
                                                  

“Çağdaş Sanat ve Küratörlük” Seminer Programı Şartnamesi

Açık Diyalog İstanbul ve Akbank Sanat tarafından gerçekleştirilen “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” (Curating
Contemporary  Art)  konulu  seminer  programına  katılım  şartları  ve  program  için  bilgiler  aşağıda
belirtilmiştir.
  

Program Detay Bilgileri:

 Eğitim süresi:  Aralık 2020 – Haziran 2021 / 7 Ay / 25 Hafta / 50 ders + 8 atölye / 145 saat eğitim
ve bitirme projesi

 Program  en  az  10,  en  fazla  20  kişinin  katılımı  ile  gerçekleştirilecektir  (Programın  tamamına
katılanlar için geçerli olan katılımcı sayısı)

 Eğitim mekanları: Akbank Sanat ve Dijital Platform

 Dijital Platformda yapılacak seminerler her Pazartesi saat 18:00 - 20:30 saatleri arasında, 
Akbank  Sanat’ta  yapılacak  seminerler  ise  her  Perşembe  saat  18:00-20:30 saatleri  arasında
gerçekleştirilecektir.

 Eğitimin,  stajlar,  inceleme  gezileri  ve  bitirme  projesi  ile  birlikte  toplamda  7  aylık  bir  zaman
diliminde tamamlanması öngörülmektedir.

 Programın tamamına katılacak olan kişilere bitirme belgesi verilecektir.

Katılım koşulları:

 Programa Lisans ve Yüksek Lisans seviyesinde öğrenciler; görsel sanatlar, sanat yönetimi, felsefe, 
sosyoloji, mimarlık, mühendislik, siyaset bilimi, ekonomi bölümü gibi farklı bölümlerin öğrencileri 
ve mezunları katılabilirler.

 Programa katılım ücreti iki farklı alternatif ile belirlenmiştir:
1) Programın tamamına katılım için kişi başına 5.000 TL. + kdv. ücret ödenmesi gerekmektedir.
2) Katılımcı, programa günlük olarak da katılabilir. Her gün (bir ders= 2,5 saat) için 100 TL. 
ödenmesi gerekmektedir.

 Programın tamamına katılacak olanlar ödemeyi iki taksit halinde yapılabilecekler.



İlk taksit (ön kayıt dönemi): 24 Kasım 2020 

İkinci taksit: 5 Ocak 2020

 Başvuru Formunun doldurulmuş ve imzalanmış olarak apply@curatingcontemporaryart.org e-
mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 Ayrıca motivasyon mektubu (en fazla 500 kelime), CV (en fazla 2 sayfa) ve aşağıdaki sorulara en 
az 300’er kelimelik cevap belgelerinin aynı adrese gönderilmesi gerekmektedir. 

- Pandemi sürecinde sanatın uluslararası sanat platformunda birleştirici bir rol üstlendiğine 
şahit oldunuz mu?  Içinde bulunduğumuz zamanda, fiziksel olarak sergi gezmenin mümkün 
olmadığı süreçte sanat kurumları izleyicilerin ilgisini canlı tutmak için nasıl bir tavır 
almalıdırlar. 

-     Günümüzde küratörün içinde bulunduğu topluma karşı ne gibi sorumlulukları vardır?

-     Önümüzdeki iki sene içerisinde gerçekleştirmeyi hayal ettiğiniz küratöryel bir projeyi anlatınız.

- How would you define authenticity? Could you give us an example for a curatorial project 
that you found authentic? In which way did you find it authentic? (Katılımcıları bu soruya 
İngilizce yanıt vermeleri gerekmektedir.)

       

Başvuru:

 Başvuru için yukarıda belirtilen evrakların apply@curatingcontemporaryart.org adresine 
gönderilmesi gerekmektedir.

 Başvuruların 15 Kasım 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra 
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Başvuru formunu dolduran tüm katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.
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