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Technické a ekonomické podmienky prípravy expozície  

v Pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky v Benátkach 

Pavilón 

Bývalý československý národný pavilón v areáli Giardini di Castello v Benátkach je dielom architekta 

Otakara Novotného z roku 1925. Architektúra pavilónu má svoj nezameniteľný charakter, so stavbou je 

nutné zaobchádzať ako s architektonickou pamiatkou. Pavilón tvorí jedna výstavná sála a dva malé 

odkladacie priestory (komora, WC). Výstavná sála má vrchné osvetlenie, jeden vstup a núdzový 

východ, rozmery sú 17,5 × 10,8 m, napriek istej komornosti je veľmi čistým priestorom. 

 

Expozícia by mala zohľadňovať tieto pravidlá: 

– 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; 

– vzhľadom na charakter priestoru, najmä na prienik svetla nezacloneným svetlíkom, odporúčame 

zvážiť inštaláciu projekcií. 

Rozmery a váha jednotlivých častí expozície 

– rozmery a váha exponátov by mali zohľadňovať fakt, že všetka doprava v Benátkach je štandardne 

zabezpečovaná loďou a manuálnou silou; 

– štandardné veľkosti nákladov sú: jednotlivý prvok do 80 kg hmotnosti a 300 × 150 × 150 cm 

veľkosti; 

– obalový materiál musí zohľadňovať obmedzené skladové možnosti v pavilóne (viď pôdorys). 

Elektro 

–  po obvode svetlíka je inštalovaná osvetľovacia lišta iGuzzini, k dispozícii je 12 bodových svietidiel 

tejto značky, 2 smerové svietidlá (v prípade potreby je možné počet svietidiel doplniť); 

–  v pavilóne je dostatočné množstvo elektrických zásuviek – na každej dlhšej strane 6 zásuviek/ 220V, 

ktoré sú vo výške cca 50 cm nad podlahou. 

Časové obmedzenia expozície 

Expozícia by mala byť navrhnutá tak, aby jej celková inštalácia trvala maximálne týždeň až 10 dní 

(takto to kryje rozpočet SNG); deinštalácia by mala byť ukončená najneskôr týždeň po skončení a mala 

by trvať maximálne 4 dni. 

 

Prípadné technické konzultácie: Monika Palčová, monika.palcova@sng.sk  
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