
Wallraf-Richartz-Müzesi 
& Corboud Vakfı
Willi ile Ortaçağ’dan 19. Yüzyıla yolculuk 

Müzemiz size uzun zaman önce yaşamış sanatçıların resimlerini 
gösteriyor. Wallraf büyük ustaların eserlerinin olduğu bir resim 
galerisidir. Koleksiyonumuzdaki bazı resimler 700 yaşındadır. 
Diğerleri hemen hemen 100 sene evvel yapılmıştır. Bunların çoğu 
heyecan verici hikayeler anlatıyor. Bazılarını tanımaya ne dersin? 
O zaman Wallraf Müzesi’ne gel, enformasyon gişesinden dosya ve 
seçeceğin bir resim (Almanca) ve alıştırma sayfalarını al ve müzeyi 
gezerken bunları doldur.

Müze rallisine sende katıl! 
…ve sonunda genç Wallraf sanat uzmanı madalyasını al! 

Enformasyon ve ödev
”Willi sinek“ seni takip edip sana nereye gitmen gerektiğini 
gösterecek. Ama önce sineği bulman gerekiyor: 1. Kata git. 
Düz gittiğinde, içinde kilise oturma sıraları ve katlanan resim 
levhalarının bulunduğu büyük bir salona gireceksin. Elindeki resimi 
orada ara. Orası Willi´nin evidir.
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Bilgi Kutusu
Sanatçı Claude Monet’nin bahçesinde içinde nilüferlerin olduğu kü-
çük bir gölet vardı. Orada, ışığın suya nasıl yansıdığını takip ederdi. 
Bütün renkler değişiyordu: Nilüfer çiçeği, yaprakları, gölge ve su 
her seferinde başka görünüyordu. Monet kendini resim yapmaktan 
bir türlü alıkoyamadı...

Ödev:
Yanına kâğıt ve resim malzemesi alıp doğaya çık. En iyisi yanına 
pastel tebeşirleri al. Suyun olduğu bir yer ara: 
Göl veya bir gölet. Suyun kenarına oturup, gün 
ışığının sudaki renkleri nasıl değiştirdiğini izle ve 
izlerkende aşağıdaki linkten (yandaki QR-kodu) 
müzik dinle. Müzik sana renklerin melodisiyle 
eşlik edip yardımcı olacaktır.

Renklerini spontane seçip hemen resim yapmaya başla! Sonradan 
parmaklarınla renkleri birbirine karıştırıp iç içe geçecek şekilde 
çalış. Işık değiştiğinde, mesela güneş birden bulutların arkasında 
kaybolunca, yeni bir kâğıt alıp yeni bir resime başla! Monet de aynı 
anda birden fazla tuval üzerine resim yaptı ve heryerde ayni bakış 
acısıyla, ama farklı ışık ile…
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