Galleria Pihatto / Kulttuuri- ja taidetila ry
Valtakatu 80
53130 LAPPEENRANTA

NÄYTTELYAJAN HAKEMINEN
päivitetty 6.9.2021

OMA NÄYTTELYSI GALLERIA PIHATOSSA?
Galleria Pihatto on uniikki Lappeenrannan keskustan tuntumassa, upeassa luonnonympäristössä sijaitseva
kohde, jossa monenlainen taide toimii erinomaisesti. Tarjoamme galleriatilaa taiteilijoiden käyttöön
innovatiivisilla malleilla. Voit vuokrata tilan yksin tai kollektiivina, jolloin malli on yksinkertainen:
perusvuokra + provisio. Näyttelyihimme on vapaa pääsy.
Joihinkin ison näyttelytilan näyttelyihin voimme antaa takuumyyntilupauksen: takaamme taidemyyntiä
vähintään maksamasi näyttelyvuokran verran. Taiteilijan tulee perustella tarve takuumyynnille erikseen
hakemuksessaan.
Suuri näyttelytila on noin 13 metriä leveä ja 9 metriä pitkä syvyyssuunnassa. Huonekorkeus on 3,2 metriä.
Tila on erinomaisesti valaistu ja osittain kaihtimilla pimennettävissä. Tilavat ikkunapenkit (noin 100 x 100 x
140 cm) ovat myös käytettävissä.
Galleriaamme on asennettu moderni AV-laitteisto, joka sisältää hyvän äänentoiston koko tilaan sekä 7,2 m
x 1,7 m kokoisen valkokankaan, jonka koko pinta on käytössä kahden valovoimaisen videotykin kuvalle.
Kuvapinta voi olla jaettu tai yhtenäinen. Laitteisto on käytettävissä näyttelyiden ääni- ja kuvamaailman
tehostamiseen tai videoteoksia varten. Galleriaan on myös asennettu vuonna 2019 uusi LED-käyttöinen ja
säädettävä valaistusjärjestelmä, joten valaistusolosuhteet ovat parantuneet alla olevista kuvista runsaasti.
Näyttelyjakso ripustus- ja purkuaikoineen on noin neljä viikkoa. Valinnat tekee yhdistyksemme
valintaryhmä. Yhdistyksemme on voittoa tavoittelematon ja pyrimme pitämään näyttelyvuokrat niin
alhaisina kuin mahdollista.
Näyttelyn hinta sisältää
•
•
•
•

Teosten myyntityön näyttelyiden yhteydessä (myymme verkostoomme aktiivisesti)
Näyttelytilan aukiolon, valvonnan ja siivouksen neljänä päivänä viikossa
Aktiivinen viestintä ja markkinointi (printti, web, some) sekä näyttelyjuliste (digimuoto)
Avajaistilaisuus koronatilanteen salliessa ja sähköiset kutsut (tarjoilut omakustanteisesti)

Hinnat
•
•
•
•
•
•

Suuri näyttelytila 950 euroa (alv 0%) + myyntiprovisio 30%
Taiteilijan näyttelyvalvonta-alennuksella (minimi kolme päivää) 400-800 euroa
Eteisgalleria 400 euroa (alv 0%) + myyntiprovisio 30%
Videolaitteiston käyttö näyttelyssä sisältyy ison näyttelytilan hintaan
Hinnat eivät sisällä eikä niihin lisätä arvonlisäveroa
Soita ja kysy myös muita vaihtoehtoja yhteistyölle (puh 040 589 7024)

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 6.10.2021 mennessä (2022 näyttelyt) sähköpostilla
haku@galleriapihatto.com (maksimi 10Mt) sisältäen seuraavat tiedot:
•
•
•

Omat yhteystietosi: nimi, osoite, sähköposti, puhelin
Ansioluettelosi ja kotisivu / portfolio-osoite
Vapaamuotoinen kuvaus näyttelystä ja 5-8 hyvälaatuista kuvaa näyttelyn teoksista

•
•
•
•

Kuvaus teoksien toteutustavasta ja koosta
Teosten hinnat (vähintään hintahaarukka ja esimerkkejä)
Haluamasi ajankohta ja muut yhteistyömahdollisuudet
Hakemus vain yhdessä tai kahdessa pdf-tiedostossa (ei erillisiä kuvatiedostoja)

Taiteilija vastaa itse rahdista, vakuutuksista ja ripustuksesta. Tilassa järjestetään myös oheisohjelmaa.
haku@galleriapihatto.com Yhteyshenkilö: Kirsi Härkänen, puh: 040 589 7024.
Lisätietoja ja kuvia: www.galleriapihatto.com

Galleria Pihatto: pohjakuva.

