Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Şartnamesi
Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve sanatçılara
destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat işbirliğiyle düzenlenen
yarışma sonucunda verilecektir.
Katılım koşulları:
1. Yarışma; T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
2. Yarışmaya 40 yaş altındaki sanatçılar başvurabilir.
3. Yarışma; resim, fotoğraf, video, heykel, seramik, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik
gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
4. Yarışma teması “Güzelliğin Yavaş Oku / Zamanın Şimşeği”
“Güzelliğin yavaş oku Nietzsche'nin güzellik konusunu değerlendirirken yaptığı tanım.
Nietzsche, aniden insanı vuran değil, onu yavaş yavaş saran bir güzelliğin daha üstün
olduğunu düşünüyordu. Bu güzelliğin neticede rüyalarımıza sızacağından ve bizi bütünüyle ele
geçireceğindan bahsediyordu. Kim bilir belki de, işleseydi bu süreç, o güzellik tarafından ele
geçirilmiş insanların yaratacağı dünya daha iyi bir dünya olacaktı. Oysa çok hızlı bir dünyada
yaşıyoruz. Zaman bir şimşek gibi çakıp geçiyor. Her şey gitgide daha fazla ışık hızına erişmek
peşinde. Haberleşme, yeni medyaların kullanımı, üretilen imgeler, yayılım, her şey bu şimşek
hızında yaşanıyor. Güzeli de bu koşullarda yaşayacağız. O zaman ne olacak, bizi sarmayan,
bize nüfuz etmeyen, bizi kuşatmayan bir güzellikse söz konusu olan, dünya da güzelden
arınacak, soyutlanacak mı?”
5. Sanatçılar, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabileceklerdir.
6. Sanatçılar, yarışmaya daha önce sergilenmemiş birden fazla eserle katılabilirler.
Başvuru:
1. Başvurular internet sitesi üzerinden ve posta yoluyla yapılabilir.
2. www.akbanksanat.com/akbank_gso web sitesinden yapılacak olan başvurular;
a. Başvuru formu,
b. Sanatçı özgeçmişi,
c. Sanatçının çalışmalarının yer aldığı portfolyo,
d. Eser hakkında sunum yazısı ve teknik özellikleri (ebat, üretim tarihi, kullanılan teknik),
e. Eser görselleri; 100 dpi çözünürlüğünde ve toplamda en fazla 4 MB olmalıdır.
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Video ve ses dosyaları; internet üzerinden paylaşım için URL bağlantısı veya WeTransfer,
Dropbox gibi paylaşım siteleri üzerinden dosya gönderilebilir.
Posta yoluyla yapılacak olan başvurular;
a. Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması Akbank Sanat İstiklal Cad No: 8 34435
Beyoğlu İstanbul adresine gönderilebilir.
b. Başvuru formu
c. Sanatçı özgeçmişi,
d. Sanatçının çalışmalarının yer aldığı portfolyo,
e. Eser hakkında sunum yazısı ve teknik özellikleri (ebat, üretim tarihi, kullanılan teknik),
f. Eser görselleri; DVD’ye kaydedilmiş olmalıdır.
g. Video ve ses dosyaları; DVD’ye kaydedilmiş olmalıdır.
Başvuruların 28 Şubat 2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 28 Şubat 2017
tarihinden sonra Akbank Sanat’a teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yapıtların nakliyesi ve sigortalanması Akbank Sanat tarafından karşılanacaktır.
Başvuru için gönderilen dosyalar iade edilmeyecektir.
Yarışma için orjinal eser gönderilmemesi rica olunur.
Başvuru yapan sanatçılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu
konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine
aittir.

Değerlendirme:
Sergilenecek eserler ve ödüller, jüri değerlendirmesi ile belirlenerek, Akbank Sanat’ta Nisan – Mayıs 2017
tarihleri arasında düzenlenecek olan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır. Sergide yer alan
eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Ödül kazanan sanatçılar sergi açılış davetinde duyurulacaktır.
Jüri:
Yarışma jürisi Akbank Sanat websitesinde duyurulacaktır.
Ödüller:
Jüri değerlendirmesi sonucunda;
 Birinci seçilecek olan eser, Akbank Sanat Ödülü ve 15.000 TL,
 İkinci seçilecek eser 10.000 TL,
 Üçüncü seçilecek eser ise 5.000 TL para ödülüne hak kazanacaktır.
Verilecek ödül sayısı, yarışma jürisi tarafından belirlenecektir.

Yarışma Takvimi:
Başvuru Tarihleri: 01 Aralık 2016 – 28 Şubat 2017
Sergi süresi: Nisan – Mayıs 2017
Başvuru formunu dolduran tüm katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.

