Podmínky pro výstavy
v minigalerii Beseda Blatná
adresa minigalerie: BESEDA, Na Příkopech 183, Blatná 388 01
provozovatel minigalerie: Fotoskupina Spektrum Blatná
http://fotospektrum-blatna.eu

Popis minigalerie:
Minigalerie je umístěna v levém traktu přízemí budovy restaurace Beseda na pěší zóně
k zámku (asi 150m). Tvoří ji dva oddělené prostory.
Chodba, kde je umístěno celkem 5 rámů 70x100(Al-HAMA) zavěšené na delší straně a
jeden rám 70x50 zavěšený na kratší straně (pro představení autora).
Salonek, kde je umístěno celkem 12 rámů. 7 rámů 70x100 zavěšených na kratší straně a
5 rámů 70x100 zavěšených na delší straně. V galerii je možné vystavit fotografie pouze
neadjustované (nepaspartované) min. rozměru 30x40cm (max. 60x80). Plná kapacita galerie
je 60 fotografií 40x30(45x30).
Vzhledem k odděleným prostorům, je možné uspořádat i 2 různé výstavy.
Galerie je pojata jako autorská, po dohodě je možno uspořádat i výstavu klubovou,
popřípadě klubovou (salonek) a autorskou (chodba).
Prostor minigalerie je volně přístupný, otevřený denně mimo pondělí od 11,00 do 22,00hod a
její prostor bude v budoucnu monitorován.
Restaurace se nachází v pravém traktu budovy a má samostatný vchod.

Podmínky pro výstavu:
Uchazeč o uspořádání výstavy zašle náhledy svých fotografií které by chtěl vystavovat
elektronicky e-mailovou adresu: galerie@fotospektrum-blatna.eu (prostřednictvím
www.uschovna.cz). Po schválení a oznámení termínu provozovatelem uhradí částku 400Kč a
doručí fotografie pro výstavu. Současně uchazeč zašle své informace, které chce o sobě
zveřejnit (na panelu 70x50) – fotografii, krátké CV, informace o fotografiích….
Instalaci, propagaci – A3 plakát, poutač před galerii, info v kulturním přehledu města, tisku
a na internetu zajišťuje provozovatel – fotoskupina Spektrum Blatná. Vystavující může dodat
vlastní hotovou propagaci. Vystavující si může své snímky nainstalovat do galerie osobně.
Vernisáž se koná pouze v případě osobní přítomnosti autora nebo autorů. (Po dohodě
zajistíme hudbu i občerstvení)
Výstavní cykly jsou max. tříměsíční. Kratší termín je možný jen zcela mimořádně, po dohodě
s kurátorem galerie.

Kontakty:
e-mail pro zaslání náhledů fotografií: galerie@fotospektrum-blatna.eu
číslo účtu pro zaslání manipulačního poplatku: 157933511/0600
(v poznámce uvést identifikační údaje pro rozpoznání platby)
kurátor galerie: Jan Týc – 608 726 071
Poloha galerie na mapě:
http://maps.google.de/maps?q=49.4234309,13.8815348&z=16

