בקשה לתערוכה בבית האמנים ירושלים
מגיש הבקשה יביא לידיעתו כי הוועדה יושבת אחת לחצי שנה לערך לדון בבקשות  .אין אנו מודיעים
על מועד כינוסה .הבקשות שמולאו ימתינו במשרדנו עד לכינוס הוועדה.
א* .לאחר אישור ועדת תערוכות לתערוכתך ,התערוכה תשובץ בלוח התערוכות בטווח של עד שלוש שנים
ויותר .עם חלוף הזמן עד לשיבוץ ,נא להוסיף לתיק ההגשה דיסק עם עבודות חדשות.
ב .בית האמנים יפנה אליך לשיבוץ תערוכתך בטווח הזמן של שנה עד לחמישה חודשים טרם מועד הצגתה.
ג .היה ובית האמנים פנה אליך לשיבוץ התערוכה במועד מוצע ,וסירבת  ,תוקף בקשתך יפוג מיד.
ד .עם קבלת ההסכמה למועד התערוכה בבית האמנים האמן מחויב להודיע על תערוכות אחרות שלו המתוכננות
להתקיים עד למועד התערוכה ,ובית האמנים רשאי לשקול מחדש את המועד.
ה .אם ועדת תערוכות סירבה פעמיים ברצף ישיבות לבקשתך ,אזי תוכל להגיש בקשה נוספת רק לאחר 3
שנים מיום החלטת הועדה האחרונה.
אני הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי בעיון כל הנאמר לעיל ,והנני מסכים לכל האמור מבלי שתהיה לי טענה כלשהי
בעניין זה.
* תשובות הוועדה יישלחו בדוא"ל.
המלצה למגישים :נא דאגו כי בקשתכם תוגש באופן ברור וענייני של נושא התערוכה; הוועדה לא תדון בהגשת
סדרות מרובות ושונות של עבודות לתערוכה.
ניתן לצרף דף נלווה על מהות התערוכה.
פרטי המגיש/ה
שם משפחה ____________ :שם פרטי __________ :תאריך לידה____________________ :
כתובת _________________________________ :כתובת דוא"ל _______________________
טלפון____________________ :
*חבר באגודת אמני ירושלים ____ משנה( ________ :רק אם רלוונטי)
נא לצרף:
 .1קו"ח בהן יופיעו שם ,פרטי קשר ,לימודים ,תערוכות קבוצתיות ,תערוכות יחיד ,פרסים ומלגות.
 .2הצעה לתערוכה:
שם האמן:
שם האוצר:
טכניקה:
הצהרת אמן:
 .3דף הסבר לתערוכה המוצעת ורשימת משתתפים במקרה של תערוכה קבוצתית

 12-10 .4תצלומים מודפסים בגודל  18X13ס"מ באיכות גבוהה ומקצועית.
הערות המבקש______________________________________________________ _____ :
תאריך__________________ :

חתימה________________ :
אבוא לאסוף החומר מן המשרד מצ"ב מעטפה מבוילת
אני מבקש/ת לערוך תערוכה של (נא לציין טכניקה)______________________________________ :

החלטת ועדת התערוכות  :אושר



חתימות חברי הועדה _______________

לא אושר

תאריך_______________:

__________________

_____________________

הערות הוועדה___________________________________________________________ :
______________________________________________________________________

שלום רב,
כדי שוועדת התערוכות תתייחס לבקשתך ,נא לקרוא את ההערות הבאות לפני מילוי הבקשה.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הוועדה מבקשת לקבל  12 -10צילומי עבודות אותן הנך מעוניין/ת להציג ,בגודל  18 x13ס"מ
מינימום ,באיכות גבוהה ומקצועית.
יש לרשום על גב כל צילום :שם היצירה ,שנה ,טכניקה ,מידות.
עבודות וידאו יוגשו בפורמט המתאים לPC-
נא לצרף בדף נפרד לבקשה קורות חיים מפורטים מודפסים.
אם בידך דף הסבר למהות ולנושא התערוכה ,נא לצרפו.
אם הבקשה היא לתערוכה קבוצתית ,נא לצרף לכל אמן משתתף את כל הצרופות הנזכרות
בסעיף 1
אם שמם של האוצר/ת ידוע לך כבר בשלב מילוי הבקשה ,נא לציין את שמם ,יחד עם זאת אישור
סופי לקביעת האוצר יינתן על ידי בית האמנים בלבד.

לקבלת חומר ההגשה חזרה נא לסמן בטופס הבקשה אם הנך מעוניינ/ת לאסוף החומר מהמשרד או לצרף
מעטפה מבוילת עם כתובת למשלוח החומר.
את הבקשה ניתן לשלוח בדואר במעטפה שעליה יצוין ועדת תערוכות למשרדי בית האמנים לכתובת:
בית האמנים ,רחוב שמואל הנגיד  ,12ירושלים .9459212

בברכה,
ועדת התערוכות

