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Sanata değil, sanatçılara inanırım.

Marcel Duchamp
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Kapakta bu hafta okumayı çekinen arkadaşlar
için “KORKMA AL OKU” mottosu var.

EDİTÖRDEN: Geçen sayı “Çalışmanızı gönderin yayınlayalım” dedim ama hala çalışma
gönderen yok!

SVG formatı nedir? Nasıl yapılır? Nerelerde
kullanılır? Faydaları nelerdir?

EDİTÖRDEN
İş yoğunluğundan haftanın ortasını geçtik ama
üçüncü sayıyı da çıkardık. Okuyucu kitlesini iyice arttırmak için bu sayıda “KORKMA AL OKU” mottosu var.
Umarım etkisini gösterir ve göz gezdirip kenara bırakmaz eline alanlar. Bu hafta biraz uğraşla dergiye içerik
buldum. Orta sayfayı Burak Özelmacı’nın moda çizimle- rine ayırdık. Poprait çalışmalarında ise Nadin Arman
denemelerini bizle paylaştı. Tabi bunlar hep rica üzerine
“Al bunları dergiye koy” diyen yok hala! Aşağıda belirtilen e-posta hesabına dergide yer alması için çalışmalarınızı gönderebilirsiniz.
Göker Cebeci
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Burak Özelmacı: Moda çizimleri

Burak Özelmacı: Moda çizimleri

POPRAIT: Adobe Sketch ile renklendirme
çalışmaları

POPRAIT: Değişik Uygulamalar

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

info@poprait.com
http://poprait.com
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SVG:
TITLE
ÖLÇEKLENEN
VEKTÖR
GRAFİKLER
Öncelikle “ölçeklenen” kısmı için özür diliyorum tam karşılığı
“ölçeklenebilir” ama tasarımsal kaygılar ağır basınca böyle güzel yuvarlamalar oluyor. SVG; Scalable
Vertor Graphics yani Ölçeklenebilir
Vertör Grafikler, vektörel olarak
tanımlayabileceğimiz grafik öğelerini
kolayca saklayabilmemiz için geliştirilmiş bir dosya formatıdır.
Formatın en güzel yanı bir
bir etiketleme dili olan XML yapısında
tanımlanmış olması ve böylece grafiği
oluşturan öğelere direkt erişimin
sağlanabilmesidir. Böylelikle grafiği
oluşturan öğeler üzerinde animasyon
işlemleri uygulayabilir ya da çeşitli
efektler uygulayabilirsiniz. Örneğin
noktalar halinde tanımlanmış SVG
formatlı bir poprait çalışmasını bilgisayara adım adım çizdirebilirsiniz.

kaydedebilir ya da bu formattaki grafik
dosyalarını açıp düzenleyebilirsiniz.
Süzü çok uzatmadan bu dosya
formatının grafik çalışmalarınıza hayat
katacağını belirtir;
https://thenounproject.com
websitesi üzerinde SVG formatında
binlerce vektörel ikona referans
göstererek ücretsiz erişebileceğiniz,
hatta bu tarz ikon yapıp özgür kullanım
için satılan telif haklarından para
kazanabileceğiniz haberini veririm.
Çok uzun bir sözü uzatmama
cümlesi oldu ama bu hafta da içeriği
doldurdum. Haftaya umarım başka
birinin cümleleriyle güzel bir anlatım
okursunuz.

Günümüzde modern web
tarayıcıların hepsi bu güzel formatı
desteklemektedir. Yan tarafta bulunan
QRCode ile belirtilen web sitesini
açarak bahsedilen örneği görebilirsiniz.

Göker Cebeci

Adobe Illustrator ile oluşturduğunuz vektörel grafikleri SVG olarak
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BURAK
ÖZELMACI
MODA
ÇİZİMLERİ

Bu hafta genniş ekran sayfamızı Burak Özelmacı’nın moda
çalışmalarına ayırdık. Aşırı zayıf
bedenlerde öne çıkan moda tasarımlarıyla çalışmalarını beğenilerinize
sunuyoruz. Ayrıntılı bilgi almak ya
da uzun uzun çalışmalar üzerinde
konuşmak isterseniz aşağıdaki sosyal
medya hesaplarından kendisine ulaşabilirsiniz.
https://www.facebook.com/ozelmaci
https://www.instagram.com/brkozelmaci
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POPRAIT
Bu hafta POPRAIT sayfamızda Illustrator ile üçgenlerden
oluşan renkli portrelerin yapımından
bahsedeceğiz. Geçen sayıda anlatılan standart poprait çalışmasına
oldukça benzeyen bu teknikte de
kullanacağımız araçlar aynı, hatta
çalışmayı hızlandırmak için önce
poprait çalışması ile formu oluşturup
sonra doku ve renk yapısına göre
üçgenleri yerleştirmenizi tavsiye
ederim.

kısımda en büyük sorun pen tool
ile çizilen çizgilerin kendi birleşim
noktalarına gelince otomatik olarak
noktayı kaldırması, bu sorunu
çözmek için “Cmd+Shfit+A” kısa
yolu çizdiğimiz çizgileri serbest
bırakıyoruz. Böylece bağımsız olarak çizmeye devam edebiliyoruz.
Üçgenleri oluştururken, renk ayrımlarını belirginleştirecek şekilde
üçgenlerin konumlandırılması dikkat
etmemiz gerekiyor.

Geçen sayıdaki anlatımları temel alarak ana hatları oluşturduğunuzu varsayarak anlatıma
devam ediyorum. “P” tuşuna basıp
kalem aracı (pen tool) ile ana hatların
içini üçgenler ile dolduracağız. Bu

Üçgenleri
oluşturduktan
sonra; “Cmd+Y” ile dışhat (outline)
görünümüne geçip birleşmeyen
noktaları, “A” tuşu direkt seçim
aracı
(direct
selection
tool)
ile
seçerek hizalama “Align”
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menüsünü (Shift+F7) açıp “ortalaortala” (center-center) seçeneği ile
birleştiriyoruz. Bu aşamada birleşim
noktaları olması gerekenden farklı
konumlanabilir. Gerekli düzeltmeyi
yine direct selection tool ile birleşen
noktaları seçerek yapabiliyorsunuz.
Outline modunda çalışmamızın
nedeni normal görünümde direct
selection tool ile form üzerinde seçim
değil taşıma işlemi yapabilmemiz.
Renklendirme kısmı geçen
haftaki anlatım ile birebir aynı olarak
yapılıyor.
Not: Anlatım yazılımın son
CC sürümüne göre yapılmıştır.
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Bu sayfayı daha fazla çalışma yayınlamak için bu haftadan itibaren düzensiz sayfa olarak ilan ediyorum. 1,2,3,4
ve 11. çalışmalar Nadin Arman’ın POPRAIT denemeleridir.
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Kendİn RENKLENDİR; PSYCHADELIC RENKLERLE BOYAYIN!
CR8
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