
ART IN BEIRUT 

KARMA SANAT SERGİSİ 

2-3 Şubat 2023, Lübnan İslam Üniversitesi 

Jürili ve hakemli 

online ve fiziksel sergi 

 

Sergi Programı 

2 Şubat 2023  

10:00 - 10:30 : Üniversite Salonunda açılış ve kokteyl 

10:30 - 16:30 : Özel ziyaretçiler ve davetli misafirlerin sergiyi ziyareti 

 

3 Şubat 2023  

10:00 - 13:00 : Dış katılımcıların sergiyi ziyareti  

 

Karma Sergi İçin Aşağıdaki Eserler Kabul Edilmektedir 

- Resim, Baskı, Fotoğraf, Hat Eserleri: 50cm x 70cm boyutunda olmalıdır 

- Çini ve Seramik Eserleri : 30cm x 30cm x 30cm çapındaki bir kutuya sığabilecek 

boyutta olmalı ve en çok 1500gr ağırlığında olmalıdır 

- Halı ve Kilim: 60cm x 40cm veya  90cm x 60cm ebatlarında olmalıdır 

- Tekstil: En çok 200cm x 200cm ebatlarında ve en çok 1500gr ağırlığında olmalıdır 

 

Katılım Şekli 

İki alternatif sunmaktayız 

1- Online Sergi Katılımı: Eserler online platformda sergilenecektir. Sergi sonrası 

ISBN'li sergi kataloğu yayınlanacak ve eser sahiplerine katılım belgesi gönderilecektir 

2- Fiziksel Katılım: Eserinizi bizlere kargolamanız halinde eserleriniz Lübnan İslam 

Üniversitesi Sergi fiziksel olarak sergilenecektir. Sergi açılışı  ve eserler video kaydına 

alınarak sizlerle paylaşılacak ayrıca hazırlanan video youtube üzerinden 

yayınlanacaktır. Sergi sonrası ISBN'li sergi kataloğu New York Liberty Yayınevi 

tarafından yayınlanacak ve eser sahiplerine katılım belgesi gönderilecektir. 

 

Başvuru Şekli 

- Eserinizin görselini ve sergi başvuru formunu 20 Ocak 2023 tarihine 

kadar izdasconference2@gmail.com adresine gönderiniz. Mailinizde eserinizin 

sergilenme şeklini (online ya da fiziksel) de belirtiniz 

- Eserinizin görseli JPEG formatında 300 DPI çözünürlükte ve en az (2200 x 1700) 

pixels olmalıdır 

- En çok iki eserle başvuru yapabilirsiniz 

-Eseriniz değerlendirme sürecinden geçecektir. Kabul edilmesi halinde tarafınıza kabul 

mektubu gönderilecektir. 

- Kabul belgenizi aldıktan sonra sergi katılım ücretini 22 Ocak  2023 tarihine kadar 

ödeyerek dekontu bizlere mail olarak gönderiniz (ödeme hesap bilgileri sizlere mail ile 

bildirilecektir).  

- Eserinizin fiziksel olarak Beyrut’ta sergilenmesini istiyorsanız eserinizi bizlere en 

geç 25 Ocak 2023 tarihine kadar kargo ile göndermeniz gerekmektedir. Türkiye kargo 

adresimiz: İksad Enstitüsü Koç İkiz Kuleler Kat: 3 Söğütözü Çankaya Ankara 



- Resim, fotoğraf, baskı ve hat eserlerinizi fiziksel olarak sergiletmek istiyorsanız 

kargo ile göndermeniz gerekmemektedir. Çalışmanız yüksek çözünürlüklü olarak New 

York ekibimiz tarafından flexiye basılarak çerçevelenip fiziksel olarak sergilenecektir.  

- Fiziksel sergi açılışı ve her bir eser video kaydına alınacak ve hazırlanan video web 

sitemize de yüklenecektir.  

- Online sergi de ayrıca video olarak web sitemize yüklenecektir.  

- Sergi sonrası eserler ART IN BEIRUT sergi kataloğunda yayınlanacaktır. Katalog 

Liberty Yayınevi tarafından ISBN numarası verilerek yayınlanacaktır.   

 

Ücret 

Online Sergi Katılım Ücreti: 40 USD karşılığı 750 TL 

Ücrete dahil olan hizmetler 

- Eserin online olarak sergilenmesi 

- ISBN'li sergi kataloğunda yayın 

- Sergi katılım belgesi 

 

Fiziksel Sergi Katılım Ücreti: 120 USD karşılığı 2250 TL 

Ücrete dahil olan hizmetler 

- Eserin Ankara-Lübnan kargo giderleri 

- Eserin Üniversite’de sergilenmesi   

- Sergiye ilişkin tüm kurumsal giderler (yer kirası, gerekli izinler için harç ve 

ödemeler) 

- Serginin video kaydına alınması (iç ve dış mekanlarda) 

- Liberty Yayınevi tarafından ISBN'li sergi kataloğunun yayınlanması 

- Sergi katılım belgesi online olarak sergilenmesi 

Not: Türkiye içi kargo giderleri eser sahibine aittir 

 

Sergi başvuru formu bu sayfanın devamındadır   

 

 

 



 

 

 

INTERNATIONAL 
ART IN BEIRUT MIXED 
EXHIBITION 
APPLICATION FORM          

February 2-3, 2023 

Beirut 
 

 

FILL THE BLANKS 

 

Creation Name: 

Technique: 

Size: 

Year of Work: 

About Creation (max 150 words): 

 

Created by (your name and surname) 

 

Image 1 

 

Image 2 

 

Image 3 

 

 


