
· Sanat doğası gereği paradoksaldır.  Sadece günümüzü yansıtmakla kalmaz aynı zamanda 
geleceğin sanatını da yaratır. Uzun zamandır mantık ve felsefenin bir düşünce alanı olan 
paradoks sanatsal yaratım sürecinde de özgün etkiler yapmaktadır.

· Sanatçı, güzelle-çirkin, doğruyla-yanlış, olagelenle-gelecek olan, gerçekle-gerçek algısı 
arasındaki gerilimlerden sanatsal çıkarsamalar yapar.

· Hem güzel hem çirkin, hem yanlış hem doğru, hem özgür hem tutsak, hem gerçek hem 
kurgu olarak çelişik önermeleri, kavram çatışmalarını, çatışkıları (antinomileri), paradoksları 
sorgular, soyutlamalar yapar, kavramsallaştırır, bu düşüncelerini duygularına, sanat anlayışına 
yansıtır ve sanat eserlerini oluşturur.

· Tarih boyunca sanatçılar, kendilerini sanat alanında çelişkili bir önerme, bir anlam 
karmaşası, sorgusuz sualsiz doğrular olarak kabul edilen paradoksları keşfetmek, sorgulamak 
zorunda hissetmişlerdir. 

· Bu süreçte soyutlama ve temsil, gerçekle kurgu, düzenle kaos arasındaki sınırları sürekli 
sorgulayarak, irdeleyerek sanatsal kavramlar, simgeler, yorumlar ve eserler yaratırlar. 

· Paradokslar sanatçılara ilham verir, bu irdeleme ve yaratı sürecinde sanatçılar bir üst dil 
olan felsefe ve mantık alanıyla ilişkiler kurarak özgün kavramlar, yöntemler, biçemler geliştirirler, 
sanatsal yorumlamalarını zenginleştirirler.

· Sanatçılar şüphesiz ki, bu soyutlama ve kavramsallaştırma sürecinde içinde var oldukları 
sosyomekânsal ortamlarla karşılıklı etkileşirler, somut sorunlardaki çelişkileri, zıtlıkları, 
karşıtlıkları paradoksal bakış açısından çözümlemeye çalışırlar, bu deneyimlerini eserlerine yeni 
ve özgün ifade biçimleriyle yansıtırlar.

· Yarattıkları sanat eserlerinde var olan paradokslarla bağıntı kurmalarına rağmen 
geleceğin sanatını belki de geleceğin paradokslarını adım adım oluştururlar, sanat kültürünün 
dinamizmini ve sürekliliğini sağlarlar.

· Sanatçılar, bu sanatsal yaratım sürecinde yanlışlıklara, çirkinliklere, kötülüklere değil 
güzel olana, iyiliklere ve doğrulara dokunarak kendi sanatsal yaşam kültürlerini de oluştururlar.

Ahter Bademli Kıral
Seçici Kurul Üyesi

· “ARTANKARA 2021” kapsamında üniversitelerimizin güzel sanat öğrencileri için 
düzenlenen Yarışma programı bu sene, “PARADOKS” temasını öne çıkartarak, 
katılımcılardan kanıksanmış kalıpları, dayatılmış dogmaları ve açmazları sorgulamaları, 
paradoksları keşfederek, irdeleyerek yaratıcı düşüncelerle özgün ve öncül  sanat eserleri 
üretmelerini beklemektedir.

ARTANKARA 2021 yarışma teması:

“PARADOKS”



KATILIM KOŞULLARI:

KONU: P A R A D O K S 

BAŞVURU:
Yarışmaya,
· Resim,
· Heykel,
· Seramik, Cam
· Fotoğraf,
· Özgün Baskı,
· Yerleştirme (Enstalasyon),
· Video art eserleriyle katılabilirler.

KATILIM:

Üniversitelerin Çağdaş Sanatlar ile ilgili bölümlerinin lisans 3. Veya 4. Sınıflarında, yüksek lisans, 
doktora ve sanatta yeterlilik programların da başvuru tarihinde öğrenci olanlar başvurabilirler.
Katılımcı, bu yarışmaya birden fazla eser gönderebilirler. Seçici Kurul'un yapacağı 
değerlendirmeler sonucunda her katılımcının bir özgün eseri sergilenecektir. Ancak Seçici Kurul 
özel durumlarda birden fazla eseri sergilemeye değer bulabilir.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN ÖZGÜNLÜĞÜ:

Katılımcıların, sanat ve paradoks etkileşimi konularında çağdaş sanat dünyasında karşılaştırmalı 
olarak araştırma ve sorgulama  yapmaları; eleştirel bakış açısıyla bağıntılar kurmaları; bu 
yarışma için hazırlayacakları özgün, yenilikçi, öncül eserlerle yarışmaya katılmaları 
beklenmektedir. 
Katılımcılar isterlerse eserlerini açıklayıcı kısa (200 kelimeyi aşmayan) bir açıklama notu 
hazırlayabilirler.
Katılacak eserlerin “ARTANKARA 2021” Paradoks teması kapsamında özgün olarak 
hazırlanması gerekmektedir. Yarışmaya daha önceki tarihlerde yapılmış, yarışmalara sunulmuş 
veya sergilenmiş eserler katılamaz.

ESER BOYUTLARI: 

Teknik serbest olmak üzere; 
 Duvarda sergilenebilen eserler, (resim, baskı ve fotoğraf vb.) yatay veya dikey kenarlarının 
uzunluğu 130 cm'yi geçmeyecektir.
 Üç boyutlu eserlerin (heykel, seramik, cam vb.) taban ölçüleri: en çok 50 cm × 50 cm, 
yüksekliği: Seramik sanatı eserlerinde en çok h:100 cm, Heykel sanatı eserlerinde ise en çok 
h:150 cm olacaktır. 
 Enstalasyon çalışmaları ise en çok 2m2 boyutlarındaki bir alanı kapsayacaktır



TAKVİM:

Yarışmaya katılacak eserlerin çözünürlüğü 300 dpi olacak ve jpeg ya da pdf formatında e-posta 
ile en geç 26 Şubat 2021 tarihinde saat 18:30'a kadar gönderilecektir. 
Gönderimler  adresine yapılacaktır.ycagri@atisfuar.com

Gönderilen eserlerin adı, tekniği, malzemesi, boyutu ve yılı gibi bilgileri içeren KÜNYE si 
bulunmalıdır. Katılımcının kısa özgeçmişi, başvuru bilgileri, eserin bu yarışma için yapıldığına 
ilişkin bildirim ve varsa eserle ilgili kısa bir açıklama notu künye içinde olmalıdır. Katılımcının eseri 
sergilenirken satılacaksa fiyat bilgisi de künyeye eklenmelidir.

SONUÇ: 
Sonuç duyurusu 01 Mart 2021 tarihinde  açıklanacak ve aşağıdaki adreslerde olacak şekilde 
elden ya da kargo şeklinde teslim edilecektir.

Teslim adresi

ELDEN;
07 Mart  2021 tarihine kadar ATİS Fuarcılık Cinnah Caddesi 102/4  Çankaya - Ankara

08 Mart 2021 ile 09 Mart 2021 tarihleri arasında; ATO Congresium Fuar alanı ART ANKARA 
Söğütözü Cad., No: 1, Çankaya – ANKARA

Teslim Adresi

POSTA İLE:
07 Mart 2021 tarihine kadar ATİS Fuarcılık Cinnah Caddesi 102/4 Çankaya - Ankara

ÖDÜL:
Seçici Kurulu tarafından seçilecek 10 (on) çalışma sergilenmeye değer bulunacak ve eser 
10-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat 
Fuarında ve 26-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ARTCONTACT Çağdaş Sanat 
Fuarında sergilenecek;  sahiplerine “ARTANKARA 2021 Katılım Belgesi” verilecektir.
Katılımcılar, başvuru yapılmış olmakla, Seçici Kurul'un seçimini kabul etmiş sayılacaktır.

SEÇİCİ KURUL:
 * Nur Gökbulut – Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 
 * Füsun Kavalcı – Öğr. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Seramik ve Cam Bölümü,
 * Ahter Bademli Kıral – Sanat Yönetimi Danışmanı
 * Koray Olşen – AFSAD Yönetim Kurulu Başkanı
 * Aykut Öz – Heykel Sanatçısı
 * Y.Çağrı Kütükcü – Atis Fuarcılık A.Ş.

ESERLERİN İADESİ:
ARTANKARA SANAT FUARI'nın kapanış tarihinden sonra 14 Mart 2021 tarihinde, saat 20:00'den   
sonra ATO KONGRE ve FUAR MERKEZİ'nden 15-25 Mart 2021 tarihleri arasında Atis Fuarcılık 
Ofisinden katılımcı tarafından alınacaktır. Zamanında katılımcı tarafından alınmayan eserlerin 
kaybolmasından ATİS Fuarcılık sorumlu olmayacaktır.


