
АЛЬБЕРТСЬКА РАДА УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 
 

ШУКАЄМО ХУДОЖНИКІВ 
ВКАЗІВКИ ЗАЯВИ 
 
Шукаємо: 
• Пропозиція галереї, що демонструє твори мистецтва в будь-яких носіях: живопис, фотографія, естамп, 
скульптура, народне мистецтво, кераміка, ілюстрація, змішана техніка, інсталяція, цифрове мистецтво, відео 
• Індивідуальні або групові виставки для нашої серії художників від вересня 2021 до червня 2022 року 
• Художники з українською спадщиною АБО художники з українським змістом у своїх творах АБО неукраїнські 
митці, що співпрацюють з українськими художниками 
 
 
 
Будь ласка, надішліть: 
• Пропозиція виставки (макс. 300 слів) 
• Резюме та / або біографія (максимум 2 сторінки) 
• До 10 зображень відповідних творів або до 5 хв відео 
• Список зображень (включаючи заголовок, носій інформації, розміри, рік та ціну) 
 
Кращий формат пропозицій: один PDF, що не перевищує 20 MB. Виконавець може також подати Word Document 
із зображеннями до 10 JPG. Якщо вам потрібно більше місця надайте посилання через Dropbox, Google Drive, 
Vimeo або Youtube (якщо пропонуєте відео). 
 
У своїй пропозиції обов’язково вкажіть: 
• Приблизна кількість художнього твору, призначеного для виставки 
• Чи подаєте заявку на персональне або групове шоу 
• Якщо ви би взяли участь у шоу з іншим художником на вибір галереї 
Кінцевий термін подання - 1 травня 2021 року. 
 
Надсилайте завершені пропозиції та будь-які запитання на info@acuarts.ca 
 
 
 
Про АРУМ та наш процес відбору: 
 
Альбертська Рада Українського Мистецтва (АРУМ) - це некомерційна організація, що управляє галереєю АРУМ і 
бутік. Мандат АРУМ - сприяти та заохочувати більшу оцінку та обізнаність про українське мистецтво та його 
культурне значення для більшої громади Альберти. Галерея й бутік АРУМ розташовані за адресою 9534 - 87 Street 
в Едмонтоні, Альберта. 
 
Журі у складі членів правління АРУМ та волонтерів буде оцінювати подані матеріали. Пропозиції оцінюватимуться 
на основі якості роботи, відданості художника та інвестицій у їх практику, а також здатності роботи залучати та 
залучати глядачів. Галерея АРУМ прагне виставити чесне та збалансоване представлення художників, засобів 
масової інформації та дисциплін. 
 
Бутик галереї та ремісника АРУМ організовує урочистий прийом, друковані матеріали та готує рекламу для 
виставок. У нас немає бюджету на виставки художників, оплату доставки та подорожей, однак галерея сприяє та 
сприяє продажам творів мистецтва, зроблених під час виставки, і бере лише 25% комісійних від продажу. 
 
Успішні заявники отримають повідомлення. 


