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AMAÇ
Türk Resiv ve heykelsanatının ustalarından TUGUT PURA'nın anısını yaşatmak, bu amaç etrafında
resim ve heykel alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, sergilemek ve kalıcı eserler
kazandırmak amaçlanmıştır.
Turgut Pura Vakfı tarafından bu doğrultuda bu yıl 31. kez serbest konulu resim ve heykel yarışması
düzenlenmiştir.
KATILIM
Her sanatçı yarışmaya daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış 1 (bir) eseri ile katılabilir.
Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ile birinci dereceden yakınlıkları olanlar dışında, tüm sanatçılar
katılabilir.
Teknik, Serbesttir.Yarışmacılar, her türlü teknik ve malzemeyi kullanabilirler.
Yarışmaya katılacak eserler sergilenmeye hazır bir şekilde imzalı olarak elden teslim edilebileceği gibi
Kargo ve posta yolu ile gönderilen eserler yarışmaya kabul edilecektir (kargo ve posta masrafları
katılımcıya aittir).
Yarışmaya katılacak eserlerin uzun kenarları 130 cm.’den fazla olmayacaktır.
Heykel Yarışmasına katılan eserler için eserin doğru olarak sergilenebilmesi için sanatçı tarafından
çekilmiş bir fotoğrafınının eser ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
1 No’lu form doldurularak sanatçının adı soyadı yazılı bir zarfa koyulacaktır.
Bu zarf ile eser 28/04/2012 tarihine kadar TURGUT PURA VAKFI 1464 Sokak No: 25-27 İZMİR
adresindeki binamıza teslim edilecektir.
2 No’lu form eksiksiz doldurularak eserin arkasına yapıştırılacaktır.
SEÇİCİ KURUL
31. Turgut Pura Resim ve Heykel yarışmasında bu yıl, Heykel Seçiciler Kurulu ve Resim Seçiciler
Kurulu olarak ayrı olarak değerlendirme yapacaktır.Seçiciler Kurululları daha sonra açıklanacaktır.
DEĞERLENDİRME
Seçiciler Kurululları yarışmaya katılan eserleri değerlendirmeye tabi tutacaktır. Bu değerlendirme sonucunda sergilemeye değer bulunan eserler ile ödüle değer bulunan eserler belirlenecektir.
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ÖDÜLLER
Resim Dalı Ödülleri
1.lik ödülü; 5000 TL, Ödül Heykelciği ve 1.lik Beratı.
2.lik ödülü; Ödül Heykelciği ve 2.lik Beratı
Resim Yarışması Seçiciler Kurulu ödüle layık gördüğü diğer eserleri mansiyon ile ödüllendirebilir..
HEYKEL DALI ÖDÜLLERİ
1.lik ödülü; 5000 TL, Ödül Heykelciği ve 1.lik Beratı.
2.lik ödülü; Ödül Heykelciği ve 2.lik Beratı
Heykel Yarışması Seçiciler Kurulu ödüle layık gördüğü diğer eserleri mansiyon ile ödüllendirebilir..
SERGİLEME
31. Turgut Pura Resim -Heykel Yarışması ve Sergisi 25/05/2012 – 03/06/2012 tarihleri arasında İzmir
Resim Heykel Müzesi ve Galerisi’nde sergilenecektir.
ESERLERİN İADESİ
Ödül alan eserler sanatçılar tarafından vakıf'fa bırakılacaktır. Onun dışındaki tüm eserler sergi bitimini
takibeden 30 gün içinde eser sahiplerine iade edilecektir.
Katılımcılar eser iadelerinin başladığı tarihten itibaren eserlerini 30 (otuz) gün içinde teslim alabilecekleri gibi,eserlerin iadesini kargo yolu ile isteyebilirler.Bu durumda iade kargosu alıcı tarafından
karşılnmak koşulu ile vakıf tarafından gönderilir.
Zamanında geri alınmayan, iade bilgisi olmayan ve zarar görmüş yapıtlardan vakfımız sorumlu değildir.
Yarışmaya katılan bütün sanatçılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
YARIŞMA SONUÇLARI
Yarışma sonuçlarını web sayfamızdanaçıklanacaktır. Açıklanma tarihi yine web sayfası aracılığı ile
açıklanacaktır.
ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ
25 MAYIS -03 Haziran 2012 Cuma saat 19.30 de İZMİR DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ alt
salonunda yapılacaktır.

