
k ö l t s é g t e r v

Döntéshozatal várható időpontja: 2015. január 7.

2015. február: Utazás Velencébe, a magyar pavilon jelenlegi állapotának felmérése, az ütemezés 
és a költségterv finomítása a helyszínen tapasztalt állapotok szerint: 
- A belső tér kifestése matt fehérre
- A padló állapotfelmérése, rossz állapot esetén befestése vagy lefedése matt feketére. (fekete-
fehér kontraszt
- Az épület műszaki állapotának felmérése, szükség esetén javítása (tetőszerkezet, homlokzat)
- Műszaki állapot, világítás, kábelek és fényforrásokról a látványterv elkészítése
- Mindezek dokumentálása

Műszaki helyreállítás, fejlesztés költsége: 3 millió Ft

Március:  
- A katalógus elkészítése, március végén nyomdába adása: 2 millió Ft
- Marketing terv elkészítése: sajtóterv, megjelenések tervezete, a megnyitón bemutatott magyar 
ételek és borokhoz szponzorok keresése, szerződések megkötése (Biennálé Magyar Iroda)
- A helyi, az eseményhez kapcsolódó magyar vonatkozású rendezvények tervezetének elkészítése,  
turisztikai és egyházzenei programok szervezése (Biennálé Magyar Iroda)
- Kísérő kiállítások szervezése: Szakrális helyszíneken bemutatni a biennálére érkezett magyar 
pályázatokból olyanokat, amelyeknél a templom belső tere külön jelentőséggel bírhat: 500 ezer Ft
- Kísérő koncertek szervezése: velencei könnyűzenei vagy szabadtéri helyszínen gipsy jazz est, 
fiatal tehetségek bemutatkozása (Biennálé Magyar Iroda)
- A nemzetközi és az olasz sajtómegjelenések tervezetének elkészítése (Biennálé Magyar Iroda)

Április: 
- A kiállítandó digitális nyomatok elkészítése, kinyomtatásuk vászonra. A vásznak fa keretre való 
feszítése, képkeret nélkül: 500 ezer Ft
- A tükör installáció és talapzat elkészítése, majd törésbiztos csomagolása: 1 millió Ft
- A kapcsolódó magyar rendezvények végleges forgatókönyvének elfogadása (Biennálé Magyar 
Iroda)
- Bannerek, poszterek tervezése, egységes arculat szerint, amelyben visszaköszön a magyar pa-
vilonban bemutatott kiállítás világa. Nyomtatás, digitális nyomatok 2 millió Ft

Május 2-5: 
A szükséges összes mű, segédanyag, kellék, helyszínre szállítása és installálása, utána takarítás: 
800 ezer Ft

Május 6-7: 
Fotózás, filmezés, website létrehozása és tartalommal feltöltése: 1 millió Ft



Május 8: Finomítások, javítások, takarítás, megnyitó előkészületek, megnyitó ünnepségre szüksé-
ges magyar ételek italok helyszínre szállítása, előkészítése: 500 ezer Ft

ALKOTÓK DÍJAZÁSA

Alkotó-kurátor munkadíja, művek elkészítése, arculat kidolgozása, katalógus megtervezése, plaká-
tok bannerek, website látványterv, állandó nyomonkövetés, és projekt menedzsment, sajtószerep-
lések: 2 millió Ft

Művészettörténész kolléga bevonása, katalógus szöveg, megnyitó beszéd, sajtószereplések:  
1 millió Ft

Történész bevonása, katalógus szöveg: 200 ezer Ft

Megnyitó költsége: 500 ezer Ft

Fenntartás májustól novemberig: 1 millió Ft

Zárórendezvény: 100 ezer Ft

A biennálé alatt tervezett kísérőrendezvények és azok költségeinek szervezése: (Biennálé Magyar 
Iroda)

ÖSSZESEN: 16 MILLIÓ FT


