VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA KURÁTORSKÝ PROJEKT

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, (dále jen „OGL“) vypisuje

výběrové řízení na kurátorský projekt (výstavní koncepci)
výstavního prostoru ochozu v 1. podzemním podlaží v budově OGL pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince
2019.

Požadavky OGL:


Uchazeč předloží písemný návrh ucelené výstavní koncepce (kurátorského projektu) na období od 1. ledna
2018 do 31. prosince 2019 zaměřený na prezentaci současného umění typu nová média, site-specific,
videoart, instalace, fotografie apod. Návrh koncepce bude obsahovat čtyři konkrétní výstavy, které budou
realizovány jako první. Z popisu výstavní koncepce a jednotlivých výstav musí být zřejmá kurátorská
profilace výstavního prostoru.



OGL požaduje, aby výstavní koncept byl nezaměnitelný, odborně kvalitní a divácky atraktivní.



Písemný rozsah výstavní koncepce nepřesáhne 7 200 znaků (4 normostrany).



Trestní bezúhonnost uchazeče a jeho schopnost předložit výpis z rejstříku trestů v případě, že o to OGL
požádá.



OGL doporučuje osobní prohlídku vymezených prostor!

Předpokládané termíny vernisáží:
1.

18. ledna 2018,

2.

17. května 2018,

3.

20. září 2018

Termíny pro rok 2019 budou upřesněny. Upozorňujeme uchazeče, že termíny vernisáží mohou být změněny!

Popis výstavního prostoru:
Výstavní prostor je situován v 1. podzemním podlaží budovy Oblastní galerie Liberec. Skládá se z osmi místností o
rozměrech přibližně 4,5 × 2,5 metrů. V místnostech není nainstalován žádný standardní závěsný systémem,
prostor je osazen osvětlovací lištou pro osazení svítidel. Půdorys výstavního prostoru je přílohou této výzvy.

Podmínky spolupráce s vybraným uchazečem:
OGL vybranému uchazeči poskytne a umožní:


možnost realizovat vlastní víceletý kurátorský projekt v OGL,



zapůjčení audio, video a další techniky, kterou OGL disponuje, zdarma,



pojištěný transport v rámci ČR služebním autem zdarma (po předchozí domluvě, pozor na omezené
rozměry nákladního prostoru),



ubytování v pohostinském pokoji OGL zdarma (po předchozí domluvě),



bezplatné zapůjčení výstavního fundusu (sokly, vitríny) a dalšího vybavení OGL (po předchozí domluvě),



zaplacení poplatků spojených s ochranou autorských práv (typicky OSA), půjčovného (typicky promítání
jiného, např. filmového díla) do maximální výše 5 000 Kč včetně DPH na jeden výstavní projekt,



zajištění vernisáže,



základní propagaci výstavy dle standardů OGL,



ostrahu, úklid, provoz výstavních prostor a pojištění vystavených děl,



odměnu za realizaci výstavy (podrobnosti viz dále „Finanční podmínky“).

Vybraný uchazeč zajistí:


kompletní realizaci výstavních projektů dle dodaného kurátorského konceptu, včetně instalace výstavy,



přípravu a realizaci pozvánek, popisek, doprovodných textů ve výstavě (včetně grafického návrhu,
jazykové korektury a případné výroby doprovodných textů a popisek, tj. tisku),



užití loga OGL a partnerů a sponzorů OGL na všech tiskovinách a elektronických pozvánkách k výstavám,



osobní účast na vernisáži v souladu s plánem vernisáží,



minimálně dvě komentované prohlídky v průběhu trvání každé výstavy,



anotace v rozsahu cca 300 znaků a 1 – 2 fotografie v tiskové kvalitě ke každé výstavě,



zpracování závěrečné zprávy o realizovaných výstavách v termínech 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku;
závěrečná zpráva obsahuje zhodnocení výstavy, tiskovou zprávu, ohlasy zprávy v médiích, reprodukce
plakátu, pozvánky a dalších tiskovin a základní fotodokumentaci, kterou OGL poskytne zdarma. Přesný
rozsah závěrečné zprávy bude vybranému uchazeči poskytnut v předstihu.

Finanční podmínky:
OGL se zavazuje uhradit náklady spojené s realizací každé výstavy a to do maximální výše 35 000 Kč
(včetně DPH) na základě faktury vystavené vybraným uchazečem. Uvedená částka je odměnou vybraného
uchazeče. Faktura bude vystavena nejpozději do 14 dnů od zahájení výstavy (vernisáže), přičemž OGL souhlasí s
vystavením nejvýše jedné zálohové faktury ke každé výstavě. Zálohová faktura může být vystavena nejdříve 30 dní
před zahájením výstavy (před vernisáží) v maximální výši 20 000 Kč.
OGL se dále zavazuje objednat a nakoupit materiál nebo drobný majetek pro realizaci výstavy v maximální výši 5
000 Kč, včetně DPH na každý výstavní projekt. Takto zakoupený materiál nebo drobný majetek zůstane po
skončení výstavy majetkem OGL. OGL souhlasí s jednorázovým nákupem materiálu; výše celkové částky za
materiál nesmí překročit částku 5 000 Kč včetně DPH znásobenou počtem výstav zahájených v daném
kalendářním roce.
Odměna za náklady spojené s realizací výstavy ve výši 35 000 Kč včetně DPH zahrnuje veškeré náklady na
realizaci výstavy, zejména:


odměnu kurátora, včetně odměny za komentované prohlídky, cestovné, stravné kurátora a případných
dalších fyzických osob, které se budou podílet na přípravě a realizaci výstavy,



případnou odměnu vystavujícím autorům,



náklady na vytvoření grafického návrhu, elektronických pozvánek a tisk popisek a informačních textů ve
výstavě apod.,



náklady na zpracování závěrečné zprávy a



další náklady spojené s úplnou realizací výstavního projektu.

OGL upozorňuje, že odměna ve výši 35 000 Kč včetně DPH je maximální částka, kterou vybraný uchazeč nesmí
překročit!
Obecné podmínky:


OGL upozorňuje žadatele, že v galerii je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla, např. používaná vlastní
elektrotechnická zařízení musí být schválena revizním technikem OGL,



OGL je pro instalaci výstav otevřena pouze ve vymezených časech (pracovní dny, 6.00–20.00 hodin),
nejsou povoleny žádné stavební úpravy ani zásahy do stavby,



OGL požaduje schopnost samostatné práce, dodržování pravidel a organizačních pokynů OGL a vnitřních
směrnic OGL a realizaci výstav ve stanoveném termínu.

Návrhy kurátorských projektů zasílejte do 31. 7. 2017 (rozhodující je datum doručení) na adresu Oblastní galerie
Liberec, Masarykova 723/14, 46001 Liberec 1, na obálce uveďte „výběrové řízení – nová média“, nebo elektronicky
na sekretariát OGL k rukám paní Beaty Hulínské (beata.hulinska@ogl.cz) s řádně vyznačeným předmětem zprávy
a se všemi náležitostmi.
Předložené projekty posoudí odborná komise. Výsledky budou zveřejněny nejpozději 1. 9. 2017 na stránkách
galerie. Uchazeči budou informováni o výsledku výběrového řízení.
OGL považuje přihlášené projekty za závazné. Zároveň si vymezuje právo odstoupit od výběrového řízení
v případě nedostatečného počtu zájemců či nekvalitních projektů.
O výsledcích rozhodne odborná porota.
Příloha: půdorys
Doporučená struktura přihlášky:


Údaje o projektu musí obsahovat zejména název a údaje o uchazeči (jméno, adresa, úplné kontaktní
údaje, stručný profesní životopis)



Jména a kontakty na garanty, na které je možné se v případě potřeby obrátit.



Podrobný popis kurátorského projektu včetně obrazové dokumentace ve stanoveném rozsahu.



Případné další doplnění, např. popis doprovodného programu, navrhované propagace aj.

V případě zaslání přihlášky v elektronické podobě preferujeme formát pdf a velikost do 10 MB.

Mgr. Jan Randáček
ředitel
Oblastní galerie Liberec,
příspěvková organizace

