
Sanat. Müzik. Keyif.

Keyifli bir ortamda ve güzel müzikler eşliğinde sonunda

kendinizi bile şaşırtacak eserler yaratacaksınız!

Masterpiece etkinliklerine katılmak için hiçbir tecrübe ya da yeteneğe ihtiyacınız yok.

Hatta daha önce deneyimlemediyseniz çok daha keyifli.

Masterpiece etkinlikleri bir kurs değil, sanat ile dolu geçireceğiniz bir keyif seansı.

Sonunda evinize, ofisinize götürüp asabileceğiniz, arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz

size ait bir eseriniz olacak.

Müzik ve gerekli tüm malzemeler bizden.

Sanat konuşuyoruz, kendimiz üretiyoruz, çok eğleniyoruz.

Bekleriz!







Sanatçımızın adım adım yönlendirmesi ile

kendi ‘başyapıtınızı’ yapacaksınız!

Yetenek ya da deneyime gerek yok. 

Sıradışı bir yağlı boya deneyimine hazır olun.

Süre : 2- 3 saat





Adım adım kile hayat veriyoruz!

Ellerinizle kile şekil verirken,

hem stres atacak hem de keyif dolu bir

heykel deneyimi yaşayacaksınız.

Süre: 2- 3 saat





Ham bir ahşap parçasını dekortif bir 
sanat

eserine dönüştürmek sizin elinizde.

Renklerinizi seçin, çivilerinizi çakın

ve sıra iplerde…

Yepyeni bir deneyime hazır olun!





Bir Osmanlı geleneği, suya resim yapma

sanatı olan ebru bu şimdi sizlerin ellerinde hayat 
buluyor. İster kağıda isterseniz de eşarplara 

yapabileceğiniz ebru kez ipek eşarplar

üzerinde hayat buluyor. Üstelik bu eşarpları

kullanabilir ya da hediye edebilirsiniz.





Mini mini bitkiler ve çeşit çeşit kaktüslerle

kendi dünyamızı yaratıyoruz!

Toprağa dokunarak stres atmanın

en güzel yolu.

Süre: 2-3 saat





Doğadan aldığımız ilhamla;

kuru ve şoklanmış çiçekler,

taşlar, boncuklar kullanarak ahşap üstüne

rengarenk tasarımlar yapıyoruz.

Süre: 2-3 saat





Başta kağıt olmak üzere, atık maddeleri

değerli eşyalara dönüştürerek

’ileri dönüşüm‘ sağlıyoruz.

Süre: 2-3 saat





Vurmalı ve üflemeli Afrika çalgıları ile

gerçekleştirilen ritim etkinliğinde bazen

orkestra şefi oluyor bazen de etnik bir 
şarkıyı

hep bir ağızdan söylüyorsunuz.

Müziğin rahatlatıcı doğasının keyfini 
çıkarın!

Süre: 2-3 saat





İş ve özel hayatımıza günlük rutinlerin

dışında farklı açılardan bakabilmenizi, empati

kurup eğlenerek, aslında bildiğimiz fakat

hayata geçirmediğimiz bir çok davranışı

sahnede hatırlamamızı ve tekrarlamanızı

sağlıyoruz.

Süre: 2-3 saat





Bu atölye içimizde ve etramızda ses dahil hareket 
eden her şeye dair bir araştırma…

Bir buçuk saatlik bu atölyede sound painting isimli 
evrensel işaret dili aracılığıyla doğaçlama ve

anda kompozisyon prensipleriyle kolektif olarak 
müzik yaratmanın keyfine varacağız.

Süre: 2-3 saat



Bu kez resimlerimizi tuvale değil, 
ahşap tabakalar üstüne yapıyoruz. 

"Dekoratif Ahşap Boyama" 
workshop'unda ahşap boyamanın 
detaylarına yönelik anlatımlardan 

sonra Masterpiece’in keyifli 
ortamında bu güzel deneyimin 

tadını çıkaracaksınız. 

Süre: 2-3 saat



Kestik!

En sevdiğiniz filmi izlerken aynı anda 
yağlı boya resmini yapmak ister 

misiniz? 

Bütün hazırlıklar ve patlamış 
mısırlar bizden! Sizin yapmanız 

gereken bu keyif seansının tadını 
çıkarmak!









ZEMİNE GEÇİCİ BİR SÜRE YERLEŞTİRİLECEK

RESİM

Seçilecek görsel birkaç saat süren bir

çalışmayla dilediğiniz yere entegre ediliyor.

ZEMİNDE KALICI ESERİN YAPILIŞ
AŞAMALARI

Eserin yapılacağı yüzeyin seçilmesi ve
çalışma ortamının uygun hale getirilmesi

Eser çizimi ve astar boyası, kurumaya bırakılması
Eserin boyanması ve kurumaya bırakılması





Masterpiece string art duvar çalışmaları evlerinize, işyerlerinize sanat getiriyor!

Rengarenk iplerle dilediğiniz çalışmayı odanıza, ofisinize yaptırabilir; şirket logonuzu sanatla renklendirebilir ya da 
özel günlerde sevdikleriniz için kocaman ve kalıcı sanatsal hediyeler yaptırabilirsiniz!



HEDİYE KİTLERİ İÇERİĞİ
Öğrenciler, ev hanımları, tüm 

çalışanlar!
Vaktimiz yok, atölyeye gelemiyoruz 

dediniz, bizler de düşündük ve
sizin için Masterpiece hediye

kitlerini yaptık.
Resim, heykel ya da string art 

kitlerinden
dilediğinizi seçin ve Masterpiece 

deneyimini
evinizde, ofisinizde yaşayın!

RESİM
Tuval + Boya+ Fırça 

HEYKEL
Heykel altlığı + Kil + Modelaj 

Kalemleri
STRING ART

Ahşap + İp + Çivi+ Çizim Taslağı



Sevdikleriniz için bir hediye kutusu

düşünün…

El yapımı ebru desenli ve tamamen size özel

tasarım ipek fularların renkleri sevdiklerinizin

ruhuna renk katarken, boynunda, bileğinde

ya da saçında sanat eseri gibi dalgalanacak…

Üstelik kutuda, dilediğiniz Masterpiece

etkinliğine katılabileceğiniz

hediye bir bilet de olacak.

Sevdikleriniz için hazırlanan sanat dolu

hediye kutuları için bizimle iletişime

geçmeniz yeterli. Sonrasında biz sevgimizi ve

sanatımızı katarak paketinizi istediğiniz

adrese ulaştırıyoruz.




