
 

              Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği  
Lüleci Hendek Caddesi Koltukçular Çıkmazı No1 
Kat 3 Tophane 34425 İstanbul T+90 505 925 81 
04 www.cocukgenclikbienal.org 

                      
                                                                                                                                                                                                                       

EK 2           02.09.2021  
6.İSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLİK SANAT BİENALİ’’ 

KATILIM ŞARTNAMESİ 
A- Amaç  
 
Tüm etkinliklerin ve katılımın ücretsiz olduğu İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin altıncısı 20 
Nisan-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Her iki yılda bir düzenlenen Bienal, “yaratıcı 
yeni kuşakların yetişmesi için uygun iklim yaratma” genel amacıyla çalışmalarını yaygınlaştırmaktadır.  
 
Bienal'de; 4-18 aralığındaki çocuk ve gençlerin, güncel sanatın içinde yer almaları; farklı malzeme, teknik 
ve disiplinleri kullanmaları ve özgün sanat çalışmalarını toplumla paylaşmaları hedeflenir. Öğrenim gören 
her yaştan bireyin desteklenerek kültür-sanat yaşamına yön verecek üretici ve bilinçli sanatseverlerin 
yetiştirilmesi amaçlanır. Diğer yandan bir ay süren Bienal, programında yer alan söyleşi, panel ve atölye 
çalışmaları ile Türkiye ve yurtdışından; sanatçı, akademisyen, eğitim liderleri ile öğretmenleri, velileri 
buluşturarak mesleki donanımın arttırılmasına da katkı sağlamayı hedefler. 
  
B - Katılım Koşulları  
 
Küratörlerinin belirlediği kavramsal çerçeve aylar öncesinden web sitesinde  kamuoyu ve eğitim çevreleri 
ile paylaşılır. Belirlenen çerçeve çocuklara/gençlere öğretmenleri tarafından anlatılır ve Bienal hakkında 
bilgi verilir. Üretilecek eserler üzerine düşünceler paylaşılır. Projeye dönüştürülen düşünceler, 
öğretmenler tarafından Proje Başvuru Formu'na yazılarak Bienal küratörlerine iletilir. Proje, küratörler 
tarafından değerlendirilir, -gerekirse- proje sahipleriyle iş birliği yapılarak olgunlaştırılır. Devam etmesine 
karar verilen projeler için çalışmalar başlar. Bütün eserler için sergileme düzeni ve mekânı küratörler 
tarafından belirlenir; 
 

1. Konsept : “Buluşma Noktası”. Detaylı açıklama ve kavramsal çerçeve 
www.cocukgenclikbienal.org internet adresinde bulunmaktadır. 

2. Bienal, öğretmen, yetişkinler veya sanatçıların rehberliğinde, her türlü Anasınıfı, İlkokul, Orta 
Okul ve Lise öğrencilerinin tüm sanatsal üretimine açıktır. 

3. Çalışmalar yenilikçi ve konsepte uygun olmalıdır.  
4. Çalışmalar özgün olmalıdır. Öğretmen müdahalesi ile yapılmamalıdır! 
5. Teknik serbesttir; video art, ses-görüntü enstalasyonları, yenimedya sanatı, heykel, seramik, atık 

çalışması, karışık teknik, resim, fotoğraf, dans, müzik, sahne performansı vb. olabilir. 
6. Çalışmanın, sergileneceği mekân ve nasıl yerleştirileceği küratörler tarafından belirlenecektir. 
7. Bienal çocuk ve gençlerin (4-18 yaş) bireysel katılımına açıktır. 
8. Bienale işleri, projeleri kabul edilen şehir dışından dışından katılımcıların konaklama ve yol 

ücretleri kendileri tarafından karşılanır. 
 
C - Takvim 
 

1. Başvuru; Görsel sanatların tüm branşlarda son başvuru 06 Ocak 2022 tarihi arasında   
www.cocukgenclikbienal.org internet adresinde bulunan Başvuru Formu doldurularak 
yapılacaktır. 

2. Müzik ve Sahne Sanatları Projeleri için son başvuru 27 Şubat 2022 tarihinde yapılacaktır.  
3. 12-15 Nisan 2022 Proje Yerleştirme 
4. 20 Nisan 2022 Açılış 
5. 24-26 Mayıs 2022 İşlerin geri alınması. Bu tarihten sonra alınmayan işlerden kurumumuz sorumlu 

değildir. 
 
 

http://www.cocukgenclikbienal.org/
http://www.cocukgenclikbienal.org/
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D - Değerlendirme 
1. Başvurular jüri, değerlendirme kurulu ve küratör tarafından değerlendirilerek geri bildirim 

verilecektir. 
2. Daha çok okula ve öğrenciye yer vermek için grup projelerini daha çok yer verilecektir. 
3. Değerlendirme sürecinde katılım koşullarında belirtilen kriterler göz önünde bulundurulacaktır. 

 
E- Teslim 
 

1. Kabul edilen işler/çalışmalar/projeler 04-05-06  Nisan 2022 tarihlerinde, yetkili bir kişi tarafından 
imza karşılığı teslim edilmelidir. (Yetkisiz, temizlik personeli, şoför ve ilgisiz diğer kişilerin 
teslimleri kabul edilmeyecektir) İstanbul dışı katılımcılar ise çalışmalarını Bienal mekânına 
küratörlerle mutabık kaldıkları tarihte teslim edilecek şekilde kargolanmalıdır. Projeler zarar 
görmeyecek şekilde paketlenerek kargoya teslim edilmelidir (Kargoda zarar görmüş projelerin 
sorumluluğu proje sahibine aittir.) Teslim tarihi geciken çalışmalara Bienal'de yer 
verilemeyecektir. 

2. 07-10  Nisan 2022 tarihlerinde çalışmalar yerleştirilecektir.  
3. Yerleştirme sürecinde özel çalışma gerektiren çok parçalı proje sahiplerinin kuruluma yardımcı 

olması gerekmektedir. Birlikte karar verilecek  gün ve saatte  yerleştirme işi için destek 
istenecektir.   

4. Proje elden veya posta, kargo ile teslim edilirken çalışma ile ilgili bilgiler (isim, iletişim, kaç parça 
olduğu vb.) sağlam ve görünebilecek şekilde paket üzerinde yer almalıdır.  

5. Her katılımcı web sitesinde ilan edilecek künye formatına uygun şekilde projenin 2 adet 
künyesini yaparak yapıtı ile birlikte teslim etmelidir.  

6. Künye iki dilli (Türkçe-İngilizce) olmalıdır. 
7. Sergi sonrasında işler/çalışmalar/projeler 24-26 Mayıs 2022 tarihlerinde proje sahibi tarafından 

teslim alınmalıdır. Üç gün içerisinde teslim alınmayan çalışmalardan Bienal Yönetimi sorumlu 
değildir. 

8. Başvuru yapılan proje ile teslim edilen proje arasında olumsuz anlamda bir farklılık bulunduğu 
taktirde, çalışmanın sergilenmeme hakkı saklı tutulmaktadır. 

 
F- Haklar 
 
Gönderilen proje, yapıt, performans, konser ve diğer işlerin, fotoğraf ve görüntüleri yapıt sahibinin izin 
ile katalogda, afişte, web sitesi, tanıtım filmi, broşür ve etkinlik materyallerinde kullanılabilir.   
  
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında gönderilen sanat çalışmalarının telif hakları eser sahibine 
aittir.  
  

*Bienal Yönetimi, tarih ve organizasyonla ilgili değişiklik yapabilir. 


