Parajanov Sarkis ile 2018
13 Aralık 2018 - 17 Mart 2019
Pera Çocuk
4-6 Yaş
Sahne Senin: Kuklanı Yarat, Oyuna Başla!
Ünlü yönetmen Parajanov’un çeşitli malzemelerle farklı alanlarda ürettiği film sahnesi taslakları,
kostümler, objeler, resimler gibi eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdik. Atölyede ise Parajanov’un bütünsel
kurgusundan ilham alarak; geri dönüşüm malzemeleri, renkli evalar, kartonlarla sahnemizi ve
dekorumuzu kurguladık. Ardından çorap, yün, düğme, boncuk kullanarak kuklamızı yaratıyor, hayal
dünyamızı yansıtan bir oyun tasarladık!
Çiçek Dürbünü
Dünyayı ünlü yönetmen Parajanov’un gözünden görmek için önce kartonlar ve renkli boyalar
kullanarak dürbünümüzü kurguladık; ardından renkli boncukları, ışıldayan payetleri ve geri dönüşüm
malzemelerini sanatçının kolajlarından ilhamla bir araya getirerek çiçek dürbünümüzün merceğini
tasarladık.
7-12 Yaş
Film Makinesi
Şiirsel sinemanın ustalarından ünlü yönetmen Sergey Parajanov’un çok yönlü çok kültürlü görsel
sanatlar dünyasından tüm dönemlerini bir araya getiren sergiyi gezdik. Filmleri ve eserleri üzerinden
sinema hakkında konuştuk. Atölye çalışmasında ise Parajanov’un çarpıcı özgünlüğüyle ürettiği film
sahnesi taslaklarından ilham alarak filmimizi yaratmak üzere hareketli film şeridimizi çizdik ve film
makinesi mekanizmamızı tasarladık.
Yırt, Kopar, Birleştir: Sanatçı Gökçe İrten ile Kolaj Atölyesi
Gökçe İrten ile kolaj tekniğinin inceliklerini öğrendik, ünlü yönetmen Parajanov’un yarattığı
eserlerinden yola çıkarak kompozisyonumuzu kurguladık. İplik, kraft kâğıt, geri dönüşüm malzemeleri
gibi çeşitli malzemeler kullanarak kolajın yayıldığı alanlara dair yaptığımız çalışmalarla, malzemelerin
birbirine uyumunu keşfettik, kompozisyon algımızı yeniledik.
Boncuk Boncuk: Kaftan
Parajanov’un gelenekselden Pop Art’a uzanan geniş bir yelpazede, çarpıcı özgünlüğüyle ürettiği
yapıtlarında, çocukluk, aile, özgürlük, çok kültürlülük ve geleneksel temalar ön planda olsa da yaşama
dair her şey yer alır. Atölyede çalışmasında Parajanov’un üretim çeşitliliğinden yola çıkarak, sanatçının
yaşadığı coğrafyaları yansıtan, Kafkas kültürünün geleneksel kıyafeti kaftanları hama boncuğu tekniği
ile tasarladık.
Pera Genç
13-17 yaş
Hayal Gücü, Işık, Makara ve Oynat!
Atölye çalışmasında önce hayal gücümüzü kullanarak bir hikaye oluşturuyor, sahneleri asetat
kağıdından bir tekerleğin üzerine çizdik. Ardından tasarladığımız bu film makarasını, kartondan
hazırladığımız kutuya tutturduk ve ışıkla çizimlerimizi aydınlattık.

Pera+
18+
Makrome Atölyesi
Sanatının bir başka yüzüne, kolaj ve desenlerine dikkat çeken sanatçı Parajanov’un film dekorlarının ve
estetik anlayışının özünde yer alan obje sanatı, sayısız miktarda kolajıyla birlikte çalışma pratiğinin
oldukça önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Bu atölye çalışmasında temel düğüm türlerinden biri olan
makrome ile boncuk gibi farklı malzemeleri birlikte kullanarak duvar süsü hazırladık.
60+
Halı Kolajı
Güçlü yaratıcı enerjisi olan Parajanov sinemasından sonra bu yönlerini kolajlarına yansıtıyor.
Katılımcılarla özgür üretimlerin yer aldığı sergiyi gezdik; tasarladığı kolajları inceledik. Tarihi dokularda
kullanılan geleneksel desenler ve günümüzdeki modern desenleri karşılaştırdık. Ardından Parajanov’un
film sahnelerinde kullandığı halılardan ilhamla kolaj atölyesi gerçekleştirdik.
Okul Grupları
İlkokul-Ortaokul
Mini Film: Hareketli Resimler
Çocuklarla yönetmen Sergey Parajanov’un görsel sanatların farklı alanlarına ve filme duyduğu ilgi
hakkında konuştuk. Parajanov’un filmlerinde yer alan kahramanları nasıl yarattığını gözlemledik.
Ardından albümlerinde yer alan bebekler, kolajlar ve desenler üzerine hazırladığı çalışmalarını
inceledik. Bu çalışmalardan esinlenerek çocuklarla filmimizin konusuna karar verip, kağıtlarımıza birbiri
ardına çizimler yaparak resimleri nasıl hareket ettirebileceğimizi öğrendik.
Lise
Brikolaj Sekansı
Sergide Parajanov’un çok yönlü sanatçı kimliğini ortaya koyan eserlerini inceledik, okulda ve okul
dışında yaptığımız sanatsal aktiviteler ve sevdiğimiz sanat dalları hakkında konuştuk. Konuştuklarımızı
tek bir film sahnesinde bir araya getirsek nasıl olurdu diye düşünerek, kolaj tekniği ile bir mini film
sahnesi tasarladık.
Pera Engelsiz
Kostüm Atölyesi
Seramik oyuncak bebekler, kolajlar, film karesi taslakları, yağlı boya tablolar.. Sanatçı Parajanov’un çok
çeşitli ve değişik tekniklerle ürettiği sanat eserleri ve dünyasını öğrencilerle tanıdık. Ardından kolaj
tekniği ile çeşitli kaftan kostümlü kuklalarımızı yarattık.

