Özel Günler 2016
Çocuk Bayramı
16 Nisan - 23 Nisan 2016
Pera Çocuk
7-12 Yaş
Tik Tak Sanat
Pera Öğrenme, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı “Tik Tak Sanat” başlıklı bir atölye ile
kutladı. 7-12 yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyelere katılan çocuklarla, yaratıcı drama ve beden
perküsyonu etkinlikleriyle müzeyi yaşayan bir mekan olarak deneyimledik.
Pera Öğrenme, Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Çocuk Akademisi işbirliğiyle, 16 Nisan Cumartesi günü,
“Tik Tak Sanat” başlıklı yaratıcı drama atölyesi düzenledi. Bu atölyelere KeKeÇa grubu da beden
perküsyonu tekniği ile eşlik etti. Çocuklarla yaratıcı drama atölyelerinde oyun oynayarak ve doğaçlama
yaparak bir yandan eğlenirken bir yandan da Pera Müzesi’ndeki tüm sergileri ziyaret ettik. Yaratıcı
drama sayesinde kendimizi daha iyi ifade edebilme ve müzeyi daha etkili bir biçimde, duyularımızla
keşfetme olanağına sahip olduk.
KeKeÇa grubu eşliğinde, ellerin ve ayakların birlikte vurmalı bir enstrüman olarak kullanıldığı, müzik ve
hareketin tam ortasında duran beden perküsyonu ile bedenlerimizle müzik yaptık. Bu etkinlikte,
bedenlerimizin farklı bölgelerini kullanarak, hafif dokunuşlarla ses çıkararak nasıl ritim tutabileceğimizi
öğrendik.
Dünya Yaşlılar Günü
Nesillerin Dansı
Pera Öğrenme, Dünya Yaşlılar Günü’nü "Nesillerin Dansı" atölyesi ile kutladı. 50 yaş ve üzeri
sanatseverlerin 5-12 yaş aralığındaki çocuklar ile birlikte katıldığı dans etkinliğini, “Katherine Behar,
Veri Girişi” sergisinde yer alan Önde Gelenler adlı eserden ilhamla, doğaçlama olarak gerçekleştirdik.
Nesiller arası diyaloğu geliştirme programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz doğaçlama dans atölyesiyle,
motivasyon, özgüven, özyeterlik, motor kabiliyeti, esneklik, koordinasyon ve sosyalleşme gibi
yetenekleri geliştirmeyi amaçladık. Doğaçlama dans atölyesi aracılığıyla farklı yaş aralığındaki
katılımcıların kendini özgürce ifade edebilmesi ile çevresindekilerle farklı iletişim kanallarını
deneyimlemesine ayna tutan, yaratıcı sanat sürecini destekleyen bir bakış açısı sunmuş olduk.
Anneler Günü
08 Mayıs 2016
Pera Çocuk
7-12 Yaş
Kağıt Üzerinde Dans
Pera Öğrenme, Anneler Günü’ne özel 8 Mayıs 2016 tarihinde 4-6 ve 7-12 yaş gruplarına yönelik “Kağıt
Üzerinde Dans” adlı bir program hazırladı.
Çocuklarla ve annelerle birlikte senkronize şekilde bedenlerimizi kullanılarak dev bir kağıt yüzeyinde,
deneysel müzikler eşliğinde, simetrik, kinetik çizimler yaptık. Bu çalışma sayesinde koordineli ve
simetrik biçimde motor kabiliyetlerimizi geliştirmeyi deneyimledik.
Engelliler Haftası
11-13 Mayıs 2016
İşaret Diliyle Rehberli Tur

Pera Müzesi, Engelliler Haftası kapsamında, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği iş birliğiyle, ‘Genç
Çarşamba’ ve ‘Uzun Cuma’ günlerinde işaret dili bilen rehberler eşliğinde özel bir tur düzenledi. Bu
turda ziyaretçilerle müzenin koleksiyon sergilerini ilk kez işaret dili çevirmeninin rehberliği eşliğinde
gezme imkânı bulduk.
Tur kapsamında, 18. ve 19. yüzyılın elçilerini ve ressamlarını tanıtan Oryantalist Resim Koleksiyonu’nu,
4000 yıllık ticaret ve bilim tarihine ışık tutan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’nu ve Kütahya
seramikleri üzerinden kahvenin macerasına odaklanan Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’nu bu
interaktif çalışma eşliğinde gezdik.

Gençlik Bayramı
15 Mayıs 2016
Pera Genç
13-17 Yaş
Maske Atölyesi
Pera Öğrenme’in 15 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen “Maske Atölyesi”nde gençlerle tarih boyunca
kültürel törenlerde kullanılan maskeler hakkında bilgi edindik. Ardından atölyede yüzlerimize uygun
maskeler yaptık. Alçı ile yaptığımız maskeleri yaratıcılığımızı kullanarak süsledik ve tasarımcı yönümüzü
keşfettik.
Babalar Günü
19 Haziran 2016
Pera Çocuk
4-6 Yaş
Uçuşan Ağaçlar
Bu atölye çalışmasında çocuklar ve babalarla birlikte Mario Prassinos’un ağaçlar üzerine çalıştığı
serisinden yola çıkarak, pipet yardımıyla renkli mürekkepleri üfleyip ve kağıda yayarak ağaçlar yaptık.
Böylelikle resimde derinlik, ışık ve gölge gibi kavramları da deneyimleme fırsatı bulduk.
7-12 Yaş
Kahramanını Yarat
Sanatçı Mario Prassinos’un, İngiliz şair, oyun yazarı William Shakespeare’in ünlü “Macbeth” oyunu için
tasarladığı kostümlerle tanışan çocuklar ve babalarla oluşturduğumuz mini senaryolardan yola çıkarak,
yarattığımız karakterlere uygun giysi ve aksesuarlar hazırladık.
Hayvan Hakları Haftası
5 Kasım 2016
Pera Çocuk
7-12 Yaş
Kedi Evi
Pera Öğrenme, Yedikule Hayvan Barınağı iş birliğiyle, çocukların sokak hayvanları konusunda
bilinçlenmesine yönelik “Kedi Evi” atölyesi düzenledi. Atölyeye aileleriyle birlikte katılan çocuklarla,
sahipsiz hayvanlar için kolayca taşınabilen strafor, tutkal, alüminyum bant gibi çeşitli malzemelerle kedi
evleri tasarladık. Böylelikle ailemizle keyifli bir deneyim yaşarken aynı zamanda hayvan hakları
konusunda bilinçlendik ve sokak hayvanlarına yönelik duyarlılık üzerine düşünerek, onların yaşam
koşullarının iyileştirilmesine destek olduk.
Yılbaşı Atölyeleri
24 Aralık 2016
Pera Çocuk
4-6 Yaş
Hareketli Fenerim
Çocuklarla bu atölye çalışmasında Çin’in geleneksel sanatlarından biri olan “Çin Feneri” hakkında bilgi
edindk. Fenerin aydınlatma işlevinin yanı sıra, kutlama ve mutluluk sembolü olmasından esinlenerek,
yılbaşına özel renkli kağıtlarla, hayvan ve kahraman figürleriyle tamamladığımız yeni yıl fenerlerimizi
tasarladık.

7-12 Yaş
Işık Kürem
Yeni yıla özel bu atölye çalışmasında papier mache’den küre şeklinde gece lambaları yaptık. Çevre
sorunları hakkında bilgi edinerek, balon, tutkal ve farklı formlardaki kağıtlarla oluşturduğumuz gece
lambalarıyla geri dönüşümün farklı eğlenceli alanlarda uygulanabildiğini keşfettik.

