HEYKEL KURSU (Videolu Eğitim)

İÇERİK
Sen kayıt olduktan sonra sana göndereceğimiz videolarımızın içeriği ve her bir videonun süresi aşağıdaki şekilde.
En temelden başlayarak birlikte ilerleyeceğiz. Her bir video, temel heykel eğitimini pratiklerle pekiştirmen ve bir
taraftan öğrenirken bir taraftan da kendi eserlerini yaratabilmen için tasarlandı.
Videolar içerisinde sürekli uygulamalar olduğundan, eğitim süren pratiklerinle beraber toplam video
sürelerinden çok daha uzun sürecek. Toplam eğitim süren ise tamamen sana ve ne kadar pratik yapmak
istediğinle alakalı.

KONULAR VE SÜRELER
1. Video

2. Video

Konu
Heykel Tarihi ve Ustalardan Örnekler/ Heykel nedir?
Nasıl ortaya çıktı? Yapımında neler kullanıldı? Ustaları
ve Eserleri hakkında anlatım.

Süre
30 Dk.

Program ve Malzeme Tanıtımı / Kil nedir? Nasıl elde

5 Dk.

edilir? Nasıl kullanılır? / Modelaj kalemi çeşitleri ve
kullanım alanları nelerdir?
3. Video

4. Video

Temel Geometrik Formlar / Küp, Küre ve Silindir
formlarını elde etme, bu formları kullanılabilir
mumluklara dönüştürme.
Geometrik Formları Yapılandırma

40 Dk.

40 Dk.

(Natürmort) / Temel geometrik
formlardan yola çıkarak organik formları
elde etme, meyveler ve sebzeler.
5. Video

6. Video

7. Video

Birden Fazla Yapının Bir Araya Gelmesi (Baykuş) / Kil ile
elde ettiğimiz farklı formları birleştirerek figür elde
etme çalışması.
Rölyef ve Yontu Teknikleri / Yüzey üzerine yapılan
yükseltme ya da çökertmelerle elde edilecek kabartma
formları, yapı itibariyle akışkan ve çok yüzeyli olan
‘kumaş’ konusu ele alınarak yapılacak.

40 Dk.

Büst Yapımı / Büstte insan vücudunun baş ve boyun
kısmıyla çeşitli oranlarda göğüs ve omuz bölgesi
çalışılacak.

30 Dk.

40 Dk.

8. Video
9. Video

Tors Yapımı / Torso (Tors): Kollar, bacaklar ve baş
dışında kalan insan gövdesinin heykeli.
Kalıp Alma / Heykel modelinden iki parçalı alçı
kalıplama ve alçı model dökümü nasıl yapılır?

40 Dk.
08.50 Dk

GEREKLİ MALZEMELER
-

-

-

Heykel Kili
Kil olarak biz videolarımızda doğal kil kullandık. Özellikle kırtasiyelerde bulması zor olabilir. Dilersen
internetten sipariş verebilirsin dilersen de kırtasiyelerde satılan hava ile kuruyan killerden alabilirsin.
Tavsiyemiz doğal kil olacaktır.
Altlık
Biz MDF altlıklar ile çalışıyoruz ama heykel yaparken kilini rahat hareket ettirebileceğin herhangi bir
düz yüzey işini görebilir. Dilersen turnet tarzı daha profesyonel ekipmanlara da bakabilirsin.
Heykel Şekillendirme seti
Heykel şekillendirme setleri ya da modelaj kalemleri tüm büyük kırtasiyelerde olur. Dilersen internetten
de çok sayıda çeşit bulabilirsin.

Kolaylık olması açısından eğer istersen Masterpiece Store’dan, Masterpiece Heykel Kitlerinden alabilirsin.
Böylelikle ihtiyacın olan tüm malzemeler tek seferde eline ulaşır. Ürüne ilişkin tüm detaylara sitemizden
ulaşabilirsin.

SIKÇA SORULAN SORULAR
1) Hiç heykel deneyimim olmadı, katılabilir miyim?
Katılabilirsin. Bizim için önemli olan tek şey istemen. Zamanla elin alışacak, öğreneceksin ve
yaptıklarına kendin bile inanamayacaksın.
2) Aklımda bazı eserler var sadece onları yapmak için başlayabilir miyim?
Tabii ki, sadece sana tavsiyemiz hemen büyük ve yapılması zor işlere geçmemen. Beraber adım adım
ilerleyeceğiz. Sağlam bir temelle istediğin eserleri yapabilecek duruma geleceksin.
3) Ne zaman başlayabilirim?
Satın al butonuna tıkladığın an istediğin zaman istediğin yerde eğitimine başlayabilir, programını
kendin kontrol edebilirsin. Paşa gönlün ne zaman isterse, bi’ tık uzağındayız.
4) Malzemeleri nerden bulabilirim?
Tüm büyük kırtasiyelerden kolaylıkla edinebilirsin. Dilersen Masterpiece Store’daki seçeneklere de göz
atabilirsin. Biz ihtiyacın olan tüm malzemeleri bir paket haline getirdik senin için. Yine de ben keyfime
göre almak istiyorum dersen, alışverişin keyfini çıkar.
5) Malzemeler pahalı mı?
Gerek kilde gerekse şekillendirme setlerinde çok fazla seçenek ve farklı kalitelerde ürünler var. Standart
ihtiyaçlarını yaklaşık 100-200 TL ile rahatlıkla alabilirsin. Unutma şekillendirme setini sadece bir kere
alacaksın.
6) Ne kadar pratik yapmalıyım?
Ne kadar pratik yaparsan o kadar iyi. Aynı heykeli defalarca yapmaktan çekinme. Hata yapmaktan da
korkma. Hata yaptıkça öğreneceksin. Hata yap, boz heykelini ve tekrar yap. Her şeyin temelinde olduğu
gibi sanatın temelinde de azimle tekrar etmek var.
7) Video süreleri yeterli mi? Uzatabilir miyim?

Videolarımız tamamen temel eğitim üzerine yapıldı. Sanatçımız teknik tüm detayları anlatıyor. Temel
eğitimler için süre oldukça yeterli ancak bununla yetinmeyip ben daha da ileri gitmek istiyorum dersen,
bizimle iletişime geçersen senin için mutlaka bir şeyler önerebiliriz.
8) Uzun süreli bir eğitim alabilir miyim?
Eğer sevdiysen ne mutlu bize! Heykel eğitimine devam etme kararı aldığında bizlerle iletişime geçmen
yeterli.

Şimdiden bol keyifler!
Masterpiece Ekibi

.

