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Dergimizin sanat sayfalarında daha önce dünyaca ünlü birçok 
sanatçıya yer verdik. Pastel Sergi özel sayımızda ülkemizden 
ve dünyadan Pastel Sergi’ye katılan, sizler için özel eserler 

yapan konuklarımız var. 

Dünyayı sizin gözünden görmek için bir araya gelen 
ressamların eserleri Ekim ayı süresince Panora’da 

sergilenecek. Sergi sonrasında gerçekleşecek olan müzayedede 
ise sadece çocuklar söz sahibi olacak. 

Dünyada ilk kez yine RC Galeri tarafından gerçekleştirilen 
Pastel Sergi’nin ikincisi Panora’da sizleri bekliyor. Sanatın 

sadece büyükler için değil aksine sınırsız hayal gücünün sahibi 
sizler için olduğunu bu sergiyle anlatıyoruz. Pastel Sergi tüm 

çocuklar için 5 Ekim’de kapılarını açıyor.

Pastel Sergi’ye eserleriyle katkı sağlayan sanatçıları daha 
yakından tanımak ve eserlerini incelemek için derginin 

birbirinden keyifli sayfalarına göz atmanız yeterli olacaktır. 
Daha fazlasını merak edenleri Pastel Sergi’ye bekliyoruz. 

25 Ekim’de resimler yeni sahiplerine 
kavuşmak için müzayedeye çıkıyor. 

Annen ve babanla seni de bekliyoruz.



Pastel
Sergi
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Kuponu Kes,
indirimi yakala!

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile 
yapılan alışverişlerde 

100 TL ve üzerine %5, 
200 TL ve üzerine

%10 indirim.

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile 
yapılan alışverişlerde
oyunparkı girişleri

20 TL yerine 15 TL!

Kampanyalı ürünler hariç 
100TL ve üzeri alışverişlerde 

%10 indirim.

İndirimli ürünler hariç, 31 Ekim 
2015’e kadar geçerlidir.

31 Ekim 2015’e kadar 
geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim 
Kuponu ile yapılan 

alışverişlerde 

%10 indirim.
31 Ekim 2015’e kadar geçerlidir.

Tekstil ürünlerinde, 31 Ekim 
2015’e kadar geçerlidir.

4

Panora Çocuk İndirim Kuponu 
ile yapılan 150 TL ve üzeri 

alışverişlerde

 %10 indirim.
İndirim Grupları hariç, sezon 
ürünlerinde 31 Ekim 2015’e kadar 
geçerlidir.

31 Ekim 2015’e kadar geçerlidir.

Panora Çocuk kartıyla 
gelenlere

%10 indirim.



Pastel
Sergi
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Cana Karlı
Tokcan

Bunları 
Hatırlayalım:
Empresyonizm 
(İzlenimcilik): Ressam, 
doğayı resmederken kendisinde 
oluşturduğu izlenimleri ve duyguları 
yansıtır.

İllüstrasyon: Gerçekçi 
(Realist) resim sanatının bir dalıdır. 
İllüstrasyonu anlamak için tanım 
yerine bir örnekten ilerleyelim. 
Mesela bir ev resmi belli bir teması 
yoksa illüstrasyon değildir, ancak bu 
evin bacasından duman çıktığında 
illüstrasyon niteliği kazanmış olur. 
Yani o eve ait bir hareket ve tema 
katarak resimde hareketi, durumu 
ve görünenden fazlasını anlatmış 
oluruz.
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Cana Karlı Tokcan, 1982 yılında 
Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi 
İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü’nü burslu 
olarak bitirdi. Hacettepe Üniversitesi’nde 
eğitimini tamamladı. Anaokulu ve ilkokul 
öğretmenliği yapan Tokcan, son olarak 
TED Üniversitesi’nde öğretim elemanı 
olarak çalışmaya başladı.

Renkli Baykuşların Ressamı
Resme her zaman ilgisi olan Tokcan, 
çalışmalarına ünlü ressam Hikmet 
Çetinkaya’nın atölyesinde ve Erdoğan 
Seçil rehberliğinde başladı.
Resim yapmaya başladığında 
empresyonizmden etkilendi. Özellikle 
Hikmet Çetinkaya’nın gelincikleri ile 
birlikte kullandığı dokuları ve neşeli 
renkleri örnek aldı. Van Gogh’un canlı 
renkleri, Daeni’nin anne- kız eserlerinde 
yansıttığı sıcak sevgi ve Krotov’un 
eserlerindeki pozitif enerjiden çok 
etkilendi.
İlerleyen dönemlerde, illüstrasyon, 
masal ve çocuk kitaplarına ilgi duymaya 

başladı. Bu ilgi, onu, hayali dünyaları 
resmetmeye yönlendirdi.

Cana Karlı Tokcan’dan 
Resimlerini Anlatmasını 
İstedik…
“Yaptığım resimlerde içime 
sığdıramadığım enerjiyi ve neşeyi 
paylaşmak istiyorum. Bizler büyüdükçe 
geride bıraktığımız ama içimizden 
kopmadığına inandığım çocukluğu 
anlatmaya çalışıyorum. Doğada hiç 
görmediğim, ama ‘olsa ne güzel olurdu’ 
dediğim renk ve şekillerde çiçekler, 
gökyüzü ve hayvanların yuvalarına 
gittiğinde biz insanların yaşadığı gibi 
yaşadıklarını hayal ederek yazdığım 
senaryolarla çıktım yola... Çalışmaya 
parlak renkler ve çok sevdiğim kuşlarla 
başladım; camdaki kuşlar, daldaki 
kuşlar, öpüşen kuşlar, ötüşen kuşlar ve 
son olarak baykuşlar... Canlı renklerde 
çiçeklerle bezenmiş dallarda, birbirine 
yaslanmış sevgililer, küçük aileler, büyük 

Renkli Baykuşların Ressamı
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Pastel boya ile
aileler, yakın arkadaşlar, süslü kızlar, havalı 
erkekler, utangaç çocuklar, sevgi dolu babalar, 
şefkatli anneler, genç, yaşlı, yumurtada büyüyen, 
yalnızlığı seven, kalabalıkta şenlenen ve  aklıma 
gelen her çeşit renkli, neşeli baykuş çalışıyorum.”
Cana Karlı Tokcan’ın resimlerinde çok sık 
kullandığı baykuşların, kimi kültürlerde şans 
getirdiğine, kimilerinde ise gecenin bekçisi 
olduğuna, yuvamızı, sevdiklerimizi koruduğuna 
inanılıyor. 

Pastel Sergi’de 
sizlerle 
buluşacak 
eserlerine 
birlikte göz 
atalım.
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kendimiz boyayalım
Kırmızı çizgilerden 

kesip, mavi çizgilerden 
katlayalım.

Alt kısımları yukarı
doğru katlayalım.

Katlanan yerleri 
birbirine yapıştıralım.

Yapışan kısmı geriye 
doğru katlayalım.

Kitap ayracımız 
hazır!

Cana Karlı Tokcan’ın 
baykuşlarından hep 

yanınızda taşıyabileceğiniz 
bir kitap ayracı yapmaya 

ne dersiniz?
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Efe 
Kasaplar Bunları 

Hatırlayalım:
Sürrealizm 
(Gerçeküstücülük): 
Ressam hayallerine ve rüyalarına 
odaklanır. Resimlerinde gündelik 
hayatta kullandığımız objeleri 
bulabilirsiniz ama objeler 
hayatımızda yer aldığı şekilde 
değillerdir.

Kübizm: Eserler, geometri ve 
geometrik şekillerin kullanılması 
ile 2 boyutlu olarak oluşturulur. 
Bu nedenle figürler kırık parçalar 
halinde resmedilir.

Bunları  
Öğrenelim:
Ekspresyonizm 
(Dışavurumculuk): Doğanın olduğu gibi temsili yerine, duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımıdır.

Minimalizm: Modern sanat ve müzikte, kökeni 1960’lara giden, sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akımdır. 
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Efe Kasaplar Kimdir?
Efe Kasaplar, 1981 yılında Ankara’da 
doğdu; ilkokul, ortaokul ve liseyi 
Ankara’da tamamladı. Gazi Üniversitesi 
İşletme Bölümü’nü kazandı ancak bu 
bölüme devam etmek yerine üniversitede 
kurduğu Resim Kulübü’ne başkanlık 
ederek karma sergiler düzenledi. Bir 
dönem Hacı Demirci Atölyesi’nde desen 
dersi alan sanatçı, çalışmalarında, kara 
kalem, kuru pastel ve son olarak akrilik 
ve seramik eserler üretti. 

Paul Klee, Unica Zurn  ve Van Gogh gibi 
ünlü ressamları örnek alan sanatçı, 
resme başlarken sürrealistler ve 
izlenimcilerin özverili çalışmalarından, 
savaş yıllarında geçen; üretme, isyan, 
bilgelik ve aşkla dolu trajik hikayelerden 
etkilenmiştir. 

Kübizm, sürrealizm ve dışavurumculuk 
akımlarından da etkilenen sanatçı, 
zaman zaman eserlerinde  minimalizmi 
de kullanmıştır. 
  

Efe Kasaplar’dan Sanatını 
Anlatmasını İstedik… 
“Sıradan bir şey dahi sanatın ellerinde 
görkem kazanabiliyor. Dört bir yanı 
uğursuzca sarmış iç karartıcı beton 
duvarlar; biraz sıvası döküldüğünde, 
biraz yosun tuttuğunda, üzerine bir 
grafitti karalandığında, daha insancıl 

Doğayı Sanata 
Aktaran Ressam



ve daha az ürkütücü hale 
gelmişlerdir bana hep. Bir 
de bitmeyen doğa özlemi; 
onlara beton duvarlardan 
çok, yüksek kayalarmış gibi 
bakmama neden olmuştur.“
Ressam en sevdiği 
rengi “Eserlerimde en 
çok toprak renklerini 
kullanıyorum. Toprak her 
şeyi yeşerten, bereketin ve 
alçakgönüllülüğün simgesi.”  
olarak tanımlıyor. 

Pastel Sergi’de 
sizlerle 
buluşacak 
eserlerine 
birlikte göz 
atalım.

Pastel
boya ile
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kendimiz boyayalım

Efe Kasaplar’ın resmini duvarınıza asabileceğiniz 
bir tablo haline getirmeye ne dersiniz?

Önce boyayın, sonra etrafından kesip, kulakçıkları katlayın,
iç kenarlara yapıştırarak üç boyutlu tablonuzu hazırlayın.

13



Bunları 
Öğrenelim:
Maniyerizm: Maniyerizm’de 
her şey birbirine karışmış olarak 
resmedilir. Resimdeki tüm nesneler, 
renkler ve figürler hareket 
halindedir. Resmin bir bütün olarak, 
net bir şekilde anlaşılması zordur. 
Bu hareketlilik figürlerin uzaması 
ve çeşitli pozlarla resmedilmesinden 
kaynaklanır. 

Efkan 
Beyaz

14



Efkan Beyaz Kimdir?
1961 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi 

Resim Bölümü’nden mezun oldu. Güzel Sanatlar 

Galerisi’nde Eşref Üren ve Osman Zeki Oral gibi 

dönemin en iyi sanatçılarından eğitim aldı. 

1985 yılından itibaren TRT’de ressam illüstratör 

olarak görevde bulunan Efkan Beyaz, ayrıca 

PTT Pul Müdürlüğü’ne yaptığı pullarla ve 2004 

yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda 36 ülke 

sanatçısının karikatürlerini çizmesiyle de ön 

plana çıktı. 

Renkleri Anlatan 
Ressam

Efkan Beyaz ve Maniyerizm
Sanatında ünlü ressam El Greco’yu ve onun 

resimlerinde öne çıkan maniyerist akımı örnek 

almıştır. El Greco’ya olan hayranlığını “Benim 

sanat hayatımın öncü ressamıdır.” diye tarif 

eder. 

Resimde siyahın bir renk olarak 

kullanılmamasına karşın, Efkan Beyaz, 

sonsuzluğu çağrıştıran bir renk olarak siyahı 

sıkça kullanır.

Efkan Beyaz’dan Resimlerini Anlatmasını İstedik…

“Çocuk resimleri benim TRT yıllarında sıkça çalıştığım ve keyif aldığım bir daldı. Çocukları 

anlamak onların dünyasına bir pencereden bakmak çok keyifli oluyor. Onlar çizerken 

renk dünyaları biz yetişkin sanatçılara ışık tutuyor. En azından ben çok besleniyorum. 

Pastel Sergi’de çocuklarla buluşacak olan eserlerimin konusu çocuk ve hayvan sevgisi. 

Çizimlerimde bu çok önemsediğim bir temadır.”

Pastel Sergi’de sizlerle buluşacak eserlerine 

birlikte göz atalım.

15



Pastel boya ile

Yan sayfadaki şekilleri boyayıp kesin. Numara 
sırasına göre kalın çift taraflı bantla üstteki 

resimdeki yerlerine yapıştırın.

16



kendimiz boyayalım

Yandaki 
şekilleri numara 

sırasına 
göre keserek 
yukarıdaki 

gibi yapıştırıp, 
resminize boyut 

katın.

1

2

3
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Mine 
Arasan

18



Mine Arasan Kimdir?
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi’ni bitirdi. Reklamcılık ve sanat 

danışmanlığının yanı sıra resim, gravür, 

seramik atölyelerinde büyüklerle ve çocuklarla 

çalışmalar gerçekleştirdi.  

Hastanelerin çocuk polikliniklerine, hasta 

çocuklarla duvar resimleri de yapan Mine 

Arasan, yurt içi ve yurt dışında 65 kişisel ve 

yüzlerce karma sergi gerçekleştirdi. 

Sanatın birçok dalına ilgi duyan yetenekli 

sanatçının “Çizgiden Söze” ve “Aşk Yüreğime 

Dokundu” isimli iki adet şiir ve desen kitabı 

yayınlandı.

Bodrum’da yaşamakta olan ressam 

Mine Arasan, Sanat Evi’nde çalışmalarını 

sürdürmektedir.  

Yüreğiyle Resim Yapan 
Ressam

Yüreğiyle Resim Yapan 
Ressam
Sanatçı hiçbir akıma bağlı kalmamış ve bunu 

“Yüreğimle resim yaptığım için akımlara 

bağlı kalmadım.” diyerek açıklamıştır. Bu 

açıklamasını resimlerinde kullandığı sevgi 

temasını, kedileri, insanları ve çocukları 

incelediğimizde açıkça görebiliriz.

Mine Arasan’dan 
Resimlerini Anlatmasını 
İstedik…
“Tüm renkler içime kaçmış. Boyalarla 

yıkanıyorum her gün. Ama morun kalbini 

çiziyorum. Şeker tadında pembeyle maviye iyilik 

dokunduruyorum resimlerimde.“

Pastel Sergi’de sizin için hazırladığı resimler 

için “Bütün çocukların adı BEN. Kendi dünyamı 

ben oluşturdum.” diyen sanatçının, çocukların 

ve sevginin önemini anlattığı eserleriyle 

buluşmaya hazır mısınız?

Pastel Sergi’de sizlerle buluşacak 
eserlerine birlikte göz atalım

19



Pastel boya ile

20



kendimiz boyayalım

Resimleri 
boyadıktan 

sonra kenarları 
ve kırmızı ile 
doldurulmuş 

alanları keserek 
çıkartın. 
Ortadan 

katladığın 
iki parçayı 

kulakçıklarından 
yapıştır. 

Mumluğumuz 
hazır!

21



Bunları 

Öğrenelim:
Grafik Sanatı: Geniş bir 

kapsamda ele alınabilecek bir sanat 

türüdür. Grafik sanatı genellikle iki 

boyutlu kaligrafi, fotoğraf, çizim, 

resim, özgün baskı, taş baskı, 

tipografi, serigrafi ve ciltlemeyi 

içerir. Ayrıca, grafik sanatı, iç mekan 

ve mimari tasarımlar için çizilmiş 

planları ve düzenleri de kapsar. 

Neşe 
Evitan

22



Evrene Gülümseyen 
Ressam

Evrene Gülümseyen Ressam
Resimlerinde farklı tarzları ve teknikleri 

denemeyi seven sanatçı, izlenimlerini tuvale 

olabildiğince özgür aktarmaya çalışmaktadır. 

Eserleri, kendi deyişiyle, sanatçının, evrene bir 

gülümsemesidir.

Dışa vurumculuk (ekspresyonizm)’dan etkilenen 

sanatçının en beğendiği ressamlar; Picasso, 

Chaim Soutine, Paul Gauguin, Haluk Evitan, 

Fikret Mualla’dır.

Neşe Evitan’dan Pastel Sergi’de sizlerle buluşacak 

Resimlerini Anlatmasını İstedik…

Timsah ve çocuk resmi: Günümüzde bir çocuğun saf dünyasına sokulan her türlü 

yabancılaşma imgesinin karşılığıdır timsah. ‘’Bu olguyu ehlileştirmek’’ gerektiğini 

vurguladığımı düşünüyorum bu resimde.

Perulu çocuklar ve müzik: Başka kıtalarda da çocuklarımız var. Farklı bir kültür, 

kardeşlik duygusu ve özellikle de müzik kıymetlidir. 

İçimdeki çocuk resimleri: Tüm çocukları temsil eder, halen bir çocuk olarak söyleyecek çok 

sözü ve talebi vardır: Aileye, topluma ve erke.

23

Neşe Evitan
1955 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılından 

itibaren, çocuk kitabı resimleme ve illüstrasyon 

ağırlıklı olmak üzere grafik sanatında eserler 

vermiştir. Karikatüre de emek veren Evitan, 

2000 yılından itibaren tamamen resme 

yönelmiş, Haluk Evitan ile birlikte beş sergiye 

imza atmıştır. Halen çalışmalarını Ankara’da 

sürdürmektedir.



Pastel 
Sergi’de 
sizlerle 
buluşacak 
eserlerine 
birlikte göz 
atalım.

Alttaki deseni düz çizgilerden kesip, noktalı yerlerden 
katlayalım. Yeşil kısmı 
resmimizin arkasına 
yapıştıralım! İşte 

tablomuzun ayaklığı hazır!

Pastel boya ile
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Alttaki deseni düz çizgilerden kesip, noktalı yerlerden 
katlayalım. Yeşil kısmı 
resmimizin arkasına 
yapıştıralım! İşte 

tablomuzun ayaklığı hazır!

Kesilip katlandığında 
üstteki gibi görünmelidir.

kendimiz
boyayalım

25



Şükran 
İstanbullu 

26



Şükran İstanbullu Kimdir?
Balıkesir’de doğdu. Yüksek öğrenimini İktisat 

ve Eğitim Psikolojisi dallarında Ankara’da 

tamamladı. Kamuda yönetici olarak çalıştı.

Washington’da 3 yıl resim eğitimi aldıktan 

sonra çalışmalarını Türkiye’de, Gülseren Sönmez 

ile sürdürdü. Halen, Hikmet Çetinkaya Resim 

Atölyesi’nde, Hikmet Çetinkaya ve ressam 

Erdoğan Seçil ile çalışmaya devam etmektedir. 

Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda kişisel ve 

karma serginin yanı sıra fuar ve festivallere 

katıldı.

 

Claude Monet, Vincent Van Gogh ve Leonardo 

Da Vinci‘nin eserlerine hayranlık duyan sanatçıyı 

en çok etkileyen akım, empresyonizmdir.

Empresyonist tarzdaki çalışmalarında, evrensel 

sevgi ve birlik bilincine varışı simgelediğine 

inandığı  “leylaklar” ana temayı oluşturur.

  

Gizli Güzelliklerin 
Ressamı

Şükran İstanbullu’dan 
Sanatını Anlatmasını 
İstedik… 
“Yaşamın her anının istendiğinde görülebilecek 

güzelliklerle dolu olduğuna  inanıyorum. Sanatı 

ise yaşamın ayrılmaz bir parçası, yaşamı 

yansıtan bir ayna  olarak kabul ediyorum.  

Son yıllardaki soyut çalışmalarımda, her  fırça 

darbesi ile ruhumun içinde  farklı duygulara 

kapılar açtığım, her kapıda  farklı renklere 

dolanıp uçuştuğum, araştırdığım, farklı lekenin 

peşinde koşarak oluşturduğum semboller var. 

Bu sembollerin başında ise nar, kuş, kedi, fil, el 

figürleri  ve nazar boncukları gelmektedir. 

Her rengin  kendi zenginliği olduğuna 

inanıyorum  ve kullanmayı seviyorum. 

Ancak,  çoğunlukla mavi ve mor  renkleri 

kullanmaktayım. Bu renkler benim için; 

özgürlüğü, içselliği ve mutluluğu ifade ediyor. 

Pastel Sergi’de sizlerle buluşacak olan 

eserlerimde hayal dünyanıza renk ve figürlerle, 

sevgiyle dokunmak istedim.” 

27



Pastel boya ile
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Yukardaki resmi boyayın. Katlayıp ortasına pipet yerleştirin. 
Daha sonra boşluk kalmayacak şekilde iki resmi yapıştırın. Dış 

çizgilerinden kesin. Saksı süsünüz hazır.

kendimiz boyayalım
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Serap 
Soyaltın 
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Serap Soyaltın Kimdir?
1971 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi 

Giyim Bölümü ve Özel Güzel Sanatlar Stilistlik 

Okulu’nu bitirdikten sonra tekstil firmalarında 

moda tasarımcı olarak çalıştı.

Vahap Demirbaş’ın desteği ve 

cesaretlendirmesiyle resme başladı. 

Çocukluğunda yaşayıp gördüğü eski mahalle 

kültürü, komşuluklar, köy yaşantısı, bağ 

bozumu, bohçacılar gibi konuları resimlerine 

aktarmaktadır. 

Yalçın Gökçebağ ve özellikle Hasankeyf 

resimleriyle ön plana çıkan Vahap Demirbaş’tan 

etkilenmiştir. 

Geçmiş yıllar gelecek 
nesillere resimlerle 
anlatılabilir 
Resimlerinde sıkça mahalle aralarında dolaşan, 

el işleri ve çeyizler satan bohçacı kadın, yaşlı 

dede ve bastonu, uçurtma uçuran erkek veya 

çember çeviren kız çocuk figürlerini kullanır. 

İçinden geldiği gibi resim yaptığını söyleyen 

sanatçı; insanların mahalle kültürü, köy 

yaşantısı, gelenek ve göreneklerini anlatan, 

Geçmişe Renklerle 
Yolculuk

özellikle kendi çocukluğunda izler taşıyan 

resimler yapmaktadır. 

Serap Soyaltın’dan Pastel 
Sergi’de sizlerle buluşacak 
Resimlerini Anlatmasını 
İstedik…
“Çocukların, geriye bakıp, eskiden büyüklerimiz 

ne oyunlar oynamışlar, nasıl yaşamışlar 

sorularına cevap vermeyi amaçladım. 

Geçmişten günümüze ve gelecek nesillere, 

görsel bir miras bırakmayı hedefliyorum. 

Resim yaparken her rengi kullanmayı ve 

kendi rengimi elde etmeyi severim. Bunun için 

renklerin hepsini sevmek gerekir ama illaki 

benim için hangi renkler derseniz mavinin 

tonları, turkuaz ve sonbahar renklerini 

seviyorum. Mavinin tonları hep yaz mevsiminde 

oynadığımız çocuk oyunlarını, sonbahar 

renkleri ise bağ bozumunu, pekmez kaynatma 

zamanını ifade ediyor.”
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Yan sayfadaki resmi 
boyamadan önce çizgilerin 
üzerinden kurşun kalemle 
bastırarak çizip, kesim 

yerlerini belirginleştirelim.
Boyadıktan sonra yapboz 

çizgilerden keselim. Parçaları 
karıştırıp yapbozumuzu yeniden 

birleştirelim!

Pastel boya ile
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kendimiz boyayalım

33



Bunları 

Öğrenelim:
Tablo Restorasyonu: 
Tablolarda zamanla oluşan 

yıpranmaların düzeltilmesi, resmin 

yeni yapıldığı zamandaki durumuna 

getirilmesi çalışmasıdır. 

Resme yapılan her müdahalenin son 

derece titizlikle, resmin ressamının 

fırçasından çıkmış her noktasına 

saygıyla yapılması gerekir.

Romantizm: 19. yüzyılın ilk 

sanat akımıdır. Duygular ve düşler 

resmin oluşmasında önemli rol 

oynar. Eserlerde klasik ağırbaşlı 

tarzın yerini duygular ve hareket 

alır. Desenler yerine renk ön plana 

çıkar.

Nihat Evren 
Derman
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Karakterleri Tuvalde 
Canlandıran Ressam

Nihat Evren Derman Kimdir?
1981 yılında İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına 

babası ressam Hüseyin Cahit Derman’ın yanında 

başladı. 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar 

Bölümü’nü başarı bursu ile bitirdi. Sanatçı 

2001-2008 yılları arasında Özdemir Altan, 

Ergin İnan, Mustafa Ata ve Zahit Büyükişleyen 

atölyelerinde çalıştı. 2008 yılında İtalya 

ve Fransa’da mesleki araştırmalarda ve 

incelemelerde bulundu.

2000 yılından bu yana tablo restorasyonu da 

yapmaktadır.

 

Romantizm ve Klasik 
Otomobiller
Özellikle 18. ve 19. yüzyılda dünya sanatına 

damgasını vuran romantizm akımı eserlerine yön 

vermiştir. 

20. yüzyılın ilk dönemlerindeki çalışmalarıyla ses 

getiren ABD’li sanatçı Edward Hopper’ın şehir 

ve figür temalı çalışmalarından etkilenmiştir.

Son yıllarda özellikle klasik Amerikan 

otomobillerine tablolarında sıklıkla yer 

vermektedir. Bu otomobillerin sanatsal değeri 

olan tasarımlar olarak cadde ve sokaklara 

farklı bir ruh kattığına inanmaktadır.

Nihat Evren Derman’dan 
Pastel Sergi’de sizlerle 
buluşacak Resimlerini 
Anlatmasını İstedik…
“Çocukluk yıllarımın kahramanları Muppets 

karakterlerini (Kermit, Miss Pigy, Gonzo, 

Animal vs.) tuvalimde tekrar yaşatarak adeta 

kendi çocukluğumu tekrar yaşıyorum. Bu 

karakterleri, taraftarı olduğum Beşiktaş’ın, 

sanki taraftarıymış gibi hayal edip tuvalime 

yansıtarak hem naif hem de mizahi yönü olan 

bir resim ortaya çıkarmaya çalıştım.
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Cars adlı animasyon filmindeki karakterlere hayran olmamak elde değil... Özellikle Şimşek 
McQueen ve Mater adlı karakterlerin insanın içindeki çocuksu ruha hitap eden bir yönü 
var... Otomobillere tutkun olan bir ressam olarak Cars karakterlerine çocuklar için 
hazırladığım tablolarımda yer vermemem mümkün değildi.
Hem Muppets hem de otomobil tutkunu romantik bir ressam olarak bu iki tutkumu 
tuvalimde bir araya getirmeye çalıştım. Kurbağa Kermit ve Ayı Fozzie’yi nostaljik bir 
otomobille seyahate çıkarmak istedim. Bu iki yakın dostun nereye gittikleri soranlar için, 
bu sorunun cevabı benim için de gizemini korumaktadır!”

Yan sayfadaki resmi boyamadan önce dış çizgilerinden 
kesin. Boyadıktan sonra sırt sırta gelecek şekilde 

yapıştırın. Kitap ayracınız hazır!

Pastel boya ile
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kendimiz boyayalım
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Teymur 
Ağalıoğlu
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Teymur Ağalıoğlu Kimdir?
1953 yılında Gürcistan’da doğdu. 1976’da Bakü 

Ezim-Ezimzade Devlet Ressamlık Okulu ve 

1981’de Tiflis Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 

Resim Bölümü’nden mezun oldu. 50’den fazla 

karma ve kişisel sergiye katılan sanatçının, 

Türkiye ve yurt dışındaki özel koleksiyonlarda 

eserleri bulunmaktadır.

Teymur Ağalıoğlu Ve 
Empresyonizm 
Empresyonizm akımını takip eden sanatçı, Monet 

ve Van Gogh’u etkilendiği ressamlar arasında 

gösterir. Eserlerinde en çok ağaç figürüne 

rastlanır. Ressam, ağaçları yaşamı temsil ettiği 

için kullanmaktadır.

Dinginlik ve huzuru temsil eden mavi ile yaşamı 

ve enerjiyi temsil eden sarı ise ressamın en çok 

kullandığı renkler arasındadır. 

Sanatçı, Pastel Sergi’ye katılacak eserlerinde 

ilhamının çocukluğundaki mutlu anılar olduğunu 

ifade etmiştir. 

Çocuksu Mutlulukların
Ressamı

Teymur Ağalıoğlu’ndan 
Pastel Sergi’de Sizlerle 
Buluşacak Eserlerini 
Anlatmasını İstedik...
“İlk resmim, Tosya civarındaki bir Anadolu 

köyü. Köyleri çok sevdiğim için yaptım.

İkinci resmimde anlattıklarım ise şöyle; köyden 

kente göçten sonra, köyde hiç genç kalmamış. 

Hep yaşlılar var. İnsanlar köyün güzelliğini fark 

etmiyorlar. Ama yaşanabilecek güzellikte bir 

köy.

Üçüncü resmim, kar manzarası: Ankara Dikmen 

Vadisi. Çocukluğumu hatırlatan bu resmi, 

karda yürümeyi çok sevdiğim için yaptım. 

Dikmen Vadisi’nde yürürken gördüğüm karda 

oynayan çocukları resmettim.”
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9

Şekilde gördüğünüz gibi kare bir kağıdı katlayıp kar tanelerinizi 
kestikten sonra, kar taneleri ile yan sayfada boyadığınız resmi 

süsleyebilirsiniz.

Pastel boya ile
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kendimiz boyayalım

41



Savaş 
Simitli
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Savaş Simitli Kimdir?
İzmir’de doğdu. Hiç eğitim almadan, deneye 

yanıla resim yapmayı öğrendi. İlk on yıl,  

araştırma ve inceleme yaparak, özellikle renk 

konusunda uzmanlaştı. Bir dönem, Picasso’nun 

resimlerinden hatırlayacağınız kübist resimler 

yaptı. Son zamanlarda dalgalı deniz resimleri 

yapıyor. 

Aslen asker olan sanatçı, düzenli olarak “Asker 

Ressamlar” sergilerine katılmaktadır. Bazı 

sergilerinin gelirini Mehmetçik Vakfı’na, Türk 

Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı’na ve Atatürkçü 

Düşünce Derneği’ne bağışlamaktadır.

Ayrıntılara bağlı kalmayan sanatçının 

eserlerinde empresyonizmin etkisi görülür. 

Claude Monet, Camille Pissarro ve Sisley’in 

sanatından etkilenmiştir. Çalışmalarına 

Ankara’da kendi atölyesinde devam etmektedir.

Denizin ve Dalgaların 
Ressamı

Savaş Simitli’den 
Resimlerini Anlatmasını 
İstedik… 
“Genelde eserlerimde denizin dalgalarını ve 

bu dalgaların yansımalarını kullanırım. Çünkü 

deniz sonsuzluktur, özgürlüktür.

En sık kullandığım renk turuncudur. Dışa 

dönük, heyecan ve mutluluk verici, dinamik, 

dikkat çekici, çarpıcı ve iç açıcı bir renktir. 

Turuncu renk aynı zamanda insanları 

sevmektir. 

Pastel Sergi için yaptığım eserlerde kendi 

tarzımın ve konunun dışına çıkmamaya 

çalıştım. Amacım burada çocuklara İstanbul’un 

güzelliklerini, onların gözüyle bakarak 

sunmaktı. Bu sayede çocukların İstanbul 

hakkında bilgi sahibi olmalarına katkıda 

bulunabilmek bana büyük mutluluk verdi.”
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Resminizi boyadıktan sonra çerçeve ile birlikte 
keserek duvarınıza asabilirsiniz.

Pastel boya ile
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kendimiz boyayalım
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Bunları 

Öğrenelim:
Fantastik:
Sinema, resim gibi çeşitli sanat 

dalları ve edebiyat eserlerinde 

gerçek olmayan, hayale dayalı 

anlatım tarzıdır. 

Bunu 
Hatırlayalım:
Realizm (Gerçekçilik):
Ressam, doğayı resmederken 

kendisinde oluşturduğu izlenimleri 

ve duyguları yansıtır.

Valentin 
Rekunenko
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Tuvaldeki Hikayelerin 
Ressamı

Valentin Rekunenko Kimdir?
1955 yılında Ukrayna’da doğdu. 

Dneproppetrovsk Güzel Sanatlar Okulu’ndan 

mezun oldu. Kiev, Moskova ve St. Petersburg 

başta olmak üzere Sovyetler Birliği’nin 

tamamında sergiler düzenlemiş, karma 

etkinliklere katılmıştır. 

Ukrayna Sanatçılar Birliği üyesi olan sanatçı, üç 

yılda bir yapılan “Triennial Painting Exhibitions” 

sergilerine ve Zaporozhye Sanatçılar Birliği 

Vakfı 45. kuruluş yıldönümü sergisine 

katılmıştır. 

Sanatçı, Rusya, Ukrayna, Polonya, Almanya 

ve ABD’de pek çok özel koleksiyonda ve 

Ukrayna’nın Zaporozhye ve Tokmak kentlerindeki 

müzelerde eserleri bulunmaktadır. 

Eserlerinde fantastik, sürrealist ve realist 

akımların etkileri bir arada görülmektedir. Her 

üç tarzı da barındıran eserleri için sanatçı, 

gerçeküstü akımı yeniden yorumlayan neo 

sürralist tanımını kullanmaktadır. Özellikle 

Peiter Brueghel ve Bosch eserlerinden 

etkilenmiştir.

 

Valentin Rekunenko’dan 
Resimlerini Anlatmasını 
İstedik…
“Her figür hem kendi başına, hem de resmin 

içinde özel önem  içerir. Bu nedenle ben 

resimlerimde fotoğraf çekmem, hikaye 

anlatırım. İzleyici bu hikâyeyi yakalayınca 

aklında resim için uzun metrajlı bir film 

oluşturur.

Resimlerimde özel bir renk vurgusu 

bulunmamaktadır. Anlatmam gereken 

hikâyedeki renkleri resme aktarırım. Renk 

ve kompozisyonu birlikte ve uyum içinde 

kullanırım.

Pastel Sergi için yaptığım resimlerin detayında 

çocuksu ifadelerle büyüklerin anlatımına yer 

verdim. 
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Sahne, balerinler ve 
aynayı boyadıktan 

sonra kesip şekildeki 
gibi yapıştırarak 

birleştirin.
Masa süsünüz hazır.

Ön görünüm Yan görünüm

Pastel boya ile
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kendimiz boyayalım
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Bunları 
Öğrenelim;
Sembolizm:
Sanat eserlerinde gerçeğin olduğu 

gibi aktarılması yerine duygu 

ve düşüncelerin öne çıktığı ve 

sembollerin kullanıldığı akımdır. 

Sembolizmde nesneler, onları ifade 

eden sembollerle tuvale aktarılır. 

Bunları 
Hatırlayalım:
Minimalizm:
Modern sanat ve müzikte, kökeni 

1960’lara giden, sadelik ve nesnelliği 

ön plana çıkaran bir akımdır.

Victor 
Shevchenko 
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Hayvan Dostu Ressam

Victor Shevchenko Kimdir?
1950 yılında Ukrayna – Kharkov’da doğdu. 

Sanatçı, 1972 - 1978 yılları arasında 

Ukrayna’nın en önemli üniversitelerinden 

Kharkov Sanat Enstitüsü’nde eğitimini 

tamamladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde kişisel 

sergiler açan sanatçının Türkiye’deki ilk 

sergisi, 2012 yılında Bilkent Sanat Sokağı’nda 

gerçekleşti. Bu başarılı serginin ardından, 2015 

yılında Art Ankara’da eserleri sergilendi. 

Empresyonist tarzı kendi yorumuyla tuvale 

aktaran sanatçının çocuklar için gerçekleştirdiği 

çalışmalar dikkat çekmektedir. Bu çalışmalarda, 

yalın bir anlatım, az figür ve sembolizm ön plana 

çıkmaktadır.

Hayvanları resimlerine konu olarak seçmesinin 

arkasında, çocuklara hayvan ve doğa sevgisini 

aşılamak amacı yatmaktadır.

Yetişme şartları ve aldığı eğitimi, Sovyet Resim 

Akademileri’nde ilk kural realist resimde hep 

daha iyisini yapmak üzere kurulu olduğundan, 

başlangıçta reailst resimde daha başarılı 

eserler üretti. Batı’ya açılması ile birlikte 

dünya resmini tanıdı.  Çocuklar için, İtalyan 

ve Çek ressamlar tarafından yapılan resimleri 

inceleyerek bu alana yoğunlaşamaya karar 

verdi.

 

Viktor Shevchenko’dan 
Sanatını Anlatmasını 
İstedik...
“Çocuk resimlerinde ağırlıklı olarak hayvan 

figürleri kullanıyorum. Özellikle evcil hayvanlar 

ve yavru hayvanların doğallığını, resimler 

aracılığıyla çocuklara aktarmaya çalışıyorum.  

Yaptığım resimlerde insan ve bir ağaç figürü 

bulunuyor.  Ağaç; var oluşu, insan ise var 

olana hükmetmeye çalışmanın yetersizliğini 

simgeliyor.

Pastel Sergi için hazırladığım resimler;

Palyaço ve resimdeki kuş; palyaço 

çocuklardaki yalın espritüelliğin ve komikliğin 

zirvesi iken, evcil kuş da içten bir çocuktur.
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Tavşan ve kız; bu resimdeki insana en yakın 

hayvanlardan biri olan tavşan, çocuklardaki 

içtenliği simgeler.  Kırmızı giyen kız da 

çocuktaki içtenliğin zirvesi olup, bu resim 

çocuktaki hayvan sevgisidir. 

Fil; bir fil resmi görüp de mutluluktan havaya 

fırlamayan çocuk yoktur. İster Afrikalı, ister 

Eskimo. Bu da fildeki bu cüssenin içinde bir 

çocuk sadeliği olmasındandır.”

Resmi ve kediyi boyayın. Kediyi keserek çıkarın. 
Şekilde gördüğünüz gibi bir kağıttan gemi yapıp 

kestiğiniz kediyi gemiye yerleştirin. Gemiyi tablodaki 
yerine yapıştırın.

Pastel
boya ile
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kendimiz
boyayalım
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Panora Çocuk
Kulübü’nde

Seni Neler Bekliyor?

Yandaki formu doldurup, 
Panora Çocuk Kulübü’ne üye 

olarak eğlenceli etkinliklerden 
ve alışveriş fırsatlarından 

önce sen haberdar olabilirsin!

İstersen bizi Facebook’tan takip ederek,Panora Çocuk Atölyesi’ndeki etkinliklerde
çekilen fotoğraflarına ulaşabilir, etkinliklerimizden 

ve sürprizlerimizden haberdar olabilirsin. Ayrıca sayfamızda,

kendi fotoğraflarını veya faaliyetlerini, Panora Çocuk Kulübü’ndeki
arkadaşlarınla paylaşabilirisin.54



Panora Çocuk
Kulübü’nde

Seni Neler Bekliyor?

Yandaki formu doldurup, 
Panora Çocuk Kulübü’ne üye 

olarak eğlenceli etkinliklerden 
ve alışveriş fırsatlarından 

önce sen haberdar olabilirsin!

İstersen bizi Facebook’tan takip ederek,Panora Çocuk Atölyesi’ndeki etkinliklerde
çekilen fotoğraflarına ulaşabilir, etkinliklerimizden 

ve sürprizlerimizden haberdar olabilirsin. Ayrıca sayfamızda,

kendi fotoğraflarını veya faaliyetlerini, Panora Çocuk Kulübü’ndeki
arkadaşlarınla paylaşabilirisin.

Panora
Çocuk Kulübü

Başvuru Formu

İsim:
Soyad:
Doğum Tarihi:
Tel:
e-Posta:
Adres:

İsim:
Soyad:
İmza:

Bu form veli tarafından doldurulmalıdır.
Ebeveyn Bilgileri
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Moda

Panora 
vitrinlerinden, size 

özel birbirinden 
güzel kıyafetler 

seçtim.

Zeynep Ceylin Gültekin

Yelek: U.S. Polo Assn. 129,95 TL.
T-Shirt: U.S. Polo Assn. 44,95 TL.
Pantolon: U.S. Polo Assn. 69,95 TL.
Ayakkabı: Bebeğim 142,80 TL.
Mini Çekçekli Valiz: Trunk & Co 319,00 TL.
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Vitrini
Merhaba 

arkadaşlar, 
sonbahar 

modasına göz 
atalım istedim

Yağmur KarakayaAta Berk Yücel

Mont: Marks & Spencer 159,95 TL.
Sweatshirt: Marks & Spencer 79,95 TL.
Pantolon: Marks & Spencer 89,95 TL. 
Ayakkabı: Panço 89,50 TL.

Eşofman Takım: B & G Store 399,00 TL.
T-Shirt: B & G Store 159,00 TL.
Ayakkabı: U.S. Polo Assn. 79,95 TL.
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Moda

Yelek: Panço 109,50 TL.
Pantolon: Panço 78,50 TL.
Gömlek: Panço 55,50 TL.
Ayakkabı: Panço 129,50 TL.
Oyuncak: Locopoco, Batman 29,95 TL; Joker 29,95 TL.

Mehmet Çağan Karakocan
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Vitrini

Eşofman Altı: Brandroom Kids 54,00 TL.
Sweatshirt: Brandroom Kids 78,00 TL.
T-Shirt: Brandroom Kids 50,00 TL.
Ayakkabı: Marks & Spencer 79,95 TL.
Çanta (Cars 3 Boyutlu Çekçek Çanta): 
Comics & Cartoons 159,00 TL..

T-Shirt: Karamela 49,90 TL.
Tayt: Karamela 34,90 TL.
Ayakkabı: Karamela 95,00 TL.
Pixel Çanta: Karamela 199,00 TL.
Şaç Bandı: Karamela 19,90 TL.
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Moda

Mont: Benetton 159,95 TL.
Sweatshirt: Benetton 79,95 TL.
Eşofman Altı: Benetton 49,95 TL.
T-Shirt: Benetton 39,95 TL.
Ayakkabı: Karamela 149,00 TL.
Çanta: Trunk & Co 199,00 TL.
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Vitrini

Mont: Bebeğim 239,00 TL.
Elbise: Bebeğim 189,00 TL.
Ayakkabı: Bebeğim 37,70 TL.
Oyuncak: Armağan Oyuncak 150,00 TL.
Aksesuar (Taç): Bebeğim 19,90 TL.
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Kagıt˜Bebek
Aşağıda yer alan kıyafetleri 

kenarlarından dikkatlice keserek 
bebeğinize yeni kıyafetlerini 

giydirebilirsiniz.
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Sanatçılar, tanışmak
ve birlikte resim yapmak 

için seni Panora’da 
bekliyor!

Efe Kasaplar: 5 Ekim Pazartesi - 6 Ekim Salı  
Şükran İstanbullu:  8 Ekim Perşembe - 9 Ekim Cuma  

Mine Arasan: 13 Ekim Salı - 14 Ekim Çarşamba  
Nihat Evren Derman: 21 Ekim Çarşamba - 22 Ekim Perşembe

Lütfen 0312 490 42 50 no’lu telefondan rezervasyon yaptırın.



Perşembe
1. Atölye: 10.30–11.30

2. Atölye: 11.30–12.30

Salı
1. Atölye: 10.30–11.30

2. Atölye: 11.30–12.30

1–30 Kasım

Cumartesi–Pazar
1. Atölye: 14.00–15.30

2. Atölye: 16.00–17.30

PANORA
ÇOCUK ATÖLYESİ’NDE

BU AY
Eğlenceyi Sonbahar 

Renklerine Boyuyoruz



Armağan Oyuncak
Comics & Cartoons Store
B&G Store
Bebeğim
Imaginarium

Brandroom Kids
Loco Poco
Gap Kids&Baby
Mothercare

Karamela
Panço
Marks&Spencer

UNUTMA EN 
SEVDİĞİN MARKALAR

PANORA’DA


