NÄYTTELYHAKU
GALLERIA KAJASTE KAJAANINKATU
Manninen Art, Branding & Design (MABD) ja Kajaste
Oy:n Galleria kajaste ovat lokakuussa 2018 solmineet
yhteistoimintasuhteen liittyen näyttelytoimintaan
Oulussa. Oulun Galleria kajaste Kajaaninkadun
toiminnasta vastaa nykyään MABD ja Galleria kajaste
Uudenkadun ja Helsingin gallerioiden toiminnasta vastaa
Kajaste Oy. Kajaaninkadun toiminta jatkuu Anna-Maija
Kajasteen luomalla nykytaiteen linjalla.
Näyttelyhaku on käytännössä jatkuva, mutta juuri nyt on menossa näyttelyhaku
vuoden 2019 vapaana oleville näyttelyajoille. Näyttelyä pitämään valittu kuvataiteilija
on gallerian asiakas, joten toiminnassamme haluamme ymmärtää taiteilijan toiveet
näyttelynsä järjestämisen suhteen.
Vapaamuotoisen hakemuksen tulee mielellään sisältää ainakin seuraavat asiat:
● kuvaus omasta työskentelystäsi ja taustastasi kuvataiteilijana
● kuvataiteen koulutus ja muu CV sekä muut tulossa olevat näyttelyt
● teoskuvia
● ajatuksia tulevan näyttelyn teemasta
● toive näyttelyajalle
● muut toiveet näyttelyn järjestämisessä
Periaatteena näyttelyiden valinnalle ja näyttelykalenterimme rakentumiselle on, että
● pääosin esittelemme galleriassamme nykytaidetta
● voimme esitellä kuvataiteen eri muotoja monipuolisesti yleisöllemme
● taiteilijat ovat ammattitaiteilijoita, joilla on kuvataiteen koulutus
● poikkeuksiakin teemme erityisen mielenkiintoisen nuoren tai vanhemman
taiteilijan kohdalla
● näyttelyt ovat myyntinäyttelyitä
Periaatteena hinnoittelussamme on, että emme myy pelkkää galleriatilaa ja
näyttelypäivystystä vaan kokonaispalvelua taiteilijalle näyttelyn järjestämisessä.
Kokonaispalvelu sisältää:
● siistin galleriatilan ja päivittäisen siivouksen
● ammattimaisen ja hyvän valaistuksen
● ripustusavun
● printtimarkkinoinnin, sisältää kutsujen ja julisteiden painatuksen ja jakelun,
maksuttomat ja maksullisia lehtimainoksia

● maksullisen sähköisen kohdennetun markkinoinnin sekä
● maksuttoman markkinoinnin yleisillä sähköisillä markkinointikanavilla
● perusavajaistarjoilun hankinnan ja tarjoilun (halutessaan taiteilija voi
personoida avajaisensa)
● asiakaspalvelun ja näyttelypäivystyksen
● laskutus- ja tilityspalvelun
● vartioinnin ja hälytysjärjestelmän
● vakuutuksen
Galleria kajaste Kajaaninkatu on yksityinen galleria, joten arvonlisäverolainsäädäntö
kohtelee yksityistä galleriaa eri tavoin kuin julkisyhteisöjen gallerioita.
Näyttelypalvelukokonaisuuden hinnassa on arvonlisäverollista osuutta 350-400 €,
josta verottajan ohjeiden mukaan peritään lisäksi 24% arvonlisäveroa 84-96 €.

HINNAT VOIMASSA TAMMIKUUSTA 2019 ALKAEN
Galleria Kajaste Kajaaninkatu katutaso: gallerian kokonaispalvelu 1550 € (summa
sisältää arvonlisällisen osuuden 400€) + alv (24%) 96€.
Kellarigalleria Galleria kajaste Kajaaninkadun yhteydessä 750 € (summa sisältää
arvonlisällisen osuuden 350€) + alv (24%) 84€.
Koko Galleria kajaste Kajaaninkatu (yläkerran galleria ja Kellarigalleria): gallerian
kokonaispalvelu 2000 € (summa sisältää arvonlisällisen osuuden 400€) + alv (24%)
96€.
Osapalvelu mahdollista katutason galleriassa. Lisätietoja galleristilta.
Välityspalkkio 30%.
Lisätietoja galleriasta ja pohjapiirrokset: http://www.galleriakajaste.fi/galleria/info/

Galleristi Hanna Manninen
Galleria kajaste Kajaaninkatu
040 1780 980
hanna@mabd.fi
mabd.fi

