DİJİTAL MÜZE ZİYARET ÖRNEKLERİ

1.

Sanat ne içindir?

İnsanlık tarihinin eski zamanlarından bu yana, önce resim ve heykel türlerinde var olan çeşitli sanatsal
faaliyetlerin izlerine rastlanır. Bu sanatsal faaliyetler için kullanılan teknikler de insan geliştikçe gelişmiş
ve çeşitlenmiştir. Sanat, bize yaşamımız boyunca eşlik eder. Günümüzde, sanat eserlerinin birçoğu müze
ya da sanat galerilerinde sergilenir. Peki, sanat eserleri bize ne anlatır? Neden onları büyük bir önemle
muhafaza ederiz? Sanat eserleri toplumlarımızın birer yansıması, duyarlı tanıklarıdır. Öte yandan,
hayaller dünyasına, fanteziler alemine açılan bir giriş kapısıdırlar. Sanat, bize tarihi kendi yöntemleriyle
anlatır. Kendimizi daha iyi tanımamızı sağlar. Bu ziyarette, ünlü “Sanat ne içindir?” sorusuna cevap
bulmamızı sağlayacak birkaç eser üzerine eğileceğiz.
• •

Yer Mozaikleri : Paris’in yargısı – Louvre Müzesi

• •

Afrodit - Venus de Milo – Louvre Müzesi

• •

Medüz’ün Salı – Louvre Müzesi

• •

Guernica’nın fotoğrafı, Dora Maar – Milli Picasso Müzesi

• •

Gelin, Niki de Sainte Phalle – Pompidou Kültür Merkezi

2.

(Oto) Portre

Dijital Müze koleksiyonu, çeşitli portre türlerinden oluşan geniş bir eser yelpazesine sahiptir. Bu sebeple,
bir ziyareti sadece portre türüne ayırmak bize oldukça uygun görünmüştür. Portre, sanat tarihinde
asırlarca görünen bir tür olmuştur. Sanatçılar, hemcinslerini hatta kendilerini oyar, çizer, boyar. Bu
ziyaretin amacı çocukların ilgisini portrenin işlevleri üzerine çekmektir : neden bir bireyi ya da kendini
temsil etme ihtiyacı duyulur? Hangi unsurlar bu soruya cevap bulmamızı sağlar? Dijital müzede,
resimleri deşifre etmeyi çok küçük yaştan itibaren öğreniyoruz. Bu ziyaret, çalışılan eserler ve ele alınan
yönleriyle öğrencilerin büyük bir çoğunluğuna hitap eder.
• •

Dora Maar'ın Portresi, Pablo Picasso - Louvre Müzesi

• •

Mona Liza, Leonardo da Vinci, Louvre Müzesi

• •

"Avrupalı" olarak adlandırılan genç kadın portresi, Louvre Müzesi

• •

Yeniden temsil / Kendini hibritleme No 2, Orlan - Pompidou Kültür Merkezi

• •

Ten Lizes, Andy Warhol - Pompidou Kültür Merkezi

3.

Şaheser ?

Şaheser nedir? Bir çok sanat tarihçisi bu soruyu sormuştur ve hala sormaya devam etmektedir. O halde,
sembolik birkaç eser aracılığıyla bu konuyu yeniden ele almanın zamanı gelmiştir. Bir eserin “şaheser”
olabilmesi için gereken kriterler değişiklik gösterir. “Şaheser” kavramı XX. yüzyılın başlarından bu yana
yeniden sorgulanmaya başlamış ve bu süreç günümüzde de devam etmektedir. Biz de aşağıda bulunan
eserleri tarihsel, teknik ve biçimsel olarak inceleyip hangi özelliklerinden dolayı şaheser unvanına değer
görüldüklerini ele alacağız.
• •

Çömelmiş yazman – Louvre Müzesi

• •

Halka yol gösteren özgürlük, Eugène Delacroix – Louvre Müzesi

• •

Kırmızı, mavi, beyazlı kompozisyon II, Piet Mondrian – Pompidou Kültür Merkezi

• •

Ten Lizes, Andy Warhol – Pompidou Kültür Merkezi

• •

Çeşme, Marcel Duchamp – Pompidou Kültür Merkezi

4.

Bana ne gördüğünü anlat

Bu ziyaret, bir eserin ve yaratıcısının (kim olduğu biliniyorsa) hikayesini varsayım ve hayal gücü
kullanarak sade bir şekilde anlatmayı amaçlar. Çocuklar, özgür bir şekilde gördüklerini anlatacaklar ve
müze rehberi yavaş yavaş eserin ardında gizlenen hikayeyi açıklayacaktır. Sanatçının kullandığı teknik ve
yaklaşım öncelikli olarak ele alınmayacak, çünkü bu ziyarette her eserin ardında bir hikaye
gizlenebileceği gerçeğine daha çok önem verilecektir.
• •

İspanyol Prenses’i Marguerite’in mavili portresi, Diego Velasquez – RMN – Grand Palais

• •

Domuzlu dönme dolap, Robert Delaunay – Pompidou Kültür Merkez

• •

Çömelmiş Yazman – Louvre Müzesi

• •

Karo As’lı Hileci, Georges de la Tour – Louvre Müzesi

• •

Büyük Odalık, Jean-Dominique Ingres – Louvre Müzesi

5.

Mimari

Mimari ve sanat tarihi her zaman iç içe olmuş iki alandır. Sanat akımları, asırlar boyunca mimarinin
gelişmesini etkilemiş, yönlendirmiş ve ilham kaynağı olmuştur. Bu tutku dolu bağı Versailles Şatosu’nun
ve Pompidou Kültür Merkezi’nin inşaasına tarihsel anlamda tanıklık ederek dijital müzede yeniden
keşfetmeniz mümkündür.
• •

Versailles Şatosu’nun inşaatı (video) – Versailles Şatosu

• •

Bahçelerin yapımı : Bahçelerinden, Trianon Şatolarına Versailles (video) – Versailles Şatosu

• •

Versailles Şatosu ve bahçeleri planı, Jean Chaufourier – Versailles Şatosu

• •

Pompidou Kültür Merkezi (maket) – Pompidou Kültür Merkezi

• •

Grand Palais’in muhteşem kaderi : 1900 yılı sergisi projesi (video) – RMN /Grand Palais

6.

Mitoloji

Dijital müze, bünyesinde bulunan birçok eser sayesinde ilkçağ mitlerini keşfetmemiz için imkan sağlar.
Çocuklar bu ziyarette, Herkül’ün Antaios’a karşı verdiği mücadeleye katılacak, Theseus ve Ariadne’nin
aşk hikayesini keşfedecek ve hatta tanrıların güzellik yarışmasını görecekler ! Eserler; kullanılan
teknikler; Antik Yunan ve Roma kültürlerinde tanrıların önemi; dönemin yurttaşlarının günlük
yaşamlarında kullandıkları nesnelerin yeri bu ziyaret esnasında ele alınacak konular arasındadır.
• •

Milo Venüs’ü olarak adlandırılan Afrodit – Louvre Müzesi

• •

Semadirek Zaferi – Louvre Müzesi

• •

Kadın Büstü: Ariane – Louvre Müzesi

• •

Yer Mozaikleri : Pâris’in Yargısı – Louvre Müzesi

• •

Müz Lahiti: Louvre Müzesi

