ArTTurkey JAPAN 2017

Machida City Museum of Graphic Arts -Tokyo

(26-30 Temmuz 2017)
JAPON SANAT MERKEZİ (JSM) tarafından Türk sanatı ve sanatçılarını Japonya’da tanıtmak üzere
ilki 3-8 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenerek Japonya’da şimdiye kadar yapılmış en büyük
güncel Türk sanatı sergisi olan ArTTurkey JAPAN sergisinin Japon sanatseverlerden gördüğü
yoğun ilgi nedeniyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilecektir. “ArTTurkey JAPAN 2017” (

/

NİTTOTEN 7) 26-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında yine dünyanın önde gelen sanat
müzelerinden Tokyo-Machida City Museum of Graphic Arts’da yapılacaktır.
Sergi sırasında ziyaretçilerin oylarıyla seçilecek üç esere “NİTTOTEN ÖDÜLÜ” verilecektir.
Kazananlar sergiyi takiben kamuoyuna duyurulacaktır. Tüm katılımcılara “ArtTurkey JAPAN
2017 Katılım Belgesi” verilecek ve eserleriyle birlikte Japonca-Türkçe-İngilizce dillerinde
hazırlanan online katalogda yer verilecektir.
Sergiye eserleriyle katılmak isteyen sanatçıların başvuru formunu doldurarak, katılım ücreti ve
tanıtım bilgileri ile birlikte en geç 23 Haziran 2017 tarihine kadar JAPON SANAT MERKEZİ’ne
başvurmaları gerekmektedir.
Sanatçıların aşağıdaki “Katılım Şartları”nı okuyarak eserlerinin ebat, malzeme, teknik açılardan
katılıma uygun olduğunu kontrol etmelerini ve kabul edilmeleri durumunda takvimde belirtilen
son tarihlere kesinlikle uymalarını önemle rica ediyoruz.

Katılım Şartları
1- Sergiye katılım aşağıda verilen teknik şartlara uymak kaydıyla yaş sınırı olmaksızın tüm
sanatçılara açıktır.
2- JAPON SANAT MERKEZİ, serginin temasına, teknik şartlarına veya genel yapısına uygun
bulunmayan eserleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu durumda eserler ve varsa
ödenmiş ücretleri sahiplerine iade edilir.
3- Teknik Şartlar:
a) Malzeme: Kağıt üzerine uygulanmış iki boyutlu eserler kabul edilecektir.
b) Boya: Mürekkep, akrilik, suluboya vb. su bazlı boyalar veya baskı.
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c) Teknik: Sumie, Nihonga, suluboya, illüstrasyon, kaligrafi, tezhip, ebru, minyatür, baskı,
karışık teknik vb. çağdaş ve geleneksel resim teknikleri. Bu yıldan itibaren fotoğraf
sanatı da dahil edilmiştir.
d) Konu: Konu serbest olmakla birlikte serginin bu yılki teması “Hayal” olarak
belirlenmiş olup eserlerin bu temayı öne çıkaracak bir içeriğe ve güçlü bir estetik
anlayışına sahip olmaları beklenir.
e) Boyutlar: Eserin çerçeveye yerleşecek paspartulu nihai ebatları F10 (53.0×45.5cm)
veya F12 (60.6×50.0cm) olarak belirlenmiştir. Japon çerçeve standartları gereği bu
ebatlara kesin olarak uyulması gerekmektedir.
f) Çerçeve: Eserler paspartulu ve çerçeveye yerleştirilmeye hazır bir şekilde teslim
edilecektir. Çerçeveleme işlemleri Japonya’da yapılacaktır.
4- ArtTurkey JAPAN 2017 Online Kataloğu: Eserler ve katılımcı sanatçılara ait bilgiler
Türkçe, Japonca ve İngilizce olmak üzere üç dilde hazırlanarak serginin resmi sitesi
artturkeyjapan.com adresinde yayınlanacaktır.
Sanatçı Tanıtım Bilgileri:
a) Başvuru Formu: Katılımcı ve eser bilgilerini içeren form artturkeyjapan.com sitesi
üzerinden online olarak doldurulacaktır.
b) Tanıtım Yazısı: Sanatçıyı tanıtan bir paragraflık kısa özgeçmiş.
c) Fotoğraf: Sanatçıya ait bir adet dijital fotoğraf.
5- Katılım ücreti: ArtTurkey JAPAN 2017 sergisi katılım ücreti ilk eser için 1.250TL, sonraki
her eser için %50 indirimli 625TL’dir.
6- Eser Teslim Tarihi: Eserler, en geç 23 Haziran 2017 (Cuma) tarihine kadar JAPON
SANAT MERKEZİ’ne posta ile veya elden iletilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak
başvurular kabul edilmez.

Önemli Not:
* Ücrete dahil olanlar: Eserlerin scan veya fotoğraflanarak dijital dosyalarının hazırlanması, Japonya’ya
taşınması, yurtdışı çıkış işlemleri, çerçevelenmesi, sergilenmesi, sergi sırasında fotoğraflanması, iadesi,
online sergi kataloğunda yer alması, sanatçı bilgilerinin İngilizce ve Japonca dillerine çevrilmesi, editörlük
işleri, online kataloğun tasarım ve yayını, “ArtTurkey JAPAN 2017 Katılım Belgesi”. Ücrete dahil
olmayanlar: Posta ücretleri, sigorta, banka havale/EFT masrafları, KDV.
* JAPON SANAT MERKEZİ eserlerin güvenle taşınması ve sahiplerine iadesi konusunda azami itinayı
gösterecektir. Ancak öngörülemeyecek nedenlerden dolayı meydana gelebilecek zararlarda JAPON SANAT
MERKEZİ’nin mali sorumluluğu katılım bedeli ile sınırlıdır. Eserlerine daha yüksek değer biçen
katılımcıların ayrıca sigorta yaptırmaları tavsiye olunur.
* Lojistik nedenlerle tuval üzerine yağlıboya ve üç boyutlu eserler kabul edilmemektedir.
* ArTTurkey JAPAN 2017 Başvuru Formu ve detaylı bilgi için: artturkeyjapan.com
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