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ArtExpo Ljubljana bo / predstavlja prvi in največji kulturni dogodek tega tipa v Sloveniji. Trajal bo 14 dni na zanimivi in nenavadni lokaciji večji od 2000m2. Namen
dogodka je združiti veliko število umetnikov različih medijev, tako domačih kot tujih.
En pomembnejših ciljev je pomagati tistim umetnikom, ki do sedaj niso imeli priložnosti razstavljati/za postavitev lastne razstave, obenem pa dodatno promovirati že bolj
priznane in uveljavljene kreativce ter jim pomagati/jih podpreti z medijsko in poslovno podporo. Takšni dogodki so stalna praksa večjih mest po svetu, zato je čas, da se
pridružimo največjim in najboljšim!
S konceptom sejemske prezentacije oz. postavitve umetniških del bi radi spremenili
način razmišljanja kupcev in avtorjev samih in jim pokazali, da se ne vrti vse le okrog
galerij, studijev in individualne prodaje. V teh časih žal ni dosti da je umetnik le umetnik, mora biti tudi poslovnež in promotor svoje lastne kreative.
Poslanstvo dogodka ArtExpo Ljubljana je pokazati kreativno moč in potencial
Slovenije ter okrepiti podobo in stas trenutne umetniške scene na Slovenskem.
Čeprav je Ljubljana malo mesto je še vedno evropsko mesto, ki iz leta v leto privlači
vse več turistov. Je naša mala »metropola« in si zasluži dogodek takšnega formata
in kvalitete, ki bo lahko brez slabe vesti konkuriral tudi najboljšim v globalnem merilu.
ArtExpo Ljubljana je nastal z namenom da razstavljalcem / umetnikom ponudi
medijsko izpostavljenost, nova poznanstva in potencialne poslovne priložnosti.
Ob koncu ArtExpa bo izbran zmagovalec, umetnik, ki bo pokazal največjo mero
kreative, znanja in unikatnosti. Nagrajenec 1. ArtExpa bo poleg častne nagrade dobil
tudi uradni certifikat ter možnost 30 dnevne, samostojne razstave v eni izmed
namenskih lokacij v BTC-ju. Ponujena mu bo delna organizacijska in promocijska podpora iz strani zavoda AAMI.

Osnovne informacije za razstavljalce
- Razstavljalcem ni potrebno biti na lokaciji dogodka vseh 14 dni. Prisotnost je obvezna
le ob otvoritvi in zaključku.
- Cena razstavnine oz. udeležbe je 190,00 EUR na osebo (vključen ddv) za 14 dni.
- Razstavljalec dobi na voljo min. 6m2 razstavne površine ter min. 4m2
stenske/ vertikalne površine.
- Vsak razstavljalec dobi 1 x kubus / mizica in 1 x stol / 1 x napis z imenom
- Vsi sodelujoči umetniki / avtorji so vključeniv izbor za zmagovalca ARTEXP-a
- Vsi sodelujoči bodo vključeni v katalog dogodka A4 formata
- Vsi sodelujoči bodo deležni vsaj 1 objave v socialnih medijih preko zavoda AAMI
- ArtExpo bo trajal 14 dni, od PON do SOB od 10.00 do 20.00 ure in ob NED
od 10.00 do 14.00 ure / prost vstop
- Prevoz umetniških del NA / IZ lokacije je v lastni organizaciji avtorja
- Lokacija / razstavni prostor je dodeljen iz strani organizatorja
- V primeru prodaje umet. dela, avtorju pripada 100% delež.
Postopek obračuna / predaje je v lastni organizaciji avtorja
- Vsi sodelujoči bodo redno informirani glede poteka celotnega projekta
- Prejemnik storitve si bo prostor ogledal pred začetkom dogodka in se sam
seznanil z vsemi potrebnimi dodatki, ki jih potrebuje za uspešno izvedbo svoje
postavitve oz. razstavnega prostora.

Postopek prijave

Vsi sodelujoči umetniki so dolžni posredovati sledeče!
V PAKETU:
- svojo biografijo ( 500 znakov brez presledkov) in kontaktne podatke ter naslov.
- svojo sliko / portret ( min 150 dpi )
- sliko avtorskega dela, ki bo razstavljeno ( min 150 dpi )
- točne podatke avtorskega dela ( naslov, dimenzija, tehnika, leto nastanka in cena)

Postopek prijave se izvede preko: atelje.art.murn@gmail.com
Račun izstavi zavod AAMI / rok plačila: 8 dni

KLAVZULE / ZAHTEVE in DOLOČILA ORGANIZATORJA
- Organizator ima pravico uporabljati logo / fotografije ter ves promo
materijal, ki mu je na voljo od prejemnika storitve
- Organizator si lasti vse pravice za promo materijal in kreativni koncept dogodka.
So intelektualna lastnina org. dogodka, zavoda AAMI in Studia DS
- Po podpisu pogodbe, odpoved sodelovanja avtorja ni mogoča
- Organizator ne odgovarja za kakršnekoli psihične ali fizične poškodbe
razstavljalcev v času trajanja projekta ARTEXPO
- Od vsakega razstavljalca se pričakuje da tudi sam poskrbi za oglaševanje
dogodka ARTEXPo in svojega dela ter s tem pripomore k uspešni promociji
projekta. Zaželjeno je da avtor v lastni organizaciji poskrbi za povabila svoje
ciljne publike.
- Vsaka kršitev hišnega reda v prostorih ARTEXP-a se kaznuje z globami od
200 - 3.000 EUR
- organizator si pridržuje pravico, da sam oceni višino globe glede na obseg nastale
kršitve / škode.
- V roku trajanja dogodka je vsak razstavljalec dolžan vzdrževati red in čistočo
svojega razstavnega prostora.
- Organizator mora prejemniku zagotoviti dostop do prostorov in parkirnih mest v
času postavitve ARTEXP-a
- Organizator in vsi njegovi partnerji / sponzorji so upravičeni do proste in
brezplačne uporabe vseh nastalih fotografij v času trajanja dogodka ARTEXPO
- Organizator si pridržuje pravico do sprememb in odpovedi dogodka
- Organizator si pridržuje pravico do zavrnitve prijave če ta ni v skladu z zahtevami
in standardi dogodka

