GALLERIA

Unelma
Galleria Unelma on Unelma Tapiolan 2. kerroksessa sijaitseva galleria ja kaikille avoin kohtaamispaikka. Samassa tilassa toimii kahvila Mesikahvi. Tilassa järjestetään myös erilaisia tapahtumia.
Galleria on avoinna ma klo 9-18, ti-pe klo 9-15, la-su suljettu
Galleria pyrkii tarjoamaan monipuolisen näyttelyohjelman. Tila soveltuu erityisesti maalausten, grafiikan, valokuvien sekä muiden seinille ripustettavien taidemuotojen esittelyyn.
Näyttelyt valitaan pääasiassa näyttelyhakemusten perusteella. Galleria voi myös kutsua taiteilijoita pitämään näyttelyitä.
Näyttelyhaku järjestetään yhdestä kahteen kertaa vuodessa. Vapaaksi jääneitä näyttelyaikoja
voi tiedustella ympäri vuoden.
Näyttelyaikaa voivat hakea erityisesti ammattitaitelijat, mutta myös harrastajat ja yhteisöt.
Vapaamuotoiset hakemukset ja tiedustelut:
galleria.unelma@ejy.fi (ensisijainen)
tai postitse:
Galleria Unelma /
Espoon Järjestöjen Yhteisö ry
Unelma Tapiola
Kauppamiehentie 6, 2.krs.
02100 Espoo
Tiedoksi näyttelyn järjestäjille:
- Keskimääräinen näyttelyaika on kolme viikkoa. Galleria on suljettu heinäkuussa.
- Tila on maksuton. Galleriaan ei ole järjestetty erillistä valvontaa.
Huom! Galleria ei vakuuta teoksia.
- Kuljetus ja ripustus ovat taiteilijan vastuulla. Sovittaessa teosten ripustamiseen on saatavilla
apua.
- Näyttely voi olla myyntinäyttely, jolloin teosten hinnat eritellään teosluettelossa. Myynti
tapahtuu ostajan ja myyjän välillä. Galleria ei suoranaisesti välitä teoksia, eikä peri myynnistä
palkkiota.
- Mahdollisista avajaisjärjestelyistä sovitaan erikseen. Avajaisten järjestäminen ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat pääasiassa taiteilijan vastuulla.
- Näyttelyt ovat mukana gallerian tiedotuksessa. Galleria vastaa näyttelyyn sisältyvän kirjallisen materiaalin kuten teosluetteloiden ja taiteilijaesittelyiden kopioinnista.
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Ikkunaseinä

Tila
- Tilassa on kolme teoksille soveltuvaa seinää sekä yksi ulospäin kaareva seinä.
- Tilassa on kalusteita. Tila ei sovellu veistosten ja tilateosten esittelyyn.
- Ripustus tulee hoitaa jälkiä jättämättä. Käytössä on ripustuskiskot, perlonlangat ja koukut.
Valaistus
Yleisvalo. Luonnonvaloa on runsaasti, sillä tilassa on yksi kokonainen ikkunaseinä sekä yksi
suuri ikkuna. Pimennys ei ole mahdollista.
Seinät
Kaarevaseinä: 		

ripustuskisko 2 x 150 cm

(l. 600 cm , k. 260 cm)

Seinä 1: 		
Seinä 2: 		
Seinä 3: 		

ripustuskisko 300 cm
ripustuskisko 300 cm		
ripustuskisko 300 cm		

(l. 330 cm , k. 260 cm)
(l. 400 cm , k. 315 cm)
(l. 400 cm , k. 260 cm)

Seinäpinnat: 		
			

Seinät 1-2 valkoiseksi maalattu betoni.
Seinä 3 valkoiseksi maalattu tiili.

