Özel Günler 2018
54. Kütüphane Haftası
28 – 31 Mart 2018
Pera+
18+
Kitap Ayracı Atölyesi
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nü rehber eşliğinde gezerek, koleksiyonlar ve özel eserler bölümü
hakkında bilgi edindik. Ardından atölyede okumalarımıza ve araştırmalarımıza renk katan farklı
çeşitlerde kitap ayraçları tasarladık. İki aşamalı olan bu atölye çalışmasında öncelikle; dergi, gazete
kupürleri, kitap gibi geri dönüşümlü kağıtlar kullanarak origami tekniğiyle kitap ayraçları yaptık.
Ardından, hama boncuklarla istediğimiz deseni ve şekli oluşturarak, tahta çubuklarla birleştirip kitap
ayracımızı oluşturduk.
Ekslibris ve Kapak Tasarımı Atölyesi
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi'ni rehber eşliğinde gezerek, koleksiyonlar ve özel eserler
bölümü hakkında bilgi edindik. Atölye çalışmasında ise, kauçuk tabakayı kazıyarak bir ekslibris ürettik.
Ardından renkli kartonlar, organik ipler ve kişiselleştirdiğimiz damgalarla defter kapakları tasarladık.
Çocuk Bayramı
21 Nisan 2018
Pera Çocuk
7-12 Yaş
Zamanda Yolculuk
Pera Öğrenme, Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
etkinlikleri kapsamında 21 Nisan Cumartesi günü, “Zamanda Yolculuk” başlıklı yaratıcı drama atölyesi
düzenledi. 7-12 yaş grubu için hazırlanan atölyelerde, yaratıcı drama yöntemiyle oyunlar oynayıp
canlandırmalar yaparak müzede eşsiz bir yolculuğa çıktık. Pera Müzesi’ndeki tüm sergileri yaratıcı
dramanın büyülü oyunlarıyla ziyaret ederek müzenin izleyicisi olmaktan ziyade, serginin serüvenine
dahil olarak, kendimizi sanatla ifade etme şansı yakalayıp özgün eserlerimizi ürettik.
İlişkili Sergi: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyon Sergileri, İstanbul’da Deniz Sefası Deniz Hamamından
Plaja Nostalji, Görünenin Ardındaki Singapur
Masalın Perisi: Pera Müzesi
Pera Müzesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında
gerçekleştirilecek olan masal saatinde, SEİBA Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi'nden iki anlatıcı
ve bir müzisyen çocukları ve aileleri masalların dünyasında büyülü bir yolculuğa çıkarttı.
''Masalın Perisi: Pera Müzesi'' etkinliğinde anlatılan masallar müzenin ''Kesişen Dünyalar: Elçiler ve
Ressamlar'' sergisinde yer alan eserlerinden ilhamla seçildi ve eserlerin sergilendiği mekânda dinleyicisi
ile buluştu. Müze mekânı ile masalların hayal mekânının iç içe geçtiği bu etkinlikte bir dervişin üflediği
neyden dökülen melodilerin kaplumbağaları nasıl terbiye edebildiğine; genç bir oğlan çocuğunun
fırçasından süzülen renklerin ve şekillerin canlanabildiğine tanık olduk; elçilerin şehzadelere iletmek
istedikleri mektupları değiştiren ve kahve içmeyi çok seven devlerle karşılaştık. Hem sergideki eserlerin
dünyasında hem de masalların dünyasında gezdik.
İlişkili Sergi: Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar

Anneler Günü
13 Mayıs 2018
Pera Çocuk
4-6 & 7-12 Yaş
Annemle Minyatür Plaj Keyfi
Eski İstanbul’un deniz hamamları ve plajlarına odaklanan İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından
Plaja Nostalji sergisini gezdikten sonra, deniz kenarında nasıl vakit geçirdiğimiz ve tatil anılarımız
hakkında konuştuk. Atölyede jöle, kinetik kum gibi malzemeler ile çalışarak, kağıttan şemsiyeler ve
evadan çeşitli objeler üreterek hayalimizdeki sahili kurguladık.
İlişkili Sergi: İstanbul’da Deniz Sefası Deniz Hamamından Plaja Nostalji
Gençlik Bayramı
18 Mayıs 2018
Pera Genç & Pera+
Plaj Partisi: Kağıttan Terlikler
Tatil bavulunun olmazsa olmazı plaj terliği değil midir? Kağıt kıvırma tekniği kullanarak kumların
arasında, deniz kıyısında yürüyüşümüze eşlik edecek terlikler tasarladık.
İlişkili Sergi: İstanbul’da Deniz Sefası Deniz Hamamından Plaja Nostalji
Babalar Günü
10 Haziran 2018
Pera Çocuk
4-6 & 7-12 Yaş
Babamla Raket Tasarlıyoruz
Ailemizle, arkadaşlarımızla yaz tatilinde eğlenceli vakit geçirmek için fotobloktan raketler tasarladık,
akrilik boyalar ve keçeli kalemler ile boyayarak dilediğimiz desenleri çizdik.
İlişkili Sergi: İstanbul’da Deniz Sefası Deniz Hamamından Plaja Nostalji
Öğretmenler Günü
23 Kasım 2018
Öğretmenlere Özel Rehberli Sergi Turu ve Atölye
Pera Müzesi, “Öğretmenler Günü” kapsamında 24 Kasım Cumartesi günü tüm öğretmenleri ücretsiz
ağırlarken, 23 Kasım Cuma günü Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan seçkiyle hazırlanan "Kesişen
Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar ve "Osman Hamdi Bey" sergilerine yönelik ücretsiz tur ve atölye
düzenledi.
Öğretmenleri, “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” koleksiyon sergimize “Yaratıcı Drama ile Eser
Okuma ve Hikayeleştirme Atölyesi” ile keşfe çağırdık. 23 Kasım Cuma günü, 17:30-19:30 saatleri
arasında ücretsiz olarak gerçekleşen etkinliğimizde; sergide yer alan eserlerdeki nesnelerden yola
çıkarak, eser okuma ve yorumlama çalışmasını yaratıcı drama ve hikayeleştirme yöntemleriyle
deneyimledik. Atölye sürecinde ise, imge dünyasına yolculuk yaparak seçilen eserin temasına uygun
zamansal bağlam kurarak hikaye yazdık.
İlişkili Sergi: Oryantalist Resim Koleksiyonu, “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” ve “Osman Hamdi
Bey”

Yılbaşı Atölyeleri
22 Aralık 2018
Pera Çocuk
4-6 yaş
Pat Çat Konfeti ve Sihirli Ağaç
Yeni yıl kutlamalarımızda sevdiklerimize sürprizler yapmak için önce üç boyutlu kartpostallar
hazırlayarak başladık. Ardından karton bardak ve balon kullanarak parti konfetimizi tasarladık. Eğlenceli
konfetimizi basınçlı havayla patlatıp, bulunduğumuz mekana parıltı kattıktan sonra, sihirli değneğimizle
yeni yıl dileklerimiz üzerine oyun oynadık.
7-12 yaş
Partiye Hazırım!: Konfeti ve Minyatür Ağaç Tasarımı
Yeni yılı ışıltı yağmuru ile karşıladık! İki aşamalı atölyemize parlak kağıt parçaları ve geri dönüşüm
malzemeleriyle konfetimizi tasarlayarak başladık. Ardından kağıt kesme sanatı tekniğiyle yılbaşı
ağaçlarımızı renkli kartonlarla üç boyutlu şekilde hazırlayarak led mumların üzerine yerleştirdik. Yeni
yıl kutlamalarında mekanı aydınlatmaya eğlenceli bir alternatif yarattık.

