výstava s vernisáží
co a k čemu to je:
Chcete lidi do podrobna seznámit s úspěchy vaší činnosti? Obrázek vydá za
tisíc slov, tak proč neuspořádat výstavu? Dejte dohromady fotografie z
vašeho projektu, zpracujte nějaký jev z okolí, přidejte krátké informativní a
zábavné popisky, pozvěte veřejnost a výstava je na světě.

Účelem výstavy je vyprávět lidem příběh, který v nich vzbudí emoce,
zprostředkovat jim zážitky z místa, které by sami rádi navštívili, informovat
je i motivovat a vzbudit v nich zájem o vaše téma. Výhodou výstavy je, že ve
chvíli, kdy je hotová, žije si po následující dny až týdny svým vlastním
životem. Působí tedy na lidi dlouhodobě, aniž by vás to stálo další úsilí.
Pořád je tu ale fáze přípravy, která vyžaduje čas a píli.

Vyvrcholením příprav je VERNISÁŽ, která výstavu odstartuje. Na vernisáží
máte příležitost potkat své známé i podporovatele, představit jim výstavu a
získat od nich cennou první zpětnou vazbu, která vám přinese nové nápady
a podněty pro další práci. Na vernisáž můžete pozvat i novináře, díky nimž
se informace o vaší výstavě dostane do médií.
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jak na výstavu s vernisáží:
1) Jak vymyslet TÉMA?
Jaký příběh chcete lidem vyprávět? Co má být poselstvím výstavy? Existuje
něco, co vaše díla či fotografie spojuje? Dobré téma vám může přípravu
výstavy v mnohém usnadnit a návštěvníkům zase pomůže se na výstavě
zorientovat. Téma ovlivní místo výstavy, styl popisků i podobu vernisáže.

2) KDE výstavu uspořádat?
S výběrem místa pro vaši výstavu si dejte obvzlášť záležet. Mělo by být v
souladu s tématem celé výstavy. Například výstavu týkající se koloběhu vody
je hezké udělat na pobřeží řeky, ale fotografie z vytvoření komunitní zahrady
se bude lépe vyjímat v parku. Dbejte na to, aby na místě bylo potřebné
technické zázemí, jako je například přístup k elektřině, vodě či dobré
osvětlení. Nebojte se oslovit městské galerie - pokud bude mít vaše výstava
nápad a šmrnc, určitě ji rádi vystaví.

3) Jak DLOUHO má výstava trvat?
Doba trvání výstavy se odvíjí od předpokládaného zájmu ze strany veřejnosti.
Zatímco výstava obrazů Alfonse Muchy bude vyprodávat i půl roku po
vernisáži, méně známí autoři budou volit spíš období několika týdnů.
Příprava výstavy stojí čas i peníze, a tak až budete hotová, měli byste ji s
hrdostí prezentovat světu minimálně týden až dva.
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4) Jak VYBRAT SPRÁVNÉ fotografie/obrázky?
Vyberte takové fotografie, které nejlépe vypráví váš příběh. Ačkoliv můžete
mít desítky povedených obrázků, myslete na to, že méně je někdy více.
Nechcete přece své hosty zahltit. Množství vystavovaných fotografií se
odvíjí také od velikosti prostoru, ve kterém chcete výstavu uspořádat.

5) Jak lidem nejlépe předat POSELSTVÍ výstavy?
Říká se sice, že obrázek vydá za sto slov, stejně je ale dobré vystavené
fotografie či díla označit popiskem či přímo krátkým textem. Díky fotografii
získáte divákovu pozornost, text mu ale může vysvětlit kontext a předat mu
konkrétní informace.

6) Jak pozvat LIDI?
Všemi možnými způsoby. Vytvořte událost na Facebooku, sdílejte pozvánku
na dalších sociálních sítích, sdílejte ukázku z fotografií, které chcete vystavit,
využijte školních i městských vývěsek, oslovte město, zda by výstavu zmínilo
v obecním rozhlase, napište tiskovou zprávu a rozešlete ji médiím a
především pozvěte své přátele i novináře na vernisáž.

7) Na jaké VÝDAJE se připravit?
V galerii za vystavení vašeho díla platíte většinou za den, přičemž cena se
může pohybovat okolo tisíce korun. Peníze stojí i vytisknout fotografie v
potřebném formátu. S menšími výdaji počítejte ina občerstvení na
vernisáži. Můžete se ale zkusit domluvit s městem, zda by vás v této
oblasti podpořilo - pokud vám nebudou schopni pomoct peněžně,
možná vám aspoň poskytnou vhodné prostory pro vaši výstavu zdarma.
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drobnosti, které pomůžou:
Na vernisáži máte možnost lidi okouzlit připravte si krátký proslov, představení
vernisáže, poproste o pár slov kurátora/ku
(většinou je to profesionál v oblasti umění,
který vaši výstavu hostí ve své galerii, ve škole
to ale může být třeba pan ředitel či paní
ředitelka).

Na vernisáži nesmí chybět vaši přátelé, ale ani
novináři, kteří vám poskytnou potřebnou
zpětnou vazbu.

Lidé by se měli cítit vítáni. Připravte malé občerstvení v
podobě jednohubek a dobrého pití a nechte hrát
tlumenou hudbu na pozadí.
Dejte nám vědět na ekoskola@terezanet.cz nebo
FB EkoškolaCZ, jaké to bylo! Jsme napnutí :)
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