ŽÁDOST O MOŽNOST VYUŽITÍ ČÁSTI VÝLOHY PROVOZOVNY V PŘÍZEMÍ DOMU Č.P. 546 (Č.O. 16) V ULICI DOLNÍ, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Vážení členové věřitelského výboru,
oslovujeme Vás se stručnou žádostí o zvážení možnosti poskytnout výlohu dlouhodobě nevyužívané provozovny, kterou s ohledem na okolnosti spravujete.
Výloha by byla využita pro nekomerční účely. Naším záměrem je vytvořit z ní pouliční galerii, tedy vystavovat v ní umělecká díla.
Nechceme využívat provozovnu, pouze její výlohu. Veškeré náklady na provoz (vč. oprav výlohy) bychom samozřejmě hradili sami.
S případným budoucím majitelem bychom se okamžitě domluvili na ukončení provozu, případně na jeho pokračování, pokud by o věc měl zájem.
Proč jsme se k tomuto kroku rozhodli a jaký užitek z naší aktivity očekáváme?
- Dům dlouhodobě chátrá, je nevyužívaný a naším zásahem by se mohl vrátit do veřejného prostoru.
- Dění kolem galerie (výstavy, vernisáže) by mohlo z místa vytvořit důležitý bod kulturního života města.
- Na oblibě tohoto místa by mohl stavět i budoucí majitel.

KONCEPT GALERIE
Název: Galerie „Výloha“
Provozovatel: Okrašlovací a zábavní spolek, o.s. (www.ozs.cz)
Náklady: Provoz bude hrazen čistě z prostředků členů Spolku, bez přispění městských či jiných grantů
Frekvence výstav: vernisáž každý druhý měsíc, trvání výstavy měsíc a půl
První výstava – Lukáš Houdek: Josefa a houby (cyklus fotografií; ukázka níže; www.lukashoudek.cz)

Galerie „Výloha“ bude využívat levou část provozovny v přízemí domu. Menší vitrína vpravo bude využita jako informační panel, hlavní část bude obsahovat
vystavované dílo.
Výloha bude do podoby galerie přizpůsobena minimálními a lehce odstranitelnými zásahy (přelepení nápisu nad výlohou, vnitřní úprava výlohy, bílý vnější
nátěr výlohy).
Před galerií budou probíhat vernisáže za účasti vystavovaných autorů.
Vedle cíleně tvořících umělců se chceme soustředit i na sociálně laděné výtvarné projekty za účasti místních obyvatel (např. dětské fotografické reportáže).

O VAŠEM ROZHODNUTÍ NÁS PROSÍM INFORMUJTE NA ADRESU INFO@OZS.CZ
ZDE UVÍTÁME I PŘÍPADNÉ DOTAZY.
Ve Chvalčově dve 7.6.2013
Mgr. Pavel Kubaník
Okrašlovací a zábavní spolek, o.s.

