
Kötü kalpli üvey anneleri, yalnız prensesleri, açgözlü kralları, kurnaz 
tilkileri, acımasız cadılarıyla masallardaki büyülerin, aşkların, ihanet 
ve maceraların ilham kaynağı olduğu bu çarpıcı kitapta dünyaca 
ünlü sanatçı Shaun Tan, okura masalların belkemiğini oluşturan 
güzelliği, dehşeti, tekinsizliği ve çokanlamlılığı bu kez heykeller 
aracılığıyla gösteriyor. Neil Gaiman ve ünlü masal uzmanı Jack 
Zipes’in önsözlerine yer verilen, sanatseverleri ve masal meraklılarını 
kalbinden vuracak kitabın sayfalarında seçme alıntıların yapıldığı 
toplam yetmiş beş masal, Shaun Tan’in yaratıcı ellerinde yeniden 
hayat buluyor. Masal dünyasına eşi benzeri olmayan bir boyut 
kazandıran kitap, aynı zamanda koleksiyon değeri de taşıyor. Grimm 
Masalları, okurlarını masalsı ve hafıza tazeleyici bir yolculuğa davet 
ediyor.

Konu: 

Şakıyan Kemikler
Grimm Masallarının büyüleyici atmosferini görsel bir şölene dönüştürerek, hayal 

gücümüzün ve belleğimizin derinliklerinde yer alan duyguları gün yüzüne çıkaran 
düşündürücü bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Sanatın farklı dallarını 
harmanlayarak okura 
yeni bir bakış açısı ve 
yorum fırsatı sunuyor.

• Özenle seçilmiş 
alıntılarıyla heykel ve 
edebiyat arasında 
sağlam bir bağ kuruyor.

• Masallara, heykeller 
aracılığıyla farklı bir 
anlama kazandırarak, 
okuru düşünmeye itiyor. 

• Alışılmışın dışında bir 
anlam bütünlüğü kurarak 
görsel okuma fırsatı 
sunuyor.

• Masal severler için 
ideal bir kitap. 

1. Kitaptan öğrendiğiniz masallar 
neler? Bunları neden ilk defa duymuş 
olabilirsiniz?

2. Heykeller, masalların vermek 
istediği mesajı yansıtabiliyor mu? 
Örneklendirin.

3. Kitaptaki resimlerle masalları 
birlikte düşündüğünüzde farklı bir 
deneyim yaşadınız mı? Farklı sanat 
dalları birbiriyle harmanlandığında 
daha güçlü bir ifade şekli gelişiyor 
mu? 

4. En sevdiğiniz heykel hangisiydi, 
neden? Tartışın.

5. Işık, gölge ve boyut kullanımı, 
masallara nasıl bir özellik 
kazandırmış? Heykel yerine resim 
görüyor olsanız algınızda ne değişirdi? 

6. Heykellerdeki karanlık ve aydınlık 
dengesi, doku ve kullanılan ana 
malzemeler sizde nasıl duygular 
uyandırıyor?

1. Masallardan birini seçin ve 
tamamını okuyun. Daha sonra Shaun 
Tan’in bu masal için yaptığı heykeli 
değerlendirdiğiniz bir kompozisyon yazın. 

2. Seçtiğiniz bir masaldan ilham alarak 
görsel bir çalışma hazırlayın. Seçeceğiniz 
ifade türünde özgürsünüz; dilerseniz beste, 
resim, çizim veya kolaj hazırlayabilirsiniz. 
Hazırladığınız eserleri bir sınıf sergisi 
yaparak herkesle paylaşabilirsiniz.

3. Grimm Kardeşler’in masalları daha 
önce nerelerde kullanılmış, ne şekilde 
yorumlanmış araştırın. Daha önceki 
çalışmalarla Shaun Tan’in heykellerini 
karşılaştırın. Bulgularınızı bir sunum 
haline getirin ve sınıfla paylaşın. 

4. Dünya masal tarihini araştırın. 
Günümüze kadar gelen masalların kaynağı 
nedir? Nasıl oluşmuş ve nasıl yayılmıştır? 
İlk örnekleri ne şekildedir? Bu konuda 
fikirlerinize de yer verdiğiniz kısa bir 
kompozisyon yazın.
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