
SANATÇILARA ÇAĞRI
GÖRSEL SANATÇILAR DERNEĞİ 
GELENEKSEL «MAYIS SERGİSİ»

Genel : Görsel Sanatçılar Derneği 1978 yılı 20 nisan - 10 mayıs 
tarihleri arasında Mayıs Sergilerinin İkincisini düzenleyecektir. Bu 
yıl sergimizi mayıs ayının esinledikleri doğrultusunda büyük bir 
6anat şölenine dönüştürmek, çeşitli dallarda gerçekleştirilecek bir 
ıdizi sergiyle bir sanat mevsimi boyu ortaya çıkan ürünlerin dökü
münü yapmak, her dalda başarılı bulunan yapıtları ödüllendirmek 
biten bir yılı coşkuyla noktalamak amacındayız. Bu nedenle Sergi 
Oluşturma Kurulu yarışmalı resim, heykel, özgün baskı grafik, se
ramik ve fotoğraf sergileri açılmasına karar vermiştir. Sanat olgu
suna ilerici, yenilikçi, öncü ve atılımcı yaklaşımda bulunan çalış
maların topluca seyir ve değerlendirilmesi sergilerin ortak ve be
lirgin niteliği olacaktır.

Sergiler : Resim - özgün baskı / Heykel - Seramik / Fotoğraf - 
Grafik (afiş) dallarındaki yapıtlar : 1 — Devlet Güzel Sanatlar 
Galerisi, 2 — Taksim Sanat Galerisi, 3 — Görsel Sanatçılar Derneği 
sergi salonunda sergilenecektir.

Katılma ve yarışma : Tüm sergiler her yaştaki sanatçılara açık
tır. İsteyenler yarışmaya katılır, isteyen yarışma dışı kalabilir. Ser
giye 1977-78 sanat mevsimi içinde gerçekleştirilmiş her dalda üç 
yapıt verilebilir. Sigorta sanatçıya alt olup, yapıtların 1-15 nisan 
tarihleri arasında Görsel Sanatçılar Derneği’ne teslim edilmesi ge
rekmektedir.

Yargıcılar kurulu : Sergilenmeye değimli tüm yapıtları seçtiği 
gibi yarışmaya katılan sanatçıların yapıtlarını ayrıca ele alarak 
ödüllendirir. Seçiciler kurulu sergiye katılır ancak yarışma dışı ka
lırlar. Sonuçların değerlendirmesini bir raporla kamuoyuna açık
lar. Sanat öğretimi yapan kuruluşların ve çeşitli sanat dallarının 
temsilcilerindén oluşan yargıcılar kurulu üyeleri :

Ersin ALOK (fotoğrafçı)
Mehmet AKSOY (heykelci)
Cihat ARAL (ressam - G.S.D. yön. kur. üy.)
Mustafa ASLIER (ressam)
Prof. Adnan ÇÖKER (ressam - D.G.S.A. öğr. üy.)
Erol ETİ (ressam - T.G.S.Y.O. öğr. üy)
Prof. Hüseyin GEZER (heykelci - D.G.S.A. öğr. üy.)
Güngör GÜNER (seramikçi) 
Nedim GÜNSUR (ressam)
Nur.KOÇAK (ressam - sergi oluşturma kur. üy.)
Sezer TANSUÖ (Ege Üni. öğr. gör.)
Ödüller : G.S.D. başarı plaketleri, demokratik kitle örgütleri

nin, basın organlarının başarı plaketleri ve para ödüllerinden oluş
maktadır. Ödüllerin miktarı daha sonra açıklanacaktır.

Yapıtları bırakmak için adres : Görsel Sanatçılar Derneği, Spor 
cad. Abacılatif sok. 2 Valideçeşme - İst.

Pazartesi dışında her gün saat 13-19 arası.
92/Sanat Emeği

IO?


