
	   	   	  

 

 
Atölye Polska! 
Polonya Sanatını Keşfediyoruz 

 
1 Kasım 2014 –	  18 Ocak 2015 

 

    
 

Pera Eğitim, 1 Kasım 2014 –	  18 Ocak 2015 tarihlerinde Polonya-Türkiye diplomatik ve kültü-
rel ilişkilerin 600. yıldönümü	  kutlamaları	  kapsamında hazırlanan Polonya Sanatında Oryanta-
lizm sergisine yönelik  4-6, 7-14 ve 14 yaş üzeri grupları	  için çeşitli atölye çalışmaları	  düzen-
liyor. 
 
Atölye Polska! Polonya Sanatını Keşfediyoruz adlı eğitim programında çocuklar önce sa-
natçı ve eğitmen Leyla Sakpınar eşliğinde sergiyi geziyor, ardından atölyede çeşitli malzeme 
ve tekniklerle farklı projeler gerçekleştiriyorlar. 
 
Biletler www.biletix.com sitesi üzerinden temin edilebilir. PERAkart aile ile %50 indirimli! 
 

Detaylı	  bilgi: 0212 334 99 00 (4), egitim@peramuzesi.org.tr    
www.peramuzesi.org.tr/egitim 

Atölyeler 
 

4-6 yaş 
• Masal Kitabım 
• Hareketli Figürler 
• Üç Boyutlular 

 
7-14 yaş 

• Soyut Portrem 
• Kervansaraylardan Gökdelenlere 
• Dokuma ve Desen 

 
7 yaş ve üzeri 

• Küçük Enstrümanlar 
 
15 yaş ve üzeri 

• Ahşap Üzerine Serigrafi 
 
Okul Grupları 

• Wycinanki: Geleneksel Polonya Kağıt Kesme Sanatı 
 



	   	   	  
 
 

4	  -‐	  6	  yaş	  
 
 
 
MASAL	  KİTABIM	  
 

  
  
Bu atölye çalışmasında çocuklar, yüzyıllar ön-
ce yazıya aktarılan ve Doğu kültürüne odakla-
nan hikâyelerden oluşan “Binbir Gece Masal-
ları”ndan esinlenerek, kumaşlarla resimli 
hikâye kitapları ve kitap ayraçları tasarlıyorlar. 
  
1 Kasım Cumartesi 11:00 - 13:00 
9 Kasım Pazar  12:20 - 14:20 
29 Kasım Cumartesi 11:00 - 13:00 
7 Aralık Pazar  12:20 - 14:20 
21 Aralık Pazar  12:20 - 14:20 
10 Ocak Cumartesi 11:00 - 13:00 
 
 

HAREKETLİ	  FİGÜRLER	  
 

 
 
“Hareketli Figürler” atölyesinde çocuklar önce 
sergiyi gezerek figürler seçiyorlar. Ardından 
kartonlara seçtikleri figürlerin çizimlerini yapan 
katılımcılar, bu kartonları kesip yapıştırarak 
hareketli figürler haline getiriyor ve renklendiri-
yorlar. 
 
2 Kasım Pazar  12:20 - 14:20 
16 Kasım Pazar  12:20 - 14:20 
30 Kasım Pazar  12:20 - 14:20 
14 Aralık Pazar  12:20 - 14:20 
11 Ocak Pazar  12:20 - 14:20

 
ÜÇ	  BOYUTLULAR	  

 

 
 

Sergideki resimleri inceleyerek en çok ilgilerini çeken canlıyı seçen çocuklar, önce bu canlının çizimini 
yapıyor daha sonra da farklı malzemeler kullanarak bu çizimi üç boyutlu hale getiriyorlar.   

 
8 Kasım Cumartesi 11:00 - 13:00 
23 Kasım Pazar  12:20 - 14:20 
13 Aralık Cumartesi 11:00 - 13:00 
4 Ocak Pazar  12:20 - 14:20 
18 Ocak Pazar  12:20 - 14:20 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  
 
	  

7	  -‐	  14	  yaş
 
 
SOYUT	  PORTREM	  	  
 

 
  
Çocuklar sergide yer alan portrelerin gizemli ve 
nostaljik yönlerini inceleyecekler. Atölye 
çalışmasında ise, sergideki portelere yeni gör-
seller ve boyalarla müdahale ederek yeni kim-
likler kazandıracaklar. 
  
1 Kasım Cumartesi 14:00 - 16:00 
9 Kasım Pazar  15:00 - 17:00 
29 Kasım Cumartesi 14:00 - 16:00 
14 Aralık Pazar  15:00 - 17:00 
10 Aralık Cumartesi 14:00 - 16:00 
 
 
 
 
	  

KERVANSARAYLARDAN	  GÖKDELENLERE	  
 

 
 
Bu atölye çalışmasında çocuklar, önce sergiyi 
gezerek resimlerdeki yapılara odaklanıyorlar. 
Günümüz mimarisiyle ilişki kurarak, benzerlik 
ve farklılıkları değerlendiriyorlar. Ardından  çe-
şitli malzemelerle kendi yapı maketlerini oluştu-
ruyorlar.   
 
1 Kasım Cumartesi 14:00 - 16:00 
9 Kasım Pazar  15:00 - 17:00 
29 Kasım Cumartesi 14:00 - 16:00 
14 Aralık Pazar  15:00 - 17:00 
10 Aralık Cumartesi 14:00 - 16:00 

DOKUMA	  VE	  DESEN	  
 

 
 

Bu atölye çalışmasında çocuklar sergideki tekstil eserlere odaklanıyor. Ardından sergide gördükleri 
desenleri iplik, yün, kumaş, naylon gibi malzemeler kullanarak dokuma yöntemiyle karton üzerine işli-
yor veya kendi desenlerini yaratıyorlar. 
 
8 Kasım Cumartesi 14:00 - 16:00 
23 Kasım Pazar  15:00 - 17:00 
7 Aralık Pazar  15:00 - 17:00 
21 Aralık Pazar  15:00 - 17:00 
4 Ocak Pazar  15:00 - 17:00 
18 Ocak Pazar  15:00 - 17:00 
 
 
 

 
 

 



	   	   	  
	  
7	  yaş	  ve	  üzeri	  
 
 
KÜÇÜK	  ENSTRÜMANLAR	  
 

 
 
Katılımcılar bu atölyede, 2006 yılında 
Pawel Romanczuk tarafından kurulan Po-
lonyalı “Male Instrumenty” (Küçük Enstrü-
manlar) isimli müzik grubunun liderliğinde, 
taşınabilir küçük enstrümanlar tasarlayıp 
yeni sesleri keşfediyorlar. Ses çıkarabilen 
küçük nesneleri (oyuncaklar, bakır tel, to-
ka, tahta, ip vb.) kullanarak ürettikleri enst-
rümanlarla değişik müzikler yapıyorlar.  
 
15 Kasım Cumartesi 14:00 - 16:00 
 
Bu atölye, Türkiye-Polonya diplomatik ilişkilerinin 
600. yılı kutlamaları kapsamında Adam Mickiewicz 
Enstitüsü’ne bağlı dijital bir platform olan culture.pl. 
işbirliğiyle düzenleniyor. 
 

 
	  
	  

	  
15	  yaş	  ve	  üzeri 
 
	  
AHŞAP	  ÜZERİNE	  SERİGRAFİ	  
	  

	  
 

Katılımcılar öncelikle sanatçı Gülfidan Özmen 
eşliğinde sergiyi gezecek, ardından sergideki 
yapıtlardan esinlenerek ahşap yüzeylere 
serigrafi baskı tekniği ile kendi yorumlarını 
katacaklar. Eserlerden farklı kadrajların yer 
aldığı ahşap yüzeyler katılımcıların 
yorumlarıyla farklı bakış açılarını ortaya 
çıkaracak.  

 
6 Aralık Cumartesi 14:00 – 17:00 
20 Aralık Cumartesi 14:00 – 17:00 
3 Ocak Cumartesi 14:00 – 17:00 
17 Ocak Cumartesi 14:00 – 17:00 
 

 
 
 
 
 
 
 

Okul	  Grupları	  
	  

WYCINANKI:	  GELENEKSEL	  POLONYA	  KAĞıT	  KESME	  SANATI	  
 

 

 
Sergi turu ardından öğrenciler atölye 
çalışmasında kağıt ve makas kullanarak simet-
rik desenlerin ortaya çıkışını deneyimleyecekler.  
Kağıdın çok katmanlı olarak katlanması ve ke-
silmesiyle çeşitli motifler ortaya çıkararak, ta-
sarımlarını renklendirecekler. 

Perşembe / Cuma 
10:00 – 11:30 
13:00 – 14:30 

 


