
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
RESİM YARIŞMASI
YARIŞMA KONUSU:  SERBEST

BiRiNCiYE 10.000 TL.
iKiNCiYE 7.000 TL.

ÜÇÜNCÜYE 5.000 TL.
MANSiYON ÜÇ AD. 3.000 TL.

ÖDÜLLER

KATILIM TARİHLERİ
03 MART
04 NiSAN

www.kucukcekmece.bel.tr

SEÇİCİ KURUL

                   Beral MADRA  Sanat Eleştimeni / Küratör

              Prof. Devrim ERBİL Ressam / Devlet Sanatçısı

         Prof. Mehmet KAVUKÇU Atatürk Ünv. Güzel. San. Fak. Öğrt. Gör.

       Prof. Zeliha AKÇAOĞLU Ressam / Anadolu Ünv. GSF. Resim Bölüm Başkanı 

   Ersan ULUSAN Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Spor Müdürü

Erkan DOĞANAY Küçükçekmece Belediyesi Görsel Sanat Yönetmeni 

Oktay DURAN artON Galeri

                          Yarışmamız, seçici kurul ve onların birinci derece yakınları, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı
                        çalışanları dışında tüm halkımıza, amatör/profesyonel ressamlarımızın katılımına açıktır.  
                      Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1 (BİR) eseriyle katılabilir. 
                    Yarışmaya katılacak olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir. 
                  Yarışmaya verilecek olan çalışmaların kısa kenarı 80 cm.den az, uzun kenarı ise 200 cm.den fazla olmamalıdır. 
                Çalışmalar sergilenmeye hazır bir biçimde elden ya da kargo ile teslim edilmelidir. 
             (Kargo ve posta ile gönderilenler eserlerin hasar görmesi ve belirtilen tarihlerden sonra ilgili adrese
           ulaşması Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın sorumluluğunda değildir.) 
         Yarışma için teslim edilecek 1 (BİR) çalışma ile birlikte  A-4 kağıdını aşmayacak biçimde sanatçının
       kısa özgeçmişi ve bir fotoğrafını, çalışmasına ait teknik bilgiler, çalışmasının fiyatı ve sanatçıya ait başka 
     çalışmalardan oluşan en az 5 (BEŞ) çalışma görselini (JPG formatta) CD'ye kaydedilerek bir zarf içerisinde
   başvuruda teslim etmeli ya da kargo ile gönderimlerde esere eklenmelidir.  
Yarışma başvurusu için teslim edilen belge, cd ve benzeri materyaller geriye iade edilmez.

www.kucukcekmece.bel.tr/resimyarismasi 
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