1/5

Informácie k výzve na podávanie výstavných projektov
v Galérii MEDIUM na rok 2019

Galéria MEDIUM bola založená v januári 1991 ako súčasť Vysokej školy výtvarných umení v
Bratislave. Výstavná činnosť je zameraná na všetky aktuálne výtvarné trendy, v súlade so
širokým spektrom študijných odborov školy (úžitkové umenie, architektúra, dizajn, maľba,
grafika, reštaurovanie, fotografia, socha, intermédiá, textilná tvorba, vizuálna komunikácia).
V roku 2018 sme sa rozhodli "rozčlenili" priestor galérie (viď. štyri priestorové verzie nižšie)
pre možnosť viacero paralelne prebiehajúcich výstav, čo sa potvrdilo ako dobré rozhodnutie,
v ktorom chceme pokračovať i v roku 2019.
Hlavným kritériom pre schválenie a realizáciu výstavného projektu v galérii je vyplnená
prihláška a kvalita prihláseného projektu, so snahou o zachovanie rovnováhy medzi
prezentáciou študentiek, študentov, pedagogičiek a pedagógov školy a kurátorskými
projektami, či výstavami etablovaných umelkýň a umelcov z domáceho i zahraničného
prostredia.
Kvalitu programu zaručuje Galerijná rada (menovaná na 2 roky) zložená z troch zástupcov
školy, vedúcej galérie a jedného externého člena, ktorí vyberajú z prihlásených projektov.
MEDIUM vystavujúcim poskytuje základné zázemie. Nakoľko sme školská galéria, nie je
možné čerpať granty z FPU, pokúsime sa však pre rok 2019 získať financie z iných zdrojov.
Výstavné projekty je možné zaslať mailom do 30.09.2018 na adresu medium@vsvu.sk. V
predmete správy treba uviesť "Výstavný projekt 2019_Názov projektu".

Pre konzultáciu projektu a vyplnenia prihlášky kontaktujte:
Jana Kapelová
Galéria MEDIUM
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Email: medium@vsvu.sk
Tel.: 02/5942 8570
www.vsvu.sk/galeria-medium
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Galerijná rada Galérie MEDIUM na roky 2018 - 2019:
Klaudia Kosziba (vedúca Ateliéru mal+by)
Vít Halada (odborný asistent Virtuálneho štúdia)
Pavel Choma (vedúci Ateliéru 303)
Gabriela Kisová (riaditeľka KROKUS Galérie)
Jana Kapelová (vedúca Galérie MEDIUM)
Vyplnená prihláška výstavného projektu (príloha č. 1), musí obsahovať:
- stručný i podrobný popis projektu,
- výber priestoru konania výstavy,
- životopis vystavujúcich alebo kurátora,
- portfólio vystavujúcich s výberom prác vzťahujúcich sa k projektu (portfólio preferujeme
ako jednotný súbor PDF),
- orientačný dátum konania výstavy,
- návrh architektúry / inštalácie výstavy,
- popis možného sprievodného programu, napr. komentovaná prehliadka, performance,
workshop, diskusia, koncert a pod.
Galéria MEDIUM poskytuje a zabezpečuje na svoje náklady:
- všetky energie,
- wifi pokrytie v celom priestore,
- dohľad na výstave,
- transport diel,
- zapožičia techniku, sokle, rámy, základný inštalačný materiál a pod.
- limitovaná tlač propagačných materiálov k výstave (plagát, pozvánka),
- PR výstavy (distribúcia tlačovej správy médiám, anotácia na webe a facebooku galérie,
v Artplane, distribúcia pozvánok mailom),
- fotodokumentáciu výstavy (vernisáž a inštalácia),
- vernisáž (pagáče, obsluha, ozvučenie).
- čiastočná výpomoc pri inštalovaní a deinštalovaní výstavy.
Vystavujúci zabezpečujú na svoje náklady:
- inštalovanie a deinštalovanie výstavy,
- techniku a inštalačný materiál nad rámec vybavenia Galérie MEDIUM,
- uvedenie priestorov do pôvodného stavu,
- grafické spracovanie pozvánky a plagátu k výstave,
- vernisáž výstavy (pohostenie).
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Štyri priestorové verzie výstavy:
- SMALL - zadná miestnosť (vhodná najmä pre samostatné výstavy menšieho rozsahu)
- MEDIUM - dve predné miestnosti (vhodné pre samostatnú výstavu, či skupinovú výstavu
menšieho rozsahu)
- LARGE - celá Galéria MEDIUM (samostatné i skupinové výstavy)
- SPECIFIC - valcovitý priestor vo vstupnej časti galérie (vhodný pre site-specific inštaláciu,
prezentáciu menšieho počtu dizajnových produktov, architektonického modelu,
zreštaurovaného objektu a pod.)
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