir canlı
modele üç boyutlu olarak heykelci tarafından malzemelerle form verme işidir. Modelin
karşınızda bulunması o kişinin özelliklerini, tipini, yaşını (genç, yaşlı, çocuk, yetişkin),
cinsiyetini (erkek veya kadın), durumunu etüt uygulamasıyla kilden şekillendirmektir.
Amaç; anatomik özelliklerini analiz etmek, daha önce öğrenilen klasik ölçülerini
modelde görmek ve farkını yansıtarak modelin kişisel özelliklerine ulaşmaktır.

3.1.2. Canlı Modelin Karakteristik Analizi
İnsan figürünün detayı olan kafa, klasik ölçülerde incelenir. Seçilen canlı modele tipaj,
yaş ve mimik analizleri yapılır. Bu analiz desen tekniklerinden bir teknik seçilerek
yapılabilir. Daha sonra da üç boyutlu şekillendirmeye geçilir.
Tipaj tiplerinden Avrupai, Mongoloidi ve Afrikai analizi yapılır. Bu üç ana tip kafatası
incelemesi yapılır ve aralarındaki farkları bularak analize başlanır. Modelin bu yönde analizi
yapılır, desenler çizilir ve şekillendirmeye hazırlık yapılır.
Yaş analizi modelin yaşlılık analizinden geçer. Yaşlılıktan doğan deformasyonlar ele
alınır. Örneğin en belirgin deformasyon yaşlı insanın dişlerinin düşmesinden doğan çene
deformasyonudur. Bu özellik, bütün yüz hatlarının değişimine neden olmaktadır. Çenenin
öne doğru gelmesi çene-burun ölçüsünü küçültür ve normal oranlarını değiştirir (Resim 3.2).

Resim 3.2: İnsan kafasında çeşitli detay yönlerinin yüz hatlarının değişime uğratması

Mimik analizi ise o anda yapılan mimiklerin sonucunda çıkan anatomik (kasların
gevşemesi ve gerilmesi ) değişikliklerindendir. Gülen yüzün göz-kaş, ağız-burun çizgilerinin
yukarıya yönelmesi, üzülen kişinin bu çizgilerinin aşağıya doğru yönlenmesine örnek
verebiliriz. Modelin pozunun dışında da sık yapılan mimiklerin yüz üzerinde iz bırakması da
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değerlendirilir. Sık gülen kişinin ağız kenarı çizgisinin belirgin, kaşlarını kaldıran kişinin
alnında çizgi oluşması gibi mimik özellikleri canlı modelde aranır.
Tabii ki bütün bu analizler ayrı yapılır fakat bir bütün içinde de görülmesi önemlidir.
Kafanın çeşitli yönlerde hareket etmesi veya hafifçe öne eğilmesi gibi hareket
durumları da incelenmelidir. Boyun ve kafa hareket çizgilerinin ters yönde geliştiğini ve
resim etüt uygulama faaliyetlerinde öğrenilen kurallar heykelde de geçerli olduğunu
unutulmamalıdır.
Heykelde yapılan bu uygulamalar üç boyutluluk hissini vermekte olup mimari
alanında gelişmek istenilse bile plastik sanatlar eğitiminin canlı modelden etüdü önemlidir.
Plastik formun her türlüsünü yapabilmek diğer dallarda da başarıyı artırmaktadır.

3.2. İskelet Yapma Tekniği
Uygulamada kullanılacak amaca uygun iskelet, genellikle dayanıklı metal, tel ve ahşap
malzemeyle yapılır. Eskizde belirlenen, modelin pozuna bağlı kalarak şekillendirilir. Kol,
bacak, ayak, bel ve boyunda izlenen hareketler, telin bükülmesiyle yapılır. Metal çubuklar,
teller ve ahşap çıtalar yapılacak model ölçülerinde kesilir, hazırlanır ve birleştirilir. İskelet
parçalarının birleştirilmesi çalışmanın boyutuyla orantılı olarak, kaynak, vidalama, bağlama
yöntemleriyle sabitlenir.

3.2.1. İskeletli ve İskeletsiz Şekillendirme Yöntemi
İskeletli şekillendirme, 30 cm’den daha büyük olan ve detayları açık olan çalışmalarda
uygulanmaktadır. Kilin tutunmasını sağlayarak formun dik durması sağlanır.
İskeletsiz şekillendirme, 30 cm’den daha küçük olan ve detayları toplu olan formlarda
uygulanır.

3.2.2. Kafa İskeleti Yapımı
Kafa iskeleti uygulaması formun dik durması için şarttır. Çalışma esnasında kilin
dağılmaması ve çalışmanın bozulmaması için içinde ahşap parçalardan tel ile tutturulmuş
sarkıtlar yapılmalıdır. Bu şekilde hazırlanan iskelet üzerine canlı modelin şekillendirmesi
yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda portre analizi ve kafa iskeleti yapmış
olacaksınız.
Kullanılacak araç gereçler
Resim gereçleri, kil ve modelaj gereçleri, örnekler, tel ve pense
İşlem Basamakları

 Canlı model çalışma ortamını hazırlayınız.

Öneriler
 Modeli döner sehpa üzerine rahat
duracak
şekilde
sandalyeye
oturtunuz.
 Belli bir noktaya bakacak şekilde
kafanın duruşunu belirleyiniz.
 Döner sehpanın belli aralıklarla
dönmesi
için
düzen
ve
organizasyon yapınız.

 Modelin anatomik analiz desenini yapınız.
 Kısa süreli olmak üzere modelin
yüzünü incelemek amaçlı eskiz
desenleri yapınız.
 Bu eskizleri en az üç yönden
yapınız.
 Modelin saç modeli, kafanın
hareketi ve mimikleri belirten
eskizler yapınız.

 İskelet parçalarını
hazırlayınız.

birleştirerek

 Canlı modeli ortaya yerleştirerek
çalışanları sehpalar ile birlikte bir
daire şeklinde diziniz.
 Hazır
standart
iskelet
kullanılacaksa bakımını yapınız.
iskeleti
Eksikleri var ise tamamlayınız.
 Özel
ölçülerde
iskelet
ulanılacaksa parçalarını kesiniz ve
birleştiriniz. Sarkıtlarını tel ile
ekleyiniz.
 Modelin on dakika aralıkla
dönmesini sağlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Canlı model ortamını hazırladınız mı?

2.

Eskizlerle modelin analizini yaptınız mı?

3.

Eskizleri en az üç yönden yaptınız mı?

4.

Kafa iskeleti ve çamurunuzu hazırladınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

Heykel sanatında portre sadece bir insanın yüzünün çizilmesidir.

2.

Portre sanatı XX. yüzyılda yapılmaya başlanmıştır.

3.

Büst heykel sanatında yapılan çalışmalardandır.

4.

Canlı modelden portre uygulaması çalışma ortamının düzenini gerektirir.

5.

İskeletsiz ve iskeletli olarak portre çalışılabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı
sağlandığında canlı model ve detaylarını inceleyerek portre modeli modelajı doğru olarak
uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından canlı modelden
çalışma kavramlarını araştırınız.



Canlı modelden portre ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyiniz.

4. PORTRE MODELAJI
4.1. Oval Modelaj Prensipleri
Portrenin oval veya tam oyma modelajı, bir yüzeye bağlı olmayan yassılaştırılmamış,
üç boyutta da tümüyle gelişmiş olan heykelcilik yapıtıdır. Bu yöntemle yapılan şekillendirme
veya modelaja da bu ad verilir.

4.1.1. Oval Modelaj Özellikleri
Oval şekillendirme özelliklerinden biri de model ve uygulamanın aynı an, aynı seviye,
aynı şekil ve tarafta yapılmasıdır. Model ne şekilde durursa çalışmanız da o şekilde durması
daha kaliteli bir işin yapılması anlamındadır. Modeli ve kendi çalışmanızı eşit aralıklarla
döndürmek size her yönden izleme ve çalışma imkânı verecektir.
Oval şekillendirmenin bir başka özelliği ise iki elinizin aynı anda çalışır olması ve bu
şekilde simetrik formlarda kolaylık sağlanmasıdır. Bir eliniz ne yapıyorsa diğer elinizle de
aynı şekillendirmeyi yapmanız simetri hislerinizi güçlendirecektir.

4.1.2. Modelaj Araç Gereçleri Kullanma
Heykelci, döner tablası bulunan şekillendirme sehpalarıdır. Turnet, çalışmayı veya
modeli döndürerek heykelin her tarafını şekillendirmeyi sağlayan temel heykelci gerecidir ve
ayak açılarının ayarlı, tablalarının dönerli olmaları şarttır. Küçük çalışmalar için masa üstü
turnetleri de bulunur.
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Bütün şekillendirme etaplarında elle şekillendirmenin yanı sıra çeşitli malzemelerden
(plastik, ahşap, metal) yapılan, düz veya kaşıklı uçları olan modelaj kalemleri ise kil ile
temel şekillendirmelerde kullanılır (Resim 4.1).

Resim 4.1: Portre için kafa iskeleti ve modelaj kalemleri
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4.2. Kafa İskeletine Kili Tutundurma
İskeletin üzerine kil, aralık bırakmadan tutundurulur. Boşluklar kaldığı zaman kilin
ağırlığından iskelette kitle kopmaları olabilir. Kopmaları ve çökmeleri önlemek için kili sıkı
şekilde birbiriyle ve iskelete tutundurularak yapıştırılır. İskeletin demir çubuk dip kısmından
başlayarak kil yığması yapılmalıdır. Demir çubuk boş kaldığı zaman yukarıdan başlayarak
kitlelerin aşağı doğru çökmesi gerçekleşir.

4.3. Temel Formu Yapma
Seçilen canlı modelin temel formu tespit edilerek kafanın şekli verilir. Modelin kafa
ve boyun hareketinin yönleri incelenir. Simetri çizgisi çizilerek boyun ve yüz bölümlerinin
yönü belirlenir. Canlı modelin şeklini temel geometrik formlara benzetmek ve simetri
çizgisini yön belirlemede kullanmak, form şekillendirmelerin temel kurallarıdır.

4.4. Anatomik Yapıyı Yapma
Canlı modelin kafa yapısı bir dikdörtgen forma benzemekte ve temel geometrik
formunu oluşturmaktadır. Bu geometrik formun içine oval bir form olan kafayı
yerleştirilerek başlanır. Dikdörtgen formun köşelerinden alınması ile kafanın ovalleştirilmesi
yapılır. Bu şekilde elde edilen formun kafa yapısının temel düzlemlerine en yakın form
olarak elde edilir. Bir sekizgen form ortaya çıkar ve bu formu şekillendirmede temel kafa
formu olarak kullanılır. Sekizgen formun duvarları kafanın temel düzlemlerini oluşturur.

4.5. Karakteristik Özelliklerini Şekillendirme
Canlı modelin temel kafa formun üzerine çizilen klasik ölçüler doğrultusunda kafa
modelin detayları şekillendirilir. Canlı modeli de takip ederek üç boyutlu şekillendirme
yapılır.

4.6. Detay ve Doku Modelajı
Detayların şekillendirmesinde en önemli husus çift olanların simetrisi ve eşitlikleridir.
Simetrik çizgisinden eşit uzaklıkta olma durumda olanların şekillendirmesi aynı ölçülerde ve
simetriyi bozmadan yapılmalıdır.
Canlı modelin göz, kulak ve saç detayları modle edilir. Detayların farklı taramaları
yapılarak doku farkı elde edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda canlı modelden portre modelajını yapmış
olacaksınız.
Kullanılacak araç gereçler
Kil ve modelaj kalemleri, kafa iskeleti, turnet, örnek, atölye ortamı

İşlem Basamakları

Öneriler

 İskeletin üzerine kili tutturunuz.

 Kilin tutunmasını alttan yaparak
başlayınız.

 Canlı modelin temel şeklini veriniz.

 Temel formlardan yaralanılarak
kafaya temel form yapınız.
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 Oranlama yapınız.

 Temel formun üzerine temel
ölçüleri çiziniz.
 Temel klasik ölçülerini canlı
modelin ölçüleriyle karşılaştırınız.

 Modelin temel formlarını şekillendiriniz.

 Göz çukurları, çene ve kafatası
formlarına şekil veriniz.

 Portrenin karakteristik özellikleri modelajı  Canlı
modelin
karakteristik
yapınız.
özelliklerini biçimlendiriniz.

 Portre detayları modelajı yapınız.

 Portrenin göz, burun ve ağız,
kulaklar ve saçların modelajını
yapınız.
 Portre uygulamasını soyutlama ile
de yapabilirsiniz.
 Çeşitli
sanat
akımlarının
özelliklerini öğrenmek için belirli
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bir tarzda da çalışabilirsiniz.

 Plastik form ve doku modelaj yapınız.

 Portreye plastikiyet kazandırınız.
 Portreye doku veriniz.
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 Kille ve alçı üzerine patina yapınız.

 Kilden yapılan şekillendirmeyi
alçı kalıplamayla, alçı model
dökümü ve patina yaparak
uygulayabilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

İskelet üzerine kil yığmasına doğru yerden başladınız mı?

2.

Canlı modelden çalışma kurallarına uydunuz mu?

3.

Çalışma ortamına uyum sağladınız mı?

4.

Oval şekillendirme kurallarına uydunuz mu?

5.

Model şekillendirmesini iki elle de uyguladınız mı?

6.

Canlı modelin temel formunu verdiniz mi?

7.

Modelin karakteristik özelliklerini yaptınız mı?

8.

Detayların modelajını yaptınız mı?

9.

Doku çalışması yaptınız mı?

10.

Kullandığınız gereçleri ve ortamı düzenli bıraktınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

Kafa iskeletine kil yığılması yukarıdan başlanarak yapılır.

2.

Canlı modelin hep bir yönde bakması şarttır.

3.

Canlı model çalışması özel ortam istemektedir.

4.

Her iki saatte canlı modelin yana dönmesi gereklidir.

5.

Oval şekillendirme bir yüzeyin üzerine yapılır.

6.

Simetri sağlamak için iki elle çalışmak gereklidir.

7.

Modelin karakteristik özelliklerine ihtiyaç olmadan portre yapılmalıdır.

8.

Büst bir at üzerine yapılmış portre çeşididir.

9.

Portre çalışmalarında detay yüzeyin üzerine doku yapmak değildir.

10.

Büstler sadece kille yapılmaz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

36

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Figür analizi, figür iskeleti ve figür uygulamaları
Aşağıdaki uygulamaları yaparak kişisel dosyanızı oluşturunuz. Uygulama
faaliyetindeki çalışmalarınızı ve kişisel dosyanızı öğretmeninize değerlendirmek üzere
sununuz.

1.

Canlı modelden figür çalışma resimlerini dosyanızın işlem yaprağına yapıştırınız.


Bu resimleri fotoğraf makinesi kullanarak elde edebilirsiniz.
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2.


Küçük ölçekli desen çizerek de bu resmi elde edebilir ve kullanabilirsiniz.

Yaptığınız eskiz desenleri ile dosyanızı düzenleyiniz.
İşlem yaprağına kullandığınız araç gereci sıra ile yazınız.


3.

Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız.

Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız.


Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız.

Portre analizi, kafa iskeleti ve portre uygulaması

4.

Canlı modelden portre çalışma resimlerini dosyanızın işlem yaprağına
yapıştırınız.




5.

İşlem yaprağına kullandığınız araç gereci sıra ile yazınız.


6.

Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız.

Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız.


7.

Bu resimleri fotoğraf makinesi kullanarak elde edebilirsiniz.
Küçük ölçekli desen çizerek de bu resmi elde edebilir ve kullanabilirsiniz.
Yaptığınız eskiz desenleri dosyanıza düzenleyiniz.

Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız.

Kil ile canlı modelden figür veya portreyi natüralist anlatımla şekillendiriniz.
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Yapılan canlı modelden figür ve portre uygulamalarını ve kişisel dosyanızı
değerlendirmek için düzenleyiniz ve özeleştiri yapınız. Değerlendirme ölçütlerine göre
arkadaşlarınızın ve kendi çalışmanızın eleştirisini yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Canlı modelin eskiz analizi yaptınız mı?

2.

Canlı modelden çalışma ortamını hazırladınız mı?

3.

Canlı modelin temel
şekillendirdiniz mi?

4.

Canlı model detaylarını şekillendirdiniz mi?

5.

Canlı modelin anatomik ve karakteristik yapısına uydunuz mu?

6.

Canlı model detaylarını doğru şekillendirdiniz mi?

7.

Uygulamayı natüralist anlatıma göre yaptınız mı?

8.

Bisküvi pişirimi için doğru işlemler yaptınız mı?

9.

Zamanı doğru kullandınız mı?

10.

Çalışma gereçlerini temizleyip yerine topladınız mı?

oranlarını

yaptınız

ve

Hayır

formunu

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.

Doğru

2.

Yanlış

3.

Doğru

4.

Doğru

5.

Yanlış

6.

Doğru

7.

Yanlış

8.

Yanlış

9.

Yanlış

10.

Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.

Yanlış

2.

Doğru

3.

Yanlış

4.

Doğru

5.

Doğru

6.

Yanlış

7.

Yanlış

8.

Yanlış

9.

Doğru

10.

Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.

Yanlış

2.

Yanlış

3.

Doğru

4.

Doğru
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.

Yanlış

2.

Yanlış

3.

Doğru

4.

Yanlış

5.

Yanlış

6.

Doğru

7.

Yanlış

8.

Yanlış

9.

Doğru

10.

Doğru
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