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GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK PORTFOLYO
ÇİZİM PROGRAMI
Doğru bir hazırlığın ardından, kendinizi istediğiniz okulun
sırasında hayal edin! Portfolyo tasarımcıyı ifade eden
görsel kimliğidir.

Ağırlıklı Türkiye olmak üzere aynı zamanda yurt dışında
yer alan sanat ve tasarım okullarının, güzel sanatlar prensiplerini
öğreneceğiniz bu program ile çizim becerinizi güçlendirmenin
yanı sıra yaratıcı kimliğinizi ve vizyonunuzu geliştirmek üzere
uygulamalar yapacaksınız.
Araştırma uygulamalarından, temel sanat çalışmalarına, tasarım
uygulamaları ve koleksiyon projesinden sunum tekniklerine kadar
deneyimleyerek edineceğiniz bilgi ve becerilerle, ilgilendiğiniz
güzel sanatlar fakültelerinin yetenek sınavlarına hazır hale
geleceksiniz.

PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA
• Fikirlerinizi görsel iletişim becerileriyle birleştirecek
• Çizim becerilerinizi geliştirecek
• Güzel Sanatlar Fakülteleri’ne Giriş Sınavları’na hazır hale
geleceksiniz
PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?
İMA ve benzeri yurt içi / yurt dışı moda eğitimi kurumlarında ya da
üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin;
• Tekstil ve moda tasarımı
• Tekstil
• Sahne dekorları ve kostüm
Bölümlerinde eğitim almak isteyen lise son sınıf ya da liseden yeni
mezun olmuş, yetenek sınavlarına hazırlanan kişiler ile çizim eğitimine
yeni başlayacak olanlara veya bu alanda kendini geliştirmeye devam etmek
isteyenlere yöneliktir.

PROGRAM İÇERİĞİ
1. MODÜL: TEMEL SANAT
- Temel Sanat Prensipleri
Temel sanat eğitimi; sanata ilişkin temel ilke ve kavramlar
üzerinde durmakla birlikte, öğrencilerin yaratıcı gücü, gözlem
becerisi ve duygularını sanat yoluyla ifade etme becerisi
geliştirmelerine yardımcı olur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desen çalışmaları
Kompozisyon etütleri
Doku araştırmaları ve desen çalışmaları
Form arayışı çalışmaları
Serbest kompozisyon
Renk teorisi ve uygulamaları
Kara kalem çizim teknikleri
Portre çalışmaları
Anatomi çalışmaları
İmgesel figür ve obje kompozisyonları
Farklı malzemeler ile boyama teknikleri (suluboya - ecoline - marker
- guaj)

- 3 Boyutlu Sanatsal Çalışmalar
• Serbest malzeme seçimi ile kendi vizyonunu en iyi tanımlayan
3 boyutlu çalışma gerçekleştirilir
• 3 boyutlu imge yaratılır
- Uygulama & Proje; Müze Gezisi ve İlham Alınan Konu Üzerine
Desen Çalışması
• Bir müze gezisi planlanır; öğrencilerin yaptıkları müze gezisinde
ilham aldıkları konu üzerine deneysel çizimlerinden oluşan bir
dosya hazırlamaları beklenir
- Oto Portre vs. Selfie
• Öğrenciler, farklı selfie açılarından çektikleri fotoğrafların
çizimlerini yapar
• Her hafta 1 çizim yaparak dosyalarına eklemeleri beklenir

- Deneysel Sanat Projesi
Öğrenciler kendi seçtikleri konular üzerinde serbest
kompozisyonlar kullanarak belirledikleri bir slogan/mesaj
üzerinden bir çalışma hazırlar. Sanat, edebiyat, sosyal,
politik vb. bir konu seçilerek, öyküsel anlatım yapılır.
• Öğrencilerin 5 farklı poster çalışması teslim
etmeleri beklenir
• Öğrencilerin 3 boyutlu grafik düzenlemeden oluşan
bir çalışma teslim etmeleri beklenir
2. MODÜL: TASARIM
- Araştırma ve Görsel Dil Oluşturma
Temel tasarım prensipleri üzerine düşünce biçimleri
geliştirilerek tasarım ilkelerinin süreçleri işlenir.
•
•
•
•
•
•

Temel tasarım odaklı düşünme yapısı oluşturma
Tasarım süreçleri
Farklı doku ve malzemeler ile tasarım süreçleri geliştirme
Renk teorisi ve uygulamaları
Bilgisayar destekli uygulama derslerine giriş
Layout oluşturma ve farklı sayfa yapılarına uygun çalışmalar

- Uygulama & Proje : Fashion Lab
• Tema belirleme ve araştırma süreçleri gerçekleştirme
• Artistik ilustrasyon teknikleri uygulanarak koleksiyon
yapısı oluşturma
• Farklı serbest teknikler ile koleksiyon araştırma
süreçleri geliştirme (doku, detay, katman çalışmaları)
• Form ve siluet çalışmaları
• Moodboard oluşturma teknikleri ve uygulamaları; dijital ve
3 boyutlu çalışmalar
• Kumaş manipülasyonları
• Mini drapaj teknikleri ve uygulamaları
• Kumaş örneklemeleri üzerine araştırmalar
• Final line-up hazırlama
- Uygulama & Proje : 3 Boyutlu Yüzeyler
3 boyutlu araştırma yöntemlerini kullanarak öğrencilerin kendi formlarını yaratmaları sağlanır.
• Anatomi ile denemeli biçimde farklı hacimler hazırlama
• 2 boyutlu fikirlerin 3 boyutlu şekillere dönüştürülmesi
• Ortaya çıkan 3 boyutlu formların bedene yerleştirilmesi

Uygulama & Proje : Doku, Form ve Kumaş Manipülasyonu
Farklı materyal ve kumaşları birleştirerek çeşitli yeni dokular üretilir.
• Kumaş, plastik, ip, boya malzemeleri kullanılarak 5 farklı doku
hazırlama
• Hazırlanan 5 farklı doku kullanılarak bir koleksiyon hazırlama
(koleksiyon 10 look’tan oluşur)

3. MODÜL: SUNUM TEKNİKLERİ
- Sunum Teknikleri & Portfolyo Yapısı Düzenleme
•
•
•
•
•

Portfolyo tiplerini tanıma ve inceleme
Portfolyo için tipografi ve grafik yapıları inceleme
Portfolyo dizilim teknikleri geliştirme
Sunum teknikleri üzerine öğrenciler ile birebir çalışmalar
Pecha Kucha sunum teknikleri ve anlatım becerileri geliştirme

- Final Sunumu
Öğrenciler eğitim boyunca hazırladıkları çalışmalardan oluşan
projelerinin sunumunu gerçekleştirir. Demo sunum yapılarak
öğrencinin çalışmalarını ifade etmesi güçlendirilir.

Süre
36 hafta (396 saat)
Gün ve Saat
Pazartesi ve Çarşamba 17:00 - 20:00
Cumartesi 10:00 - 16:00
Program Dili
Türkçe

Başvuru ve Kayıt
Katılımcılar mülakatla seçilir.

+90 212 219 41 41
istanbulmodaakademisi.com
info@istanbulmodaakademisi.com
facebook.com/istanbulmodaakademisi
instagram.com/istanbulmodaakademisi
twitter.com/imaacademy

