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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Sanat ve Tasarım

MESLEK / DAL

Plastik Sanatlar

MODÜLÜN ADI

Figüratif Heykel
Bir, iki ve çok figürlü heykel kompozisyon tasarlama
bilgilerini, şamot tekniğiyle modelajının kazandırıldığı
bir öğrenim materyalidir.
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MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bir, iki ve çok figürlü heykel yapmak
Genel amaç
Gerekli ortam sağlandığında bir, iki ve çok figürlü
heykel kompozisyon tasarlayıp standartlarına göre
şamot tekniğiyle modelajını yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Bir figürlü kompozisyon tasarlayıp şamot
seramik tekniğiyle şekillendirme
yapabileceksiniz.
2. İki figürlü kompozisyon tasarlayıp şamot
seramik tekniğiyle şekillendirme
yapabileceksiniz.
3. Çok figürlü kompozisyon tasarlayıp şamot
seramik tekniğiyle şekillendirme
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 formların plastik estetik duygusuna sahip olmak kişiyi olumlu yönde
etkilemektedir. Heykel sanatı dersi modüllerini başarıyla tamamlamış olan bir öğrenci
yaşamında üç boyutlu formlara ve şekillendirmelere yer vereceğinden toplum içinde farklı
bir yerde olacaktır.
Figüratif heykel modelaj-şekillendirme belirli kurallara dayalı ve çeşitli modelaj
aletleri, araç gereciyle yapılmalıdır. Bu gereçleri doğru kullanmak ve istenilen şekillendirme
bilgilerini aldıktan sonra çalıştığınız alanda tasarımlar yapacaksınız. Üç boyutlu
şekillendirme tasarımların 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 figüratif heykel şekillendirme kavramlarını,
bir, iki ve çok figürlü heykel kompozisyon tasarlama ve şamot tekniğiyle modelaj
uygulamalarını ele alacağız. Figüratif kompozisyon çeşitlerini inceleyerek şamot tekniğiyle
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 doğrultursunda donanımlı heykel atölyesi ortamı
sağlandığında bir figürlü kompozisyon tasarlayıp şamot seramik tekniğiyle şekillendirmeyi
doğru olarak uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Üniversite

ve

şehir

kütüphanelerinde

sanat

kitaplarından

bir

figürlü

kompozisyon kavramları araştırabilirsiniz.


Bir figürlü heykel ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz.

1. BİR FİGÜRLÜ HEYKEL KOMPOZİSYON
1.1. Kompozisyon Tasarımı
Konulu kompozisyon uygulamaları başlığı altında küçük heykel grubunda eserler
uygulanır. Küçük heykel grubu, uygulamaların 50 cm aşmayacak, konular daha güncel
olacak, uygulayanın fikirlerini yansıtabilecek ortak özellikleri taşıyan heykellerdir. Konular
daha serbest seçilir ve uygulamalarda çeşitli tarzlarda denemeler yapılır. Bu uygulamalar
yaratıcılık ve fikir geliştirme özellikleri taşır. Tabii ki bütün bu özgürlükleri içinde konu bir
veya iki, çok figürlü kompozisyonlar olması, şamot tekniği ile yapılması şartları yine
özgürlüğün de sınırları olduğunu hatırlatır.

1.1.1. Kompozisyonun Konu ve Plastikiyet Analizi
Konu seçimi, bir figürlü ve şamot tekniğinde uygulanacak şartlar göz önünde
bulundurularak yapılır. Konu seçimi ve teknik uygulama aşamaları paralellik içinde
düşünülür. Resim sanatında kullanılan figürlü kompozisyon konuları, heykel sanatı
konularına göre daha fazla çeşitlilik gösterir. Konu ve form birliği üç boyutlu heykel
çalışmalarında uygunluk araştırması ve verilebilecek mesaj kapsamında araştırılır.
Eskiz ve desen araştırmaları ile konu ve kompozisyon belirlenir. Konular tanıdık ve
güncel olması kompozisyonlarda başarıyı arttırıcı unsurlardan biridir. Diğer bir unsur şamot
tekniğinin özelliklerine dayanan, titizlikle tasarlanan kompozisyonun uygulanmasıdır.
Kompozisyon araştırmaları bir figür (insan figürü) ve aksesuarları içermektedir.
Kompozisyonu tasarlarken figür ve aksesuarları ile birlikte düşünülür (Resim1.1). Örneğin;
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çiçekler, manzara gibi aksesuarlar tam oyma heykelde stilize edilerek yapılır. Teknik açıdan
da bütünlük içinde temel kompozisyon formu şekillendirerek detaya geçiş yapılır.

Resim 1.1: Bir figürlü kompozisyon (İsa Behzat, “Saz Çalan Adam”)

Aksesuarsız figür heykeli de yapılabildiği gibi aksesuar, figür hareketinin ve konunun
anlaşılmasını kolaylaştırır. Fakat daha güç olan duyguların yansıtılmasıdır. Heykelde ifade
elemanları, figür duruşu ve detaylardır. Bu gücü kullanarak da güçlü ifadeler bulunması çok
araştırmaktan, figürü çok iyi tanımaktan ve heykelin plastikiyetini verebilmekten geçer.
Yapılacak figürle kompozisyon uygulamasına çeşitli yorumlar katılır. Bunun için bir
meslek grubu seçilerek form şekillendirmesi yapılır. O mesleğe has karakteristik özellikleri
abartarak bir figürlü kompozisyona karikatüristik yorum yüklenebilir (Resim1.2).

Resim 1.2: Karikatüristik özellikleri içeren bir figürlü kompozisyon örnekleri

Bir figürlü heykel kompozisyonlarında işlenebilecek konular;












Balıkçı,
Ayakkabı boyacısı,
Çiçek satıcısı,
Parkta gazete okuyan,
Oyun oynayan çocuk,
Örgü ören nine,
Köylü kadın,
Ayakkabısını giyen sporcu,
Dansçı,
Halk kahramanı,
Yalnızlıktır.

Bir figürlü kompozisyon için yukarıda belirlenen konulardan yararlanılarak seçilebilir.
Konu belirlendikten sonra da kompozisyon ve form birliğine geçilir.

4

Konu ve form birliği ise düşüncelerin en doğru şekilde formlarla ifade etmektir. Lirik
bir konuyu yuvarlak şekillerle işlerken savaş konularını keskin, köşeli, sivri biçimlerle ele
alınır. Kompozisyon tasarlama aşaması, malzemeyle teknik uygulamaya geçmeden önce çok
önemlidir. Taslakta plastik problemleri çözmek, fikirler üretmek, formu aramak zaman ve
güç kaybını önler (Resim 1.3).
Bir figürlü kompozisyonu belirledikten sonra plastik soyutlama yapılır. Kompozisyon
konusuna göre gerçekçi (naturalist) ve soyutlayıcı araştırmalar yapılabilir.

Resim1.3: Naturalist ve soyutlayıcı kompozisyon araştırmaları
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Kompozisyonun figür duruşlarını belirlemek için anatomik insan modeli kullanılır.
Figürün üç boyutunu kavramak için anatomik insan modeline bakarak kısa süreli eskizler
yapılır.

Resim 1.4:Anatomik insan modelinde hareket araştırmaları

1.1.2. Şamot Kille Modelaj Yöntemi
Şamot tekniği uygulanacak bu çalışmaya, tekniğin özelliklerine uygun biçimler ve
kompozisyon seçilir. Tekniğin bilinmesi ve kompozisyonun tasarımı paralellik içinde yapılır.
Şamot, pişmiş çamur parçaları ile karışmış olan şekillendirme
işlemleri yapıldıktan sonra bu çalışmalara pişmiş toprak veya terracota
fırınlanması sebebiyle temiz ortamda çalışılmalı, alçı ve diğer
karışmamasına özen gösterilmelidir. Çamurun altlığa yapışmasını ve
çatlamayı önlemek amacıyla altlık üzerine bez konulmalıdır.

çamurudur. Pişirme
adı verilir. Çamurun
çamur parçalarının
kuruma aşamasında

1.2. Şamot ile Modelaj
Şamot tekniği ile yapılan çalışmaların seramik fırınlarında bisküvi pişirimi yapılması
nedeniyle içleri boşaltılır. Yapılan figürlü kompozisyonların duvar kalınlığı 2 cm
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aşmamasına dikkat edilir. Bu ölçü 25-30 cm’lik çalışmalar için geçerlidir. Bu tekniği
uygulayabilmek için iki yöntem kullanılır.


İçi boş şekillendirme yöntemi

Çalışmayı oluştururken kalınlık ve boşluğu düşünerek şekillendirme yapmak bu
tekniğin özelliğidir. Bu teknikle basit ve fazla engebeli olmayan, soyutlanmış
kompozisyonlar uygulanır.
Bu teknik seramik tekniğindeki çömlek yapımına benzemekte olup heykel sanatında
çark kullanılmadan yapılır. Sucuk veya plaka tekniği kullanılır. Formları kapatırken
tamamen kapatmamaya özen gösterilir. Örneğin; küre formunun tamamen kapatılması
fırınlama aşamasında formun çatlaması veya patlamasına sebep olur.


Şekillendirmeden sonra içinin boşaltılması yöntemi

Şekillendirme bittikten sonra figür kompozisyonunun içinin oyulması yöntemleridir.
Bu teknik iki şekilde yapılabilir.


Alttan oyma: Bu yöntemde çalışma, ele alındığında bozulmayacak ve
aynı zamanda oyulabilecek kıvama kadar kurutulmuş olmalıdır.
Çalışmayı ters çevrilerek içinden fazla kili modelaj kalemleri veya kili
oyma özel kalemlerle alınır. Çalışmanın büyüklüğü göz önünde
bulundurarak 1,5-2,5 cm kalın duvarlar oluşana kadar oyma işlemi çok
dikkatli biçimde yapılır (Resim 1.5). Tüm çalışma aynı kalınlıkta
olmasına dikkat edilir. Kurutma ve fırınlama sırasında farklı kuruma ve
pişirme özellikleri göstereceğinden bu hususa çok dikkat edilmelidir.

Resim 1.5: Alttan oyma yöntemi
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İkiye bölerek oyma: Bu yöntemle çalışma tel ile bölünür ve ikiye ayrılır.
Bu yöntemle çalışma yapmak için şamotlu kilin işlenilebilir kıvamda
olması şarttır. Formun iki tarafı da telli oyma kalemleriyle oyulur. Duvar
kalınlığı 1,5 cm olması ve alttan boş olacağını düşünerek oyma yapılır
(Resim 1.6). Bu yöntem çok engebeli ve zor formlarda uygulanır.

Resim 1.6: İkiye bölerek oyma yöntemi

İki parçanın da oyma işi yapıldıktan sonra birleşim yerleri çentiklenir. Aynı şamotlu
kilden suyu daha fazla olan bulamaç çamur ile birleştirilir. Parçalar birbiriyle sıkıştırılarak ve
havası alınarak yapıştırılır. Dik olarak turnetin üzerine bırakılır ve daha sonra fazlalıklar
ıslak süngerle alınır. Bu şekilde yapılan çalışmanın detayları tamamlanır ve kurumaya
bırakılır.

1.2.1. Kili Kıvama Getirme
Kullanılacak şamotlu kil paketler içinde temiz ve kıvamda satıldığı gibi, toz hâlinde
veya kurumuş hâlde olabilir. El ile işlenebilir kıvamda olması şartı aranır. Bu özellikleri
taşımazsa şamotlu kili bu kıvam özelliklerine getirmek gereklidir. Bunu yaparken çok temiz
bir ortamda çalışılır. Yabancı maddelerin kile karışmamasına dikkat edilir. Fazla nemli kilin
suyu alınırken sert kıvamda olan kile su eklenerek temiz bir kapta yoğrulur. Çamur homojen
kıvama getirilerek kullanılır.

1.2.2. Şamot Kille Kitle Yapma
Figürlerin şeklini vermeden önce çamur sıkıştırılarak temel kompozisyon formuna
göre kitle hâline getirilir. Hava kabarcıklarının oluşmasını engellemek için kitle hafif
biçimde masaya vurulur. Bu şekilde hazırlanmış şamot çamurun içinde pişirmeyi
etkileyebilecek daha az hava kabarcığı kalır.

1.2.3. Kompozisyon Özelliklerine Göre Şekillendirme
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Tasarlanan figüratif kompozisyon taslağı görülebilecek şekilde sabitlenir.
Şekillendirme aşamasında bu taslak, form, konu ve teknik hakkında size yol gösterecektir.
Taslakta belirlenen figürün çeşitli duruşları çizilmiş olup modelden bakıyormuş gibi kil ile
şekillendirme gerçekleştirilir (Resim 1.7).

Resim 1.7: Çalışma ortamı

1.2.4. Figür Detayları Modelajı
Tasarlanan figür detayları formun bütünlüğünü bozmadan yapılır. Detayların
gövdeden fazla ayrılmamasına dikkat edilir. Uygulanacak olan teknikle detayların fazla
dağınık olmaması, el, kol ve bacakların ayrıntıları özenle işlenmiş olması çalışmanın
kalitesini arttırır. Bir kitle formundan bu detayların çıkarılması teknik açıdan doğru yoldur.
Kompozisyonun ince detayları özenle yapılarak bir sonraki doku aşamasına geçilir.

1.2.5. Doku Modelaj
Bir figürlü kompozisyon çalışmasında doku farklılığı elbise ve kullanılan
aksesuarlarda aranır. Daha önceki modüllerde öğrenilen doku işlemlerinden yararlanılarak
doku yapılır. Özellikle iri dokulu kumaş veya benzeri malzeme parçalarını yüzeye bastırarak
farklı dokular elde edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda bir figürlü heykel kompozisyonu yapmış
olacaksınız.
Bir figürlü heykel kompozisyon örneklerini inceleyeniz ve uygulama aşamalarına
geçiniz.

Kullanılacak araç gereç:




Resim gereçleri
Modelaj gereçleri
Şamot tekniği gereçleri

Uygulamada kullanılacak araç gereci temin ediniz ve uygulama masasına diziniz.
Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız.
1.

Kompozisyon konusunu belirleyiniz.



2.

Bir figürlü kompozisyonun konusunu size yakın ve gözlemlediğiniz
konulardan seçiniz.
Eskiz çalışma ve modelaj çalışma ortamlarını hazırlayınız.

Konuya göre bir figürün duruşunu belirleyiniz.
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3.

Konu ve kompozisyon birliği sağlayınız.


4.

Kompozisyonunu tasarıma göre şekillendiriniz.
Form ve konu birliğini sağlayınız.

Detay modelajını yapınız.



9.

Kompozisyonun kabartı seviyelerini oyma yöntemiyle şekillendiriniz.

Figür kompozisyonunu şekillendiriniz.



8.

Temel kitle formun üzerine figürün her yönden desenini çiziniz.
Bu işlemi yaparken turnet ile donanılmış modelaj ortamı hazırlayınız ve
modelaj kalemlerini kullanınız.

Kil oyma işlemini yapınız.


7.

Tasarım taslak deseninize bağlı olarak kil ile kitle formunu hazırlayınız.
Bu temel formu şekillendirirken uygulayacağınız şamot şekillendirme
yöntemini göz önünde bulundurunuz.

Kitlenin üzerine figürün çizimini yapınız.



6.

Seçtiğiniz konuya göre kompozisyonun formunu belirleyiniz. Örneğin;
savaş konusunu sivri ve sevgi konusunu yuvarlak formlarla yapılması
gibi

Kilden kitle yapınız.



5.

Eskiz yaparak figürün duruşunu belirleyiniz.
Araştırmanızı yaparken anatomik figür modelinden yararlanınız.

Kompozisyon figürünün detayalarını ve aksesuarlarının modelajını
yapınız.
Bu işlemi yaparken heykelsi form ve bisküvi pişirimi yapacağınızı
unutmayın.

Tel ile kitleyi ikiye bölünüz.


İkiye bölme veya alttan oyma yöntemini kullanıp kullanmayacağınızı
tespit ediniz.
o
Kullanacağınız yönteme göre ikiye bölme veya alttan oyma
işlemini yapınız.
o
İçini modelaj kalemleriyle boşaltınız.
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10.

Bulamaç çamurla iki parçayı birleştiriniz.



11.



Formu elinize alarak iç tarafından çapaklarını sıvayınız. Eksik yerlerini
tekrar bulamaç çamurla tamamlayınız.
Dış tarafından rötüş işlemlerini yapınız.

Bir figürlü kompozisyona son şeklini veriniz.



13.

Eklenecek veya birleştirilecek parçaların birbiriyle montajını bulamaç
şamot çamuruyla yapınız.
Parçaları birbiriyle sıkıca bastırarak tutundurunuz ve bekletiniz.

Düzeltme ve rötuş yapınız.


12.

Bisküvi pişirimi için formun kalınlığı konusunda öğretmeninize
danışınız.
Formun kalınlığını eşit olarak oymaya özen gösteriniz.
Oyma işlemi için telli modelaj kalemleri çeşitlerini kullanınız.

Kesme işlemlerinden sonra ince rötuş işlermleri yapınız.
Birleştirme işlemleri sonrası doku ve küçük detayları yapmanız daha
uygun olup formu tamamlayınız.

Fırınlama öncesi kurutma yapınız.


Bisküvi pişirimi için hazırlanmış olan bu çalışmayı uygun kurutma
ortamında kurutunuz.

 Öneriler



Bu uygulamayı iskeletli modelaj şekillendirme yöntemiyle de
yapabilirsiniz
Aşağıda hatırlatma amacıyla verilen resimleri inceleyerek uygulamayı
yapabilirsiniz.
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İskeletli şekillendirmeden sonra alçı ile kalıplama yaparak modelin
dökümünü alçı veya polyaster ile yapabilirsiniz. Modelin dökümünden
sonra da alçıya patina yaparak bir figürlü heykel kompozisyon
çalışmanızı tamamlayabilirsiniz.
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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

Evet

Hayır

1. Bir figürlü heykel için konu araştırması ve kompozisyon formu
tasarladınız mı?
2. Figürün temel hareketlerini temel kitle formuna çizdiniz mi?
3. Şamot kil kitlesine figürün temel oranlarını şekillendirdiniz mi?
4. Heykel sanatının oval şekillendirme prensiplerine uydunuz mu?
5. Konu ve form birliğini bir figürlü heykel kompozisyonunda yaptınız
mı?
6. Küçük heykel modelinde 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?
10. Kullandığınız gereçleri ve yerinizi düzenli bıraktınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye 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.

( )Küçük heykel grubu, uygulamaların 50 cm aşmayacak, konular daha güncel
olacak, uygulayanın fikirlerini yansıtabilecek ortak özellikleri taşıyan heykellerdir.

2.

( )Bir, iki ve çok figürlü kompozisyon uygulamaları yaratıcılık ve fikir geliştirme
özellikleri taşımaz.

3.

( )Heykel kompozisyonunda konu ve form birliği düşüncelerin en doğru şekilde
formlarla ifade edilmesidir.

4.

( )Uygulamaya geçmeden önce yapılan taslakta, fikirler üretmek, problemleri
çözmek ve formu aramak zaman ve güç kaybını önlemektedir.

5.

( )Küçük heykel uygulamalarında sadece naturalist kompozisyon araştırmaları
yapılmaktadır.

6.

( )Anatomik figür modeli insan figürünün klasik oranlarını gösterir.

7.

( )Pişmiş çamur parçaları ile karışmış olan şekillendirme çamuruna şamot çamuru
denilmez.

8.

( )Bisküvi pişirimi için şekillendirme bittikten sonra figür kompozisyonunun içinin
oyulması gerekmez.

9.

( )Rötuş bir heykel çeşididir.

10.

( )Şamot kilinden olan formun parçaları oyma yapıldıktan sonra aynı şamotlu kilden
suyu daha fazla olan bulamaç çamur ile birleştirilir.

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 iki figürlü kompozisyon tasarlayıp şamot seramik tekniğiyle şekillendirmeyi
doğru olarak uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Üniversite ve şehir kütüphanelerinde heykel sanatı kitaplarından iki figürlü
kompozisyon kavramları araştırabilirsiniz.



İki figürlü heykel ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz.

2. İKİ FİGÜRLÜ HEYKEL KOMPOZİSYON
Konulu kompozisyon uygulamaları başlığı altında küçük heykel grubunda eserler
uygulanır. Küçük heykel grubu, uygulamaların 50 cm aşmayacak, konular daha güncel
olacak, uygulayanın fikirlerini yansıtabilecek ortak özellikleri taşıyan heykellerdir. Konular
daha serbest seçilir ve uygulamalarda çeşitli tarzlarda denemeler yapılır. Bu uygulamalar
yaratıcılık ve fikir geliştirme özellikleri taşır. Tabii ki bütün bu özgürlükleri içinde konu bir
veya iki, çok figürlü kompozisyonlar olması, şamot tekniği ile yapılması şartları yine
özgürlüğün de sınırları olduğunu hatırlatır.

2.1. Kompozisyon Tasarımı
Figüratif heykel tasarımlarında, uygulama öncesi çalışmalara deneysel yaklaşımlarla
başlanır. Figürlerin günlük hayattaki aktivitelerinin gözlem sonuçları değerlendirilerek
hareket, biçim, konu, malzeme ilişkileri de dikkate alınarak yaratıcı fikirler geliştirilir.

2.1.1. Kompozisyonun Konu ve Plastikiyet Analizi
İki figürlü kompozisyon, insan veya hayvan figürleriyle oluşturulmuş heykel
kompozisyonlara denilir. İşlenebilecek konular heykel sanatı için uygun olanlar tercih
edilmelidir. Örneğin: heykel sanatında oval şekillendirmelerde manzara yapılmaz. Sadece
manzaraya ait detaylar kullanılabilir.
İki figürlü heykel kompozisyonlarında işlenebilecek konular;


Dans edenler,
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Akşam gezintisi,
Güreşçiler,
Sporcular,
Çocuk ve köpeği,
Balıkçılar,
Parkta yaşlılar,
Gençler,
Oynayan çocuklardır.

İki figürlü heykel kompozisyonların konuları, günlük hayattan seçilebilir veya kişisel
olabilir. Bunlar kişilere yakın ve tanıdık olmalıdır. Kompozisyon içinde iki figürün konu ile
alakası, bir biriyle alakası, hareketlerinin alakası aranmalıdır. Konunun ve formun bütünlüğü
bu uygulamada da aranmalı ve modelajda işlenmelidir.
Bir çalışmayı yorumlayacak; neyi, nasıl algılayacak ve neler öğrenecek olan
izleyicilerdir. Konular ve formlar izleyicilere yakın olması küçük heykel sanatı eserlerinin
belirgin özelliğidir.
Stil veya tarz özgürlüğü bu çalışmalarının özelliklerindendir. Gerçekçi veya soyutlama
(stilizasyon) yöntemlerinden yararlanılarak bu çalışma yapılabilir.

Resim 2.1: Gerçekçi (natüralist) ve soyutlama (stilizasyon) yaklaşımlı örnekler
a) E.Bouchardon, “Aslan Terbiyecisi”

b) Kâmil Sonat, “İki Figür”

2.1.2. Şamot Kille Modelaj Yöntemi
20-30 cm boyunda olan şamot tekniği kompozisyonların duvar kalınlığı 1,5-2 cm
kalınlıkta olmalıdır. Bu çalşışmalarda iki yöntem uygulanabilir.
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Birincisi; çalışma bitirildikten sonra tel ile ikiye bölme ve modelaj kalemleri
yardımıyla içinin gerekli kalınlığa getirilmesi yöntemidir. Bu, engebeli ve zor formlarda
uygulanır. Oyma işleminden sonra bulamaç çamurla iki parça birbiriyle birleştirilir. Rötuş
yapılarak ıslak süngerle birleşim izleri silinir.
İkincisi; geniş tabanlı çalışmalarda uygulanır. Çalışmanın taban-alt veya geniş
tarafından modelaj kalemleriyle eşit olarak oyulur. Oyma işlerini dikkatli ve eşit kalınlıkta
olmasına, delme ve çatlatma yapılmamasına dikkat edilir (Resim 2.3).

Resim 2.3: Şamot kil ile yapılmış bisküvi pişirimi iki fügürlü kompozisyon

2.2. Şamot ile Modelaj
Şamot kille şekillendirme yöntemlerinin gerektirdiği aşamalı işlemlerle iki figürlü
heykel uygulama süreci gerçekleştirilir.

2.2.1. Kili Kıvama Getirme
Çamur çeşidini, sadece şamotta değil, diğer şekillendirme çamurlarından da
seçebilirsiniz. Prensip olarak heykel çalışmalarında elle şekillendirilebilir kıvamda olaması
yeterlidir. Çamurun temiz olması ve kıvamda olmasına dikkat ederek çalışmanızı devam
edebilirsiniz. Daha önce verilen bilgileri gözden geçirerek çalışmayı teknik açıdan
pekiştirme olarak düşğününüz.
Fazla nemli kilin suyu, emici temiz bezlerle emilmesi sağlanır. Bu işlem, temiz alçı
masa üzerinde de yapılabilir.
Sert kıvamda olan kile su eklenerek temiz bir kapta yoğrulur ve homojen kıvama
getirilerek kullanılır. Kilin homojen olması çok önemli olup içinde farklı çamur, maddeler
veya alçı parçalarının bulunmamasına dikkat edilir.
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2.2.2. Şamot Kille Kitle Yapma
Kil ile şekillendirme yapılacak iki figürlü kompozisyon taslağı görülebilecek bir yere
sabitlenir. Bu çalışma ortamı sağlanarak yapılacak form sürekli izlenir.
Kompozisyon tasarımı temel geometrik formlara benzetilerek kitle şekillendirilir.
Kitlenin içinde hava kabarcıklarının kalmamasına özen gösterilir.

2.2.3. Kompozisyonun Özelliklerine Göre Şekillendirme
Kitle üzerine tasarlanan kompozisyon dört yönden çizilir. Fazla olan killer modelaj
kalemleri yardımıyla alınır ve kompozisyonun temel formu şekillendirilir.
Modelcilikte tasarım desenine bağlı olarak uygulama yapılması önemli bir unsurdur.
Size bir taslak desen verilmiş olabilir ve siz bu desene bağlı olarak şekillendirme yapmak
zorundasınız. Serbest ve kişisel çalışmalarda bu unsurun önemi azalır ve sizler şekillendirme
aşamasında değişiklik yapabilirsiniz. Fakat belirli bir tasarım deseni şekillendirmesinde oran
ve orantı, benzerlik ve tarza uymak modelcinin önemli bir görevidir.

2.2.4. Figür Detayları Modelajı
Kapalı alanlarda ısıtılan hava genişler. Bu durum, bisküvi pişiriminde önemli bir
özelliktir. Kapalı bir formun içindeki havanın ısınması sonucunda çalışma duvarlarına baskı
yaparak kilden yapılmış çalışmayı patlatmaya yol açmaktadır. Bu nedenle bisküvi pişirimi
için hazırlanan şamot ile modelaj çalışmalarında kapalı hava boşluklarının kalmaması veya
bu şekilde kullanmak istenilen formlara havanın çıkabileceği hava delikleri açılması
gereklidir.
Tekniğin bu özelliğini göz önünde bulundurarak hazırlanan temel formun üzerine,
ekleme veya oyma yöntemiyle yapılan detaylar işlenir.

2.2.5. Doku Modelaj
Doku işleri istenilen veya tasarlanan şekilde yapılır. Bu aşamada daha önce yapılan
doku çalışmalarından faydalanır. Denemeler ve baskılar yaparak farklı dokular elde edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İki figürlü heykel kompozisyon örneklerini inceleyerek uygulama aşamalarına
geçiniz.

Kullanılacak araç gereç:





Resim gereçleri
Modelaj gereçleri
Şamot kil ve modelaj kalemleri
Şamot tekniği gereçleri

Uygulamada kullanılacak araç gereci temin ediniz ve uygulama masasına diziniz.
Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız.
1.

Kompozisyon konusunu belirleyiniz.



2.

Konuya göre iki figürünün duruşunu belirleyiniz.



3.

Eskiz yaparak figürlerin duruşlarını belirleyiniz.
Araştırmanızı yaparken anatomik figür modelinden yararlanınız.

Konu ve kompozisyon birliği sağlayınız.


4.

İki figürlü kompozisyonun konusunu size yakın ve gözlemlediğiniz
konulardan seçiniz. Bu gözlemleri konu ile ilgili yerlerde eskizler çizerek
yapınız.
Modelaj çalışma ortamını hazırlayınız.

Seçtiğiniz konuya göre kompozisyonun formunu belirleyiniz.

Kilden kitle yapınız.
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5.

Kitlenin üzerine figürlerin çizimini yapınız.



6.








Bisküvi pişirimi için formun kalınlığı konusunda öğretmeninize
danışınız.
Formun kalınlığını eşit olarak oymaya özen gösteriniz.
Oyma işlemi için telli modelaj kalemleri çeşitlerini kullanınız.

Bulamaç çamurla iki parçayı birleştiriniz.



12.

İkiye bölme veya alttan oyma yöntemini kullanıp kullanmayacağınızı
tespit ediniz.
Kullanacağınız yönteme göre ikiye bölme veya alttan oyma işlemini
yapınız.

İçini modelaj kalemleriyle boşaltınız.


11.

Kompozisyon figürlerinin detyalarını ve aksesuarlarının modelajını
yapınız.
Bu işlemi yaparken heykelsi form ve bisküvi pişirimi yapacağınızı
unutmayın.

Tel ile kitleyi ikiye bölünüz.


10.

Kompozisyonunu tasarıma göre şekillendiriniz.
Form ve konu birliğini sağlayınız.

Detay modelajını yapınız.


9.

Kompozisyonun kabartı seviyelerini oyma yöntemiyle şekillendiriniz.

Figür kompozisyonunu şekillendiriniz.



8.

Temel kitle formun üzerine figürülerin her yönden desenini çiziniz.
Bu işlemi yaparken turnet ile donanılmış modelaj ortamı hazırlayınız ve
modelaj kalemlerini kullanınız.

Kil oyma işlemini yapınız.


7.

Tasarım taslak deseninize bağlı olarak kil ile kitle formunu hazırlayınız.

Eklenecek veya birleştirilecek parçaların birbiriyle montajını bulamaç
şamot çamuruyla yapınız.
Parçaları birbiriyle sıkıca bastırarak tutundurunuz ve bekletiniz.

Düzeltme ve rötuş yapınız.
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13.

İki figürlü kompozisyona son şeklini veriniz.



14.

Formu elinize alarak iç tarafından çapaklarını sıvayınız. Eksik yerlerini
tekrar bulamaç çamurla tamamlayınız.
Dış tarafından rötüş işlemlerini yapınız.

Kesme işlemlerinden sonra ince rötuş işlermleri yapınız.
Birleştirme işlemleri sonrası doku ve küçük detayları yapmanız daha
uygun olup formu tamamlayınız.

Fırınlama öncesi kurutma yapınız.


Bisküvi pişirimi için hazırlanmış olan bu çalışmayı uygun kurutma
ortamında kurutunuz.
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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

Evet

Hayır

1. İki figürlü heykel için konu araştırması ve kompozisyon formu
tasarladınız mı?
2. Figürlerin temel hareketlerini temel kitle formuna çizdiniz mi?
3. Şamot kil kitlesine figürlerin temel oranlarını şekillendirdiniz mi?
4. Heykel sanatının oval şekillendirme prensiplerine uydunuz mu?
5. Küçük heykel modelinde detay şekillendirmelerini yaptınız mı?
6. Bisküvi pişirimi için formun içini oydunuz mu?
7. Oyulan iki parçayı doğru olarak birleştirdiniz mi?
8. Atölye disiplini kurallarına uydunuz ve yerinizi düzenli bıraktınız
mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye 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.

( )Oval heykel sanatı uygulamalarında sadece manzaraya ait detaylar kullanılabilir.

2.

( )Gerçekçi anlatıma naturalist anlatım da denilir.

3.

( )Kil ile modelaj yapılmış ve bisküvi pişirimi için hazırlanmış çalışmalarda tam
kapalı formlar yapılır.

4.

( )Bisküvi pişirimi için hazırlanan 90 cm yükseklikte olan figüratif kompozisyonlarda
oyma işlemiyle 1-1,5 cm et kalınlığı bırakılır.

5.

( )Soyutlama yaklaşımlı örneklere stilizasyon yapılmış örnekler de denilebilir.

6.

( )Hava ısındığında değişkenliğe uğramamaktadır.

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 çok figürlü kompozisyon tasarlayıp şamot seramik tekniğiyle modelajını
doğru olarak uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Üniversite ve şehir kütüphanelerinde heykel sanatı kitaplarından çok figürlü
kompozisyon kavramları araştırabilirsiniz.



Çok figürlü heykel ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz.

3. ÇOK FİGÜRLÜ HEYKEL
KOMPOZİSYON
3.1. Kompozisyon Tasarımı
Çok figürlü kompozisyon tasarımları, figür guruplarının ayrıntılı gözlemini gerektirir.
Bunun için çeşitli iç ve dış çevre içindeki figür guruplarının aktiviteleri incelenerek hareket,
biçim, çevre örüntüsüyle ilişkilendirilerek kompozisyon desen eskizleriyle tasarımlanır.

3.1.1. Kompozisyonun Konu ve Plastikiyet Analizi
Çok figürlü figüratif heykel kompozisyon uygulamasının bir önceki faaliyetlerle
benzerlik taşımaktadır. Uygulama aşamalarında uygulama tekniğini değiştirmedikten sonra
belirgin bir fark olmaz. Diğer uygulamalarla fark konu seçiminde ve kompozisyonun figür
yoğunluğundadır.
Figür gruplarının araştırılması ve gözlemlenmesi için çeşitli mekânlarda figürlerin
eskiz yapma yöntemiyle incelenmesi gereklidir. Bunu yapabilmek için kişisel veya grup
oluşturarak çeşitli mekânlardaki insan hareketlerinin eskizleri yapılabilir.
Stil veya tarz özgürlüğü bu çalışmanın özelliklerindendir. Gerçekçi soyutlama
(stilizasyon) yöntemlerinden yararlanılarak bu çalışma yapılır.
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Rölyef veya oval heykel şekillendirmesini seçerek bu uygulama gerçekleşebilir
(Resim 3.1). Bunun içinde taslak desen hazırlanması gereklidir. Form ve konu birliğini
sağlayarak kil ile modelaj aşamasına geçilir.

Resim 3.1: Rölyef uygulaması için hazırlanmış desen

3.1.2. Şamot Kille Modelaj Yöntemi
Teknik açıdan uygulamada fark olmamakla birlikte bu uygulamada da dikkat edilecek
hususlar;







Seçtiğiniz konuyla ilgili figür eskizlerinin yapılması,
Konuya göre kompozisyon tasarlanması ve taslak sayfası hazırlanması,
Konu ve form birliğinin sağlanması,
Bisküvi pişirimi için kompozisyonun hazırlanması ve teknik detayların özenle
yapılması,
Oyma işleminden sonraki birleştirme işinin dikkatli yapılması, çatlaklıklara yer
verilmemesi ve hava boşlukları bırakılmaması,
Kurutma işlemi kurallara uygun olarak yapılmasına dikkat edilmelidir.

3.2. Şamot ile Modelaj
Şamot kille şekillendirme yöntemlerinin gerektirdiği aşamalı işlemler 1. ve 2.
uygulama faaliyetlerinin sağladığı deneyim, çok figürlü heykel kompozisyonu uygulaması
için iyi bir referans sağlayacaktır.

3.2.1. Kili Kıvama Getirme
Bu aşamada uygulama etapların pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Tekniğinin daha fazla
uygulanması daha kaliteli işlerin ortaya çıkması demektir.
Kullanılacak olan şamot veya şekillendirme çamurların saklanma özelliklerine göre
işlemden geçirilir. Kil, toz veya katı hâldeyse su eklenerek elle işlenebilir kıvama getirilir.
Çok fazla sulandırılmış kilin alçı masasında veya su emici bezlerle suyu alınır.
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3.2.2. Şamot Kille Kitle Yapma
Bu uygulamada kil ile şekillendirme yöntemlerinden sadece kitle yaparak değil de
ekleme yöntemiyle birlikte kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken ise parçalar arasında
boşluklar bırakılmaması ve hava boşluklarının yapılmamasıdır.

3.2.3. Kompozisyon Özelliklerine Göre Şekillendirme
Tasarlanan kompozisyona bağlı olarak şekillendirme yapılmalıdır. Detay ve
aksesuarların konuyla ilgili ve alakalı olmasına dikkat edilmelidir.

3.2.4. Figür Detayları Modelaj
Figürün detayları olan kafa, eller ve ayaklar, gövde ve yüz detayları konuya bağlı
kalınarak yapılmalıdır. Stilizasyon yapıldığında bile figür detayları olmalıdır. Yüz ifadeleri
konuya bağlı olarak ve verilmek istenen mesajlara göre şekillendirilmelidir.

3.2.5. Doku Modelaj
Doku modelaj işleri doku denemelerini yaparak elde edilir. Farklı dokulu
malzemelerin baskılarıyla da elde edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda çok figürlü heykel kompozisyonu yapmış
olacaksınız.
Kullanılacak araç gereç:





Resim gereçleri
Modelaj gereçleri
Kil ve modelaj tekniği gereçleri
Şamot kili ve gereçleri

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına diziniz.
Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız.
1.

Kompozisyon konusunu belirleyiniz.



2.

Konuya göre çok figürlü kompozisyonun figür duruşlarını belirleyiniz.



3.

Tasarım taslak deseninize bağlı olarak kil ile kitle formunu hazırlayınız.
Bu temel formu şekillendirirken uygulayacağınız şamot şekillendirme
yöntemini göz önünde bulundurunuz.

Kitlenin üzerine figürlerin çizimini yapınız.



6.

Seçtiğiniz konuya göre kompozisyonun formunu belirleyiniz.

Kilden kitle yapınız.



5.

Eskiz yaparak figürlerin duruşlarını belirleyiniz.
Araştırmanızı yaparken anatomik figür modelinden yararlanınız.

Konu ve kompozisyon birliği sağlayınız.


4.

Çok figürlü kompozisyonun konusunu size yakın ve gözlemlediğiniz
konulardan seçiniz.
Eskiz çalışma ve modelaj çalışma ortamlarını hazırlayınız.

Temel kitle formun üzerine figürlerin her yönden desenini çiziniz.
Bu işlemi yaparken turnet ile donanılmış modelaj ortamı hazırlayınız ve
modelaj kalemlerini kullanınız.

Kil oyma işlemini yapınız.


Kompozisyonun kabartı seviyelerini oyma yöntemiyle şekillendiriniz.
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7.

Çok figürlü kompozisyonu şekillendiriniz.



8.

Detay modelajını yapınız.



9.








Eklenecek veya birleştirilecek parçaların birbiriyle montajını bulamaç
şamot çamuruyla yapınız.
Parçaları birbiriyle sıkıca bastırarak tutundurunuz ve bekletiniz.

Düzeltme ve rötuş yapınız.



13.

Bisküvi pişirimi için formun kalınlığı konusunda öğretmeninize
danışınız.
Formun kalınlığını eşit olarak oymya özen gösteriniz.
Oyma işlemi için telli modelaj kalemleri çeşitlerini kullanınız.

Bulamaç çamurla iki parçayı birleştiriniz.


12.

İkiye bölme veya alttan oyma yöntemini kullanıp kullanmayacağınızı
tespit ediniz.
Kullanacağınız yönteme göre ikiye bölme veya alttan oyma işlemini
yapınız.

İçini modelaj kalemleriyle boşaltınız.


11.

Kompozisyon figürlerinin detyalarını ve aksesuarlarının modelajını
yapınız.
Bu işlemi yaparken heykelsi form ve bisküvi pişirimi yapacağınızı
unutmayın.

Tel ile kitleyi ikiye bölünüz.


10.

Kompozisyonu tasarıma göre şekillendiriniz.
Form ve konu birliğini sağlayınız.

Formu elinize alarak iç tarafından çapaklarını sıvayınız. Eksik yerlerini
tekrar bulamaç çamurla tamamlayınız.
Dış tarafından da kaba rötüş işlemlerini yapınız.

Çok figürlü kompozisyona son şeklini veriniz.



Kesme işlemlerinden sonra ince rötuş işlermleri yapınız.
Birleştirme işlemleri sonrası doku ve küçük detayları yapmanız daha
uygun olup formu tamamlayınız.
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14.

Fırınlama öncesi kurutma yapınız.


Bisküvi pişirimi için hazırlanmış olan bu çalışmayı uygun kurutma
ortamında kurutunuz.

Öneriler:



Bu uygulamayı rölyef olarak yapılabilirsiniz.
Rölyef bisküvi pişirimi bilgilerini yenileyerek uygulamayı terakotta olarak
yapabilirsiniz.
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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

Evet

Hayır

1. Çok figürlü heykel için konu araştırması ve kompozisyon formu
tasarladınız mı?
2. Figürlerin temel hareketlerini temel kitle formuna çizdiniz mi?
3. Şamot kil kitlesine figürlerin temel oranlarını şekillendirdiniz mi?
4. Heykel sanatının oval şekillendirme prensiplerine uydunuz mu?
5. Konu ve form birliğini bir figürlü heykel kompozisyonunda yaptınız
mı?
6. Küçük heykel modelinde 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?
10. Kullandınız gereçleri ve yerinizi düzenli bıraktınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye 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 sanatı uygulamalarında sadece rölyefte manzaraya ait detaylar
kullanılabilir.

2.

( )Soyutlamaya stilizasyon da denilir.

3.

( )Kil ile modelaj yapılmış ve bisküvi pişirimi için hazırlanmış çalışmalarda tam
kapalı formlar yapılmaz.

4.

( )Bisküvi pişirimi için hazırlanan 30 cm yükseklikte olan figüratif kompozisyonlarda
oyma işlemiyle 1-1,5 cm et kalınlığı bırakılır.

5.

( )Bisküvi pişirimi için hazırlanan çalışmalar güneş ısısında kurutulması gereklidir.

6.

( )Rölyef bisküvi pişirimi seramik fırınlarında yapılamaz.

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Bir, iki ve çok figürlü heykel kompozisyon
Aşağıdaki uygulamaları yaparak kişisel dosyanızı
faaliyetindeki çalışmalarınızı kişisel dosyanızda düzenleyiniz.

1.

oluşturunuz.

Uygulama

Bir, iki ve çok figürlü heykel kompozisyon uygulamalarının resimlerini
dosyanızın işlem yaprağına yapıştırınız.
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2.

İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız.


3.

Kişisel dosyanıza modülün adını ve uygulama başlıklarını yazınız.
Yapım resminizi beyaz, düz kâğıda resim gereçlerini kullanarak çiziniz
ve dosyanıza yapıştırınız.
Resimleri fotoğraf çekerek de elde edebilirsiniz.

Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız.

Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız.



Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız.
Uyguladığınız her etap için ayrıntılı bir rapor yazınız.

Yapılan bir, iki ve çok figürlü heykel kompozisyon uygulamalarınızı ve kişisel
dosyanızı değerlendirmek için düzenleyiniz. Değerlendirme ölçütlerine göre arkadaşlarınızın
ve kendi çalışmanızın eleştirisini yapınız.
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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. Meslek araştırması ve bir figürlü kompozisyon taslağı yaptınız mı?
2. Kil ile modelaj çalışma ortamını hazırladınız mı?
3. Kompozisyonun temel formunu kitle hâline getirdiniz mi?
4. Kompozisyon detaylarını şekillendirdiniz mi?
5. Mesleğin karakteristik özelliklerine bağlı kaldınız mı?
6. Bisküvi pişirimi için oyma işlemini doğru olarak yaptınız mı?
7. Birleştirme yerlerini kaliteli şekilde rötüşladınız mı?
8. Zamanınızı doğru kullandınız mı?
9. Çalışma yerinizi düzenli kullandınız mı?
10. Çalışma gereçlerini temizleyip yerinde topladınız mı?
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Evet

Hayır

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( )Küçük heykel grubu, uygulamaların 50 cm aşmayacak, konular daha güncel
olacak, uygulayanın fikirlerini yansıtabilecek ortak özellikleri taşıyan heykellerdir.

2.

( )Bir, iki ve çok figürlü kompozisyon uygulamaları yaratıcılık ve fikir geliştirme
özellikleri taşımazlar.

3.

( )Heykel kompozisyonunda konu ve form birliği düşüncelerin en doğru şekilde
formlarla ifade edilmesidir.

4.

( )Uygulamaya geçmeden önce yapılan taslakta, fikirler üretmek, problemleri
çözmek ve formu aramak zaman ve güç kaybını önlemektedir.

5.

( )Küçük heykel uygulamalarında sadece naturalist kompozisyon araştırmaları
yapılmaktadır.

6.

( )Anatomik figür modeli insan figürünün klasik oranlarını gösterir.

7.

( )Pişmiş çamur parçaları ile karışmış olan şekillendirme çamuruna şamot çamuru
denilmez.

8.

( )Bisküvi pişirimi için şekillendirme bittikten sonra figür kompozisyonunun içinin
oyulması gerekmez.

9.

( )Rötuş bir heykel çeşididir.

10.

( )Şamot kilinden olan formun parçaları oyma yapıldıktan sonra aynı şamotlu kilden
suyu daha fazla olan bulamaç çamur ile birleştirilir.

11.

( )Oval heykel sanatı uygulamalarında sadece manzaraya ait detaylar kullanılabilir.

12.

( )Gerçekçi anlatıma naturalist anlatım da denilir.

13.

( )Kil ile modelaj yapılmış ve bisküvi pişirimi için hazırlanmış çalışmalarda tam
kapalı formlar yapılır.

14.

( )Bisküvi pişirimi için hazırlanan 90 cm yükseklikte olan figüratif kompozisyonlarda
oyma işlemiyle 1-1,5 cm et kalınlığı bırakılır.

15.

( )Soyutlama yaklaşımlı örneklere stilizasyon yapılmış örnekler de denilebilir.

16.

( )Hava ısındığında değişkenliğe uğramamaktadır.

17.

( )Heykel sanatı uygulamalarında sadece rölyefte manzaraya ait detaylar
kullanılabilir.
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18.

( )Soyutlamaya stilizasyon da denilir.

19.

( )Kil ile modelaj yapılmış ve bisküvi pişirimi için hazırlanmış çalışmalarda tam
kapalı formlar yapılmaz.

20.

( )Bisküvi pişirimi için hazırlanan 30 cm yükseklikte olan figüratif kompozisyonlarda
oyma işlemiyle 1-1,5 cm et kalınlığı bırakılır.

21.

( )Biküvi pişirimi için hazırlanan çalışmalar güneş ısısında kurutulması gereklidir.

22.

( )Rölyef bisküvi pişirimi seramik fırınlarında yapılamaz.

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış

1
2
3
4
5
6

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış

1
2
3
4
5
6
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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