
PASTEL BOYA TEKNİĞİ 



İÇİNDEKİLER 

• Pastel Boya
• Pastel Boya Tekniği
• Pastel Boya Tekniğine örnek resimler
• Mitoloji
• Mitoloji Konulu resimler
• Pablo Picasso
• Sözlük
• Kaynakça



Aşağıdaki iki resmi karşılaştıralım. 

 



Şimdi resimler üzerine biraz düşünelim 

• İki resim arasındaki farklılıklar neler?
• Sizce kullanılan malzemeler aynı mı?



Pastel Boya 

• İncecik, toz halinde öğütülmüş boya 
maddelerinin kati bir hamur oluşturana dek 
tebeşir ve suyla karıştırılmasından oluşur.  

• İçerisindeki boyar maddeler yağlı boya ve sulu 
boyanın içindekilerle aynıdır. 

 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Commercial_pastels.JPG


Pastel Boya Tekniği 

• Pastel boya ile istediğimiz gibi boyama yapabiliyor 
olsak da birkaç uygulama tekniğide mevcut.  

• Bunlar; 
• Tarama yani paralel ve çapraz çizgilerle çalışma; 

Bu yöntemde boya darbeleri üst üste kullanılarak, 
yatay, dikey, çaprazlamasına, enine boyuna 
taramalarla ilginç sonuçlar elde edilebilir. Böylece 
renk içinde renk kullanılmış olur.  
 



 
• Ovalama yöntemi; Bu yöntemde renkler 

parmakla ve ya peçete yardımıyla ovalanır. 
Cilalanmış gibi düz yüzeyler elde edilir. 
Genellikle bu yöntem kullanılmaktadır. Fakat 
pastel boyanın kendine özgü yapısı 
bozulmakta,  grenler ve pütürlü yapı 
kaybolmaktadır.  
 
 Pastel Boya Tekniği 



Şimdi de Pastel Boya ile yapılmış birkaç örnek 
çalışma görelim 

Jean Baptiste Simeon Chardin'in kendi çizdiği portresi, 1771 
 

 



Maurice Quentin de La Tour'un XV. Louis portresi, 1748 
 

 



 

Rosalba Carriera,Ritratro Di Giovane Donna, 1735 
 



Mary Cassatt'ın Uyuyan Bebek tablosu, 1910 
 

 



Edgar Degas, Balerinler 



Şimdi dersi biraz daha karmaşık ve 
eğlenceli hale getirelim 



• Yüzyıllar boyunca ressamlar kendilerine esin 
kaynağı olabilecek birçok şey bulmuşlardır. 

• Mitolojik ve dini konulu hikayeler de her 
zaman ressamların ilgisini çekmiş, onlara esin 
kaynağı olmuştur. 



• Bizde konumuza Mitolojinin ne olduğunu 
düşünerek başlayalım. 

• Mitoloji sözcüğü sizin zihninizde ne gibi 
çağrışımlar yapıyor? 

• Bildiğiniz bir mitolojik öykü var mı? 



Mitolojinin bir tanımını yaparak başlayalım. 
Mitoloji; Bir din veya bir halkın kültüründe 

tanrılar, kahramanlar, evren ve insanların 
yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane 
birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını 
anlamlarını yorumlayıp inceleyen, sınıflandıran 
çalışmalar bütünüdür. 



Mitoloji tüm sanat tarihi boyunca sanatçıların en 
sık kullandıkları temalardan biri olmuştur. 

• İlk çağlardan beri insanlar inandıkları tanrıları 
resmetmiş, heykellerini yapmış ve onlarla ilgili 
hikayeleri barındıran birçok eser üretmişlerdir. 

• Bu örneklerden günümüze kalan birkaç eseri 
hep birlikte inceleyelim. 



Ana Tanrıça Kibele  



• Ana Tanrıça Kibele; Anadolu kökenli bir 
tanrıdır. Tüm tanrıların ve evrenin anası olarak 
görülür. 



Sandro Boticelli,  ‘Primavera’ İlkbahar, 1482 



• Merkezdeki figür Güzellik ve Aşk Tanrıçası Venüs’dür. 
• Sağ tarafta bir üçlü vardır. Bunlar Zephyrus, Chloris ve 

Flora'dır.  
• Rüzgar tanrısı olan Zephyrus, kendisinden kaçan peri 

kızı Chloris'i yakalar. Bunun sonucunda Chloris, bahar 
ve çiçeklerin tanrıçası Flora'ya dönüşür. Flora 
bereketli doğanın cisimleşmesidir ve elbisesi 
çiçeklerle bezelidir. 

• Venüs'ün sol tarafında ise başka bir grup vardır. 
Burada üç güzeller ve Merkür yer almaktadır. Güzeller 
baharın gelişini dans ederek kutlarken Merkür 
bahçenin üzerinden bulutları uzaklaştırmaktadır.  

Boticelli,  ‘Primavera’ İlkbahar, 1482 



Andre Mantegna ‘Parnassus’ 1497 



 
• Afrodit; Aşk ve Güzellik Tanrıçasıdır. 
• Hephaistos ise; Tanrılar ve kahramanlar için 

demircilik zanaatıyla uğraşarak silahlar ve 
zırhlar üreten Ateşler Tanrısıdır. Afrodit’in 
kocasıdır. 

• Afrodit ve Hephaistos'la ilgili mit her ikisinin 
de temsil ettikleri sanat ve aşk kol kola 
olması gerektiğini vurgulamaktadır. 
 

Andre Mantegna ‘Parnassus’, 1497 



Raffaello Sanzio  ‘Parnassus’  Vatican Fresco,1510 



• Raffaello’nun Vatikan Sarayına yaptığı bu 
Fresklerde, bilgeliğin dört unsuru; felsefe, din, 
şiir ve hukuk anlatılmaktadır. Parnassus 
Dağı’nın tepesinde oturan Apollon ve dokuz 
müz vardır. Etrafları dokuz antik şair ile dokuz 
çağdaş şair tarafından çevrilidir. 

Raffaello Sanzio  ‘Parnassus’ VaticanFresco,1510 



Hans Holbein ‘Venus ve Amor’ 1524 



• Venüs; Roma mitolojisinde Aşk ve Güzellik 
tanrıçası. 

• Kucağındaki bebek ise oğlu Amor’dur. 
• Amor ise yine roma mitolojisindeki Aşk 

Tanrısıdır. 

Hans Holbein ‘Venus ve Amor’ 
1524 



Caravaggio ‘Medusa’ 1598 



• Medusa, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı 
taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin 
dişli, dişi canavar. Gorgon kardeşlerden tek 
ölümlü olandır. Bu yüzden insanların 
kahramanı Perseus tarafından 
öldürülebilmiştir. Perseus, Graeae'nin ona 
verdiği ayna ile Medusa'ya bakabilmiş ve 
böylece kafasını taşa dönüşmeden 
kesebilmiştir 

Caravaggio ‘Medusa’ 1598 



Rubens  
‘Venus ather  toilet’ 1608 



• Venüs; Roma mitolojisinde Aşk ve Güzellik 
tanrıçası. 
 

Rubens  
‘Venus ather  toilet’ 1608 



Gördüğümüz gibi bir çok ressam mitolojik 
öğelerden yola çıkarak eserler üretmiş. 

• Mitolojiyi resimlerinde kullanan önemli 
sanatçılardan biri de Pablo Picasso. 

• Pablo Picasso’nun bizi ilgilendiren bir diğer 
özelliği de resimlerinde pastel boya tekniğini 
de sıkça kullanması.  

• Önce Pablo Picasso’yu tanıyalım arkasından da 
pastel boya tekniği yaptığı eserleri ve 
Mitolojiden nasıl faydalandığını görelim. 



Pablo Picasso  

• 25 Ekim 1881 yılında doğmuş İspanyol Sanatçı 
• Resmin yanı sıra heykel,baskı resim, seramik 

gibi alanlarda da eserler üretti 
• 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olan 

Picasso Georges Braque ile birlikte Kübizm 
akımının temellerini attı. 



Picasso’nun Pastel boya tekniği ile 
yapılmış resimleri 

 



 

Pablo Picasso 



 

Pablo Picasso 



• Picasso’nun pastel boya tekniği ile yapılmış 
çalışmalarını gördük.  

• Şimdi de mitolojik öğeler kullandığı resimlere 
bir bakalım. 

• Afrika’da kullanılan masklardan yola çıkarak 
yaptığı çalışmaları karşılaştırmalı olarak 
görelim. 

Pablo Picasso 



 

Pablo Picasso 



 

Pablo Picasso 



Selma GÜRBÜZ 

• 1960 yılında İstanbul’da doğdu. 
• 1980- 1982 yılları arasında İngiltere’de sanat 

eğitimi almaya başladı. 
• 1982 yılında Türkiye’ye dönen sanatçı 

Marmara Üniversitesinde de Resim eğitimi 
aldı. 

• Hala İstanbul’da yaşıyor ve çalışmalarına 
devam ediyor. 
 



 

Selma Gürbüz, Kibele, 2003 



 

Selma Gürbüz, Yedinci Rüya, Kağıt  
Üzerine Pastel Boya , 2005 

Selma Gürbüz, Lale Hanım, Kağıt  
Üzerine Pastel Boya , 2005 



 

Selma Gürbüz, İncirli Kadın, Kağıt  
Üzerine Pastel Boya , 2005 

Selma Gürbüz, Laletayyin, Kağıt  
Üzerine Pastel Boya , 2005 



• Pastel boya tekniği ve mitolojik öğeler 
barındıran bir çok resim inceledik. 

• Bizde Picasso ve Selma Gürbüz’ün yolundan 
gidip masklardan yola çıkarak pastel boya 
tekniği ile bir uygulama yapalım 



SÖZLÜK 

• Mask: Genellikle dini törenler, tıbbi 
gereklilikler ve eğlence amaçlı kullanılan yüzü 
kapamaya yarayan eşya,maske. 

• Mitoloji: Bir din veya bir halkın kültüründe 
tanrılar, kahramanlar, evren ve insanların 
yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane 
birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını 
anlamlarını yorumlayıp inceleyen, sınıflandıran 
çalışmalar bütünüdür. 



• Pastel Boya:İncecik, toz halinde öğütülmüş 
boya maddelerinin kati bir hamur oluşturana 
dek tebeşir ve suyla karıştırılmasından oluşan 
resim malzemesi. 
 

sözlük 



KAYNAKÇA 
• EDİTORYAL,P: ‘Pastel Tekniğine Dair Herşey’ (İnkılap Kitabevi), İstanbul, 

2011 
• http://www.selmagurbuz.com/tr/sergiler/category/16-hayale-dalis(Erişim 

Tarihi:28.05.2014) 
• http://notdefterlerim.blogcu.com/pastel-boya-teknigi/10051560 (Erişim 

Tarihi: 28.05.2014) 
• http://www.ressamlar.somee.com/pastel.html (Erişim Tarihi: 28.05.2014) 
• http://tr.m.wikipedia.org/wiki/Pastel_boya (Erişim Tarihi: 28.05.2014) 
• http://www.bilgiustam.com/afrika-maskelerinin-tarihcesi/ (Erişim Tarihi: 

28.05.2014) 
• http://emincetingirgin.blogspot.com.tr/2009/09/sanatta-intihal-olur-mu-

van-gogh-zeki.html?m=1 (Erişim Tarihi: 28.05.2014) 
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