İzmir Büyükşehir Belediyesi Korona Kahramanları Heykel Yarışması
Şartnamesi 2020
Çin’in Wuhan kentinden başlayıp kısa sürede tüm dünyayı saran ve mart ayından
beri ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs binlerce kişinin ölümüne
neden olmuş ve hali hazırda olmaya da devam etmektedir. Bu süreç boyunca
başta sağlık çalışanları olmak üzere, bu amansız virüsle büyük özveriyle
cansiperane şekilde mücadele veren tüm görevlilere vefa göstergesi olmak ve
vefat edenlerin hatırasını yaşatmak üzere bir anıt yapılması planlanmaktadır.
Anıttan beklenen; bu virüsün yarattığı sorunların toplumun tüm kesimleriyle
ortak hareket edildiğinde yenilebileceğine, bu uğurda her bireyin yaşamalarını
ortaya koyacak cesareti gösterilebileceğine, ekonomik ve psikolojik kayıpların
göğüslenebileceğine, bu zor günlerde gösterilen ortak hareket bilincinin,
gelecekte ülkemizde yaşanabilecek her türlü sorunda toplumun birlik ve
beraberlik içinde mücadele ettiğinde yenilemeyecek hiçbir sorunun
olamayacağına vurgu yapmasıdır.
Amaç: İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziler Caddesi ile Gürçeşme
Caddesi’nin kesiştiği mevkideki refüje yerleştirilmesi düşünülen Korona
Kahramanları Heykeli’nin elde edilmesi beklenmektedir.
Yarışma Şekli: İzmir Büyükşehir Belediyesi Korona Kahramanları Heykel
Yarışması iki aşamalı ulusal düzeyde bir yarışma olacaktır. Yarışmaya katılacak
sanatçılar, ilk aşamada projeye ait fikirlerini desen ya da mevcut çizim
programlarını kullanarak hazırladıkları projelerini dijital olarak göndereceklerdir.
Seçici kurul, ilk aşamadaki değerlendirmesinden sonra 3 eser seçecektir. Seçilen
3 eser sahibinden bu eserlerin 1/10 ölçeğinde maketini yapması istenecek ve bu
eserler içinden birini uygulanacak eser olarak belirleyecektir.
Yarışma Şartnamesi:
1- Konu: İzmir Büyükşehir Belediyesi Korona Kahramanları Heykel Yarışması 2020
2- Malzeme: Dış ortam şartlarına dayanıklı, polyester dışında her türlü
malzemenin kullanımı serbesttir.
3- Uygulanacak Heykelin Yeri: Heykelin konuşlandırılacağı alanın görselleri
www.izmirworkshop.org adresinde bulunmaktadır. Yerin görülmesi zorunlu
olmamakla birlikte tavsiye edilir)
4- Katılım Koşulları:
 Bu yarışmaya sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecektir.
 Sanatçılar yarışmaya iki aşamalı olarak katılacaktır. İlk aşama desen
veya bilgisayar destekli çizim programları kullanılarak hazırlanmış, jpg








formatlı dijital görsel doküman şeklinde, ikinci aşama ise maket
uygulaması şeklinde olacaktır.
Yarışmaya güzel sanatlar eğitimi veren kurumların mezunları katılabilir.
Yarışmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve yakınları katılamaz.
Yarışmaya seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz.
Yarışma sonucu Seçici Kurul herhangi bir eseri uygulamama hakkına
sahiptir.
Yarışma sonucu seçilen eserlere herhangi bir ödül verilmeyecektir.
Yarışmacılardan istenilen gönderiler için herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır.

5- İlk Aşama: Yarışmaya katılacak sanatçılar:
 Desen veya bilgisayar destekli programlarla hazırlanmış A3 boyutunda,
en az 72 dpi çözünürlüklü, JPG formatlı dijital proje görsellerini,
 Bir A4 kâğıdını geçmeyecek özgeçmişlerini,
 Daha önceki heykel çalışmalarını içeren en az 5 adet farklı eski
çalışmasının jpg formatlı görselini,
 Projelerine ait teknik rapor, açıklama raporu ve varsa heykelin
kaidesine ait teknik detayı
 Esere ait tüm unsurları içeren (kaide yapımı, yerine montaj dahil)
maliyet raporunu, sanatçının ad soyadı yazılı olarak, dijital ortamda,
eksiksiz olarak 09 Ekim 2020 tarihine kadar info@izmirworkshop.org
adresine postalaması gerekmektedir.

6- Maket Aşaması: İlk aşamada seçilen 3 eser maket olarak istenecektir.
 Maketler varsa kaidesiyle beraber 1/10 ölçeğinde olacaktır
 Maketler dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde kargolanacaktır.
(Elden teslim önerilir)
 Maketlerin teslimi sırasında zarar görmesinden İzmir Büyükşehir
Belediyesi sorumlu değildir.
 Seçici kurul tarafından değerlendirilen maketlerin geri alınması
sanatçının sorumluluğundadır.
 Yarışmanın sonucunun açıklanmasından itibaren 10 gün içerisinde
alınmayan maketlerden İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.
 Maketler en geç 23 Kasım 2020 tarihine kadar elden ya da kargo yoluyla
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Şair
Eşref Bulvarı No: 50 Kat 3 Kültürpark Hizmet Binası 35250 KonakİZMİR adresine ulaştırılmalıdır.

7- Uygulama: Uygulamaya değer görülen proje ve eser sahibiyle ortak bir
uygulama tarihi belirlenecek ve işle ilgili detaylar karşılıklı olarak konuşulacaktır.

