Seriál výstav Ladislav Bielik August 68
Po dlhej ceste v zahraničí sa panelová fotografická výstava Ladislav Bielik August 68 vrátila
na Slovensko. Úspech a veľkú pozornosť verejnosti zaznamenala v Aténach, Berlíne, Berne,
Bruseli, Helsinkách, Kodani, Kyjeve, Mníchove, Moskve, Osle, Paríži, Petrohrade, Prahe, Ríme,
Štokholme, Viedni, i Varšave.
Nezisková organizácia Camera Obskura zapožičiava panelovú fotografickú výstavu Ladislav
Bielik August 68 aj slovenským galériám a školám. Diela Ladislava Bielika boli na
fotografických paneloch vystavené na Univerzite Komenského, v Art Point Prievidza
a v Gallery Qex, Trenčín, v budove Žilinského samosprávneho kraja a na radnici v meste
Rajec.
Panely špecifikácia
Panelová fotografická výstava je vnútorne uceleným súborom. Pozostáva z 20 panelov.
Rozmery panelov sú 1,5 x 1m. K panelom prináležia stojany a podstavce. Výstava je
samonosná, panely je možné umiestniť ľubovoľne v priestore, alebo zavesiť na stenu. Celková
váha výstavy je cca 350 kg. Priestor potrebný na jej vystavenie je cca 300 štvorcových
metrov.
Cieľ
Panelová fotografická výstava obsahuje okrem fotografií aj vzdelávacie a faktografické
texty. Je vhodná ako študijný materiál pre tvorbu slohových, či seminárnych prác. Cieľom
seriálu výstav je preto edukácia verejnosti, najmä mládeže, o historických udalostiach,
spoločenských pohyboch a prevratných činoch občanov Slovenska a bývalého
Československa.
Prenajímateľ :

Nezisková organizácia Camera Obskura, Panenská 18, 811 03 Bratislava,
IČO:37 924 150, Štatutárny orgán: Peter Bielik, riaditeľ

Cena prenájmu : interiérová výstava týždeň : 1 900,- EUR bez DPH
interiérová výstava mesiac : 6 800,- EUR bez DPH
interiérová výstava mesiac pre NO a OZ : 6 100,- EUR bez DPH
exteriérová výstava mesiac : cena dohodou
Inštalácia a demontáž výstavy : montáž : 180,- EUR bez DPH, demontáž : 180,- EUR bez DPH
Doprava :

na základe podmienok pre dopravu výstavy a km

Prednášky :

cena po dohode na základe rozsahu, miesta a trvania prednášok

Objednávka výstavy : kontaktný formulár na stránke : www.cameraobskura.sk

Ďakujeme Vám, že týmto spôsobom nám pomáhate naplniť našu misiu – výstavba
galérie Camera Obskura na Šafárikovom námestí v Bratislave.

Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA, Panenská 18, Bratislava www.cameraobskura.sk

