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MICRO-FOLIE NEDİR?
Micro-Folie «Küçük Çılgınlık» Fransa’nın önde gelen müze, bilim ve kültür 
kurumlarında sergilenen eserleri geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen 

bir sanal müze projesidir. 

 Fransa’nın en büyük kültür ve bilim parkı olan La Villette’in Fransız Kültür Bakanlığı 
ve Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirdiği Micro-Folie, ziyaretçileri 
Fransız müze, bilim ve kültür kurumlarında sergilenen eserlerden oluşan zengin bir 
seçkiyle buluşturuyor.  
 Micro-Folie dijital müzesi tarafından sunulan eserler, Versailles Sarayı, Louvre 
Müzesi, Pompidou Merkezi, Picasso Müzesi, Jacques Chirac Branly Müzesi, Paris 
Filarmoni Müzik Sitesi, Ulusal Müzeler Birliği ve Universcience Bilim Sitesi gibi Fransa’nın 
en önemli kültür kurumlarının bünyesinde sergilenen eserlerdir.
 Bu projede yer alan kurumlar, Fransa Kültür Bakanlığı ve Avrupa ve Dışişleri 
Bakanlığı’nın da işbirliğiyle, La Villette’in hayata geçirdiği kültür ve sanat eğitimi, 
dayanışma ve birlikte yaşamaya dair unsurlara eşit erişim prensibini destekler.   
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MICRO-FOLIE «KÜÇÜK ÇILGINLIK» 
DİYARBAKIR’DA !

© Arnaud Robin © Arnaud Robin

© Baris Barlas

Micro-Folie «Küçük Çılgınlık» dijital müzesi 14 Kasım 2019’da 
Diyarbakır Önce Çocuklar Derneği’nde ziyarete açılıyor. 

 14 Kasım’da Diyarbakır Önce Çocuklar Derneği’nde ziyarete açılan Micro-
Folie, ziyaretçilerini yeni teknolojiler aracılığıyla yüzyıllar öncesinden günümüze kadar 
uzanan bir kültür ve sanat yolculuğuna çıkarıyor. Dijital Müze ziyaretçileri, Fransa’nın 
önde gelen müze, bilim ve kültür kurumlarından ilgilerini çeken eserleri tabletler ve dev 
ekrandan inceleyerek hiç görmedikleri bir dünyaya adım atacaklar.

 Micro-Folie dijital müze projesi, her yaştaki izleyicilerine, Fransa’daki 12 önemli 
müze ve kurumda bulunan 250 başyapıtı dev ekranda görme ve tabletler üzerinde 
inceleme olanağı sağlıyor. 
Proje dahilinde, Versailles Sarayı, Pompidou Merkezi, Louvre Müzesi, Picasso Müzesi, 
Quai Branly, Philarmonie, Universcience ve Ulusal Müzeler, Grand Palais gibi ku- 
rumlarda yer alan 250 dev sanat eseri rehber eşliğinde dev ekrandan ve özel bir 
uygulama ile tabletlerden izlenebilecek. Ziyaretçiler, seçtikleri eserlerin bilinmeyen 
yönlerini  ve  hatta  sırlarını  keşfederek  tablet  üzerindeki  uygulama  yardımıyla  puzzle   
gibi oyunlar oynayabilecek.

 Rehber eşliğinde sanal müze turu ücretsiz olup, haftanın 6 günü çocuk ve yetişkin 
tüm Diyarbakırlılar’ın ve özellikle okulların ziyaretine açıktır.

 Micro-Folie izleyicilerine büyük kültürel kurumların hazinelerine dijital ortamda 
ulaşılabilirlik sağlamak, yeni eserlerin yaratılmasına öncülük etmek ve fikir alışverişinin 
yapılacağı bir ortam yaratmayı hedefleyen pedagojik bir kültür projesidir. 

 Institut français Türkiye, Fransa dışında ilk kez 2017 yılında İzmir’de ve 2018 yılında 
da Ankara’da gerçekleştirdiği ve özellikle eğitim kurumlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan 
projeyi Diyarbakır’da hayata geçirmekten büyük heyecan duymaktadır.
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DİJİTAL MÜZE

Versay Sarayı

Ziyaretçiler, bir dizi resim ve video ile sanatın ve mimarinin başyapıtlardan oluşan olağanüstü koleksiyonları 
keşfedecek, Versay Sarayı’nın büyüklüğüne ve görkemine tanık olacaklar.

Pompidou Merkezi

Farklı sanatsal disiplerin birleşiminden oluşan modern ve güncel 28 başyapıt görülebilir : resim, heykel, grafik 
sanatlar, tasarım, nesneler, filmler...
Ziyaretçiler seçtikleri eseri kendi başlarına ya da rehber eşliğinde derinlemesine inceleyebilecekler.
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Louvre Müzesi 
Ziyaretçiler dünyanın en büyük müzesi olan «Kralların Sarayı»nı hem tarihi ve mimari açıdan hem de zengin 
koleksiyonları aracılığıyla keşfedebilecekler.

Picasso Müzesi, Paris 
20. yüzyılın en büyük sanatçılarından olan Pablo Picasso’nun eserlerinden bazılarını daha yakından 
incelemek için harika bir fırsat.

Müzik Sitesi-Paris Filarmoni 
Ziyaretçiler Müzik Sitesi’nin eşsiz arşivinde yer alan, büyük müzisyenler tarafından seslendirilen, 
klasik, caz, pop ve dünya müziklerinin başyapıtlarının videolarını izleyebilecek. 
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Ulusal Müzeler Birliği
Ulusal Müzeler Birliği koleksiyonundan rönesans, modern sanat ve klasik resim sanatından örnekler 
izlenebilir.

Universcience
Keşif Sarayı ve Bilim Müzesi’nin birleşiminden oluşan Universcience, bilimi tanıtıp sevdirmeyi, bilim-
sel ve teknik kültürü teşvik etmeyi amaçlar.
Her yaştan ziyaretçiler, bilim ve teknolojinin temel prensiplerine dair videolar izleyebilir.
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AÇILIŞ : 14 KASIM, 18:00

MICRO-FOLIE DİYARBAKIR

OKUL YA DA GRUP ZİYARETİ İÇİN REZERVASYON GEREKLİDİR
Okul ya da okul dışı grup ziyaretleri için ücretsiz ve rehberli sanal müze turu sunul-
maktadır, faydalanmak için lütfen rezervasyon yapınız. 

Öğrencileri ile birlikte dijital müzeyi ziyaret etmek isteyen öğretmenler, rezervasyon 
yaptıktan sonra, 250 eserden oluşan seçkiden istedikleri eserleri seçebilir, ya da 
hazır eser seçkilerinden birini tercih edebilirler.

Rezervasyon için :
0549 660 22 21

HALKA AÇILIŞ  15 KASIM, 10:00

PRATİK BİLGİLER

Önce Çocuklar Derneği

Diclekent mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı
Altın 4 sitesi C Blok altı No:53/E
Kayapınar, Diyarbakır
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INSTITUT FRANÇAIS TÜRKİYE
Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne ve Paris’te bulunan Institut français’ye bağlı olan Institut 
français Türkiye,  tüm dünya’daki 96 Institut français’den biridir. Ankara, İstanbul ve İzmir ol-
mak üzere üç şehirde faaliyet gösteren Institut français Türkiye, Türkiye’de Fransız kültürü ve 
Fransızca’nın tanıtımı  için hizmet verir, üniversiteler ve eğitim kurumları ile işbirliği içerisinde 
sunduğu pedagojik hizmetler ve bilim, sanat ve kültür projeleri ile iki ülke ilişkilerinin zengin-
leşmesine katkıda bulunur. 

Institut français Türkiye, yurtdışı Fransız Eğitim Ajansı’na (AEFE) bağlı Fransız liseleri, 
«FrancEducation» belgeli çift dilli eğitim kurumları, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü 
(IFEA), kültür-sanat ve eğitim kurumları, üniversiteler, belediyeler ve Adana ile Bursa’da 
bulunan Alliance française dernekleri ile kurduğu yakın işbirliği sayesinde sadece üç şehirde 
değil tüm Türkiye’de etkindir. 

Hizmetler
Fransızca kursları
DELF DALF diploma sınavları
Kütüphaneler ve Culturethèque online kütüphane
Kültür-sanat etkinlikleri
Eğitimde işbirliği projeleri
Bilimde işbirliği projeleri

İletişim
Sancak Mahallesi, Konrad Adenauer Cad. No:30, Yıldız, Çankaya / Ankara
+ 90 312 408 82 26
danisma.ankara@ifturquie.org

www.ifturquie.org

Turquie
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ÖNCE ÇOCUKLAR DERNEĞİ
Önce Çocuklar Derneği, çocuk hakları sözleşmesi çerçevesinde çocukların psiko-sosyal, 
kültürel-sanatsal gelişimi ve dilsel, zihinsel ve fiziksel gelişimine yönelik çalışmalar yapmak 
ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile 2017 yılında 
Diyarbakır’da kurulmuştur.
Dernek, kültür ve sanat alanındaki farklı tema ve konularda projeler geliştirerek, çocukların 
katılımı ve öncülüğünde üretimler yapmayı, bu üretimleri görsel medya platformları aracılığı 
ile olabildiğince çok fazla çocuğa ulaştırmayı amaçlamaktadır. Önce Çocuklar Derneği, yok 
olma riski ile karşı karşıya olan dil ve kültürlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması 
için yürütülen çalışmalara katkı sunacaktır. Çocukların Dünya mirası olan sanat çalışma-
larına erişim hakkını da savunan Önce Çocuklar Derneği, Mikro-Folie gibi çılgın projelerin 
parçası olmak, paydaşı olmak ve ev sahipliğini yapacak olmanın heyecanını ve onurunu 
taşımaktadır.
Önce Çocuklar Derneği, kuruluşundan bugüne Masallar Kardeştir Projesi, Çocuk Müzikali 
Projesi, Çocuklarla Felsefe Atölyeleri, Drama Atölyeleri ve Masal Atölyeleri ve Çocuk Hakları 
Atölyeleri ile Çocuk Çalışmaları Forumu’nu gerçekleştirdi. Önce Çocuklar Derneği’nin koor-
dinasyonu ve öncülüğünde, 17 kurumun katılımı ile SUR ÇOCUK FESTİVALİ gerçekleştirilir-
ken; bu festivali önümüzdeki yıllarda daha da büyütmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemekte-
dir.

İletişim

Diclekent mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Altın 4 sitesi C Blok altı No:53/E
Kayapınar, Diyarbakır
0549 660 22 21
info@oncecocuklar.org.tr

www.oncecocuklar.org.tr

mailto:info%40oncecocuklar.org.tr?subject=
http://www.oncecocuklar.org.tr
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Pınar Çorlu
İletişim Sorumlusu

+ 90 312 408 82 40
pinar.corlu@ifturquie.org
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No: 30, Yıldız, Çankaya, Ankara

Önce Çocuklar Derneği

Diclekent mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı
Altın 4 sitesi C Blok altı No:53/E
Kayapınar, Diyarbakır

0549 660 22 21
info@oncecocuklar.org.tr

mailto:pinar.corlu%40ifturquie.org?subject=
mailto:info%40oncecocuklar.org.tr?subject=

	info@oncecocuklar.org.tr
	pinar.corlu@ifturquie.org

