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T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ulus’ta ilkini gerçekleştireceği “Başkent Kültür Yolu” projesi
çerçevesinde ATİS Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenecek ve Küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet
Giray’ın yapacağı , “Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi” 28. Mayıs - 12. Haziran 2022 Tarihleri
arasında Ankara Kalesinde Ulus İlk Meclis İlkokulu’nda hayata geçirilecektir.
Düzenleyeceğimiz Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi’nin amacı, güzel sanatlar alanında öğrenim
görmekte olan veya mezun öğrencilerin, sanatçı adayları olarak mesleki gelişimlerine destek
olmak, genç sanatçıların eserlerinin tanıtılması ile sanat ortamına ve piyasasına girişlerine zemin
hazırlayarak genç sanatçıların özgüvenlerini yükseltmektir.
”Bu Günün Gençleri Yarının Sanatçıları” konseptli etkinliğimiz; Genç Sanatçıların; özgünlük, üslup
ve çağdaş sanat hareketleri konusunda bilinçlendirilmesi, çağdaş sanat hareketleri ve uygulama
alanları hakkında deneyimlerini pekiştirilmesi, sanatın gelişiminin asal değeri olan estetik
değerler ve gelişim süreçlerinin önemi hakkında bilinçlenmelerine önayak olunmasıdır.
Fresh Ankara, genç sanatçılar ve eserlerini koleksiyonerler, sanatseverler ve galerilerle
tanıştırarak, kendi mesleklerinde gelişip ilerlemelerine ve sanat ortamında bilinçli ve özenli
olarak etkinlik deneyimi kazanmalarına öncü olacaktır. Ayrıca, genç sanatçıların, sanat alanında
karşı karşıya kalacakları rekabetle tanışmaları, özgür ve özgün sanatçı bilinçlerini geliştirmelerini
ve ilkelerini belirlemelerini sağlayacaktır.
Düzenlenen panellerle bilgi akışı, araştırma alanlarının genişlemesini ve kaynak araştırmalarının,
dolayısıyla da genç sanatçıların, nitelikli sanat eyleminde bulunabilme bilinçlerinin pekişmesini
ve bilimsel donanımlarının önemini kavramalarına yardımcı olacaktır.
Eski Ankara’nın merkezi olan Ankara kalesinin tarihi dokusu içinde, Anadolu Medeniyetleri,
Erimtan ve Koç Müzeleri ile bitişik olan mekanda ve çevresinde yer alan galeriler ile kültürel
ürün satan ticarethanelerin arasında genç sanatçıların eserlerinin sergilenmesi sağlanacaktır.
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”Bu Günün Gençleri Yarının Sanatçıları” konseptli “Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi”, 17-27
yaş aralığı içinde güzel sanatlar öğrenimini gören veya mezun, güzel sanatlar liseleri ve
fakültelerinin resim, heykel, seramik ve görsel iletişim dallarından, lisans, lisansüstü öğrencileri
ile mezunlarına açıktır.
Seçici Kurul, Faaliyet Takvimi ve Programı ekte yer alan etkinliğimize belirlediğiniz genç
sanatçıların eserleri arasından yüksek çözünürlüklü 3 eser görselini 29. Nisan 2022 tarihine
kadar göndermelerinin sağlanmasını rca ederiz.

Bilgin AYGÜL
Yönetim Kurulu Başkanı
ATİS FUARCILIK A.Ş.

EK: Seçici Kurul - Takvim – Program
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Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi Seçici Kurulu
Prof. Dr. Kıymet GİRAY
KÜRATÖR
Prof. Dr. İsmail ATEŞ
Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Bülent ÇINAR
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Zehra ÇOBANLI Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı (Emekli)
Dr. Alper ÖZKAN
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı
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Tüm Güzel Sanatlar Liseleri ve Fakültelerinin Lisans, Lisansüstü öğrencileri ile
mezunlarına açık çağrı ve ön kayıt yapılması,
Adaylara tahsis edilecek 4 mt duvar veya toplam 2 m2 lik kaideye uygun başka
yuerde sergilenmemiş 3 eserin yüksek çözünürlüklü görselleri, künyeleri ve
maksimum 100 kelimelik özgeçmişlerinin basvuru@freshankara.com mail adresine
29.Nisan 2022 tarihi saat 18:00’e kadar gönderilmesi,
Seçici Kurul’un belirleyeceği 152 sanatçının sergi ve yarışmaya davet edilmesi,
Seçici kurulun başvurular arasından seçtiği sanatçıların üç eserinin 23-26 Mayıs
2022 tarihleri arasında etkinlik alanı olan İlk Meclis İlkokulu – ALTINDAĞ adresine
gönderilmesi, etkinlik sonu teslim almaları, kargo masraflarının sanatçılar tarafından
üstlenilmesi,
Toplam 456 eserin sergilenmesi,
Seçilen eserlerin sergileme sırasında satılması ve gelirinin tamamının sanatçıya ait
olması,
Seçilen sanatçıların yapacakları masraflara katkıda bulunmak amacı ile her birine
1.200 TL ödenmesi,
Satılamayan eserlerin 1 yıl süreyle Fresh Ankara web sayfasında sergilenmesi,
Seçici kurul tarafından belirlenen 10 sanatçının eserlerinin bir sonraki yıl
düzenlenecek olan ARTANKARA’da sergilenmesi,
Etkinlik boyunca konferans ve seminerler verilmesi (gençler için sanat ile ilgili güncel
bilgiler, portfolio hazırlama, telif, yerleştirme, vb…),
Sonraki yıllarda uluslararası üniversitelerin GSF’lerinin de katılımı sağlanarak
etkinliğin uluslararası hale dönüştürülmesi,
İlk Meclis İlkokulu’nun 16 sınıf ve koridorlarından 1.100 m2 alan 400 mt duvar
çıkmaktır. 96 ressam, 44 seramik-heykel, 4 enstalasyon, 4 dijital art ve 4 grafiti
sanatçısının yer alması,
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