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Pop Art looks out into the world. It doesn’t look like
a painting of something, it looks like the thing itself.

“

Roy Lichtenstein

Art is anything you can get away with.

Andy Warhol
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Kapakta bu hafta geçen haftaki poprait
çalışmasının tipografik olarak yeniden çalışılmış
hali var.

EDİTÖRDEN: Çalışmanızı gönderin yayınlayalım.

EDİTÖRDEN
Geçen hafta ödev ile başlayan dergi serüvenine
ikinci sayı ile devam ediyoruz. Genel olarak beğeni almasına rağmen henüz benim çalışmamıda koyarmısın
gibi bir istekle karşılaşmadım. Bütün içeriği kendim derleyip toparlayarak kaç hafta devam edebilirim bilmiyorum o yüzden aşağıda belirtilen e-posta hesabına
dergide yer alması için çalışmalarınızı gönderebilirsiniz.
Göker Cebeci

3

Dergi mi? Fanzin mi? Nedir bu? Neden yapıyorum?
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Stensil ve Sokak Sanatı: Ne zaman başlamış?
Neler olmuş? Nasıl yapılır?
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Stensil ve Sokak Sanatı: Çeşitli çalışmalar

POPRAIT: Adobe Illustrator ile POPRAIT yapımı
ayrıntılı anlatım.

POPRAIT: Değişik Uygulamalar

CR8 sayfasında bu hafta da kendin yap stensil
çalışması.
POPRAIT (Online) Haftalık Grafik Sanat Dergisi
İletİşİm

info@poprait.com
http://poprait.com
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DERGİ
TITLE
Mİ?
FANZİN
Mİ?
Fanzin
kelime
olarak,
“fanatik” ve “magazin” kelimelerinin
birleşiminden türemiş, genel olarak
fotokopi ile çoğaltılan bu sebeple
renksiz, kar amacı gütmeden herhangi
bir konu ya da birden fazla konu
hakkında yapılan süresiz yayın. Süresiz
yani bir sonraki sayının ne zaman
geleceği belirsiz.
Kâr amacı gütmeme yönümüz
fanzin ile ortak, evdeki yazıcıdan baskı
alıyorum fotokopi gibi ucuz yollu tek
farkımız biz renkliyiz. Zaten içerikten
ötürü renksiz olmamız düşünülemezdi. Zımba olayı soğuk geliyor bana o
sebeple iğne-iplik ile cilt dikiyorum.
Fanzinden ayrılan noktamıza geirsek
ben bu yayının süreli olarak her hafta
olmasını istiyorum böylelikle düzenli bir
içerik paylaşımı sağlanmış olacağım.
Zorla çevremdekilere okuttuğum ilk sayıdan sonra ikincisi ile
daha geniş bir kitleyi yakalamayı
hedefliyorum. Online halini saymazsak
(ki bu aslen online bir dergi sadece 3 5 adet basıyorum) basılı halini okuyan
10 kişilik trajı bu sayı ile 20’ye çıkarma
hedefindeyim.

Yaptığım çalışmaların teknikleri, esinlendiğim çalışmalar, akımlar
ve Grafik Sanatları üzerine her türlü
paylaşımda bulunmak için bu yayına
giriştim.
Bazı arkadaşlarla da paylaştığım bir sergi açma fikrim var. Oldukça
heyecanlandırıyor bu fikir ama yoğun
bir çalışma ve olgunlaşma süreci
gerektiriyor. Ben ise paylaşım yapma
konusunda sabırsızım o yüzden bu
hazırlık ve olgunlaşma sürecinde dergi
bu boşluğu dolduracak.
Biraz da teknik bilgi vermek
gerekirse;
Derginin
hazırlanması
Indesign ile kapak çalışmaları gibi
grafik öğeler Illustrator. Fotoğraf
düzenlemeleri Photoshop. Baskı için
“booklet” (çift taraflı sayfa düzeni)
yine Indesign ile script kullanarak
A3 boyutunda ama baskıları A4kenarlıksız olarak alıyorum. Baskı
aldığım yazıcı da Canon MG3250.
Herhangi bir çalışması için teknik bilgi
ihtiyacı olanlar çekinmeden iletişime
geçerlerse seve seve yardımcı olurum.
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STENSİL
VE
SOKAK
SANATI

Stensil anlam olarak kalıp,
şablon
şeklinde
tanımlanabilir.
Üzerinden boyama işlemi uygulanarak
sahip olduğu motifin yüzeye çıkartıldığı
teknik. Tarihi, M.Ö. 10.000 yılında
mağara duvarlarına ellerini resmeden
insanlarla kadar uzanıyor. Tekniğin
uygulama kolaylığı, yaygınlaşmasında
oldukça etkili. Bilgilendirme tabelalarından trafik işaretlerine kadar pek
çok yerde kullanılan teknik grafiti ile
birlikte sokak sanatının da ayrılmaz bir
parçası olmuş.
II. Dünya Savaşı sonrasında
doğu-batı bloğunu belirlemek için
örülen Berlin duvarı Alman halkı
üzerindeki baskıların dışavurumunun
gösterildiği ilk yerdir. Protest kişilerin
mevcut düzene başkaldırma ruhu ile
çeşitli sloganların yazıldığı duvar, çeşitli
figürlerle de süslendi. Daha sonraları
sokak çetelerinin kendi alanlarını
belirlemek amacıyla attığı “tag”ler
(özel stil yazı, imza) beraberinde sosyal
içerikli sloganları da getirir. 1970’ler de
New York metrolarındaki birbirinden
renkli graffitilere imza atarak kültürün
gelişimine hızla katkıda bulunan “Taki
183” kod adlı postacı ise; New York
caddelerinde postalarını dağıttığı her
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yere imzasını atarak dinamitin ateşini
hızlandır. 1980’lerde sokaklardaki
protest duruş öyle artar ki; ABD’de
sprey boyaların satışına bir süre yasak
getirilir. En hızlı şekilde en çok şeyi
iletmek üstüne kurulu ilerleyen sokak
sanatlarının birçoğu ülkemizde hala
illegaldir.
Banksy, başta İngiltere olmak
üzere farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı
duvar resimleriyle bilinen en ünlü
sokak sanatçılarından biri, çoğu sokak
sanatçısı gibi gerçek kimliği bilinmiyor.
Gerilla artist olarak anılan sanatçı
çalışmalarında savaş karşıtı, çevreci,
hayvan haklarını savunan ve tüketim
çılgılığını eleştiren mesajlar vermektedir
“Exit through the gift shop” adlı belgeseli
filmini izlemenizi tavsiye ederim.

“O” harfidir. Katmanlar halinde
birden fazvla kalıbın uygulanmasıyla
köprüsüz ve çok renkli uygulamalar da
yapılabilmektedir.
Sokak sanatının yanı sıra
stensil uygulamaları günümüzde sergi
salonlarında da yer bulmuştur. Yakın
Doğu Üniversitesi öğretim üyelerinden
sanatçı Erdoğan Ergün’ün bu alandakı
sergi davetiyesini ve diğer örnekleri
devam eden sayfada görebilirsiniz.

Biraz teknikten bahsetmek
gerekirse kalıplar birbirine bağlı
alanlardan oluşmalıdırlar. Gerçekte
arasında bağ bulunmayan iki alan
stensil tekniği ile tek kalıpta uygulanmak
istendiğinde formu bozmayacak şekilde
küçük bir alan ile birbirine bağlanır
ve bu alan “bridge” köprü olarak
adlandırılır. En akılda kalıcı örneği
stensil yazı karakterlerinde rastladığımız
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POPRAIT
Bir çok farklı teknik ile
sonuca ulaşılabilir elbette ama benim
anlatacağım teknik en az nokta ile
sonuca ulaşmamızı sağlayan ve
estetik olarak üzerinde düzenlemeler
yapabileceğimiz kolay bir teknik.
İlk olarak uygulama için
gerekli fotoğrafı illustrator ile açıyoruz
ve uygun şekilde çalışma alanımıza
(artboard) konumlandırıyoruz ve
yenir bir katman ekleyip (layer)
fotoğrafın olduğu katmanı kilitliyoruz.
“Sonra P” tuşu kalem aracının (pen
tool) kısa yolu ile bu aracı alıp
fotoğrafta öne çıkan, karakteristik
olarak yansıtan alanları çizmeye
başlıyoruz. Bu çizim sırasında ben
tamamen köşeli noktalar kullanıyorum
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daha sonra bu köşeli noktaları
seçerek “Object > Path > Simplify”
menüsünden yuvarlayabiliyorsunuz
yani yumuşatabiliyoruz.
Genel çizim işlemi tamamlandıktan sonra “A” tuşuna basarak
direkt seçim aracı (direct selection
tool) ile detay düzenlemelerini
yapıyoruz. Gerekli görülen yerlerde
ve “+” tuşuna basarak nokta ekleme
araci (add anchor point tool) ile
noktalar ekleyip düzenliyoruz.
Bu işlemleri “Cmd+Y” tuş
kombinasyonuyla dışhat (outline)
çizgisel olarak görüntüleyip görsel
olarak kontrolünü yaparak çalışmayı
tamamlıyoruz.
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Renklendirme işlemi için tüm
çalışmayı “Cmd+A” seçip “K” tuşu
ile canlı boyama kovası (live paint
bucket) aracıyla boyama işlemi
yapıyoruz. Bu adımda fotoğpraf
üzerinden renk seçimi için “Alt”
tuşuna basılı tutmanız yeterli, göz
damlalağı (eyedropper tool) ile
fotoğraf üzerinden istediğiniz rengi
seçtikten sonra boyama kovası ile
alana uygulayabilirsiniz. Aynı renk
farklı alanları hızlı şekilde boyamak
için boyama kovasını seçili alanların
üzerinde gezdirmeniz yeterli.
Not: Anlatım yazılımın son
CC sürümüne göre yapılmıştır.

8 SAYFA

İlk çalışma dijital poprait çalışması, ikinci çalışma bokeh filtresi çalışması ve üçüncü çalışma filtre ile bokeh (ISO 100 - 50mm
- f1.4 - 1/5) fotoğraf çalışması.

İlk çalışma dijital poprait çalışması, ikinci çalışma Tolga Yunar tarafından çizgisel tarama çalışması ve üçüncü çalışma fluorescent marker ile renklendirme çalışması.

İlk çalışma dijital poprait çalışması, ikinci çalışma kalıp içine tipografik olarak metnin yerleştirilmesi ve üçüncü çalışma
tipografik portre çalışması.
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Kendİn yap stenSİl; noktalı yerlerden dİkkatlİce kesİp çıkarın.
CR8
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