
 
Yaz Dönemi Öğrenme Etkinlikleri 

01 Temmuz - 19 Temmuz 2014 

Pera Öğrenme, Yaz Dönemi Öğrenme Etkinlikleri kapsamında  4-6, 7-14 ve 15 (+) yaş grupları için çeşitli 

atölye çalışmaları düzenledi. 

Programda, Andy Warhol, Herkes için Pop Sanat ve Stephen Chambers, Büyük Ülke ve Diğer Hikâyeler 

sergileri kapsamında 4-6 ve 7-14 yaş grupları için hazırlanan “Andy Warhol: Fabrika” ile “Stephen 

Chambers: Ağaç ve Hikayeler” adlı öğrenme programlarında çocuklarla öncelikle sergiyi gezdik, 

ardından atölyede çeşitli malzeme ve tekniklerle farklı projeler gerçekleştirdik. 

15 yaş ve üzeri gruplar için hazırlanan Dev Linol ve Bez Çantamda Warhol öğrenme programlarında ise, 
sergi turunun ardından linol baskı ve serigrafi baskı çalışmaları yaptık. 
 
Pera Çocuk 
4-6 yaş 
Tehlikedeki Hayvan Türleri 
Çocuklarla, sergilenen dizideki hayvan resimlerinden yola çıkarak, nesli tükenmekte olan hayvan 

türlerinden seçtikleri hayvanları çamurla şekillendirerek boyadık. 

 

Pop Meyveleri 

Çocuklarla, çizecekleri meyvelerin resimlerini fotokopiyle çoğalttıktan sonra renkli kağıt ve boyalarla 

pop kolajlarını oluşturduk. 

 

Kağıt Hamurundan Ağacım 

Stephen Chambers’in resimlerindeki ağaçları gözlemleyerek, köpük, tel ve kağıt hamuruyla (papye 

maşe) üç boyutlu ağaçlarını oluşturarak boyadık. 

 

Siyah Beyaz 

Stephen Chambers’in 78 adet birleştirilmiş parçadan oluşan “Büyük Ülke” isimli ipek baskı 
çalışmasından esinlenerek, çocuklarla, siyah, beyaz kağıt ve siyah, beyaz boya kullanarak masalımsı bir 
yolculuğa çıktık. 
 
7-14 yaş 
Pop Portrem 
Andy Warhol’un renkli portrelerinden esinlenerek, dergilerden kestiğimiz fotoğraf parçaları ve 

çizimleriyle kendi pop portrelerimizi oluşturduk. Transfer ettiğimiz portrelerimizi çoğaltarak her bir 

portre üzerinde yapılan çalışmalarla 80’li yılları anımsatan bir şekilde yeniden yorumladık. 

 

Hayali Tasarımlar 

Andy Warhol’un popüler kültür ürünlerini inceleyerek, çocuklarla pop sanat ürünlerini tasarladık. 

Oluşturduğumuz ürüne uygun ambalaj ve etiket de tasarladık. 

 

Silüet 

Çocuklarla, “Büyük Ülke” isimli dev boyutlu çalışmayı izledikten sonra, geleneksel gölge oyunlarında 

kullanılan figürlerin yapı malzemesi olan deriden, gölge oyun kuklalarını oluşturarak ve özel boyalarla 

renklendirerek yaratıcılığımızı ortaya koyduk. 

 

Ağaç Baskım 

Stephen Chambers’in düşsel dünyasından yola çıkarak, çocuklarla, kendi düşsel konuları ile ilgili 

resimlerini düz bir ağaç yüzey üzerine çizdik ve çizgileri oyduktan sonra mürekkeple kağıda bastık. 


