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Color is the essence of painting, which the subject always killed.
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Biten kartuşlara inat kapak bu hafta tamamen
renkli!

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

Yolun Yarısı Kaldı Dört Sayı

Burak Özelmacı: Moda çizimleri

Burak Özelmacı: Moda çizimleri

POPRAIT: Adobe Sketch ile renklendirme
çalışmaları

EDİTÖRDEN
Gerçekten okuyan var mı bu yazıları çok merak
ediyorum. Kendimi okumaz sanırdım ben ama yalanmış
yani... Halk içinde sadece ince bir kitap okumuşluğum
var. (Üçüncü farklı çevirisi Machiavelli - Il Principe’in)
Roman, öykü, hikaye okumuyorum diye kendimi
okumuyor sınıfına koyuyordum ben ama yalan yani
program hataları, açıklamaları, dip notlar, makaleler
ben bunları hep okurum faydalı şeyler yazarlar hikaye
anlatmazlar salt bilgidirler; sonuca, çözüme ulaştırırlar.
O sebeple ansiklopedidir, felsefedir böyle şeyler ilgimi
çekmiştir hep. Niye dert yanıyorsam burada, okuyanı
olmayacak ne de olsa resimlere bakıp, kenara koyarlar.
Uzun yazıyım, bu aralar yine kusasım var. Eskiden şiir
yazardım. Anonim olarak yollardım. Eskiden diyorsam
sene 98 gerçekten eski yani. Yaşım ile bir sorun yaşamış
değilim. Deliliğim ile ilgili de pek yaşamadım. Zaten eskisi
kadar delirmiyorum. Bazı küçük adamlar babam yaşında
adamsın gibi espriler yapıyor. Baban yaşında olabilirim
ama o olsaydım sen kesinlikle olmazdın. Acımasız oldu
bu cümle biraz. Herneyse kim kime acıyorki bu günlerde.
Çok çalışıyorsun diyorlar. Öğrenmeye çalışıyorum bir
işin en iyi yaparak sonra da anlatarak öğrenileceğine
inanıyorum. Eğitilebilen bir insan olmadım kişilik
yapıma ve hayat felseme aykırı zaten ama gel gelelim
kavramsal ayrımı net bir şekilde yapılmadığından bir
arada kullanılan kelimeler eğitim ile öğretim. Okumayan
arkadaşlara bu konuda da okumamalarını tavsiye
ederek sarkastik bir yaklaşımla bu yazıyı bitiriyorum. İş
gönderin yayınlarım.
Göker Cebeci

POPRAIT: Değişik Uygulamalar

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

info@poprait.com
http://poprait.com
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8 sayı güzel sayı (güzel
vurgu oldu) dahasını sonra çıkarırım
belki de çıkarmam. Görsel olarak
beğenilmesine karşın okunduğundan
çokta emin değilim. Üçüncü bir şahıstan
herhangi bir içeriksel anlatıma dair
yorum almadım ikici bir şahıstanda
almadım ya... Bu gün, gece de olabilir
geniş sayfa sanatçımızın açıklamasını
yazarken “-abart abi abart, ne de
olsa kimse okumuyor” dedi. Güldüm,
ben ağlanıcak şeylere de gülerim, hep
gülerim. Bu yazıları sen mi yazıyorsun
diyolar ona da gülüyorum. Ben de
istiyorum başkaları da birşeyler
paylaşsın beden çıksın yaşasın ama
pek yaşıyacak gibi durmuyor.
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görünmezlikten, anlatılmazlıktan, bilinmezlikten gelmeniz lazım. Boş gelir
yoksa ifadelerim. Yine uzun anlatımlar
ve yer doldurma çabasıyla bu sayfanın
içeriğinin de görsel olrak hakkını
veriyorum ne de olsa okumadan
çevirecekler sayfayı. Ben çevirmedim
diyorsan e-posta gönderip ilginç olarak
kendini belli edebilirsin iç bunaltan sıkıcı
paylaşımlar yaparız belki.
Geçen yazı SVG ve http://
thenounproject.com’dan
bahsettim
güzel iş para kazandırır kurcalayın
yan projesi de var fotoğraf için http://
unsplash.com buna da bakın. Bu yazı
da burada biter dergi ise sekizinci
sayıda.

Geçen sayı başkası yazar
güzel bir anlatım okursunuz umarım
demiştim ama yalan oldu yine ben
yazıyorum geniş sayfa içeriğini de Ufuk
çalışmalarını gönderecekti bir yere
taradım. Elimde hazır çalışma olunca
dedim seni koyuyorum dergiye. On
küsür senedir bilgisayar programları
ile uğraştıktan sonra böyle dergiye sarıp
ortaya elle tutulur bir materyal çıkarınca
hoşuma gidiyor. Değişik bir hazzı
var. Benim gibi işin arka tarafından,
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Göker Cebeci
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UFUK
AYDIN
TARAMA
ÇİZGİLERİ

Bu hafta geniş ekran sayfamızı Ufuk Aydın’ın tarama çizgilerine ayırdık. Sınır tanımayan hayal
dünyasının derinliklerini, tüm karanlığı
ve kasvetiyle beyaz sayfalara lömürekkep ile adeta kusan sanatçı
bohem yaşamının alkolik sezgilerini
obsesif karakterinin getirisi olarak
bir nakkaş gibi incelikle işlemektedir.
Ve tabiki ulaşılması zor bu sanatçıya
aşağıdaki sosyal medya hesaplarından
kolayca ulaşabilirsiniz.
https://www.facebook.com/ufk.aydin
https://www.instagram.com/ufukkaydin
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POPRAIT
Bu hafta POPRAIT sayfamızda Illustrator ile oluşturduğumuz popraitler ile tipografik
çalışmaları nasıl yaptığımı anlatacağım. İkinci sayıda anlatılan
standart poprait çalışması ile formu
oluşturup sonra çıktısını alıyoruz ve
içine yazacağımız metni kabaca
yerleştirmeye başlıyoruz.
Metni yerleştirirken harflerin
formunu
belirmeden
sadece
hacimsel olarak kaplayacakları
alanları göz önünde bulundurarak
kalıbın içine hızlıca yerleştiritoruz.
Sığdıramadığınız durumlarda metnin
sonundan başlamamız faydalı,
böylece yazım sırasında istemsizce
genişlemeye başlayan hacimlerin
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önüne geçebiliyoruz.
Hacimler belli olduktan
sonra harflerin biçimlerini şekillendirerek düzeltiyoruz. Düzeltme
işleminden sonra mürekkepli bir
kalem ile hatları düzgün bir şekilde
belirtmemiz gerek çünkü tekrar
Illustrator’e geçirip
düzgün bir
vektör yapabilmemiz için bu kısım
önemli. Keçeli kalem ile harflerin
içini doldurmanız işimizi oldukça
kolaylaştırır.
Harflerinyerleşimi bittikten
sonra yaptığımız tipografik çalışmayı tarayıcıdan geçirerek ya da
fotoğrafını çekerek ki bu durumda
perspektife dikkat etmemiz gerekli ya
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da Photoshop ile düzeltebiliriz. Her
halükarda çalışmnın siyah beyaz
hale getirilip tam karşıt dengeli bir
fotoğrafına ihtiyacımız var. Sonra
o çalışmayı Illustrator ile açıp üst
panelden Image Trace > Black and
White Logo seçeneği ile vektörel
olarak dönşümünü sağlıyoruz. Tekrar
üst panelden Expand seçeneği ile
yapısını değiştirebileceğimiz hale
getirip öncelikle arka planı ve harf
içlerini siliyoruz.
Son olarak işimiz görsel
düzenleme, bunun için Object >
Path > Simplify seçeneğini ve Direct
Selection Tool’u kullanarak çalışmayı
düzenleyerek sonuca ulaşıyoruz.
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Bu sayfayı daha fazla çalışma yayınlamak için düzensiz hale getirdim ama ne yazık ki bu hafta sadece benim
çalışmalarım var.
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Kendİn RENKLENDİR; PSYCHADELIC RENKLERLE BOYAYIN!
CR8
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