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Proje Hakkında
amberInteraktif iki haftalık bir proje geliştirme ve uygulama sürecidir. Süreç içersinde  başvurular arasından
seçilen 8 “Kamusal Alanda Dijital Sanat” proje önerileri proje yürütücülweri ve mentorlar yönetiminde teorik ve
teknik destek alarak geliştirilecek ve prototipleri gerçekleştirilerek sergilenecektir.

PROJE ADIMLARI:

Çağrı: 
Proje başvuruları için çağrı (doldurmakta olduğunuz form bu çağrıya yapılan bir başvurudur.)

Projelerin Seçimi: 
Seçici kurul* tarafından 8 proje amberInteraktif Proje Geliştirme Atölyesine davet edilecektir.

Ön buluşma:  
Seçilen projelerin sahipleri belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek olan kamuya açık ön buluşma çerçevesinde
projelerini sunarlar. Sunumu takip eden yarım günlük atölyede Proje Sahipleri projelerine destek vermek ve
birlikte çalışmak olmak isteyenlerle Proje Ekiplerini oluştururlar.

amberInteraktif Atölye: 
Proje Ekipleri  çalışma için sağlanan mekanda 15 gün boyunca proje yürütücüleri, mentörler ve diğer ekiplerle
birlikte çalışarak projelerini geliştirirler. Bu süre içersinde çalışma süreçleri kamuya açıktır. ayrıca sanatçıların
mentörlerle birlikte belirlenen ihtiyaçlarına göre belirlenen dersler, teknik ve teorik atölye çalışmaları ve
seminerler kamuya da açık olarak gerçekleştirilecektir. 

Sunumlar:
Atölye sonunda geliştirilen proje prototipleri önerildikleri yerlerde (kamusal alan) kamuya sunulur.

TARİHLER:

son başvuru: 31 Mayıs 2022 - 24:00
soru-cevap süresi ve adres: 1-15 Mayıs info@amberplatform.org
seçilen projelerin duyurulması: 6 Haziran 2022
proje sunumları: 4-5 veya 11-12 Haziran 2022
proje geliştirme atölyesi: 18-30 Haziran 2022
sergileme başlangıcı: 1-2 Temmuz 2022

*: daha fazla bilgi için https://interaktif.amberplatform.org adresini ziyaret ediniz.

İletişim Bilgileri

1.

Kamusal Alanda Dijital Sanat
amberİnteraktif proje başvuru formu

*Required

Ad Soyad *

mailto:info@amberplatform.org
https://interaktif.amberplatform.org/
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2.

3.

Proje Sahipliği ve Kabuller

4.

Proje Katılım Koşulları

• Projeler ve çıktılarının tüm hakları proje sahiplerine aittir, amberPlatform ve IBB-İPA projeler üzerinde hak
talep etmez.
• Projelerin fikir aşamasında olması, daha önce uygulanmamış olması gerekmektedir.
• Projeler günümüzün yaygın teknolojileri ile uygulanabilir olmalıdır.

• Proje sahipleri projenin geliştirmesi ve prototipin gerçekleştirilmesi için belirtilen tarihlerde atölye çalışması
ve sunumlara katılacaklarını taahhüt eder.
• Proje sahipleri projelerinin geliştirilmesi için açık çağrıyla projeye destek vermek ve birlikte çalışmak
isteyecek uygun kaşul ve özelliklerdeki başka katılımcılarla bir ekip oluşturmayı ve uyumlu bir ekip çalışması
yürütmeyi kabul eder
• Proje sahipleri ekibe katılanların isimleri ve katkılarının proje ile birlikte anacaklarını kabul eder
• Proje sahipleri projelerinin amberInteraktif sürecinde üretildiğinin belirtileceklerini kabul eder
• Proje Sahipleri tüm süreç boyunca ayrımcı (cinsiyetci, ırkçı, patriyarkal, vb.) ve aşağılayıcı tavırlar
göstermeyeceğini, nefret söylemi kullanmayacağını, tüm süreçte demokratik ve eşitlikçi bir yaklaşımla iyi bir
ekip çalışmasını önceleyeceğini kabul eder

5.

Mark only one oval.

Kabul ediyorum, onaylıyorum.

Proje Bilgileri

e-posta adresi *

Telefon Numarası *

Proje Sahibi veya Sahipleri *

Birden fazla ise virgülle ayırarak Ad ve Soyad bilgilerini giriniz.

Proje Sahibi olarak yukarıda belirtilen konuların tümünü kabul etmiş olduğunuzu

onaylamanız gerekmektedir.

*
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6.

7.

8.

9.

10.

Files submitted:

This content is neither created nor endorsed by Google.

Proje Başlığı (Geçici olabilir) *

Kavramsal Açıklama *

Teknik Açıklama *

İşleyiş - Kullanım Senaryosu *

Ayrıntılı açıklama için PDF formatında 1MB
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