Özel Günler 2019
Dünya Yaşlılar Haftası
24 Mart 2019
Pera+
60+
Yaratıcı Drama ile İstanbul’a Yeniden Bakış
Pera Öğrenme, Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle, Dünya Yaşlılar Haftası kapsamında “Yaratıcı Drama
ile İstanbul’a Yeniden Bakış” başlıklı atölyeyi düzenledi. Bir sergi yalnızca içindeki eserler midir? Ya da
bir resim yalnız tuvale yansıdığında mı sergilenir? İstanbul’un tanıklarını zihinlerindeki tuvalden,
sergilenen tuvaller arasında köprü oluşturan müze gezisini gerçekleştirdik. Yaşanan her an zihinlerdeki
müzede yerini alırken zihinlerdeki sergiyi birlikte gezmek, kültür aktarımını ‘yaşayan kütüphanelerin’
dilinden deneyimlemek için geçmişten geleceğe yolculuğun içindeki anlara birlikte tanıklık ettik.
“Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” koleksiyon sergisine konu olan İstanbul mekanları çıkış
noktamızdı. O mekanlarda değişen yaşama kültürümüz konumuz, yaşlılarımız ise yol arkadaşlarımız
oldu. İstanbul ise tüm bu süreçlere şahit olduğu gibi, Pera Müzesi’nin Yaşlılar Haftası bakışına da şahitlik
etti. Bu atölyede, yaşantılardan yola çıkan oyunlarla, rol çalışmalarıyla ilerleyen Yaratıcı Drama yöntemi
ile farklı bir müze deneyiminde bir araya geldik.
İlişkili Sergi: Oryantalist Resim Koleksiyonu, “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” ve “Osman Hamdi
Bey”
55. Kütüphane Haftası
26 Mart 2019
Pera+
18+
Kitap Tutacağı Tasarımı Atölyesi
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi'ni rehber eşliğinde gezerek koleksiyonlar ve özel eserler
bölümü hakkında bilgi edindik. Ytong ve tahta parçaları gibi malzemeler kullanarak, kişiselleştirilebilir
kitap tutacakları tasarladık.
Çocuk Bayramı
20 Nisan 2019
Pera Çocuk
7-12 Yaş
Sanatın İzi
Pera Öğrenme, Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 20
Nisan Cumartesi günü “Sanatın İzi” atölyeleriyle kutladı. 7-12 yaş grubu için Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyon Sergileri ve Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar sergisinden ilhamla
hazırlanan atölyelerde, yaratıcı drama yöntemiyle sergilerdeki eserleri farklı bir bakış açısıyla inceledi,
oyunlar oynadı ve canlandırmalar yaparak müzede heyecan dolu bir maceraya atıldılar. Tüm sergileri
yaratıcı dramanın eğlenceli oyunlarıyla ziyaret ederek sergideki eserlerin izini sürdüler, gizemleri
çözdük.
İlişkili Sergi: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyon Sergileri, Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından
Yorumlamalar

Tavşan Aranıyor
Pera Müzesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Pera Öğrenme
Programları ve Atta Festival - BonteHond iş birliğiyle 20 Nisan Cumartesi günü “Tavşan Aranıyor”
minyatür tiyatro oyunu Türkiye & Hollanda ortak prodüksiyonu olarak Türkçe sahnelendi. Oyunda 3
polis dedektifi ile hapisten kaçan yaramaz bir tavşanı aradık. Tavşanlar, fark etmiş olabileceğimiz gibi,
kafalarına göre hareket ederler. İzin almadan önlerine gelen her yeri kazarlar, buldukları havuçları
kimin olduğuna bakmadan yerler, sokağa pislerler ve kulakları kocaman olsa da asla söylenileni
dinlemezler. Tavşanı bulmak için dedektifler yola çıktı ve minyatür şehrin her köşesini didik didik
aradılar. Çocuklarla şehirde her şeyin yavaş yavaş tavşana dönüştüğü bu hem çok hareketli hem de çok
eğlenceli oyunu izledik.
Anneler Günü
12 Mayıs 2019
Pera Çocuk
4-6 Yaş
Sütle Renklerin Dansı
Sanatçı ZHOU Fan’ın rüyalardan ilham alarak ürettiği eserlerini inceliyor, ardından süt, gıda boyaları,
deterjan ve kulak çubuğu gibi farklı malzemeler kullanarak yürüttüğümüz deneysel çalışma sürecinde
sütteki yağ ile deterjanın nasıl tepkimeye girdiğini keşfettik. Bizi eğlendiren gıda boyalarının
dağılmasıyla oluşan desenleri, kağıda baskı alıyor ve resimlerimizi yarattık. Boya karışımları ile oluşan
yeni renkleri ve baskı tekniğini öğrenerek, kimya deneylerine ise sanatsal bir bakış açısı kattık.
İlişkili Sergi: Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar
Anneler Günü
12 Mayıs 2019
Pera Çocuk
7-12 Yaş
Ejder Gücü
Çin efsanelerinin en güçlü, şefkatli ve bereketli simgesi ejderhamızı yarattık. Sergide yer alan,
geleneksel Çin sanatını yeniden yorumlayan güncel eserleri inceleyip, ardından atölyede mitolojik
karakterleri yeniden canlandırdık. Sevimli ve meraklı kahramanımız ejderhayı; geri dönüşüm
malzemeleri, multi-crayon, ip, şönil kullanarak tasarladık. Hayal gücümüzün yaratıcılığımızı
yönlendirmesiyle birlikte annemizle birlikte ejderhamızın macerasını anlatan kısa hikayemizi
kurguladık. Atölye sonunda ise arkadaşlarımızla sıra dışı hikayelerimizi paylaştık.
İlişkili Sergi: Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar
Gençlik Bayramı
17 Mayıs 2019
Pera Genç & Pera+
Gençlik Bayramı’nda Funflows Atölyesi
Pera Öğrenme, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 17 Mayıs 2019 tarihinde 13 yaş ve üzeri herkese yönelik
yönelik Funflows atölyesiyle kutladı. Funflows çalışmasında çeşitli oyunlar kurarak, bedenimize ve
kendi algı potansiyelimize yaratıcı bir malzeme olarak bakıp, oyuncul bir şekilde beden ve algı
aracılığıyla çeşitli ifade biçimlerini deneyimledik. Atölyenin sonunda anlık (pop-up) karakterler yaratma
fırsatı bulduk.

Babalar Günü
16 Haziran 2019
Pera Çocuk
4-6 Yaş
Renkleri Sıçrat: Boyalı Mini Hokey
Sanatçı Zhou Fan’ın eserlerinden esinlenerek boyaları sıçratıp, renkleri karıştırdık. Mürekkebe, fiziksel
dünya ve mekânının bedenle olan ilişkisini anlamanın bir yolu olarak bakan sanatçılardan hareketle
masa üzeri hokey oyunu ile eğlenceli vakit geçirirken bu keyifli oyunun izdüşümü de kağıtlara yansıdı.
Özgür hareketlerle yarattığımız desenleri hayal gücümüz ile yorumlayarak, mini hokey oyunumuzda
boyaların kağıda bıraktığı izleri gözlemleyip desenlerin hikayelerini birbirimize anlattık. Oyun aracılığı
ile ortaya çıkan eserimiz Babalar Günü hatırasına dönüştü.
İlişkili Sergi: Mürekkepten Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar
Babalar Günü
16 Haziran 2019
Pera Çocuk
7-12 Yaş
Traş Köpüğü Baskısı: Rengarenk Kartlar
Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan sergiden esinlenerek, atölyede babalar ve
çocuklarla traş köpüğünü gıda boyaları ile renklendiererek, üzerine sevdiğimiz desenleri çizip
kağıdımıza baskı aldık. Ebru sanatına güncel bir yorum getirdik. Atölye sonunda ortaya çıkan sanat
eserlerimize babalarımıza notlar yazarak kartımızı hediye ettik.
Öğretmenler Günü
22 Kasım 2019
Öğretmenlere Özel Rehberli Sergi Turu ve Atölye
Pera Öğrenme, Öğretmenler Günü kapsamında farklı disiplinlerdeki öğretmenleri Suna ve İnan Kıraç
Vakfı koleksiyon sergilerine yönelik ücretsiz tur ve konuşma etkinliği düzenledi.
Pera Öğrenme, Öğretmen Ağı, ve Şehir Dedektifi iş birliğiyle hazırlanan buluşmada, şehir plancısı ve
kent tarihçisi Gizem Kıygı ile Öğretmen Ağı Değişim Elçileri’nden Şirin Giyik kolaylaştırıcılığında “Çocuk
Dostu Şehir” kavramını kentsel aidiyet çerçevesinde sorguladık ve çocuğun çevresiyle kurduğu ilişki ağı
hakkında farkındalık kazandık.
Çocuk dostu bir şehir, hepimizin daha mutlu yaşayabileceği bir yer. Bir şehri nasıl çocuk dostu hale
getirebiliriz? Çocuk Hakları Sözleşmesi ve uluslararası sözleşmelerle, mevcut durumdaki şehir
deneyimimiz ne kadar örtüşüyor? Okullar ve sanat mekanları da dahil olmak üzere öğrenme
ortamlarının bu deneyimde rolü nedir? Pera Müzesi’nde Öğretmenler Günü’ne özel gerçekleşen
etkinlikte bu soruların yanıtlarını aradık.
İlişkili Sergiler: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyon Sergileri

Yılbaşı Atölyeleri
21 Aralık 2019
Pera Çocuk
4-6 yaş
Işıldayan Süslerim ve Yeni Yıl Ağacım
Yeni yıl atölyemizin ilk aşamasında fon kartonlarına, geometrik şekillerdeki desenlerle yılbaşı
süslerimizi tasarladık. İkinci aşamasında ise ışıl ışıl gireceğimiz yeni yıl için kağıt üzerine akrilik boyalarla
ışıklarımızı renklendirdik. Son aşamada ise ahşap, boncuk, düğme gibi farklı malzemeler kullanarak iki
boyutlu yeni yıl ağacımızı dekore ettik. Bu üç aşamalı atölye, çocukların sosyal ve duygusal, motor,
bilişsel becerilerinin gelişimine katkıda bulundu.
Yılbaşı Atölyeleri
21 Aralık 2019
Pera Çocuk
7-12 yaş
Kağıt Tabakta İp Sanatı
Filografi sanatını iplerle öğrendik. Kağıt tabakların üzerine yeni yıla özel desenler çizdik. Kalın
iğnelerimize geçirdiğimiz yün ipliklerimizi kağıt tabaklardaki deliklere geçirerek dokuduk. Son olarak ise
tabağın etrafında boş kalan bölümleri dilediğimiz gibi boyayarak renklendirdik. Bu atölye kapsamında
çocuklar konsantrasyon ve motor becerisi gibi kazanımlar elde ettiler.

