
 

 

Suluboya 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, suluboya temel 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 SÜRELERİ 

 Konu Süre  

1. Video Koşullara Giriş / Fırçaları, boyayı, renkleri ve diğer 
malzemeleri  tanıyarak malzemenin kullanımını 
öğrenmek. 

22,58 Dk. 

2. Video  Geometrik Formlar / Renk karıştırarak farklı renkler 
elde etmek ve tonlama mantığını kavrayıp açık-koyu 
renkleri elde etmek. 

18,35 Dk. 

3. Video  Bitki Çizimi / Işık-gölge ilişkisi ile bitki yapımı 31,03 Dk. 

4. Video  Natürmort / Farklı renklerin kullanımıyla nesnelerden 
oluşan kompozisyon yapımı 

58.39 Dk. 

5. Video  Portre / Çizimi kağıda aktarmak ve gölgelendirme ile 
portre yapımı 

32.16 Dk. 

6. Video  Frida / Tonlama ile renklendirerek illüstratif Frida 
portresi yapımı 

42.19 Dk. 

7. Video  Manzara / Manzara yapımının püf noktaları 39,05 Dk. 

8. Video At / Suluboyaya ait temel bilgileri kullanarak serbest 
çalışma 

29.17 Dk. 

 

GEREKLİ MALZEMELER 

1- Suluboya Kağıdı 

Suluboya kağıdı olarak 200 gr ve üstü kağıtları tavsiye ederiz. Bu arada çok sayıda deneme 

yapacağını düşünürsek, defter şeklinde satılan suluboya kağıtları da mevcut. Denemelerin 

esnasında 120 gr olan kağıtlar bile yeterli olacaktır.  

2- Fırçalar 

Suluboya için tasarlanmış özel yuvarlak suluboya fırçalarından edinmen işini çok 

kolaylaştıracaktır. Fırça numarası olarak bir tane 4-6 numara arası bir tane de 8-10 numara arası 

fırça başlangıç için yeterli olur. Dilersen farklı numaralardan da ekstra olarak edinebilirsin. 

 



3- Suluboya  

Suluboya markası olarak belirli bir önerimiz olmayacak zaten kırtasiyelerden tüm markalara 

kolaylıkla ulaşabilirsin. Bununla beraber renk seçenekleri olması açısından minumum 12 renk 

içeren suluboya paketlerinden almanda fayda var.  

4- Su kabı  

5- Peçete  

 

 

Dilersen Masterpiece Store’dan Suluboya Kurs Kiti alarak ihtiyacın olan malzemeleri tek seferde de temin 

edebilirsin. Detaylara internet sitemizdeki Masterpiece Store kısmından ulaşabilirsin. 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

1) Bu eğitim ile suluboyada ne kadar ilerleyeceğim? 

Bu biraz sana bağlı ve ne kadar pratik yapacağınla alakalı. Bu eğitimi suluboyaya güzel bir giriş olarak 

görebilirsin. 

2) Yeteneğim yok ama yapmak istiyorum. Yapabilir miyim? 

Kesinlikle yapabilirsin, önemli olan istemek.  İsteğini koruduğun ve keyif almaya devam ettiğin sürece 

mutlaka yaparsın. 

3) Videolardaki görselleri çizemiyorum, ne yapmalıyım? 

Öncelikle dilediğin imgeyi kağıda aktarabilmenin yolu karakalem eğitiminden geçer. Tavsiyemiz kayıtlı 

videolarımızdan Temel Karakalem Kursunu alman böylelikle dilediğin görseli aktarabileceksin kağıt üzerine. 

Karakalem ilgimi çekmiyor dersen de iki yöntem önerebiliriz. İlkinde bir projeksiyon aracılığı ile görseli 

kağıdına yansıtıp çizebilirsin. Diğer yöntemde ise istediğin görsellerin çıktısını alıp, karbon kağıdı vasıtası ile 

kağıda aktarabilirsin.  

4) Suluboyayı çok sevdim, nasıl devam edebilirim? 

Videolarımız tamamen temel eğitim üzerine yapıldı. Sanatçımız teknik tüm detayları anlatıyor. Temel 

eğitimler için süre oldukça yeterli ancak bununla yetinmeyip suluboya ile ilgili daha engin bilgiler edinmek 

ve kendini geliştirmek istersen bizimle iletişime geçmen yeterli. Senin için mutlaka bir şeyler önerebiliriz. 

5) Malzemeleri nerden bulabilirim? 

Malzemelerin temini oldukça kolay.  Tüm büyük kırtasiyelerden kolaylıkla edinebilirsin. Dilersen 

Masterpiece Store’daki seçeneklere de gözatabilirsin. Biz ihtiyacın olan malzemeleri bir paket haline 

getirdik senin için. 

6) Normal A4 kağıtta deneme yapabilir miyim? 

Suluboyanın etkisini göstermesi için biraz daha kalın kağıtlara ihtiyaç var. Deneme amaçlı kullanabilirsin 

ama suluboya etkisini tam almak için malzeme listesindeki kağıtlardan temin etmeni öneririz. 

7) Ne kadar pratik yapmalıyım? 

Ne kadar pratik yaparsan o kadar iyi. Aynı resmi defalarca yapmaktan çekinme. Hata yapmaktan da 

korkma. Hata yaptıkça öğreneceksin. Her şeyin temelinde olduğu gibi sanatın temelinde de azimle tekrar 

etmek var. 

8) Uzun süreli bir eğitim alabilir miyim?  

Eğer sevdiysen ne mutlu bize! Suluboya eğitimine devam etme kararı aldığında bizlerle iletişime 

geçebilirsin. Umarız harikaya bir hobiye dönüşür bu yolculuk senin için. 

 

Şimdiden bol keyifler! 

Masterpiece Ekibi 


