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Cecil Beaton: Foto-Moda 

16 Mayıs - 12 Temmuz 2015 

Pera Öğrenme, 20. yüzyılın önemli ve çok-yönlü fotoğrafçılarından Cecil Beaton’ın 1920’lerden 70’lere 

kadar fotoğrafladığı sanatçılar, film yıldızları, yazarlar, entelektüeller ve kraliyet portrelerinin yer aldığı 

“Portreler” isimli sergisi kapsamında “Foto-Moda” öğrenme programını düzenledi. 

4-6 ve 7-14 yaş gruplarına yönelik Foto-Moda adlı öğrenme programında çocuklarla önce eğitmen 

eşliğinde sergiyi gezdik, ardından atölyede çeşitli malzeme ve tekniklerle farklı projeler gerçekleştirdik. 

 

Pera Çocuk 

4-6 Yaş 

Kim Ki O? 

Çocuklarla, “Cecil Beaton, Portreler” sergisinde yer alan ünlü portrelerini izleyip hikayelerini dinledik 

ve sergideki ünlülerin farklı fotoğraflarını kullanarak kalem, boya, makas gibi malzemelerle yeni 

portreler oluşturduk. 

 

Renkli Desenli 

“Cecil Beaton, Portreler” isimli sergide yer alan siyah beyaz fotoğraflardan ilham alan çocuklarla, bu 

fotoğraflardaki kıyafetleri renklendirerek yeni motifler ve desenler tasarladık. 

 

7-14 Yaş 

Moda Kolaj 

“Cecil Beaton, Portreler” sergisi kapsamında düzenlenen bu atölye çalışmasında, moda tasarımı 

kavramıyla tanışarak, figür, renk, doku ve desen çizimlerini kolaj yöntemiyle tasarladık. 

 

Giysini Yarat 

“Cecil Beaton, Portreler” sergisini gezen çocuklarla, kağıt üzerine yaptıkları giysi tasarım çizimlerini 

kumaşa aktararak yeni formlarla üç boyutlu küçük giysilere dönüştürdük. 

 

Cyanotype: Mavi Baskılı Portreler 

Fırça darbeli çerçeveleri ve etkileyici doğal tonlarıyla Cecil Beaton fotoğrafları çocuklarla tekrar 

canlandırdık. Özel karışımlı sıvıyla kağıtları ışığa duyarlı hale getirdik. Çocuklarla sergide yer alan 

portreler arasından seçtiklerimizi, hazırladığımız kağıtlarda mavi baskı tekniği ile ışığa ve fotoğrafçılığa 

dair çekici bilgileri kullanarak keyifle deneyimledik. 

 

Soyut: Alternatif Fotoğraf Teknikleri 

“Cecil Beaton, Portreler” sergisine yönelik düzenlenen bu atölyede, geleneksel fotoğrafçılığa alternatif 

bir bakış açısıyla ışık ve kağıdın ilişkisini inceledik. Birebir imgeleri oluşturmak yerine gölge oluşturma, 

kağıdı kıvırma ve kimyasallar damlatma gibi yöntemlerle çocuklarla eğlenceli soyut fotoğraf çalışmaları 

yaptık. 

 

Canlanan Portreler 

Çocuklarla, 20. yüzyılın önemli ve çok yönlü fotoğrafçılarından Cecil Beaton'ın portrelerine müzik ve 

hareketin merceğinden baktık. Eğlenceli bir sergi turunun ardından performans sanatçıları ile 

portrelerin hikayelerini yeniden yazdık, müzik ve hareketle bu hikayeleri canlandırdık. 

 



 
Fotoğrafta Kompozisyon 

19 Mayıs 2015 

Pera Genç  
15+ 
Pera Öğrenme, Gençlik ve Spor Bayramına özel 19 Mayıs 2015 tarihinde, 20. yüzyılın önemli ve çok 
yönlü fotoğrafçılarından “Cecil Beaton, Portreler” isimli sergisi kapsamında 15 yaş ve üzerindeki 
katılımcılar için “Fotoğrafta Kompozisyon”atölyesini düzenledi. 
 

Fotoğrafta Kompozisyon 

Katılımcılarla, “Cecil Beaton, Portreler” sergisi turunda, sanatçıları, film yıldızlarını, yazarları, 

entelektüelleri ve kraliyet portrelerini inceleyerek, fotoğrafçı Uğur Ataç’ın eğitmenliğinde teorik sunum 

sonrasında, fotoğrafı hangi kompozisyon öğelerini kullanarak daha iyi çekilebileceğini Beyoğlu 

sokaklarında keşfettik. Çekilen fotoğrafları atölye sonunda yorumladık. 

 

Babalar Günü 

7-14 Yaş 

Moda Kolaj 

“Cecil Beaton, Portreler” sergisine yönelik düzenlenen bu atölye çalışmasında, “Babalar ve Çocuklar”la 

moda tasarımı kavramıyla tanışarak, figür, renk, doku ve desen çizimlerini kolaj yöntemiyle tasarladık. 

Çocuklar babalarıya birlikte, sergide fotoğraflarda yer alan ünlüleri tanıyarak, dış görünümlerinden 

mesleklerini tahmin etmeye çalıştık ve giysilerini tartışıp günümüzle kıyasladık. 

 


