
 

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN  

SANATÇININ YAPITI TEKİRDAĞ'DA BULUŞACAK 

 

Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde 1.Uluslararası Posta Sanatı 

(Mail Art) Yılaşırı (Bienal) yapılacak. Dünyanın birçok ülkesinden sanatçı ve Posta Sanatı (mail art) 

gönüllülerine açık olan etkinliğin teması, Türk Kültürü’nde çok önemli bir yeri olan "GELENEK" olarak 

belirlendi. Etkinliğe katılım için 15 Kasım 2016 tarihinde başlayan başvurular 19 Mart 2016 tarihinde sona 

erecek. Etkinliğe katılım ise ücretsiz olacak. Etkinliğe katılan sanatçıların eserleri 23 Mart 2016 tarihinde 

sergilenecek. Yapıtlar Namık Kemal Üniversitesi Yaşam Merkezi Sergi alanında sergilenecek.  

 

ETKİNLİK HERKESE AÇIK OLACAK 

 

1. Uluslararası Mail Art Bienali Küratör ve organizatörü Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım 

ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ATALAY, amaçlarının; dünyanın birçok ülkesinden 

sanatçı yapıtını Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ nde buluşturmak olduğunu belirterek, 

"Böyle güncel sanat etkinlikleri ile sanatçı ve izleyicilerin olduğu bir sanatsal etkinlikle üniversitemizi, 

şehrimizi dünyaya sanat yoluyla duyuracağız. Tekirdağ'da ilk defa bir sanat bienali ve sergisi yapılacaktır. 

Posta sanatıyla (Mail Art) bienal sergisine katılım ücretsiz olacak. Sadece sanatçılar değil, tasarımcılar, sanat 

gönüllüleri de bu etkinliğe katılabilir.  Türk kültüründe gelenek binlerce yıllık temele dayanır. Türklerin 

kendilerine özgü bir kültürü vardır ve “anılarını da geleneklerinde yaşattıkları tarihi ilişkiler bulunmaktadır. 

Bu nedenle etkinlik teması 'Gelenek' olacaktır.” dedi.  

 

DEĞERLİ BİLİM VE SANAT İNSANLARI DANIŞMA KURULUNDA OLACAK 

 

Bilim ve sanat danışma kurulunun çok değerli bilim insanlarından ve sanatçılardan oluştuğunu dile getiren, 

Doç.Dr. Atalay, “Bilim ve sanat danışma kurulumuzda dünya çapında sanatçılar yer almaktadır. Ülkemizden 

de çok değerli isimler bilim ve sanat kurulunda yer alıyor. Diyerek, Posta Sanatı yapıtların,  Namık Kemal 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü Tekirdağ’a gönderilmesi 

gerekiyor. Demiştir. Bienal için gelen eserler temaya uygun ise jüri elemesine girmeden sergilenecek, 

sonraki aşamada web sitesi ve web güncesinde (blog) yayınlanacak. Jüri üyeleri etkinliğe katılan eserlerin 

başarı sıralamasını belirleyecek ve ilgili katılımcılara bununla ilgili belge verilecektir. Her hangi bir ödül 

verilmeyecektir” dedi. 



 

ETKİNLİĞE KATILIM ŞARTLARI  

 

Doç. Dr. Atalay, etkinliğe katılım şartları ile ilgili şunları kaydetti: “Katılımcılar en az iki çalışma ile A4 

boyutu ve A4 boyutundan daha küçük bütün boyut ve tekniklerde Posta Sanatı (mail art) çalışması ile 

katılabilir. Çalışmalar daha önce sergilenmemiş olmalıdır. Çalışmaların üzerinde orijinal damga ya da pul 

olmalıdır. Bu nedenle mutlaka posta (PTT) yoluyla gönderilmelidir. Postada ki gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. Sergi jürisi 2 tane birinci, 2 tane ikinci ve 2 tane üçüncü ve onur ödülüne değer görülen 

eserleri seçecektir. Eserleri sergilenen katılımcılara elektronik katılım belgesi, sergi fotoğrafları ve e-katalog 

gönderilecektir. Eserler sergilendikten sonra Namık Kemal Üniversitesi’nde oluşturulacak, Çağdaş Resim 

Müzesi’nin envanterine dahil edilecektir. Eserler geri gönderilmeyecektir. Bienal temasına uygun olan bütün 

yapıtlar jüri elemesinden geçmeden sergilenecektir” 

 

ESER TOPLAMA MERKEZİ VE ADRESİ 

Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve  

Mimarlık Fakültesi  

1. Mail Art Bienali, Resim Bölümü Tekirdağ, TÜRKİYE 
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