Galleria IPIOMAn näyttelyhaku

elo-joulukuulle 2023 on alkanut
HAKUAIKA
Näyttelyhaku syyskaudelle 2023 on käynnissä ja jatkuu 30.11.2022 asti.
KENELLE
Hakuun voi osallistua erityistä tukea tarvitseva taiteilija tai taiteilijaryhmä.
NÄYTTELYAIKA
Näyttelyaika on noin 4 viikkoa, sisältäen ripustus- ja purkupäivät.
Haettavat ajankohdat ovat elo-, syys-, loka-, marras- ja joulukuu 2023.
NÄYTTELYTILA
Tila on taiteilijalle ilmainen. Tilan luonteen vuoksi teosten tulee olla seinälle ripustettavia ja kahvilatilaan sopivia.
Galleria IPIOMA on avoinna IPI Kulmakuppilan aukioloaikoina ma-pe klo 8-16, la klo 10-15, su suljettu.
Tilassa ei ole erillistä valvontaa normaalin kahvilatoiminnan lisäksi.
Tilan kuvaus ja mitat liitteenä sekä linkkinä.
Näyttelytila
HAKUOHJEET
Lähetä vapaamuotoinen näyttelyhakemus sähköpostilla osoitteeseen galleria@ipikulmakuppila.fi
(Otsikkokenttään: Näyttelyhaku syksy 2023 ja taiteilijan/yhteisön nimi)
tai postitse IPI Kulmakuppila/Galleria IPIOMA, Porthaninkatu 13 C 51, 00530 Helsinki.
Hakemukseen toivomme seuraavia tietoja:
Taiteilijan nimi ja yhteystiedot. Tarvittaessa myös taiteilijan edustajan nimi ja yhteystiedot.
Lyhyt kuvaus näyttelystä: Millaisia töitä aiot laittaa näytteille tai olet suunnitellut tekeväsi?
Toive näyttelyajankohdasta.
Voit kertoa itsestäsi taiteilijana/teistä taiteilijaryhmänä.
Mikäli mahdollista, liitä mukaan kuvia näyttelyyn tulevista töistäsi tai aiemmista töistäsi. Voit lähettää
enintään 5 kuvaa. Sähköpostitse lähetettävät kuvat voivat yhteensä olla enintään 10 Mb. Jos haluat, että
postitse lähetetyt kuvat palautetaan, laita mukaan postimerkillä varustettu kirjekuori.
Lähettämiäsi tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja käsittelee Galleria IPIOMAn valitsijaraati.
NÄYTTELYHAUN TULOKSET
Näyttelyhaun tuloksista ilmoitetaan hakijoille viimeistään 13.1.2023.
TIEDOKSI NÄYTTEILLEASETTAJALLE
Taiteilija vastaa teosten kuljetuksesta ja voi halutessaan vakuuttaa teokset. Galleria ei vakuuta teoksia.
Galleria vastaa näyttelyn ripustamisesta ja purkamisesta yhteistyössä taiteilijan kanssa.
Mahdollinen teosmyynti hoituu asiakkaan ja taiteilijan välillä, Galleria välittää taiteilijan yhteystiedot asiakkaalle.
Galleria ei peri myyntiprovisiota.
Galleria tiedottaa näyttelyistä omissa sosiaalisen median kanavissaan (Facebook, Instagram, LinkedIn) sekä
verkkosivuillaan www.ipikulmakuppila.fi. Taiteilija antaa luvan käyttää kuvia teoksistaan edellä mainittuun
markkinointiin ilman erillistä korvausta.
Ipi Kulmakuppilan kanssa voi suunnitella mahdolliset avajaiset ja/tai taiteilijatapaamisen kahvilassa
kuppila@ipikulmakuppila.fi
Annamme mielellämme lisätietoja koskien Galleria IPIOMAa ja näyttelyhakua:
sähköpostitse: galleria@ipikulmakuppila.fi
puhelimitse: 040-566 0750

Galleria IPIOMAn tila

Parvi
Seinätilaa 450 cm x 90 cm.
Tila on kahvilan yläkerran loungemaisella parvella, jossa on myös paljon viherkasveja.

1.kerros
Seinätilaa 500 cm x 60 cm.
Tila on kahvilan 1. kerroksessa, jossa on asiakaspaikkoja.
Vasemmalla viherseinä, joka jatkuu näyttelyseinälle, oikealla ikkuna.

