
لیست برنامه ریزی کلی

عنوان نمایشگاه : 
نام گالری :

تاریخ های نمایشگاه : 

سازمان یافته مطابق با نظر هنرمندان نمایشگاه بر اساس حروف الفبا
توجه: در رابطه با ابعاد، ارتفاع بر عرض و بر عمق تقدم دارد

برای هر هنرمند ، سابقه: ...........................................................................................................................................................................
نام هنرمند ، ]مکان سکونت[  ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

برای هر اثر هنری، همه موارد زیر باید مورد توجه باشند:
- عنوان و تاریخ

- رسانه )ویدئو/فیلم است، سیاه و سفید یا رنگی است، چند دقیقه است، و یا صدا دارد(
- ابعــاد )انــدازه تصویــر در صــورت قــاب شــده بــودن تصویــر، ذکــر شــود یــا انــدازه قــاب درصورتــی کــه ایــن تنهــا ابعــاد 

موجــود اســت، بیــان شــود(
- خط تجلیل

]بــرای مثــال: »لطــف و عنایــت هنرمنــد« یــا »لطــف هنرمنــد و ]نــام نماینــده یــا کلکســیونر یــا موسســه قــرض دهنــده و 
ماننــد آن[

- ارزش بیمه: .................... تومان
]فــرض مــی شــود ایــن رقــم، ارزش بــازار جــاری باشــد مگــر آن کــه خــاف آن بیــان شــده باشــد. گاهــی ارزش جایگزینــی 
اســتفاد مــی شــود ا مــا بایــد بــه صــورت صریــح بیــان گــردد - مثــا در مــورد عکــس هــا. چنانچــه ارزش مربوطــه بــه ســال 

هــای گذشــته اســت، تاریــخ ارزش آن ذکــر شــود. ممکــن اســت نیــاز بــه روزرســانی داشــته باشــد[
تایید قرض: ]تاریخ ثبت؛ تایید شده توسط چه کسی[

اطاعات تماس )ممکن است برای هر اثر متفاوت باشد یا همگی یکی باشد(:
هنرمند: 

در مورد هنرمند، آدرس خیابان، آدرس ای-میل، تلفن/فاکس را قرار دهید
در صورتی که هنرمند فوت کرده باشد، اطاعات تماس همسر یا نماینده او را قرار دهید.

قرض دهنده: 
همانند باال، نام قرض دهنده، شامل اطاعات تماس .....................................................................................................................

]در صورت امکان[
نماینده هنرمند، همه اطاعات تماس.................................................................................................................................................

)حتی در صورتی که قرض دهنده نباشد. اغلب اطاعات هنرمند از طریق نماینده به دست می آید(
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اطمینــان حاصــل کنیــد فــرم قــرض بــه کجــا بایــد فرســتاده شــود. گاهــی اثــر تحــت تملــک فــردی اســت کــه متفــاوت از 
شــخصی اســت کــه هــم اکنــون آن را در اختیــار دارد و آن را بــرای نمایشــگاه ارائــه مــی کنــد. 

دستمزد هنرمند: 
بــه هرگونــه توافــق خاصــی در رابطــه بــا دســتمزد هنرمنــد و/یــا حــق بازتولیــد شــامل هرگونــه الــزام پرداخــت مثــل انتقــال 
بانکــی بــه حســاب خارجــی توجــه داشــته باشــید )بایــد اطاعــات بانکــی بــرای ایــن گونــه تراکنــش هــا فراهــم شــود(. در 
صورتــی کــه اثــر هنــری منتخــب یــک هنــر رســانه ای باشــد، قــرض دهنــده ممکــن اســت توزیــع کننــده هنرمنــد باشــد، کــه 

در آن صــورت، دســتمزد هنرمنــد توســط توزیــع کننــده تعییــن شــده و بــه او پرداخــت مــی گــردد. 

ــری : ........................................................................................................................................................................................... ــر هن ــات اث الزام

.....................................................................................................................................................................................................................................

نقل و انتقال : .....................................................................................................................................................................................................
ــاس ........................................................................................................................ ــات تم ــدن و اطاع آدرس محــل برداشــتن و بازگردان
....................................................................................................................................................................................................................................

از طریق چه روش انتقالی؟ .................................................................................................................................

مطمئن شوید به موارد زیر توجه کرده باشید: 
- قاب بندی شده یا نیازمند قاب گذاری یا روشی دیگر؟

-  نصــب ویــژه یــا الزامــات جابجایــی؛ نیازهــای ویــژه در رابطــه بــا تجهیــزات )در صــورت امــکان،  دقیقــا ســطح تجهیــزات را 
مشــخص کنیــد - برخــی هنرمنــدان خواهــان پروژکتورهــای ســطح بــاال، ِدک دی.وی.دی، تجهیــزات صوتــی، و/یــا ســاخت 

اتــاق پیچیــده هســتند(
- هرگونــه هزینــه مرتبــط بــا مــوارد بــاال را مــد نظــر داشــته باشــید )مثــا بــرای کار ویدئویــی، مــی تــوان از گالــری انتظــار 
ــه دی.وی.دی را پوشــش دهــد، کــه  ــی ب ــوار ویدئوی ــال از ن ــا انتق ــد دی.وی.دی ی ــد نســخه هــای جدی ــه تولی داشــت هزین

گاهــی در چنــد قالــب خواهــد بــود(
- آیا هنرمند یا نماینده او باید برای چیدمان حضور داشته باشند

- فضای الزم در صورتی که از روی ابعاد مشخص نباشد.

 

2


