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Avrupa’da genç sanatçılara destek veren  

RWE Vakfı’nın bu yılki durağı Türkiye  
 

Avrupa'da 30 yaş altı genç sanatçıları destekleyen RWE Vakfı, bu yıl "VISIT Misafir 
Sanatçı Programı"na Türkiye'den başvuru kabul edecek. Yeni medya araçlarıyla 
üretilecek, "enerji" ve "enerjinin toplumsal etkileri" ile bağlantılı projelerin 
değerlendirileceği programa katılmak isteyen genç sanatçılar, başvurularını 30 Mart 
2012 tarihine kadar internet üzerinden yapabilecek. Program hakkında detaylı bilgi için 
www.rwe.com.tr adresi ziyaret edilebilir.  

Avrupa’nın önde gelen beş elektrik ve gaz şirketlerinden biri olan RWE tarafından 
desteklenen RWE Vakfı, 30 yaş altı genç sanatçıları desteklemek amacıyla yürüttüğü “VISIT 
Misafir Sanatçı Programı” kapsamında bu yıl Türkiye’yi partner ülke olarak belirledi.  
 
Fotoğraf, video ve film teknolojisi, 3 boyutlu görselleştirme ve animasyon, ses ve hareketli 
görüntü gibi yeni medya araçlarını kullanarak gerçekleştirilecek projelerin aday olabileceği 
programa başvuru için www.rwe.com.tr sayfasında bulunan formun doldurulması gerekiyor. 
Projelerin enerji veya enerjinin toplumsal etkileri ile bağlantılı olması bekleniyor.  
 
Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek iki sanatçıya, projesini 
hayata geçirmek için 3 ay boyunca çalışma imkanı sunulacak. Bu süreçte RWE Vakfı 
tarafından aylık 1.500 Euro ile desteklenecek sanatçıların projeleri, sergilenme aşamasında 
yine Vakfın maddi desteği ile hayata geçirilecek. Projelerin bu yıl Almanya’nın yanı sıra 
Türkiye’de de sergilenmesi planlanıyor. 
 
VISIT Misafir Sanatçı Programı’na başvurular 30 Mart 2012 tarihinde sona eriyor.  
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RWE Vakfı Hakkında 

Grubun sosyal sorumluluk çalışmalarını şemsiyesi altında toplayan RWE Vakfı, 2009 yılından bu yana 
kültürel ve toplumsal projelere destek vermektedir. RWE Vakfı’nın amacı, gelecek nesillere yönelik 
eğitim projeleriyle enerjiye yeni, geniş çaplı ve disiplinlerarası bir anlayış kazandırmaktır.  Vakıf, enerji 
ile bağlantılı toplumsal projelerin yanı sıra, toplumsal konulardaki söylemleri başlatan ya da 
şekillendiren genç ve yaratıcı sanatçılar ile kültür alanında faaliyet gösteren kişileri desteklemektedir.   


