Polonya Sanatında Oryantalizm
Atölye Polska! Polonya Sanatını Keşfediyoruz
01 Kasım 2014 - 18 Ocak 2015
Pera Öğrenme, 1 Kasım 2014 –18 Ocak 2015 tarihlerinde Polonya-Türkiye diplomatik ve kültürel
ilişkilerin 600. yıldönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan Polonya Sanatında Oryantalizm sergisine
yönelik 4-6 ve 7-14 yaş grupları için çeşitli atölye çalışmaları düzenledi.
“Atölye Polska! Polonya Sanatını Keşfediyoruz” adlı öğrenme programında çocuklarla önce eğitmen
eşliğinde sergiyi gezdik, ardından atölyede çeşitli malzeme ve tekniklerle farklı projeler gerçekleştirdik.
Pera Çocuk
4-6 yaş
Masal Kitabım
Bu atölye çalışmasında çocuklarla, yüzyıllar önce yazıya aktarılan ve Doğu kültürüne odaklanan
hikâyelerden oluşan “Binbir Gece Masalları”ndan esinlenerek, kumaşlarla resimli hikâye kitapları ve
kitap ayraçları tasarladık.
Hareketli Figürler
Bu atölyede çocuklarla önce sergiyi gezerek figürler seçtik. Ardından kartonlara seçtikleri figürlerin
çizimlerini yaptık. Bu kartonları kesip yapıştırarak hareketli figürler haline getirdikten sonra
renklendirdik.
Üç Boyutlular
Sergideki resimleri inceleyerek çocukların en çok ilgilerini çeken canlıyı seçtikten sonra, önce bu
canlının çizimini yaptık. Daha sonra da farklı malzemeler kullanarak bu çizimi üç boyutlu hale getirdik.
7-14 yaş
Soyut Portrem
Çocuklarla sergide yer alan portrelerin gizemli ve nostaljik yönlerini inceledik. Atölye çalışmasında ise,
sergideki bazı portrelere yeni görseller ve boyalarla müdahale ederek onlara yeni kimlikler kazandırdık.
Kervansaraylardan Gökdelenlere
Bu atölye çalışmasında çocuklarla, önce sergiyi gezerek resimlerdeki yapılara odaklandık. Günümüz
mimarisiyle ilişki kurarak, benzerlik ve farklılıkları değerlendirdik. Ardından çeşitli malzemelerle kendi
yapı maketlerimizi oluşturduk.
Dokuma ve Desen
Bu atölye çalışmasında katılımcılarla sergideki tekstil eserlere odaklandık. Ardından sergide gördükleri
desenleri iplik, yün, kumaş, naylon gibi malzemeler kullanarak dokuma yöntemiyle karton üzerine
işlemenin yanında kendi desenlerimizi yarattık.

Atölye Polska! Polonya Sanatını Keşfediyoruz
Küçük Enstrümanlar
4-14 Yaş
Bu atölyede, 2006 yılında Pawel Romanczuk tarafından kurulan Polonyalı “Male Instrumenty” (Küçük
Enstrümanlar) isimli müzik grubunun liderliğinde, taşınabilir küçük enstrümanlar tasarlayıp yeni sesleri
keşfettik. Ses çıkarabilecekleri küçük nesneleri (örneğin; çocuk oyuncakları, gündelik hayatta kullanılan
malzemeler; bakır tel, toka, tahta, ip vb.) kullanarak ürettiğimiz enstrümanlarla değişik müzik buluşları
yaptık.
Bu atölye, Türkiye-Polonya diplomatik ilişkilerinin 600. yılı kutlamaları kapsamında Adam Mickiewicz
Enstitüsü’ne bağlı dijital bir platform olan culture.pl. işbirliğiyle düzenlendi.
Ahşap Üzerine Serigrafi
06 Aralık 2014 - 17 Ocak 2015
Pera Genç
15+
Pera Öğrenme, Polonya Sanatında Oryantalizm sergisi kapsamında 15 yaş ve üzeri grupları için “Ahşap
Üzerine Serigrafi” adlı öğrenme programı düzenledi.
Sanatçı Gülfidan Özmen eşliğinde sergiyi gezdik, ardından sergideki yapıtlardan esinlenerek ahşap
yüzeylere serigrafi baskı tekniği ile kendi yorumlarımızı kattık. Eserlerden farklı kadrajların yer aldığı
ahşap yüzeylere katılımcıların yorumlarıyla farklı bakış açıları ortaya çıkardık.

