Sevgili öğrenciler,
Nisan ayında Pera Müzesi’ni ilginize sunuyoruz! Süreli ve koleksiyon
sergileri, sinema ve eğitimleri ile oldukça zengin etkinlik seçeneği sunmaktadır.

Pera Müzesi Hakkında
8 Haziran 2005’te açılan Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın nitelikli
ve geniş ölçekli kültür-sanat hizmeti vermek amacıyla kurduğu bir özel müzedir.
Orijinali 1893 yılında mimar Achille Manoussos tarafından tasarlanan Bristol
Oteli binasının, 2005'te cephesi korunarak çağdaş ve donanımlı bir müze olarak
renove edilmesiyle inşa edilen yeni binasında faaliyet göstermektedir.
Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ait “Oryantalist Resim”, “Anadolu
Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya Çini ve Seramikleri” koleksiyonlarını ve bu
koleksiyonların temsil ettiği değerleri; sergiler, yayıncılık ürünleri, sözlü
etkinlikler, eğitim etkinlikleri ve bilimsel çalışmalar aracılığıyla kamuyla
paylaşmakta, gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlamaktadır.
Aralarında Tate Britain, Victoria ve Albert Müzesi, St. Petersburg Rus
Devlet Müzesi, JP Morgan Chase Koleksiyonu, New York School of Visual Arts,
Maeght Vakfı gibi dünyanın önde gelen müze, koleksiyon ve vakıflarıyla ortak sanat
projeleri üreten Pera Müzesi, düzenlediği dönemli sergilerle, “Jean Dubuffet”,
“Henri Cartier-Bresson”, “Rembrandt”, “Niko Pirosmani”, “Josef Koudelka” “Joan
Miró”, “Akira Kurosawa”, “Marc Chagall”, “Pablo Picasso”, “Fernando Botero”, “Frida
Kahlo”, “Diego Rivera”, “Goya” gibi dünyanın usta sanatçılarının yapıtlarını ülkemiz
sanatseverleriyle buluşturmuştur. Açıldığından bugüne her yıl ulusal ve uluslararası
eğitim ve sanat kurumlarıyla işbirliği yaparak genç sanatçıları destekleyen sergiler
de düzenleyen Pera Müzesi, tüm sergilerini kitaplar, sözel etkinlikler ve çocuk
eğitim programlarıyla da desteklemektedir. Dönemsel programları ve

etkinlikleriyle dikkat çeken Pera Film ise ziyaretçilere ve sinema meraklılarına,
klasiklerden bağımsız filmlere, animasyon ve belgesellere uzanan, kimi zaman
sergilere paralel kapsamlı gösterimler düzenlemektedir.
Kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği etkinliklerle Türkiye’nin en nitelikli,
öncü ve sevilen müzelerinden biri haline gelen Pera Müzesi kentin bu çok canlı
bölgesinde çağdaş bir müze-kültür merkezi olarak hizmet vermektedir.

Ziyaret Saatleri
Salı - Cumartesi 10:00 - 19:00
Pazar
12:00 - 18:00
Müze Pazartesi günleri kapalıdır.
Uzun Cuma
Pera Müzesi her Cuma 18:00 - 22:00 arası ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.
Özel Günler
Müze, Şeker ve Kurban bayramlarının birinci günüyle yılbaşı tatilinde kapalıdır.

Giriş Ücretleri
Tam: 20 TL
İndirimli: 10 TL (12 yaş üstü öğrenciler, öğretim görevlileri, 60 yaş ve üstü)
Grup: 15 TL (10 kişi ve üstü)
Ücretsiz: Pera Müzesi Dostları, Genç Çarşamba (öğrenciler), engelliler ve her
engelliye refakat eden bir kişi, 12 yaş ve altı çocuklar, ICOM kart sahipleri,
MMKD üyeleri ve basın mensupları.
Müzekart+ sahipleri yılda bir defaya mahsus olmak üzere Pera Müzesi'ni
ücretsiz olarak ziyaret edebilir, Artshop ve PeraCafé’de %15 indirimden
faydalanabilirler.

Museum Pass sahipleri ise Pera Müzesi'ni %20 indirimli olarak ziyaret edebilir,
Artshop ve PeraCafé’de %15 indirimden faydalanabilirler.
ADRES: Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:65, 34430 Beyoğlu/İstanbul.

