
 
Günümüz İmgeleri, Saraybosna Güzel Sanatlar Akademisi’nden Yapıtlar 2015 

 

İllüstrasyon ve Çizgi Roman Tasarımı 

16 Eylül - 31 Ekim 2015 
Pera Genç 
15+ 
Pera Öğrenme, Saraybosna Güzel Sanatlar Akademisi işbirliği ile gerçekleştirilen “Günümüz İmgeleri, 

Saraybosna Güzel Sanatlar Akademisi’nden Yapıtlar” adlı sergi kapsamında, 15 yaş ve üzerindeki 

katılımcılar için “İllüstrasyon ve Çizgi Roman Tasarımı” isimli bir atölye düzenledi.  

Bu atölye çalışmasında katılımcılarla çeşitli illüstrasyon tekniklerini ve tarzlarını tanıdık. Katılımcılarla 

sergi turu ardından atölyede, illüstrasyon tekniklerinin çizgi romandaki kullanımı ve çizgi romanda 

hikaye anlatımı, kadraj, mekan tasarımı ve karakter tasarımını inceledikten sonra, kısa çizgi 

hikayelerimizi tasarladık. 

 

Karıştır Yakıştır 

03 Ekim - 31 Ekim 2015 

Pera Öğrenme, Bosna-Hersek çağdaş sanatına bir bakış sunan ve Bosna-Hersek’li gençlerin gözüyle ülke 

tarihine ve sosyal konulara dair yorum ve yansımalar içeren “Günümüz İmgeleri, Saraybosna Güzel 

Sanatlar Akademisi’nden Yapıtlar” adlı sergisi kapsamında “Karıştır Yakıştır” öğrenme programını 

düzenledi.  

Saraybosna sanat ortamının tazeliğini ve gençliğini Pera Müzesi'ne taşıyan sergiye paralel olarak 4-6 ve 

7-14 yaş gruplarına yönelik düzenlenen “Karıştır Yakıştır” adlı öğrenme programında çocuklarla, sergide 

yer alan resim, heykel, seramik, baskı teknikleri, enstelasyon, kolaj gibi farklı disiplinleri tanıdık. Sanatın 

farklı disiplinlerini aynı çalışma içerisinde uygulayarak iki boyuttan üç boyuta tasarım ilkelerini 

kullanarak yaratıcılığımızı geliştirecek fikirleri yansıtmayı öğrenirken, hem eğlendik hem de tasarımı 

keyifli bir oyuna dönüştürdük. 

 

Pera Çocuk 

4-6 Yaş 

Şekillerle Kes Yapıştır 

Çocuklarla kare, daire, üçgen gibi geometrik biçimler oluşturarak renkli fon kartonları üzerinde boyutlu 

kolaj çalışması yaptık. Kolajlar oluşturulurken kesme, yapıştırma, şekillendirme gibi teknikler kullanarak 

becerilerimizi geliştirdik. 

 

Doğayı Kabart 

Havayla çabuk kuruyabilen hamur ile kabartma tekniğini keşfeden çocuklarla, farklı dokularla renkli 

rölyef çalışmaları tasarladık. Bu çalışmada çocuklarla rölyef sanatının heykel sanatının bir parçası 

olduğunu, dokular arasındaki farkı ve iki boyut üzerinde biçimleri elle düzenleyerek farklı dokular 

yaratmayı öğrendik. 

 

7-14 Yaş 

Portren Kutuda 

Bu atölye çalışmasında çocuklarla, “karışık teknik” yöntemini kutulara uyarlayarak, leke baskı ve portre 

çizim yöntemlerini öğrendik ve iki boyutlu yüzey üzerinde derinlik etkisini keşfettik. Tasarladığımız 

renkli kutuları çanta veya çerçeve gibi hatıra eşyaları haline getirdik. 

 

  



 
Geri Dönüşümle Kolaj 

Çocuklarla atölye çalışmasında 3 boyutlu materyalleri, yazı ve farklı dokuları kompozisyonda nasıl 

kullanacağımızı öğrenerek, tipografik kolaj çalışmaları yaptık. Görsel sanatlarda kullanılan karışık 

teknik, asamblaj, kolaj, enstalasyon hakkında bilgi sahibi olduk. 

 


