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6 mayıs 2018
açılış

17 mayıs 2018

Müze Evliyagil bünyesinde kısa süreli sergi
ve projelerin de gerçekleştirildiği ArtOda, her
yıl gerçekleşmesini hayal ettiğimiz bir açık
çağrının ilkini yapmaya hazırlanıyor. “Alfa
2018”, Ankara’da genç sanatçılara itici bir güç
olabilmek adına, her sene değişmek koşuluyla
bir sanatçı, bir koleksiyoner, bir küratör ve bir
akademisyenin oluşturduğu jürinin vereceği
karar doğrultusunda, daha önce kişisel sergi
açmamış bir genç sanatçının ilk sergisini
gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yalnızca Ankara’da bulunan üniversitelerin
resim, heykel, seramik, fotoğraf, video, grafik
tasarım bölümlerinin lisans, yüksek lisans veya
doktora programlarına devam eden veya bu
programların birinde öğrenimlerini tamamlamış
kişilerin başvurularına açık olan “Alfa 2018” için
son başvuru tarihi 6 Mayıs 2018 Pazar günü,
gerçekleşecek olan serginin ise açılış tarih
ve saati 17 Mayıs Perşembe saat 18.00 olarak
belirlendi.

jüri
Deniz Artun, Küratör
Necla Rüzgar, Akademisyen/Sanatçı
Erdal Duman, Sanatçı
Sarp Evliyagil, Koleksiyoner

Başvuru Koşulları
> Başvurular her tür malzeme ve tekniğe açıktır
> Katılımcıların yalnızca Ankara’da
bulunan üniversitelerin resim, heykel,
seramik, fotoğraf, video, grafik tasarım
bölümlerinin lisans, yüksek lisans veya
doktora programlarına devam eden veya
bu programların birinde öğrenimlerini
tamamlamış olmaları gerekmektedir.
> Katılımcıların 1 Ocak 2018 tarihinde
35 yaşından gün almamış ve daha önce kişisel
sergi açmamış olmaları gerekmektedir.
> Finalist olan katılımcı, Alfa 2018 sergisinde,
başvuru sürecinde sunacağı eserlerin birebir
aynısını sergilemek zorundadır. (Seriye
uygunluğa göre sonradan eklemeler yapılabilir.)

Başvurular için Yapıtların
Sunumu ve Teslimi
> Başvuruda en fazla 15 yapıttan oluşan
ve tamamı bitmiş çalışmalardan oluşan
PDF formatında hazırlanmış bir portfolyo
sunmalıdır.
> Katılımcılar eser görsel dosyalarının
isimlerini künye olarak kaydetmelidirler.
Örn.: “sanatçının adı, eserin adı, teknik, yıl, varsa
edisyon sayısı)
> Başvurular CD, DVD olarak Müze Evliyagil’e
ziyaret gün ve saatleri arasında (perşembeden
pazara 11.00-17.00 saatleri arasında) teslim
edilmeli veya info@muzeevliyagil.com adresine
gönderilmelidir.
> Çalışmalarla ilgili görseller en fazla
15MB boyutunda olmalıdır.
> Video eserler ile başvuracak katılımcılar,
eserlerinin linklerini başvuru dosyalarına
ekleyerek veya WeTransfer üzerinden
info@muzeevliyagil.com adresine
gönderebilirler.
> Sanatçının özgeçmişi ve iletişim bilgileri
aynı dosyada bulunmalıdır.
> CD/DVD’lerin üzerinde adayın ismi ve “Alfa
2018” ibaresi yer almalı ve bir zarf içerisinde
teslimi yapılmalıdır. Eğer başvuru internet
ortamından yapılacaksa aynı bilgilerin
e-postada belirtildiğinden emin olunmalıdır.
> Teslim için son tarih 6 Mayıs 2018’dir.
> Önerilen eserler, sergileneceği kesinleştiği
takdirde “Alfa 2018” sergisi süresince başka hiç
bir yerde sergilenemez.
> Eksik başvurular değerlendirilmeye
alınmayacaktır.

Turgut Özal Bulvarı
Şevket Evliyagil Sokak No: 1
İncek / Ankara
t (312) 460 11 06
e info@muzeevliyagil.com
www.muzeevliyagil.com
/ muzeevliyagil

> Başvurularını tamamlayıp gönderen
katılımcılar “Alfa 2018” kurallarını kabul etmiş
olur.

