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Technické podmienky prípravy expozície v Pavilóne Českej republiky
a Slovenskej republiky v Benátkach
ROZMERY A HMOTNOSŤ JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ EXPOZÍCIE
- rozmery a hmotnosť exponátov by mali zohľadňovať fakt, že doprava v Benátkach je
zabezpečovaná loďou a manuálnou silou (pavilón nemá k dispozícií mechanizmy, ktoré je však
možné za poplatok objednať)
- štandardné veľkosti nákladov sú – jednotlivý prvok do 80 kg hmotnosti a 300 x 150 x 150 cm
veľkosti
- obalový materiál musí zohľadňovať obmedzené skladové možnosti v pavilóne (viď pôdorys)

OSVETLENIE

Po obvode svetlíka je inštalovaná osvetľovacia lišta iGuzzini, k dispozícií je 12 bodových
svietidiel tejto značky, 2 smerové svietidlá. Podľa potreby je možné počet svietidiel upraviť.

ELEKTRO

V pavilóne je dostatočné množstvo elektrických zásuviek – na každej dlhšej stene 6 zásuviek/
220 V, ktoré sú vo výške cca 50 cm nad podlahou.

ČASOVÉ OBMEDZENIA EXPOZÍCIE

Expozícia by mala byť navrhnutá tak, aby jej celková inštalácia trvala maximálne 2 týždne.
Deinštalácia by mala prebehnúť najneskôr do týždňa po skončení výstavy.

PAVILÓN

Bývalý československý národný pavilón v areáli Giardini di Castello v Benátkách je dielom
architekta Otakara Novotného z roku 1925. Architektúra pavilónu má svoj nezameniteľný
charakter, so stavbou je potrebné zaobchádzať ako s architektonickou pamiatkou. Pavilón tvorí
jedna výstavná sála a dva malé obslužné priestory (komora, WC). Výstavná sála má horné
osvetlenie, jeden čelný vstup a núdzový zadný východ. Rozmery pavilónu sú 17,5 x 10,8 m.

Expozícia by mala zohľadňovať tieto skutočnosti:
– na stenách nie je závesný systém, inštaluje sa priamo do steny
– pod svetlíkom nie je možné inštalovať závesný systém
– pavilón má historickú terazzovú podlahu, ktorá je nepravidelná a má po obvode bordúru –
podlaha sa nesmie mechanicky narušiť
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– v pavilóne neodporúčame používať sofistikovanú techniku, v lete tam teplota stúpa k 40 °C

PRÍPADNÉ TECHNICKÉ KONZULTÁCIE

Monika Krčmárik – monika.krcmarik@sng.sk, tel.: +421 905 585 483
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