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Peter Paul Rubens 
“Gömme” 

22.2 x 15.3 cm 
(Amsterdam, Netherlands) 

 



Lavi’nin ne demek 
olduğunu bilen 

var mı? 



LAVİ 
   Lavi, sulandırılmış tek 

renkle ya da     
mürekkeple yapılan 

çalışmalardır. Suluboya 
tekniğine yakındır. Temel 
maddesi çini mürekkebi, 
sepya ya da su katılmış 

başka boyadır. Kullanılan 
boya genellikle siyahtır. 
İkinci renk olarak mavi, 
kahverengi ya da yeşil 

kullanılabilir. 
Lavi, tek renkli ve açık, orta, 

koyu değerlerle yapılan 
çalışmalardır. 

Honore Daumier 
21 x 13,5 cm 



LAVİ 
 Lavi tekniğinden daha 

çok Barok resmi 
faydalanmıştır. 
Rembrandt’ın 
desenleri ve 

Japonların siyah 
beyaz lavileri bunun 

en güzel örnekleridir. 
 Rembrandt Van Rijn  

“Otoportre” 
12.7 x 9.4 cm 

(Amsterdam, Netherlands) 



Rembrandt Van Rijn 
“Hendrickje Uyku” 
24.6 x 20.3 cm 
(London, United 

Kingdom) 
 



Lavi’nin Tarihçesi 

   Pek çok ressam lavi türünde eskizler 
ve resimler yapmışlardır. Bunlardan 
bazıları, Albrecht Dürer, Leonardo da 
Vinci, Sandro Boticelli, Rembrandt, 
Vincent Van Gogh ve Rubens’dir. 

  Lavi resmi, özellikle manzara resmi 
için uygunluğu kabul edilmiştir. 
 



 Leonardo da Vinci 
“Manzara” 

19,4 x 28,5 cm 
(Galeri Uffizi, Floransa) 

 
 



Vincent Van Gogh 
“Yıldızlı Gece” 

73.7 x 92.1 cm 
(Mimarlık Müzesi) 



Vincent Van Gogh 
“Balıkçı Tekneleri” 
24,2 x 31,6 cm 

(Cooper Hewitt Müzesi)  



Vincent Van Gogh 
“Buğday Tarlası” 

45 x 30 cm 
(Van Gogh Müzesi) 



Lavi Tekniği, 
manzara 

resminin yanı 
sıra portre 
resminde de 

kullanılmıştır.. 
Leonardo da Vinci 
“Kadının Başkanı” 
28.2 x 19.9 cm 
(Uffizi Galerisi) 



Leonardo da Vinci 
28.1 x 19.9 cm 
(British Museum) 

 



Albrecht Dürer 
“Mimar Hieronymus” 

38,6 x 26,2 cm 
(Almanya)  



Sandro Boticelli 
“Sonbahar” 
31 x 20 cm 

(British Museum, 
Londra) 

 

 



Sandro Boticelli 
“Doğuş” 

16,1 x 25,8 cm 
(Galery Uffizi, Florence) 

 



 Lavi Tekniğinde 
kullanılan malzemeleri 

bilen var mı? 



KULLANILAN 
MALZEMELER 

 Çini mürekkebi ya da tek renk suluboya 
 Suluboya fırçası 
 Su kabı 
 Su 
 Karton 
 Resim kağıdı 
 Kalın veya suya dayanıklı kağıtlar 

seçilmelidir. 
 Kağıdın buruşmaması için resim altlığına 

çalışmadan önce sabitleştirmek gerekir. 



Şimdi lavi çalışmasını 
uygulamalı olarak görelim 



Lavi Çalışması 
 İlk olarak kalemle belli belirsiz çizgilerle 

istenen konunun genel hareketini oranlarını 
ve yerleştirmesini yapalım 



Lavi Çalışması 

 Doğrudan doğruya resim yüzeyinde boya ve 
fırça yardımı ile açık koyu değerler 
kullanarak çalışmaya başlayalım 



Lavi Çalışması 

 Açık koyu değerlerle formu oluşturduktan 
sonra rapido, ince fırça ve mürekkepli kalem 
gibi malzemelerle lavi’nin dağınık etkisini 
biçimlendirelim. 



Lavi Çalışması 
 Son olarakta sayılan kalemlerle fırçaları 

birlikte kullanarak lavi tekniğinin görsel 
zenginlik kazanmasını sağlayıp farklı 
derinlikler ve yumuşak değerlerle birlikte 
resmimizi bitirelim. 



Şimdi de suluboya ve lavi 
tekniği ile yapılan 
resimleri görelim.. 



      j. Pavlikievich                        Honore Daumier 
        Suluboya                                 Lavi 
       “İstanbul”                          22.1 x 29.3 cm  
        45x30cm                             (Washington) 
 
 



Lavi Tekiği ile yapacağınız 
resmi manzara mı yoksa 

portre mi yapmak 
istersiniz? 



SÖZLÜK 
1) Sepya: mürekkep balığından alınan koyu 

siyah boyadır. Bu boyayla yapılan resimlere 
de sepya denir. Eski yıpranmış gibi duran, 
kahverengi, siyah tonlarında olan bir 
renktir. 

 
 
 
 



SÖZLÜK 

2) Barok resmi: 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 
Figürler yani insan resimleri daha gerçekçi, 
dağınık, hareketli ve dinamiktir. Resimlerde 
ışık gölge kullanımı yani gölgesel üslup 
hakimdir. Resimde parçalar birbirine 
kaynaşarak bütünlük oluşturur.  

 



Kaynakça 
 http://trg.docdat.com/tw_files2/urls_8/26/

d-25580/7z-docs/1.pdf 
 
   http://www.karakalem.org/lavi-teknigi-nedir-

nasil-yapilir.html 
     
 http://watercolorist.blogcu.com/lavi-resim-

teknigi/7850913 
 

https://www.artrenewal.org/pages/sitesearc
h.php 
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