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SANATA ERİŞİM ve KÜLTÜREL 
REHBERLİK 

 
Sanatı, kişiler tarafından gerçekleştirilen ifade biçimlerinin ve temsillerin bütünü 
olarak; kültürü ise bir kişiye ya da toplumsal bir gruba ait olan ortak değerler toplamı 
olarak niteleyebiliriz. Sanata ve kültüre erişim, yarının vatandaşlarının 
şekillendirilmesine katkı sağlar. 
 
Sanatla buluşmak sorgulamanın, hissetmenin, beğenmenin, ve öğrenmenin 
dayanağını oluşturur. Kültürel rehberlik ise bu buluşmayı kolaylaştırmayı amaçlar. 
 
Müze aracılığıyla kültüre erişim sağlanması, çeşitli sanat biçimlerine açılan 
seçeneklerden bir tanesini oluşturur ve böylelikle dijital müzenin de doğmasını 
sağlayan kamu hizmeti görevini üstlenir. 
 
Sanatsal ve kültürel boyutta müzenin yeri 
 
Müze, sanat eserlenin korunduğu ve sunulduğu yerdir. Bir müzede “kalıcı” sergileri 
ziyaret edebildiğimiz gibi, diğer müzelerden ya da özel koleksiyonlardan getirilen 
eserlerin toplandığı geçici sergi türlerini de görebiliriz. Müze kavramı, başlangıcından 
bu yana önemli ölçüde evrilmiştir; XVIII. yüzyılın sonlarından günümüze vazgeçilmez 
bir ikonografik ve belgesel kaynak yeri olmuştur. Bugün ise, Micro Folie’nin kalbinde 
tanık olduğumuz sanal sanat galerisi sayesinde müze deneyimi, farklı medya türleri 
(video, audio ve dijital…) ile zenginleşerek daha geniş deneyimlere yelken açıyor. 
 
Müze ziyaretlerine bağlı entelektüel kodlar ve davranış kodları doğuştan edinilen 
alışkanlıklar değildir, bu sebeple kültürel rehberliğe ve farkındalığa olan ihtiyacımız 
tam da bu noktada doğar. Sanat eserleri ile buluşmak için oluşan istek, zevk ve 
ihtiyaç ancak çocukluktan itibaren yapılan düzenli müze ziyaretleri ile gelişir. 
 
Üç farklı etki alanı olan bu kodların öğrenilmesi önemli kişisel gelişim meselerinini de 
beraberinde getirir :  
 
Kültürel 
Sanat eserleri çoğunlukla ilişkilerimizi yöneten ve diğerini anlamamızı sağlayan 
değer, inanç ve davranış kuralları konularını ele alır. 
 
Duygusal 
Hissiyat ve duygularımız birer ifade yöntemleridir; sanata erişmek duygularımıza rol 
ve statü kazandırır. 
 
Entelektüel 
Sanatla temas, geniş bilgilere kapı açar ve simgeye erişimemizi sağlar. 
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MICRO-FOLIE ve DİJİTAL MÜZE 
 
Paris Villette Parkı, Bernard Tschumi, 26 Çılgınlık 
 
Mimar Bernard Tschumi, Villette parkına hacim kazandırmak ve alanı daha canlı 
kılmak adına üst üste konulan nokta, şerit ve yüzeylerden oluşan bir oyun düzenledi. 
26 adetten oluşan noktalar, her 120 metrede bir oluşturulan çılgın karelere göre 
yerleştirilir. 
 
XVIII. yüzyıl kraliyet bahçe ve oyun alanlarının inşaalarını örnek alan bu çılgın 
kurulumlar canlı kırmızı renkleri ile Villette Parkı’nı canlandırıyor. Bu ana mimari 
motif, ağaçların ve kırsal alanların yeşilliğine farklı ve ahenkli bir uyum sağlar. Her 
çılgın nokta özel bir biçimdedir çünkü 10,8 metreden oluşan temel küp ve yan küpler 
yapılan aktivitelere göre değişikllik gösterir. 
 

 
 
Micro-Folie, global bir kültürel proje 
 
Villette Parkı tarafından koordine edilen Micro-Folie projesi milli şaheserleri 
yaratıcılık, pratik, sohbet ve samimiyetle aynı yerde buluşturmayı hedefliyor. Dört 
modül (Dijital müze, Café Micro-Folie, MiniLab ve Sahne alanı) kapsamında organize 
edilen ve herkese açık olan bu kültür mekanının sınırları genişletilebilir ve ister geçici 
ister kalıcı olarak alanınıza kurulabilir. 
 
Dijital Müze, yeni bir müze deneyimi 

 
Mico-Folie’nin kalbini oluşturan dijital müzede 8 
Fransız milli kurumunda yer alan ve 250 
hazineden oluşan bir seçki bulunur. Bu 
kurumlar arasında Versailles Sarayı, 
Pompidou Kültür Merkezi, Louvre Müzesi, 
Milli Picasso Müzesi, Quai Branly Müzesi, 
Paris Filarmonisi, Universcience ve Milli 
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Müzeler ve Büyük Saray Birleşimi (Réunion des Musée Nationaux et du Grand 
Palais) bulunmaktadır. 
 
En iyi şartlar altında ve yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ile dijital müze, bireysel 
ya da grup olarak gelen küçük veya yetişkin ziyaretçilerin merakını uyandırarak 
beklenmedik bir müze deneyimi yaşatır. 
 
Büyüyen bir müze 
 
Micro-Folie kapsamındaki dijital müzenin seçkisi, yeni ulusal ve uluslararası işbirlikleri 
sayesinde zenginleştirilmeye hazırdır. Projeye başvuran yeni yerlerin inisiyatifleriyle, 
Micro-Folie’nin kurulduğu bölgenin müze ve kurumlarının da değerinin ön plana 
çıkarıldığı yeni seçkiler oluşturulabilir. 
 
Yenilikçi bir düzenek 
 
İşbirliği yaptığımız müzelerin eserlerini senaryolaştıran bir filmin yayınlandığı dev bir 
ekran : antik Mısır’dan başlayan ve Duchamp’ın Çeşme’sine kadar uzanan 250’den 
fazla eser (müzikal kesitler, HD görüntüler, videolar) … 
 
30 kişi tarafından aynı anda izlenilebilecek, kulaklıkları bulunan 15 adet tablet. 
Tabletler ekranla senkronizeler ve böylece ziyaretçi eserlerle ilgili ek içeriklere 
ulaşabilir.  
 
Ziyaret Çeşitleri 
 
İki tür içerik :  

- Yetişkin modu 
- Çocuk modu (yapboz ya da sesli oyunlar içerir) 

İki tür ziyaret : 

- Serbest ziyaret: Herkese açık olan ziyaret 
- Grup ziyareti: Okul ve sınıflara açık olan ziyaret. 

Grup ziyareti: Bir öğretmen ya da gruba eşlik eden kişi tarafından internet sitesi üzerinden 
önceden rezervasyon yapılabilir. Böylece, dinleyici ile daha iyi bir paylaşımda bulunabilmek 
adına ziyareti sırasında görüntülemek (dev ekranda ve tabletlerde) istediği eserlerin listesini 
önceden hazırlayabilir. 
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Gruplar için çevrimiçi rezervasyon sistemi 
 

 
 
1. Micro-Folie İzmir internet sitesi üzerinde “Grup ile geliyorum ‘’ sekmesine 
tıklayın. 
2. Kayıt formu ile hesabınızı oluşturun. 
3. Talebinizi Micro Folie ekibine gönderdikten sonra onay maili alacaksınız. 
4. Onay kodunuzla istediğiniz eserler listesini oluşturarak ziyaretinizi 
hazırlayabilirsiniz. 
5. Rezervasyon gün ve saatinde Micro Folie’ye gelin. Müze rehberinden 
alacağınız ana tabletle ziyaretinize başlayabilirsiniz ! 
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Dijital müze 
Kurumlara göre eserler listesi 

 
LOUVRE MÜZESİ  

 
Tarihçe 
 
Louvre Müzesi 72,735 metre karelik sergi alanı ile dünyanın en büyük müzesidir. 
Koleksiyonlarında yaklaşık olarak toplam 460,000 eser bulunur. Orta çağ’dan 1848 
yılına kadar uzanan Batı Sanatı, bu dönemi etkileyen ilkçağ medeniyetleri (Doğu, 
Mısır, Yunan, Etrüsk ve Roma), ilk Hristiyan Ve İslam Sanatlarına ait eserler bulunur. 
Paris birinci bölgede, Seine nehrinin sağ kıyısı ve Rivoli sokağının arasında bulunan 
müze, günümüzde sembol haline gelen, 1989 yılında, giriş bölümünde Napoleon’un 
avlusuna dikilen cam piramidi ile dikkatleri üzerine çeker. XIV. Louis’nin atlı heykeli 
ise tarihsel Paris ekseninin başlangıç noktasını oluşturur. 2011’den bu yana yılda 
yaklaşık 9 milyon ziyaretçisi ile Louvre dünyada en çok ziyaret edilen müzedir. 
Louvre müzesi, Eski Rejim’den günümüze kadar uzanan sanatsal ve tarihsel 
anlamda engin bir tarihçeye sahiptir. XVII.yüzyılın sonunda XIV. Louis’nin Versailles 
Sarayı’na ayrılmasıyla beraber, müzeye kraliyet koleksiyonlarından tablolar ve ilkçağ 
dönemlerine ait heykeller yerleştirilir. 
Bir asır boyunca çeşitli resim ve heykel akademileri ile kral tarafından konuk edilen 
sanatçılara ev sahipliği yaptıktan sonra, eski kraliyet ikametgahı olan Louvre, Fransız 
Devrimi döneminde “Cumhuriyet Sanatları Müzesi” adı altında müzeye dönüştürülür. 
Müze, çoğunlukla, kraliyet koleksiyonlarından ya da kilise veya göç eden asil ailelerin 
el konulan koleksiyonlarından oluşan yaklaşık 660 eserle 1793 yılında açılır. 
Ardından, müzenin koleksiyonu savaş kazanımları, himayeler, edinimler, bağışlar, 
vasiyetler ve arkeolojik bulgular sayesinde sürekli zenginleşir. Detaylı bilgi için 
aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. Linkler Fransızca sayfalara yönlendirir. 
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http://www.louvre.fr/histoire-du-louvre 
http://www.louvre.fr/departements 
 
 
Dijital müzede bulunan Louvre müzesi eserleri 
 

Antik Yunan eserleri : 
> Elinde yelpaza tutan, şalı ile örtünmüş kadın, M.Ö. 300 civarı  
> Milo Venü’ü olarak adlandırılan Afrodit, M.Ö 100 civarı – hellenistik dönemi 
sonları  
> Heykel başı 
> Gladyatör Borghèse diye adlandırılan dövüşen savaşçı, M.Ö 100 civarı 
> Semadirek Zaferi, M.Ö 220-185 civarı 

>>>  http://focus.louvre.fr/fr/la-victoire-de-samothrace  
> Ergastinler adlı plaket : Parthenon doğu frizinin parçası, M.Ö. 445 – 438 
civarı 
 
Antik Roma eserleri : 
> İmparator Hadrian, 1ci yüzyıl, Antoninler hanedanı  
> Attik kırmızı figürlü kaliks krateri, M.Ö 515 – 510 civarı 
> İmparatoriçe Livia, M.Ö. 31 civarı 
> Kadın büstü : Ariane: Ariane, M.Ö. 3cü yüzyıl 
> "Eşlerin lahiti" olarak adlandırılan lahit, M.Ö 520 – 510 civarı 
> Beş bölümden oluşan diptik broşür : Muzaffer İmparator (Justinian? ) 
Konstantinopolis (6cı yüzyılın ilkyarısı) 
> Yer mozaikleri : Paris'in yargısı, M.S. 115 - 150 
> Müz (İlham Perisi) lahiti, M.S. 150-160 
> "Avrupalı" olarak adlandırılan genç kadın portresi, M.S. II. yüzyıl 
 
Antik Mısır eserleri :  
> Çömelmiş yazman, M.S. 2500 civarı  
 >>>  http://louvre.fr/questions-enfants/le-scribe-accroupi 
 
Mezopotamya Sanatları : 
> İnsan başlı, kanatlı boğa, 8ci yüzyıl (Sargon II)  
> Babil kralı Hammurabi kanunları, M.Ö. 1792 - 1750 
 >>> http://musee.louvre.fr/oal/code/indexFR.html 
> Okçular frizi (kabartma) ahameniş dönemi, I. Darius hükümdarlığı, M.Ö. 510 
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civarı 
 
İslam Sanat eserleri : 
> Monzón aslanı, 12. yy civarı  
 
İtalyan Resmi : 
> Mona Liza, Gioconda veya la Joconde olarak bilinen, Francesco del 
Giocondo'nun karısı, Lisa Gherardini'nin portresi, Leonardo da Vinci – 1501 
civarı  
 >>> http://focus.louvre.fr/fr/la-joconde  
> Kana'da düğün - Paul Véronèse - 1562–1563 
> Aynalı kadın, Titien - 1512-1515 

> Kutsal Bakire'nin taç giyme töreni, Fra Angelico – 1197 
 
Alman Resmi : 
> Devedikeni tutan sanatçının portresi - Albrecht Dürer, 1493  
 
Fransız Resmi : 
> 28 Temmuz (1830) Halka yol gösteren özgürlük, Eugène Delacroix – 1831 Fuarı 
> Karo As'lı Hileci, Georges de la Tour - 1635-1638 civarı 
> Medüz'ün Salı, Théodore Géricault – 1818-1819 
> Marquise de Pompadour'un tam boy portresi, Maurice-Quentin Delatour – 
1752-1755 
 >>> http://musee.louvre.fr/oal/marquise_pompadour/indexFR.html  
> XIV. Louis, Hyacinthe Rigaud – 1701 
 >>> http://www.louvre.fr/questions-enfants/louis-xiv-et-le-louvre 
> Sabin'li kadınların kaçırılışı, Nicolas Poussin - 1637-1638 civarı 
> Paris'in Notre-Dame Katedrali'nde, 2 Aralık 1804 de İmparator I. 
Napolyon'un takdis ve İmparatoriçe Josephine'nin taç giyme töreni, Jacques-
Louis David – 1806-1807 
 >>> http://musee.louvre.fr/oal/sacre/indexFR.html  
> Baş Odalık, Jean-Auguste-Dominique Ingres - 1814  
 
Fransız heykeli : 
> Seyis tarafından tutulan Marly atları, Guillaume Coustou - 1739 – 1745 
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Hollanda resmi : 
> Dantel Ören Kız, Johannes Vermeer - 1669 - 1671  
 
Diğerleri : 
> Naip, 1698 yılında Golconde, Hindistan'da bulunan "Naip", saflığı ve 
büyüklüğü nedeniyle  bugün dahi dünyanın en güzel elması olarak kabul edilir. 
 
Videolar : 
> Louvre : Sekiz yüzyıllık tarih 
> Louvre'un kulesi 
> Sarayın gölgesinde yaşam:Louvre mahallesinden Tuileries 
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PICASSO MÜZESİ 

 

Tarihçe 

Paris Milli Picasso Müzesi koleksiyonlarında 5000’den fazla eser ve on binlerce arşiv 
parçası bulunur. Niteliği, büyüklüğü, temsil edilen sanatsal alanların çeşitliliğinin yanı 
sıra Picasso tarafından çizilen, kazılan, oyulan, ve boyanan tüm eserler arasında bir 
geçiş sunarken diğer yandan da eskizler, çalışmalar, krokiler, resim defterleri, oyma 
etapları, fotoğraflar, resimli kitaplar, filmler ve belgeler aracılığıyla ressamın eserleri 
yaratım sürecinin net bir hatırlatıcısı olma özellikleriyle dünyada bulunan tek kamusal 
müzedir. XVII. yüzyılın sonlarında Marais semtinin en sembolik özel otellerinden biri 
olan Hôtel Salé’de 1985 yılında kurulmuş olan müzenin sergi alanı yakın dönemde 
yapılan önemli restorasyon çalışmalarıyla iki katına çıkarılmış ve ziyaretçilere daha 
uygun hale getirilmiştir. Detaylı bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. Linkler 
Fransızca sayfalara yönlendirir. 

http://www.museepicassoparis.fr/histoire/  

Dijital müzede bulunan Picasso müzesi eserleri 
> Oturan nü, "Avignon'lu kadınlar" tablosu için etüt, 1906-1907 

> video : Avignon'lu kadınlar / Mooc (Kitlesel Açık Online Dersler)/ Avignon’lu 
Kadınlar üzerine analiz 
> Guernica, Grands Augustins'de yapım aşamasında, 1937 

> Video Mooc Picasso / Guernica üzerine analiz 
> Dora Maar'ın Portresi, 1937  

> Dora Maar'ın portresi / Kitlesel Açık Online Dersler 
 
> Mavi Otoportre, 1901 
 > http://www.museepicassoparis.fr/wp-content/uploads/2014/09/Autoportrait-
1901.pdf 
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VERSAILLES SARAYı 

 

Tarihçe 

Paris Milli Picasso Müzesi koleksiyonlarında 5000’den fazla eser ve on binlerce arşiv 
parçası bulunur. Niteliği, büyüklüğü, temsil edilen sanatsal alanların çeşitliliğinin yanı 
sıra Picasso tarafından çizilen, kazılan, oyulan, ve boyanan tüm eserler arasında bir 
geçiş sunarken diğer yandan da eskizler, çalışmalar, krokiler, resim defterleri, oyma 
etapları, fotoğraflar, resimli kitaplar, filmler ve belgeler aracılığıyla ressamın eserleri 
yaratım sürecinin net bir hatırlatıcısı olma özellikleriyle dünyada bulunan tek kamusal 
müzedir. 

XVII. yüzyılın sonlarında Marais semtinin en sembolik özel otellerinden biri olan Hôtel 
Salé’de 1985 yılında kurulmuş olan müzenin sergi alanı yakın dönemde yapılan 
önemli restorasyon çalışmalarıyla iki katına çıkarılmış ve ziyaretçilere daha uygun 
hale getirilmiştir. Detaylı bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. Linkler Fransızca 
sayfalara yönlendirir.  

http://www.chateauversailles.fr/decouvrir  

Versailles Sarayı dijital müzede, « Büyüklük Çılgınlığı veya Duyu 
İmparatorluğu ».  
 

Fransa krallarının çılgınlıkları, mimari şaheserler 

• Sarayın inşaatı (2 video)  
>>> www.versailles3D.com  

• Bahçelerin yapımı (video) 
• Şatonun planı ve Versailles'ın bahçeleri, Jean Chaufourier (görüntü)  
• Büyük Perspektif (görüntü) 
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>>> http://animationjardins.ressources.chateauversailles.fr/  
• Kraliyet operası 
• Versailles Sarayı, 2012 (görüntü) 
•    Büyük Trianon’un peristili (görüntü) 
•    Kraliyet Kilisesi 

>>> http://www.chapelle.chateauversailles.fr/  
• Mermer avlu (görüntü) 
• Aynalar Odası, Jules Hardouin-Mansart 

>>>https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/palace-of-
versailles/cwE5CwK49O0y5Q?hl=fr&sv_h=197&sv_p=0&sv_z=0.9999999999999997&sv_lid=851
1468401137057095&sv_lng=2.1204786000000695&sv_lat=48.8051117   

Sanatın çılgınlıkları 
•  XIV Louis, Fransa kralı - Hyacinthe Rigaud, 1701   

• Charles Le Brun : Kral tek başına yönetiyor (Galerinin merkez tavanı)  

 >>> http://animationjourneeduroi.ressources.chateauversailles.fr/  

•  XIV. Louis’nin büstü, Le Bernin diye tanınan Lorenzo Bernini, 1665  

• Büyük İskender'in Büstü (Konsey odası), François Girardon   

 >>> 
https://www.youtube.com/watch?v=0fiKta7tE9k&list=PLyuGiG7aDPuBJ6kbFfQHdD6Vt1EUi_Oha  

• Marie Antoinette ve çocukları, Elisabeth Vigée-Lebrun, 1787  

 >>> https://www.youtube.com/watch?v=1OTacbtkXKg  

• Marie Antoinette’in Mücevherat kutusu, Ferdinand Schwerdfeger  

• "XIV. Louis" nin diye bilinen sarkaçlı saat, Morand de Saint-Claude 

 >>> https://www.youtube.com/watch?v=k3SEfNZqwsU  

• Herkül'ün tanrılaşması (Herkül’ün odası), François Le Moyne  

• Marie-Antoinette, Fransa kraliçesi, Élisabeth Vigée Le Brun, 1783 

 >>> https://www.youtube.com/watch?v=1OTacbtkXKg  

Duyu İmparatorluğu : Versailles’da Yaşam  

§ Tat : Kralın sofrası  : Kralın mönüleri (Louis XV), 4 görüntü 

§ Yer değiştirme : 3 atlı arabanın içine 360° bakış : X. Charles’ın kutsanma töreni, 
1825  

§ Görme : Kralın bakış açısı ; Kralın gözlerinde stop-motion, Versailles bahçelerinde 
gezinti, Versailles’ın dronundan geniş perspektif video & fotoları  
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§ Sesler : Versailles Sarayı ve Parkı’nda ses parkuru (sarkaçlı saatler, kapılar, 
adımlar, fısıltılar…) 
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POMPIDOU KÜLTÜR MERKEZİ 
 

 

Tarihçe 

1818 yılında kurulan Lüksemburg müzesi koleksiyonlarının mirasçısı olan ve yaşayan 
sanatçıların devlet tarafından satın alınan eserlerinin sergilendiği milli modern 
sanatlar müzesi – endüstriyel tasarım merkezi, en önemli modern ve çağdaş Avrupa 
sanat koleksiyonlarına sahip olmakla beraber 1905 yılından günümüze dek uzanan 
100.000’den fazla eserle dünyadaki ilk ikiden biridir. 

1977 yılında Pompidou Kültür Merkezinin açılması ve müzenin mimarları Renzo 
Piano ve Richard Rogers tarafından tasarlanan yeni binaya kurulması ile 
koleksiyonların çoğaltılmasında dönüm noktasına ulaşılır. Kurumun çok yönlülüğü ve 
özellikle en güncel yaratımlara yer vermesi, çağdaş sanatçıları ağırlayan ve 
yurtdışına açılan Pompidou Kültür Merkezi’nin eser edinme politikasını açıklar. 

Giogio de Chirico, René Magritte, Piet Mondrian, Jackson Pollock ve çağdaşları 
Joseph Beuys, Andy Warhol, Lucio Fontana ve Yves Klein gibi önceden müzede 
yer almayan modern sanatın en büyük isimlerinin eserleri de sergilenmeye 
başlamıştır. Detaylı bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. Linkler Fransızca 
sayfalara yönlendirir. 

https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/L-histoire-des-collections  

 
Dijital müzede bulunan Pompidou Kültür Merkezi eserleri 
 
§ Marcel Duchamp, Çeşme (Pisuvar) 
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§ Ettore Sottsass (1917 -2007)   

- Valentine, taşınabilir daktilo, 1969 
 https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-
5ce7bf24bd1df38dea42ac28cd4a97a&param.idSource=FR_DP-
5ce7bf24bd1df38dea42ac28cd4a97a 
- Özel Makine 
- Daktilo makinesi Valentine için reklam 
 

§ Tatline (1919 – 1979) 
- "Üçüncü Enternasyonal için Anıt" ın Maketi 
>>> https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-
32ebc2bbeb9be531d82d455fc726e6cf&param.idSource=FR_O-
51eaede1b3bafc5e45c2a8339d971bec  
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
Duchamp/ENS-duchamp.htm  
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-objet/ENS-
objet.htm  

 
§ Larianov, Tatlin'in portresi, 1913 
§ Roman Ciestlewicz, Paris-Moskova, 1900-1930 

 
§ Niki de Saint-Phalle (1930-2002) 

- Gelin (Eva maria), 1963  
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-
c850d532c370b1a3c9c2af0b719b821&param.idSource=FR_O-
2161487136b5db3fc440288fbcf28168 
- Kadınlar, 1960lar 
 

§ Peter Fischli ve David Weiss, Der Lauf Der Dinge [Olayların akışı],1986-87 
 

§ Constantin Brancusi (1876-1957) 
- Uyuyan Müz, 1910 
> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-brancusi/ENS-
brancusi.htm 
- Renzo Piano'nun gözüyle Brancusi'nin atölyesinin içi, 1977 
- Atölyede otoportre : I den IV e kadar sonsuz sütunlar, 1934 civarı 
- Tanıtım fragmanı (video) 
- Brancusi sonsuz görüntü (video) 
- Sanatçıyı izleyin: Frédéric Mitterrand – Brancusi (video) 

 
§ Hans Namuth 

- Jakson Pollock, görüntü 
 
§ Otto Dix, 1891 – 1969 

- Bildnis der Journalistin Sylvia von Harden (Gazeteci Sylvia von Harden'in 
portresi) http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
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Realismes/  
 

§ Auguste Sander 
- Malerehepaar Martha ve Otto Dix 

 
§ Sonya Rykiel 

- On, sanatçıyı izleyin : Sonya Rykiel (video) 
 
§ Jackson Pollock 

- Boyama, 1945 
 >>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-corps-oeuvre/ENS-corps-

oeuvre.htm 

>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-

Totemisme/#jackson_pollock 

§ Vassily Kandinsky 
- Kandinsky, soyut sanat (video) 
- Siyah yay ile,1912 

 >>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-
bleu/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu.htm 

>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky-mono/ENS-
kandinsky-monographie.html  

>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky/ENS-
kandinsky.html  

>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html 
- Mavi için etüt 
- Okçu 
- Üst yay 

 
§ Raphaël Garnier, Sanatın temellerini keşif 

- SanataBracadabra : Kompozisyon (video) 
- SanataBracadabra : Araç (video) 
- SanataBracadabra : biçim (video)  

 
§ Kader Attia 

- Hayaley, 2007 (görüntü) 
- Kader Attia : bir esere odaklanma (video) 
- Benim müzem : Kader Attia (video) 

 
§ René Magritte 

- Evrensellerin kavgası, 1928  
 > http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Realismes/#magritte  

> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Lettre_image/index.html  
> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Surrealisme/ENS-

surrealisme.htm  
- Görüntülerin ihaneti (video) 
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§ Man Ray 

- Magritte'in bir fotoğrafının röprodüksiyonu. 
 
§ Cy Twombly 

- Achilles Mourning the Death of Patroclus (Achille, Patroclus'un yasını 
tutuyor) 1962 

>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Art-contemporain/#twombly 
>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-

Lettre_image/index.html#expressionnisme  
 
§ Piet Mondrian 

- Kırmızı, mavi ve beyazlı kompozisyon II, 1937  
 > http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mondrian/ENS-mondrian.html 

> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html  
- Mondrian, De Stilj, Mondrian'ın kelime dağarcığı (video) 

 
§ Fernand Léger 

- Yuvarlaklar ve kent için etüt, 1920  
 > http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Leger/ENS-leger.html  

> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme/Cubisme.htm  
 
§ Anna ve Bernhard Blume 

- Transandantal fotoğraf (video) 
- Sanrılar Odası, 1984 

 
§ ORLAN (1947,.) 

- Yeniden temsil / Kendini hibritleme No2, 1998 
- ORLAN - Beden durulama sıvısını savuruyor, 1980 
- Mavi pastil balonundaki beyaz bakire, 1984 
- Sanatçının öpücüğü, 1977 

 
§ Robert Delaunay :  

- Domuzlu dönme dolap, 1922 
- Otoportrait, 1906 

>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
Delaunay/  

 
§ Yves Klein : 

- ANT 82 ou Anthropométrie de l’époque bleue, 1960 
- SE 71 Ağaç, büyük mavi sünger, 1962 
- IK83, Tekrenk mavi, 1960 
- ANT 76, Büyük mavi antropolojisi, 1960 
- Çek, 1959 
 

>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-klein/ENS-
klein.htm  
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>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
yves_klein/ENS-Yves_Klein.htm   
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
nouvrea/ENS-nouvrea.htm  
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-corps-
oeuvre/ENS-corps-oeuvre.htm  
>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
monochrome/ENS-monochrome.html 

 
§ Annette Messager,  

- Messager (Annette), video 
 
- Eklemliler-parçalanmışlar, 2001 - 2002, 

>>> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Realismes/  
 
§ Ben 

- Ben'in mağazası, 1958 – 1973, 
 
§ Matali Crasset 

- MIXtree Müzikal Arayüz Salonu, 2005 
- Crasset Matali (video) 

 
§ Andy Warhol : 

- Ten Lizes,1963 
 > http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Pop_art/ENS-pop_art.htm  

> http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mouvement_images/ENS-
mouvement-images.htm  

- Self portrait, 1967 
- A. Warhol Retrospektif sergisinin posteri (görüntü) 

 
§ Joseph Beuys 

- Kritik durum, Joseph Beuys, 1985 
- Laurence Sudre, Joseph Beuys (görüntü) 

 
§ Pierre Paulin : 

- Koltuk 577 "Dil", 1967 
- Dil (Tongue) koltuk için etüt, 1963 civarı 
- Pierre Vanni, Dil – Pierre Paulin (video) 

 
§ François Morellet 

- Küçükken büyük göstermiyordum, 2006 
 > https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-
a551cb414f3016d974f1613a9d6a7f8&param.idSource=FR_O-
6ecac28bdc5339307ac234da3ac6ec  

> https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-
4a7e7a887c662ac1972ca7ff5b6d458&param.idSource=FR_O-
6ecac28bdc5339307ac234da3ac6ec  
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> https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-
1bd1839f948b85786b8344dcdd6fd0cc&param.idSource=FR_E-
627bf977b41dd499e2b1f1bc7b536148  

 

 
 
Diğerleri : 
 
§ POMPIDOU KÜLTÜR MERKEZİ (RENZO PIANO, RICHARD ROCHERS) - 

görüntü 
Ø https://www.centrepompidou.fr/fr/Le-Centre-Pompidou/L-histoire  

Ø https://www.centrepompidou.fr/fr/Le-Centre-Pompidou/Le-batiment  

Ø https://www.centrepompidou.fr/fr/Le-Centre-Pompidou/L-organisation  

Ø https://www.centrepompidou.fr/fr/Visite/Approfondir-sa-visite  

§  POMPIDOU KÜLTÜR MERKEZİ - maket 
Ø https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-

32ebc2bbeb9be531d82d455fc726e6cf&param.idSource=FR_O-
51eaede1b3bafc5e45c2a8339d971bec  

 
Ø http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Duchamp/ENS-

duchamp.htm  
 

Ø http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-objet/ENS-
objet.htm  

 
§ POMPIDOU KÜLTÜR MERKEZİ – fragman video 
 
§ Müzeiform, Pompidou Kültür Merkezi – Vincent Broquaire (video)   

 
§ İlyad’ın XXIII. kesiti (metin) 

 
§ Pauline Catala, 1917, Avangartlar (2 video) 

 
§ Olivier Font, Eserle kaşı karşıya : kırmızı (video) 

 
§ Christophe Bargues, Genç İnsanlar, Yaşlı Sesler – Raimund Hoghe (video)  
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MÜZİK SİTESİ - PARİS FİLARMONİ 
 

 
 
Tarihçe 

Bünyesinde bulunan birçok konser salonu, müze, medya kütüphanesi ve 
çeşitli pedagojik alanları ile Cité de la Musique – Paris Filarmonisi mimarinin iki 
büyük ismi Christian de Portzamparc ve Jean Nouvel’i bir araya getirir. 

Kurum, uluslarası başkentlerde bulunan büyük modern konser salonlarının muadilini 
Paris’te bulamayan ulusal ve uluslarası senfonik oluşumlara hizmet eder. 

Programında klasik müzik repertuvarının yanı sıra güncel ve dünya müzikleri ile 
dansa da yer verilir. Detaylı bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. Linkler 
Fransızca sayfalara yönlendirir. 

 
http://philharmoniedeparis.fr/fr/linstitution  
 
 
Dijital müzede bulunan Filarmoni eserleri 
 
Klasik Müzik : 

 
§ Beethoven, Senfoni n° 5  do minör op 67 (video) 

Ø http://digital.philharmoniedeparis.fr/0732552-symphonie-n-5-de-ludwig-van-
beethoven.aspx  

 
§ Claudio Monteverdi, Perinin ağıtı (Madrigal kitap 8) (video) 
 
§ Johann Sebastian Bach, Re majör – Magnificat BWV 243 (video) 

Ø http://digital.philharmoniedeparis.fr/0043851-biographie-johann-christian-bach.aspx  
 

§ Wolfgang Amadeus Mozart, Don Juan: Elimi veriyorum (video) 
Ø http://digital.philharmoniedeparis.fr/0055853-biographie-wolfgang-amadeus-mozart.aspx  
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§ Chopin, Do minör etüt op. 10 n° 12 (video) 
 
 
Çağdaş Klasik Müzik : 
 
§ Igor Stravinsky, Bahar ayini, 1910-1913  (video) 

Ø http://digital.philharmoniedeparis.fr/0743340-le-sacre-du-printemps-de-igor-stravinski.aspx 
 
§ Antonín Dvořák, Senfoni n° 9 Yeni Dünya mi minör op. 96, (video) 

Ø http://digital.philharmoniedeparis.fr/0035605-biographie-antonin-dvorak.aspx  
 
§ Pierre Boulez, Répons (video) 

 
§ Berlioz, Fantastik senfoni (video) 

Ø http://digital.philharmoniedeparis.fr/0301457-symphonie-fantastique-de-hector-
berlioz.aspx  

 
§ Piotr Ilitch Tchaïkovski, Keman için re majör konçerto op.3 (video) 

Ø http://digital.philharmoniedeparis.fr/0039281-biographie-piotr-ilitch-tchaikovski.aspx  
 
Pop Müzik : 
 
§ Public Image Limited, Bu bir aşk şarkısı değildir, / Punk  
§ Jeanne Added, Küller küllere 
§ Fleet Foxes, Mikonos 
§ The Divine Comedy, Milli Ekspres 
§ Laurent Garnier, Çıtır pastırma 
§ Moriarty, Moonshiner  
§ Gaëtan Roussel, Cumhuritet Sakinleri  
§ Arthur H, Seviyor musun ?  
§ Jacques Higelin, Şampanya 
§ Hypnotic Brass Ensemble, Savaş 
 
Jazz : 
 
§ Archie Shepp, Portakal rengi blues 
§ James Carter, Bulutlar 
§ The Bad Plus, Hukuk Yılları 
§ Mulatu Astatke, Dewell  
§ Medeski, Martin & Wood, Bubblehouse 
 
Jazz Monde : 
 
§ Andrew Bird, Caribe Dansı 
§ Hypnotic Brass Ensemble, Savaş  
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§ Abraham Inc., Moskowitz Remix 
§ Avishai Cohen, Erkek kardeşim için şarkı 
§ Youssou N’Dour, Yedi saniye 
§ McCoy Tyner, Umurumda mıydı 
 
Dünya Müzikleri : 
 
§ Sebatu Bale Topluluğu, Oleg Tambulilingan (Endonezya) 
§ Lounis Aït Menguellet, Anejma (Cezayir) 
§ Ibrahim Maalouf, Alf Leila Wa Leila (hareket I),  
§ Ustad Amjad Ali Khan, Raga Zila Kafi, eskiz (Hindistan) 
§ Kudsi Erguner, Aziz Istanbul (Türkiye) 
§ Dalian Şehri Pekin Opera Topluluğu (Çin), Beyaz Yılan Efsanesi (Çin) 
§ Maria Bethânia, Calice (Brezilya) 
§ Angélique Kidjo, Afirika (Benin) 
§ Antonio Fernández Díaz, « Fosforito », Şarkılar (İspanya) 
§ Tania Arab, Hayran şarkılar (İran Kürdistanı) 
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UNIVERSCIENCE  
 

 
 
 
Tarihçe 

Mimar Adrien Fainsilbe, mezbahaların satış alanlarını bir bilim ve teknik müzesine 
dönüştürerek, 1981 yılında binayı ihya eder. Bilim ve teknik merkezi sürekli değişim 
halinde olan dünyamızı tanımamız ve anlamız için gereken araçları bizlere sunar. 
Detaylı bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. Linkler Fransızca sayfalara 
yönlendirir. 

http://www.universcience.fr/fr/nous-connaitre/universcience/  

 
Dijital müzede bulunan Universciences eserleri 
 
Sürdürülebilir Kalkınma :    
 
> Video Arı’nın A’sı 

> Video Sıhhatinize! 

> Video Akıllı ağlar 
 
> Video Hiç görmediğiniz gibi iklim verileri 
 
 
Ekonomi :     
> Video Rekabet nedir? / Ekonomi 

> Video Büyüme oranı 
 
> Video Yaşasın indirimler ! / Yüzdeler 
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> Video İş dünyası 
 
> Video Kriz 
 
Araştırmacı : 

> Video Tuisseau araştırmacı, Niçin araştırıyorsunuz ? 
 
> Video S. Arnaud-Haond / Niçin araştırıyorsunuz ? 
 
> Video Arayan… arar, Gaël Le Roux, biyokimyacı 
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ULUSAL MÜZELER BİRLİĞİ (RMN - Grand Palais)  
 

 
 
 
Tarihçe 

Ulusal Müzeler Birliği sahip olduğu sembolik binası ile uluslararası anlamda kültürel 
bir operatör görevini üstlenmek ve iki kurumun uzmanlık alanlarının birbirini 
tamamlaması amacı ile milli müzelerin ve Büyük Saray’ın birleşmesiyle 2011 yılında 
meydana gelmiştir. 

Birlik, her yıl Paris'te ya da uluslararası boyutta birbirinden farklı 40'a yakın aktivite 
sunar. Fransızların en tercih ettiği binalardan biri olan Büyük Saray, yapının Paris'in 
kalbindeki prestijli vitrini gibidir. 

Sergi, konser, defile, fuar, performans... Kültürü yaygınlaştırma hedefi ile hem 
oldukça seçici hem de herkese hitap eden bir program seçeneği sunan kurum 
herkese açık zengin bir kültürel rehberlik yelpazesine de sahiptir. Detaylı bilgi için 
aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. Linkler Fransızca sayfalara yönlendirir. 

http://www.grandpalais.fr/fr/qui-sommes-nous  
 
Dijital müzede bulunan Ulusal Müzeler Birliği Eserleri 
 
> Diego Vélasquez : 

Ø İspanyol Prensesi Marguerite'in Mavili Portresi, 1659  
Ø Vélasquez : ressam ve prenses  (video RMN) 

 
> Matisse : 

Ø Şapkalı kadın, 1905 
Ø Matisse'in Şapkalı Kadın'ı : Stein koleksiyonu şaheseri (video RMN) 

 
> Liberale da Verona : 

Ø Çocuklu Kutsal Bakire bir melekle, 1468-1470 civarı 
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Ø Tabloyu görüyor musun ? Çocuklu Kutsal Bakire bir melekle (video RMN) 
 
> Elisabeth Louise Vigée Le Brun : 

Ø Polignac düşesinin portresi, 1782  
Ø Samaï, Vigée le Brun'le birlikte görünüyor (video RMN) 

 
> Hokusai : 

Ø Kanagawa açıklarında, dalga altında, 1830-1832 
Ø Hokusaï : Fuji dağını ararken (video RMN) 

 
> Battista Dossi 
 > Gece (rüya), (video RMN) 
 
Diğerleri : 
 
> Standart dışı bir şantiye: Grand Palais (Büyük Saray) ! (video) 
> Grand Palais’nin inşaatı (görüntü) 
> 1900 yılı sergisinin projesi (görüntü) 
> Grand Palais’nin (Büyük Saray) muhteşem kaderi 
 


