Amatör fotoğrafçılık topluluklarına çağrımızdır.
ODTÜ Amatör Fotoğrafçılık Topluluğu olarak 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında
düzenleyeceğimiz “ODTÜ FOTOĞRAF ŞENLİĞİ ‘15”etkinliği dahilinde sergilenmek üzere amatör
fotoğrafçılık topluluklarının fotoğraflarını bekliyoruz.
Etkinliğimiz kapsamında sinema, edebiyat, resim, siyaset, sosyoloji, felsefe gibi sosyal bilim
ve sanat dallarından konuşmacıların da katılımıyla, “Değişim”konusunun “Analoğun
Fetişleştirilmesi” ve “Mükemmeliyet”gibi başlıklar altında teknik ve kuramsal açıdan ele alındığı
paneller/söyleşiler gerçekleştirilecek; etkinlik süresince amatör fotoğrafçılık topluluklarının, grup
ve oluşumların katılımıyla fotoğraf sergileri düzenlenecektir. Ayrıntılı etkinlik programı ileriki
tarihlerde duyuralacaktır.
Sergi Şartnamesi:
Sergilerde, karanlık oda baskısı (konvansiyonel/alternatif baskı teknikleriyle üretilmiş) ve
dijital baskı (inkjet/termal/manyetik, vs...) fotoğraflara yer verilecektir. Sürekli olarak sunulacak
dia ve/veya dijital projeksiyon şeklinde başvurularda da bulunulabilir. Topluluğumuz özellikle
karanlık oda erişimi olan topluluklardan öncelikle karanlık oda baskısı fotoğraflar
beklemektedir.
-Seçici kurulumuz yoktur, gönderilen sergiler herhangi bir seçime veya elemeye tabi
tutulmaksızın, olduğu gibi sergilenecektir. Fakat gönderilecek fotoğrafların fazla olması ihtimali
göz önünde bulundurularak, öncelik verdiğimiz karanlık oda baskı fotoğraflar doğrudan
sergilenecek, dijital baskılar ise fotoğraf adedi ve bütünlüğü düşünülerek sergi alanımızın fiziksel
koşulları el verdiği ölçüde yerleştirilmeye çalışılacaktır. Yer darlığı nedeniyle baskı olarak
sergilenemeyeceğine kanaat getirilen dijital eserler, panel ve sergi alanlarında sürekli projeksiyon
olarak sergilenecektir.
-Sergiler yalnızca topluluk, grup ve oluşumların adı altında açılacak olup bireysel başvurular
kabul edilmeyecektir.
-Gönderilecek sergi için bir konu sınırlaması olmasa da, fotoğraflar arasında bütünlük
beklenmektedir. Serginin veya tek tek fotoğrafların daha önce sergilenmemiş veya herhangi bir
yerde yayınlanmamış olması zorunluluğu yoktur.
Sergiyi oluşturan fotoğrafların kendi içinde bütünlüğü gözetildiği sürece, sunumu (paspartu,
fotoblok, çerçeve vs.) veya boyutu (18x24, 30x40 vs.) konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.
-Fotoğrafların sergi alanına yerleştirilmesi ve düzenlenmesinden sergi sahibi topluluk
sorumludur. Sergi sahibi topluluğun en az bir üyesinin serginin hazırlanma sürecinde sergi
mekânında bulunması gerekmektedir.
-Sergilerini şenlik tarihi öncesinde gönderecek toplulukların en geç 4 Mart 2015 tarihinde
son halini almış, sergilenmeye hazır fotoğraflarının elimize ulaşmış olması gerekmektedir.
Sergilerini şenlik zamanı beraberinde getirecek olan toplulukların şenliğin ilk gününden bir gün
önce olan 22 Mart 2014 tarihinde sergi alanında bulunmaları beklenmektedir.
-Ankara dışından gelen sergi katılımcılarına istenirse konaklama sağlanabilmesi için erkenden
bizlerle iletişime geçilmesi gerekmektedir.
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