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Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocuklar ve kadınlar için eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi konularda projeler
yürütüp kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek hedef grubun sosyal hayata katılımını artırmayı
amaçlamaktadır.
Yaz Sanat Kulübü, 2010 yazı boyunca Mavi Kalem Derneği’nin Fener-Balat’ta yaşayan 8 -12 yaş grubu
arasındaki çocuklarla gerçekleştirdiği bir projedir. Projede Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocukların bireysel ve
sosyal anlamda kendilerini geliştirmeleri için kültür-sanat etkinlikleri, geziler, sanat atölyeleri gibi etkinlikler
düzenlenmiştir. Proje ile çocukların sanatla ilgili çeşitli konularla, yaratıcı sanat teknikleriyle ve İstanbul’daki
kültürel mekanlarla tanıştırılması amaçlanmıştır. Yaratıcı sanat tekniklerinin kullanılması çocukların kendilerini
sadece konuşarak değil farklı yöntemlerle ifade etmelerini sağlamıştır. Bu tekniklerin kullanılması, çocukların
kendilerini ifade etmede ve sorunların çözümünde farklı bakış açıları geliştirmelerinde destek olmuştur.
Projede yaz boyunca 7 farklı kültürel mekana (müze, sergi, tarihi mekanlar) gezi düzenlendi. Her hafta düzenli
olarak gerçekleştirilmiş olan kulüp toplantılarında çocuklara sanatçılar, sanat tekniklerinin kullanımı ve gezilecek
olan yerlerle ilgili bilgi verilip gezilerden edindikleri/edinecekleri bilgi ve deneyimleri birbirleriyle paylaşmaları için
atölyeler gerçekleştirildi.
Pera Müzesi (23 Haziran 2010)
Pera Müzesi’ndeki Botero sergisine 8 çocuk katıldı. Botero’nun tarzını ve
özelliklerini tanımak için geziden önce sanat kulubü toplantısında çocuklara
Botero’nun yaşam öyküsü anlatıldı ve sonrasında onun en bilinen birkaç resmi
oyunlarla tanıtıldı. Pera Müzesi’ndeki sergi rehberli bir tur ile gezildi. Botero’nun
abartılı insan çizimleri ve rengârenk
sirk

hayatını

gösteren

resimleri

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan
sonra çocuklar müzedeki atölyede
sergiden

hatırladıkları

resimleri

kendileri çizmeye çalıştılar.

Işığın Sihri (2 Temmuz 2010)
İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilen Işığın Sihri
etkinliği,

çocukların

projeksiyondan

günlük

yansıtılarak

hayatta

şekilinin

ve

kullanılan

objelerin

görüntüsünün

nasıl

değiştiğini farketmelerini sağladı.
Geziye katılan 10 çocuk gerçekleştirilen interaktif atölyede ışığın
özelliklerini tanıma fırsatı buldu. Geziden önceki sanat kulübü
toplantısında çocuklar projeksiyondan yansıyan gölgelerini çizerek
atölye çalışmaları yaptılar.

Miniatürk (16 Temmuz 2010)
12 çocuk ile İstanbul, Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilmiş
eserlerin minyatürlerini görmek için Miniatürk’e gidildi. Geziden önce
sanat kulübü toplantısında Miniatürk’teki eserleri tanımak için bilgi
yarışması yapıldı. Bu yarışma sayesinde çocuklar Miniatürk’e
gittiklerinde eserleri kolayca tanıdılar. Çocuklar merakla Miniatürk’ü
dolaşırken sorulan sorulara da cevap vermeye çalıştılar.

Balat’taki Binalar Nasıl İnşa Edilmişti? (17 Temmuz 2010)
17 Temmuz Cumartesi günü yapılan sanat kulübü toplantısı bu
soruyu sorarak açıldı. Bunu cevaplandırmak için çocuklar Fener
Rum Lisesi’ne doğru yola çıkıp orada oturarak çevresindeki
binalara baktılar. Binaların genel yapısı, açılar ve mimarlıkla ilgili
başka bilgiler anlatıldıktan sonra çocuklar farklı özellikteki evleri
ellerindeki kağıtlara çizmeye başladılar.

Çizgi Roman (31 Temmuz 2010)
31 Temmuz Cumartesi günü sanat kulübü toplantısında çocuklara çizgi romanların tarihi anlatılıp kendine has
tarzı tanıtıldı. Çalışmanın sonunda çocuklardan “Fener Kahramanı” isimli çizgi roman hikâyesi üretmeleri istendi.
Çocuklar kağıt ve boyalarla hazırladıkları çizgi romanlarda Süperman ve Batman’e benzeyen kahramanların
hıkayelerini anlattılar.
Hüseyin Çağlayan - Moda Tasarımı (7 Ağustos 2010)
7 Ağustos Cumartesi günü Yaz Sanat Kulübü toplantısı’nda
çocuklara Kıbrıs’ta doğan, Londra’da çalışan moda tasarımcısı
Hüseyin Çağlayan tanıtıldı. Modanın ne olduğu ve kıyafetlerin nasıl
yapıldığı anlatıldıktan sonra çocuklar kâğıt ve kumaşları kullanarak
kendi çocuk elbiselerini tasarlamaya çalıştılar.

Istanbul Modern Sanat Müzesi (10 Ağustos 2010)
İstanbul Modern Sanat Müzesi’ndeki “Yeni Yapıtlar Yeni Ufuklar“ sergisi 9 çocuk ile rehber eşliğinde gezildi.
Günümüzdeki Türk ressamlar tarafından yapılan eserlere bakılırken çocuklara natürmort, portre ve peyzaj
resimleri arasında ne fark olduğu anlatıldı.

Oyuncak Müzesi (20 Ağustos 2010)
Göztepe’de Sunay Akın tarafından kurulan Oyuncak Müzesi
gezisine 9 çocuk katıldı. Oyuncak trenler, bebekler, ulaşım
araçlarıyla dolu odalarda çocuklar büyük bir coşkuyla gezdiler. Müze
içerisinde her çocuk ilgisini çeken bir oyuncakla karşılaştı. Geziden
önceki sanat kulübü toplantısında çocuklara oyuncakların kültürel ve
tarihsel gelişimi anlatıldı. Mısır, Eski Yunan ve Roma’dan örnekler
paylaşıldı.

Akbank Sanat (28 Ağustos 2010)
28 Ağustos Cumartesi günü 12 çocuk Akbank Sanat’ta
gerçekleştirilen Sarkis Su İçinde Suluboya Atölyesi’ne katıldı.
Geziden önceki sanat kulübü toplantısında çocuklara renklerin
nasıl karıştırılabildiği ve basit renk modelleri anlatıldı. Bunun
üzerine çocuklar kendileri renklerle denemeler yaptılar.

Arkeoloji Müzesi (3 Eylül 2010)
Sultanahmet’teki Arkeoloji Müzesi gezisine 10 çocuk katıldı. Çocuklar müzenin
ana bölümünde Büyük İskender’in heykeline bakıp çocuk bölümünde Truva
Atı’na çıktılar. Sonrasında çocuklara bu eserlerin tarihi, dönemlerinin hikâyeleri
ile anlatıldı. Çocuklar anlatılan hikâyeleri ilgiyle dinlediler.
Geziden önceki sanat kulübü toplantısında çocuklara Büyük İskender’in
biyografisi anlatıldı ve “Büyük İskender’in Başı” heykelinden bahsedildi. Çocuklar
projeksiyondan yansıtılan resme bakarak heykeli çizmeye çalıştılar.

İznik Çinisi (4 Eylül 2010)
4 Eylül Cumartesi günü sanat kulübü toplantısında İznik çinilerinin
tarihi ve dönemlere göre çeşitleri anlatıldı. Bunun üzerine çocuklar
kartondan hazırlanan şablonları kullanarak fayans çinisi tasarladılar.
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