Jasinski&friends VI
Po raz szósty AMARISTO Galeria Przy Teatrze otwiera swoją przestrzeń
na młodych, utalentowanych, polskich artystów. W związku z tym
chcielibyśmy się zwrócić do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości
przyjęcia tytułu Partnera/Mecenata Wystawy.
Ideą

projektu

jest

budowanie

pozytywnych

relacji

z

różnymi

środowiskami artystycznymi, z przedstawicielami firm, instytucjami
kultury oraz szerokim gronem nabywców indywidualnych. Wybrani
artyści tworzą w różnych technikach plastycznych i reprezentują różne
style.

Pierwsza edycja cyklu odbyła się w marcu 2013 roku. Podczas wernisażu
galerię odwiedziło 300 osób, a w trakcie trwania wystawy ponad 5 tysięcy
osób. Przy pozostałych edycjach, w czasie wernisażu, prace podziwiało
blisko 500 osób, a w kolejnych miesiącach Galerię odwiedziło 10 tysięcy
osób.
Dominik Jasiński (www.dominikjasinski.com) to jeden z czołowych
i najbardziej utalentowanych artystów młodego pokolenia, autor ponad
50 wystaw w Polsce i za granicą. W marcu 2015 roku wraz z marką
odzieżową Tatuum zaprezentował autorską kolekcję UNIQUE. Wiosną
2016 roku był częścią unikalnego projektu Empik Art, który ma na celu
współpracę z artystami i tworzenie autorskich kolekcji ich produktów.

Projekty zrealizowane:
zobacz na www.galeriaprzyteatrze.pl
Wernisaż Dominika Jasińskiego, 200 gości
Wernisaż Jasinski & friends, 300 gości
Wernisaż Jasinski & friends II, 400 gości
Wernisaż Jasinski & friends III, 500 gości
Wernisaż Jasinski & friends IV, 450 gości
Wernisaż Jasinski & friends V, 400 gości

AMARISTO Galeria Przy Teatrze powstała w 2011 roku i mieści się
w budynku Teatru Narodowego w Warszawie, prezentuje współczesne
malarstwo sztalugowe, fotografię, grafikę i rzeźbę.
Eksponowane są tu prace artystów uznanych za klasyków polskiej sztuki współczesnej oraz najlepszych
przedstawicieli młodego pokolenia. Galeria skupia wokół siebie grono doświadczonych teoretyków
i krytyków sztuki cieszących się dużym zaufaniem środowiska artystycznego czego najlepszym dowodem są
zorganizowane liczne wystawy i pokazy indywidualne.
Wernisaż wystawy Jasinski&friends VI odbędzie się w kwietniu 2018 roku.
Podczas pięciu poprzednich edycji byli z nami m.in.

Moduły działań
promocyjnych:

Promocja w Galerii Przy Teatrze
podziękowanie dla Partnera podczas uroczystego otwarcia wystawy
ekspozycja materiałów promocyjnych (ulotek, katalogów) na terenie Galerii Przy Teatrze na czas
trwania umowy
umożliwienie wystawienia roll-up na terenie Galerii Przy Teatrze w dniach wernisaży
możliwość umieszczenia stoiska promocyjnego w siedzibie Galerii

Promocja w drukach emitowanych przez galerię
zamieszczenie logotypu Partnera na zaproszeniach rozpowszechnianych wśród przedstawicieli
świata kultury i sztuki
zamieszczenie logotypu Partnera na ulotkach i folderach
zamieszczenie logotypu Partnera w katalogu wystawy

Promocje w sieci
podziękowanie dla Partnera w mailingu własnym Galerii
zamieszczenie logotypu Partnera na stronie internetowej Galerii w dziale Partnerzy
promocja marki Partnera w serwisach społecznościowych Galerii Przy Teatrze i kuratora Wystawy
(fun page Dominika Jasińskiego ma w chwili obecnej dotarcie do 90 tysięcy odbiorców jego sztuki
w kraju i za granicą)

Galeria Przy Teatrze przekaże Partnerom
ustaloną liczbę zaproszeń na wernisaż, wystawę oraz wydarzenia towarzyszące organizowane w Galerii
ustaloną liczbę katalogów wydanych przy okazji wystawy
kompletną dokumentację wizualną wystawy i wydarzeń wspartych przez Partnera wraz z opisem
zrealizowanych działań promocyjnych.

Przedstawiony scenariusz może być punktem wyjścia do ustalenia szczegółowych warunków umowy
partnerskiej.
Patron medialny Galerii:

Łączę wyrazy szacunku,
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