  
  
  

  

BAŞVURU İÇİN:
Açık Diyalog İstanbul ve Akbank Sanat iş birliği ile düzenlenen ‘Çağdaş Sanat ve Küratörlük’ Seminer
Programı Aralık 2022 - Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvurular için aşağıdaki
formun ve istenilen diğer belgelerin eksiksiz olarak doldurularak 14 Kasım 2022’ye kadar aşağıdaki
iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bu programa en az 6, en fazla 15 kişi alınacaktır.
Başvurular jüri tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen adaylar mülakata alınacaktır.
Değerlendirmeler sonunda programa katılmaya hak kazananlar web sitesinde duyurulacaktır.
Başvuru için gerekli evraklar:
1. Başvuru Formu, doldurulmuş ve imzalanmış (apply@curatingcontemporaryart.org)
2. Motivasyon mektubu, en fazla 500 kelime
3. Aşağıdaki sorulara en az 300’er kelimelik cevap verilmesi gerekmektedir. İngilizce soruya
İngilizce cevap yazılması gerekmektedir.
- Kavramsal sanatın günümüzdeki önemi nedir?
- Küratörün rolü ve içinde bulunduğu topluma sorumlulukları nelerdir?
-Son dönemlerde sizi çok etkileyen bir sergi, eser ya da küratoryal kavramı detaylı olarak anlatabilir
misiniz?
- Önümüzdeki iki sene içerisinde gerçekleştirmeyi hayal ettiğiniz küratöryel bir projeyi
anlatınız.
-Are archives important in exhibition planning/ making? Could you give us an example?
4. Biyografi (Paragraf formatında)
5. 2 referans yazısı (hocalarınızdan, iş arkadaşlarınızdan, veya çalıştığınız kurumdaki bir
yetkiliden olabilir)

PRACTICAL INFORMATION
Application procedure
The Curatorial Program 2022- 2023 will run from December 2022 until
June 2023. The application deadline is 14 November 2022. Based upon the submitted documents the
Jury will select the candidates for the program and will hold an interview with them.
Application requirements
1. The application form, completed and signed (see ‘Downloads’ below)
2. Motivation letter, max. 500 words
3. Response of max. 300 words each, to the questions below. The question in Turkish
should be answered in Turkish.
-What is the value/ importance of conceptual art in our days?
- What is the role of the curator? What kind of duties and responsibilities does the curator have
towards the society he is a part of?
-Could you please describe in detail an exhibition, an artwork or a curatorial concept that has
impressed you the most recently?
-Can you please tell us about a curatorial project you would like to realize
within the next two years?
-Sergi planlama ve yapımında arşivlerin önemi nedir? Örnek vererek detaylıca açıklayabilir
misiniz?
4. Biography (In the form of a paragraph)
5. Two written references of (former) tutors, colleagues or employers

  
  

