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Výzva umělcům na výstavní projekty pro rok 2014
Galerie ARTATAK s.ro vyhlašuje výzvu pro mladé umělce a kurátory na výstavní projeky pro rok
2014/15.
Termín odevzdání: 31. dubna 2014
Realizace vybraných projektů: od června 2014 do konce roku 2015 (dle dohody)
Požadovaný obsah zasílaných projektů
1) navrhovaná koncepce/téma výstavy
- ideová a myšlenková náplň
- návrh tiskové zprávy
- výběr autorů
- návrh mediaplánu na propagaci výstavy včetně celkového rozpočtu
- případně grafický návrh pozvánky, visuální pojetí výstavy/rozmístění děl v prostoru galerie
2) obrazová dokumentace
3) životopis a informace o žadateli (seznam realizovaných výstav, články apod.)

Co můžete jako vybraní umělci/kurátoři očekávat ze strany galerie ARTATAK?
- pomoc s project managementem a PR k výstavě
- technical support
- otevřenou možnost další užší spolupráce
Rozměry galerie
A) malý pokoj (tmavý): 6x4m výška stropu 2,5m
B) velký show room: 50 x 30m, výška 4 metrů po trámy + 2 m nad trámy = 6m
B.1. stěna vlevo vedle dveří: výklenky vždy na 2 dvoumetrové obrazy
(celkem 5x) nebo 4 až 6 menších. Lze zkombinovat i větší počet v
různých úrovních nad sebou.
B.2. 30 m zadní stěna galerie a na ní vpravo u zdi výklenek á 2,5 m obrazů do něj, na zbytek zdi
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orientačně až 6 dvoumetrových obrazů, popř. méně větších
B.3. stěna vedle baru á 40 m (vlevo naproti dveřím), nijak nepředěleno,
na ní se dobře vyjímají hlavně velké rozměry, je tam velká výška
stropu - střešní světlík, takže celých 6 m.
B.4. stěna krátká vedle dveří po pravé straně od vchodu, vycentrovaná
(na ní zcela vpravo průchod do malého pokoje, zcela vlevo vchod do
zázemí nahoru) mezi nimi 20m, až 4x2m nebo větší nebo menší.
B.5. na baru naproti dveřím ve výšce mazutová várnice (kostka) na ni lze
nainstalovat 1 velký 2m - 2,5m obraz.
Za galerii ARTATAK,
MgA. Eliška Furčáková
Nápady na realizaci výstavy posílejte na email: artatak.gallery@gmail.com
Pro bližší informace volejte na tel: +420 606 746 377, možnost prohlídky prostoru.

