
B udapest Józsefváľosi onko rmány zat
iselő.testülete számára

Tisztelt Képviselő.testiĺlet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő.testtilet a 4O12OI5. (II.19') sztlmíhatározatátbaĺtćtmogatta a Palotanegyedben kortars

Galéria negyed kulturális-gazdaság fejlesztési program elindítását valamint döntĺitt a kialakításhoz

szĺikséges feltételek izsgá|atźről és a megvalósításhoz szükséges források felnéľéséről.

Jelenleg a Palotanegyedben egy nęmzetkozi referenciával rendelkező gaIéna mellett több kisebb

galéria is működik, negyed tźlmogatő kulturális kiná|ata már ma is jelentős. Első lépcsőben cél a
iemzetközi szinttĺ elvárásoknak megfelelő néhány kortárs művészeti ga|énabehívása, akiknek jelen-

léte ösztönzőt jelent a további ga|éitlkmegjelenéséhez.

A program elindításával 5 éves periódusban, cél Budapesten, a Józsefuáros-Palotanegyedben ,,Kor-
taľs Galéńa negyed'' létrehozása a kijelölt Varosľehabilitációs Beavatkozási Teriiletęn ahol koncent-

ráltan tudnak jelen lenni és hosszú távon működni rangos és kezdő, ęlsősorban koľtárs pľofihi galéri-

źlk.

Távlati cél a kortars képzőmiĺvészet és az azonos közönséget (pl. kortaľs iparművészet, đizźĄn, gaszt-

ľonómia) megcéIző vállalkozások terén hasonló vezetó szerepet betöltő lokáció kialakítása Budapest

Józsefuáros-Palotanegyedében, ugyanakkor a negyed létĘottével a magyar kortárs szcéĺa igazodp .-

a fejlettebb műtárgypiacokon tapasztalható galériás tömörülésekhez (,'ga|Iery clusters''). ','...1

Az egyedĹilálló kortárs művészeti profil kialakítása a Palotaegyedben erősíti annak pozItiv lmáZsáć\i

kultuľális vonzeĘét, elősegíti a turizmus fellendítését, valamint a helyi közĺisség számtra ingyenes
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Előteľj esztő: dr. Kocsis Máté polgármester, Egry Attila alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontja 2015. április 16. . sz. napiĺend

Tárgy: Javaslat a Galéľia negyeddel kapcsolatos diintések meghozataláľa

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szük-

séges.
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Határ ozati j av aslat a bizottság szátmźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bízottságjavasolja a Képviselő-testületnek az eIőteqesztés meg-

tárgya|tsát.
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kulturális szo|gźitatásokat nyújt. Mindemellett magas színvonalon műk<jdő galérifü várhatóan előse-

gítik a hasonlđszínvonalon működő kiegészíto szolgá|tattlsok megjelenését is a Palotanegyedben'

Címszavakban a kortárs galéľia az a|ábbi kritériumoknak felel meg' mely feltételeknek egyiittesen

kell fennállniuk:
- többségében kortars míĺvészeti proťrlú (a képviselt művészek nagyobb része kortaľs művész)

- saját, átlandó művészkörrel rendelkezik,
- minimum 6-8 művészt képvisel (meneđzsel), ideális esetben inkább 12-15 muvészt,

- állandó kiállítóhellyel renđelkezik, ahol L<lztrő|ag kortárs miĺvészetet mutat be (tehát nem

kombinálja antikvitással, gasztronómiáva|, ajźlndé|<tárgyakkal stb. a kínálatát),

- egy évben minimum 4 kiállítást reĺďez(nyilvános megnyitó eseményekkel),

- a hét minimum 3 napján nýtva tart (ideális esetben 5 napon egy héten pl. kedd.szombat)

- ingyenes |źiogatható a kiállítótere,
- szakalkalmazottat foglalkoztat (vagy a tulajdonos/igazgatő művészettörténész vagy ęsztéta

végzettségiĺ).

A Kortárs Galéria negyed céltertilete a jelenlegi ga\éiźl<vonzáskörzetében kertil kijelölésre a Képvi-
selö-testiilet a274l2OI3. (V[.17.) száműhatźrozatának2a) pontjában elfogadott Szakmai megalapo-

zó tanulmiínyban meghatarozott Varosľehabilitáció Beavatkozási Teľületen, amely a Blaha Lujzatér

- Somogý Ééla utca-- Rökk Szilárd utca _ I(rudy utca - Ötpacsiĺa utca - Pollack Miháy tér- Bródy

Sándoľ utca - Vas utca - Kőfaľagó utca- Gyulai Pál utca - Rákóczi ít źLLta| határolt terület.

Kivonat: Szakmai Megalapozó Tanu|ĺnany (1. terkę / A negyďet érintő vĺíros-rehabilitiíciós akciók |99.|-tő|,2013' Rév8 zrt.)

A Koľtars Galéria Negyed kialakításával kapcsolatos vizsgálatok kiilső szakértő bevonása mellett

valósultak meg. Megviisgá|źsrakerültek az önkormányzati tulajdonú, renđelkezésér.e ál1ó üzlethelyi-

ségekvalamiĺtazokhasmáIatźravonatkozórendeletek,szabźiyozők.



A Képviselő.testtilet a248l2OI3. (VI. 19.) száműhatározatában döntött az onkormanyzattu|ajdoĺá-
ban á11ó nem lakás céljara szolgáló helyiségek (a továbbiakban: helyiség), telkek, gépkocsi-beállók,
egyéb dologbérletek béľleti díjáról. Ahhoz, hogy a Kortáľs Galéria Negyed magas színvonalon való-

suljon meg' szfüséges a kortárs galériak számára olyan kedvező feltételek biztosítása, amély elősegí-
ti megtelepülésiiket a területen. Mindezek alapján a hivatkozott képviselő-testtileti batttrozat móđosĹ
tása szükséges az alábbiak szerint:

- A Varosrehabilitációs Beavatkozási Területen nyilvános pá|yénat keretében kedvezményes
feltételek mellett kortars ga|énakialakításara nýlik lehetőség,
- 60 hónapľa szóló bérleti szerzódést köt úgy, hogy fizetendő bérleti díj mértékét az e|so 36

hónapban a helýség bekölt<jzhető forgalmi értékének a3%o-áĺ, a37.hőnaptól a 60. hónapig a

helyiség beköltcizhető forgalĺni értékének a  %o-źnkerül megállapításra.

A fenti javaslatok elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy az énntętt területen a tulajdonosi jogkört

gyakorló Yárosgazdétlkodási és Pénzügyi Bizottság ptiyázati eljarást folýasson le a helyiségek kor-

tars galéria céljából történő bérbę vétele érdekébęn.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az előterjesztéstélrgyában a dĺintés meghozata|ára a Képviselő-testĹilet jogosult.

III. Döntés célja' pénzügyi hatása

A d<jntés cé|ja aKoľtárs Galéria Negyed kultuľális-gazdaság fejlesztési tźtrgyí program megvalósítá-

sa, a helyiségek bérleti díjának módosítása, illetve a Varosrehabilitációs Beavatkozási Tertĺleten

nyilvános péiyázatieljarás lefolýatása kortárs galéiacéljából torténő béľbe vétele érdekében.

Ahatánozatjavaslat 2. pontjtnak elfogadásával apénnlgyi hatás a bérleti díjból származóbevéte|

kiesés a bérleti díjak cs<lkkentése okĺán.

IV. JogszabályÍ kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntésę a Magyarország hetý önkormányzatairól szőIő 201'1. évi CLXXXD(
törvény 23. $ (5) bekezdés 7.,13. pontján, valamint a 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéremaza|élbbíhatározati javaslatelfogadását.

II,łľÁnozł'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület r'igy dtĺnt' hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1'. szźmń mellékletét képezó,,Koľtárs Galéria Negyed szakmai kon-

cepciój a'' ttr gyű dokumentumot'

Felelős: Polgármesteľ
Hatáńdő: 2015' április 16.

2. 2015. május l-jei hatályba lépéssel módosítja a24812013. (VI. 19.) számű képviselő-testületi

hatźlrozat 5. és 15 pontját az alźlbbiak szerint:

a) Az 5. pont a következő u) és v) ponttal egésztilki:

u) Városľehabilitációs Beavatkozási Terĺilet: a Képviselő-testtilet 274lf0l3. (Vil.17.) szá-
m,6hatźrozatźnak2a) pontjában elfogadott Szakmai megalapoző tanulmányban meghatáro-

zott terület.

v) kortárs ga\éna az alábbí együttes kritériumoknak felel meg:

- tobbségében kortars művészeti profilú (a képviselt miĺvészek nagyobb része kortárs

miĺvész),
- sajźń, állandó művészkörrel rendelkezik,
- minimum 6-8 művészt képvisel (menedzsel), ideális esetben inkább I2.I5 muvészL,



- állandó kiállítóhellyel rendelkezik, ahoI \<lzźlrőlag kortiárs miĺvészetet mutat be (tehát

nem kombinátja antikvitással, gasztronómiával, ajźnđéktźlrgyakkal stb. akjnáIatát),
- egy évben minimum 4 kiállítást rendez (nyilvanos megnyitó eseményekkel),
- a hét minimum 3 napjan nýtva taľt (ideális esetben 5 napon egy héten pl. kedd-

szombat),
. ingyenes tátogathatő a kiállítótere,
- szakalkalmazottat foglalkoztat (vagy a tulajdonos/igazgatő művészettörténész vagy
esztéta végzettségiĺ).

b) A 15. pont az alábbiak szerint módosul:

15.

a; Ú3 berbeadás esetén, a 12. és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, ameĺnyiben a kérelĺne-
zn ný|vźnos, bárki számára elérhető onkormányzat źitaI indított vá||a|kozői programban

vett részt, székhelye a Józsefuárosban taláható és hataľozott idejű, minimum 60 hónapra

szóló bérleti szerződést köt, a fizetendő bérleti díj mértékét az első 24hőĺapbaĺ a minden-

kori közös költség 10 %-kal növelt értékének megfelelő cisszegben kell meghatźĺrozri,majd
ezt követően a bérleti díj méľtéke a7 ' és 8. pont alapjan számitott bérleti đíjra emelkedik.

b) Új beľbeadás esetén, amennýben a kérelmező nyilvános, barki számára elérhető on-
kormányzat źitaI aVarosľehabilitációs Beavatkozási Tęriileten kortaľs ga|éia míĺködtetésé-

re kiírt páIyźnaÍon nyert, és 60 hónapra szóló bérleti szeľződést köt, a fizetendő bérleti díj

mértékét az ę|só 36 hónapban a helyiség bęköltĺizhetó forgalmi értékének a 3%o-án, a 37.

hónaptól a 60. hónapig a helyiség beköltözhető forgalmi értékének a 4%o-áĺ kell meghatá-

rozni. Ebben az estben a bérbeadáskor a bérlőnek vállalnia kell, hogy a béľleti jogviszony
időtartama alatt és azt k<jvetően nem élhet bérbeszámitássaI, és az esetleges felújítási költ-
ségeit semmilyen jogcímen nem követelheti az onkormányzattőI,

Felelős: Polgiármester

Hatĺáridő: 201S.május 01.

3. felkéri a Varosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottságot a2.poĺt szerinti kortárs ga|éia bérbevéte-

léľe iľányulót páIytnati felhívás elfogadásiára és apá|yéaat lebonyolításara.

Felelős: Polgĺármesteľ

Hatáľidő: f015. szeptembeľ 30.

A diintés végľehajtásáúvégző szervezeti egység: Váľosfejtesztési és Főépítészi Ügyosztály, Kis-
falu Kľt., Rév8 Zľt.

Budapest, 2015. április 07.

tln'L,{1
dľ.6csĺs Máté

polgáľmesteľ * ..f/A,

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

úilĺułŁ
dr. K

E;gý Ättl.|a

a|jegyző



a 248/2013. (vI. 19.) számú képviselő-testiileti
határozat 15. pontja

15. Új bérbeadiás esetén, a 12. és 13. pont szerinti
bérbeadást kivéve, amennyiben a kérelmező nyilvá-
nos, barki szźlmára elérhető onkormányzat által indĹ
tott vállalkozói pľograľrban vętt ľészt, széklrelye a
Józsefuárosban található és hataľozott idejii, mini-
mum 60 hónapra szóló bérleti szeľződést kiit, a ťlze-
tendő bérleti díj mértékét az e|so 24 hónapban a
mindenkori közös k<iltség |0 %o-ka| növelt értékének
megfelelő összegben kell meghattrozni, majđ ezt
követően a bérleti díj mértéke a 7 ' és 8. pont a|apjźn
számított bérleti díjra emelkedik.

a 24812013. (W. 19.) számú képviselő-testĺĺleti
hatńrozat 15. pontjának módosítása

15.
a; Ú3 berteadás esetén, a 12' és 13. pont szerinti
bérbeadást kivéve, amenny-iben a kér e|mezo nýlvános,
bárki számaľa elérhető onkormányzat tita| indított
vźila|kozői programban vett részt, székhelye a
Józsefuárosban taláIhatő és határozott idejű, minimum
60 hónapra szóló bérleti szerződést köt, a fizetendő
bérleti díj mértékét az elso f4 hőrcpban a mindenkori
közös költség 10 %o-ka| novelt értékének megfelelő
ĺlsszegben kell meghatározni, majd ezt követően a

bérleti díj mértéke a 7. és 8. pont alapjźln számított
bérleti díjra emelkedík.

b) Úi bérbeadós esetén, amennyiben a kérel
nyilvónos, barki számára elérhető onkormónyzat
a Vórosrehabilitációs Beavatkozósi Teľületen kortárs
galéria működtetésére kiírt páIydzaton nyert, és

hónapra szóló bérleti szerződést kot, afizetendő bérleti
díj mértéket az első 36 hónapban a helyiség
bekaltozhető forgalmi értékének a 3%-án, a 37.

hónaptól a 60. hónapig a helyiség bekoltozhető

foľgalmi értékének a 4oń-ón kell meghatórozni. Ebben
az estben a bérbeadáskor a bérlőnek vállalnia kell,
hogl a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt
kovetően nem éIhet bérbeszámítóssal, és az esetleges

felújítósi kohségeit semmilyen jogcímen nem követelheti
az onkoľmónyzattól.





az előteriesztés ]. sz. melléHete

Budap est VIII. Kerület Józs efváľosi Onko Ímány zat

Koľtáľs Galéľia Negyed szakmaĺ koncepciója

1. Célok' lehetőségek

A proppam ęlindításával 5 éves periódusban, cél Budapesten, a Józsefuáľos-Palotanegyedben
..Koľtiĺľs Galéria negyed'' létrehozása a kijelölt akcióterületen ahol koncentráltan tudnak jelen lenni
és hosszú távon mfüödni rangos és kezdő, elsősorban koľtáľs proÍilú ga|éntk.

Távlati cé| a kortźĺrs képzőművészet és az azonos közönséget (pl. kortárs iparművészet, dizájn,
gasztronómia) megcélző vźi|a|kozások teľén hasonlő vezetó szerepet betöltő lokáció kialakítása
Budapest Józsefuaros - Palotanegyedében, ugyanakkor a negyed létrejöttével a magyar kortaľs
szcéna igazodna a fejlettebb miitargypiacokon tapaszta|hatő ga\énás tömörĹilések1rez (,,ga||ery

clusters").

2. Jelenlegĺ helyzet

Jelenleg a Palotanegyedben egyetlen nenzetkozi ľeferenciával rende|kezo ga|éria műkodik. A
negyed támogató kulturális kináůata mźr ma is jelentős, és a kerület más részein is megjelent a

funkció. A fővárosban a koze|ben az 5. keľület déli részén 1 km korzeten belül, 3 nemzetközi
referenciával rendelkező galéna,és hasonló spontán koncentľáció figyelhető meg a VI-V[ keľĹilet
határán (Liszt Ferenc tér, Király utca), ana1y forgalmat bonyolító keręskedelmi és vendéglźttőipai
negyedben. Budapesten vannak példák önkoľmányzat źLIta| tiímogatott kezdeményezésľe a XI.
kerület Bartók Béla riton.

3. A'tervezett galériás tevékenység és üzleti elképzelés bemutatása

Az onkormźnyzat a Bródy Sándor utca környékének a gazdasági célú hasznosítása mellett a kortaľs
muvészethez kapcsolódó ilz|etí és non-pľofit funkció kialakítását szorga|mazza. Preferált
funkcióként foga|mazhatő meg művészeti ga|éiák koncentrált jelenléte állandó és időszakos
pľogramokka|. Ezen elviírásoknak számos kortárs galffia felel meg Budapesten, amelyek kedvező
kondíciók és szakmai koncepció, valamint a voluő környezet által biztosított magasabb látogató
forgalom mellett vélhetően szívesen vá|asztanák a környéket.

Első lépcsőben cél a nemzetkĺizi színtú elvárásoknak megfelelő néhány kortĺárs művészeti galffia
behívása a kerĹiletbe 

'iI|. 
az utcába, akiknek jelenléte osztotlzotjelent a további költözésekhez.

A galéľiák tevékenységének bemutatása

Címszavakban a kortáľs galéľia az a|ź.Jobi kľitéľiumoknak felel meg:

- többségében koľtárs művészeti profilú (a képviselt művészęk nagyobb része koľtáľs művész)

- saját, állandó múvészkörrel rendelkezik

-minimum 6-8 művészt képvisel (menedzsel), ideális esetben inkább I2-I5 művészt

- állandó kiállítóhellyel rendelkezik, ahol kizźrólag kortáľs művészetet mutat be (tehát nem

kombinálja antikvitással, gasztronómiával, ajźndéktérgyakkal stb. a kínálatát)

- egy évben minimum 4 kiállítást rendez (nýlvános megnyitó eseményekkel)



az előterjesztés ]. sz' melléHete

- a hét minimum 3 napjan nyitva tart (ideális esetben 5 napon egy héten pl. kedd-szombat)

- ingyenes látogatható a kiállítótere

- szakalkalmazottat foglalkoztat (vagy a tulajđonosligazgatő múvészettörténész vagy esztéta
végzettségű)

A kertiletben a galériákkivá,|asztźsáná|lmeg|ĺvásaná1 előny lehet továbbá anemzetközi referencia
(kiilföldi vásári részvéte|, képviselt magyar művészek nemzetkozi referenciával, ktilfiildi miĺvészek
képviselete is) és a minimum 2-3 éves stabil miiködés.

A kortáľs galéľiák missziója

A koľtĺĺrs galériák kiemelkedő szerepet játszanak a magyat múvészeti életben. Többségében é1ő

múvészeket képviselnek, menedzselnek, aktuális koľtárs múvészetęt reprezentá|nak, kiállításokat
ľendeznek. Továbbá háttérkutatásokat, publikálási és archiválási feladatokat is végezĺek,
együttműkĺidnek a művészeti szcéna minđen szereplőjével. Fontos missziónak taľtják a kortaľs
múvészet szélesebb közönség sztĺmźtra töľténő hozzáférhetőségét és megszerettetését, a hazai
gyujtőköľ eđukálását és erősítését. Rendkívül fontos feladatuk tovabbá a magyaÍ képzomavészet
ĺemzetkózi integľációj ának elősegítése is.

A galériák tipikus nýwatartźrsa: hétfü-vasámap: ztttva, kedd-péntek: 11-18, Szombat: ||-17

Ezen időpontoktól eltérő alkalmakJ<or is tervezhetőek programok' a ga|#'ák źt|talźlban rugalmasan
fudnak alkalmazkodni váľatlan látogatókhoz,Íljság;rőcsopoľtokíroz. Megnýtók alkalmával este 8-9-
ig látogathatók.

A beköltöző és a program keľetében támogatott galériákkal szemben a fentieken tii az alábbi
elvarások fo galmazhatók meg :

3.1. Áilandó progľamok

Évente mínimum 4, đe át|agban 5-6 egyéni és csoportos kiállítás rendezése az egyes ga|éiákban,
mindenki számźra nýtott megnýtóval és ingyenes látogathatósággal.

3.2. Időszakos pľogľam lehetőségek

. Évente egy őszi és egy tavaszi időpontban együttes megnyitó flaP, amely komoly
|źttogatőszámot voÍlz, jól kommunikálható eseĺnény mind a galériárknak mind pedig az
Onkormanyzatnak.

. Egy ,, Palotaneg1/ed Galé'riĺźs Hénége,, amikor az egytittesen nýtva taÍtő galériák
programokJ<al, tár|afuezetésekJ<el vĄź.1ľ- a |átogatőkat (ingyenes a közönség'ek).
Helý/keľĹileti kulturális fesztivál-jelleggel összekapcsolható a keľtilet kulturális
intézményeibenés/vagyszabadtéihelyszíneinrendezendőeseményekkel.

. Kapcsolódás országos ill. fĺÍvárosi rendeményekhez: pI. Budapest Gallery Weekend, Tavaszi
Fesztivál, Múzeumok Ejszakája

4. AKortálľs Galéľia Negyed megvalósításĺ ůitemteľve

5 év alatt: a terv kidolgozása és megvalósítása a keľületi fejlesztési tervekkel egyeztetve, később
újabb terv a hosszú távú fenntaľthatőságra a következő 5 évben.

1. ĺitem: 1.2 év

ś"



. Szabad és szabaddá tehető ťoldszinti és emeleti helýségek ,",;:,:,,:;:,;;::::
utcában, a mellékutcáiban és a környéken (Szentkiráiý, Puskin, Vas, Mária, Hoľánszky,
Gyulai Pál, Kőfaľagó utcfü, Guttenberg tér stb.)

. első területek felújítása és rendelkezésre bocsátásaaz első galériáknak

. kommunikáció a kerületnek, városnak, szakmának az indulás utĺín kb. fél éwel

. a Bródy Sandor utca felrijítása

. egységesębbutcaképkialakítása

p|. szabá|yozhatő a gal'énćk és egyéb tevékenységek üzleteinek névtábláinak elhelyezése, mérete,
típusa (több opcióból lehetne választani, de kevésbé lenne kaotikus, mint most, a kortárs
megielenést kell erősíteni)

. az elso iitem végén (amikor már több ľangos ga\éna miĺködik) utcai hirdető táblak
elhelyezése, mely az ,GaIéna negyedet'' hírdeti. Főként a közelben lévő tuństák źůtaI

látogatott célpontoknál: Nemzeti Múzeum, Zsinagőga, Vásárcsaľnok, Deák tér stb.

2. ütem: 3.4 év

. további fejlesztések, beköltozések

. aktívabbkommunikáció

. közös eseménynek projektek

3. ütem: 5. év

A vźtrhatőan aktív galéńás élet segítése önkormĺĺnyzati szinten, tapasztaIatok összegzése,
fórumokon történő megvitatás, további fenntaľthatóság biztosítása

5. 1. Előnyőkaz Onkoľmányzat és a VIII. keriilet számára

. Egyedülálló koľtáľs míĺvészeti pľofil kĺalakítása a Palotanegyedben

A VIII. keľület Palotanegyed részének alakuló miĺvészeti profilját tovább erősíti egy

koncentrált koľtárs művészeti galériás jelenlét, több professzionális, hazai szcénábanvezetó
ga|éna odakölt<jzése. A kömyéken maľ több ga|éna működik, ami mindig előný jelent a

|t'irogató számára, hiszen több helyet fudnak egy séta keľetében végiglátogatni, és ĺissze

fudjak kapcsolni olyan népszeni turisztikai célpontok, mint példáu| a Magyar Nemzeti

Múzeum megtekintésével. Az iz|eti funkciók cé|zott alakításával a hasonló pľoÍilú

egységek (dizájnboltok, könyvesboltok, kźxézők, bisztrók, stb.) egymással kolcsönhatásban

erősíthetik a kulturált vásaľlásra és mrívelődésre vágyó látogató-forgalom interz1tástl/-,

. Pozitív imázsteľemtés/ sajtómegielenések

Egy pľofesszionálisan mfüodő ga|éna éves átlagban kb. 50-100 alkalommal is szerepelhet a

ma1yar és nemzetközí médíában, és ezeĺ aktivitás egy koncentľált jelenlét esetén még

tovább erősödik, amivel az itt mfüödő galénćknagyban hozzá fognak járulni a keľület ezen

részének pozitiv kulturális imźnsépitéséhez.
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onmagában is híréľtékú a szakmai és a tágabb sajtókörökben is egy ilyen galéľiás negyed

indulása és fejlődése.

. Tuľĺzmusfellendítése

A koľtĺárs művészet koncentrált megjelenésével turistfüat lehet vonzani a Palotanegyed

Bródy Sandor utca nagykĺiruthoz közelebbi részébe és annak mellékutcáiba is, ami jelenleg

nęm minősül turisztikai célpontnak.

. Kultuľális misszió és ingyenes kultuľálĺs szolgáltatás a helyi köztinségnet a kiirnyék
lakóinak

. Tarlatvezetésekfelnőtteknek

Helý szinten is előzetesen meghirdetett időpontban, ľendszeresen

. Tárlatvezetés nagycsopoľtos óvodás korosztálýól gimnazistákig egytittműködve a

környékbeli óvodákkal és iskolźi<ka| a vizuális kultura befogadására nevelés keľetében
(országos szinten is példaértékú és egyedülálló kezdeményezés lehet)

. Gyermek kézműves foglalkozások _ mrĺvés zet játékos formájú megismerése

Együttmfüödés a köľnyékbeli óvodĺĺkkal és iskolákkal

. Tárlatvezetésnyugdíjasoknak

Együttműködés a helý nyugdíjasklubokkal

. Szakmai beszélgetések, keľekasztaIok

Hazai és ktilfloldi szakemberekkel történő egyiittműködésben

. Kĺĺlföldi szakemberet gyűjtők látogatásai

Nemzetközi szerepléseik és kapcsolatrendszertik ľévén a rangos gatéť'źk' emeleti

helyszíneken is szĺímos külföldi múvészeti szakembert, művészt, |átogatőt, gyújtőt

fogadnak. Ehhez képest a tewezett Íiildszinti helýségek magas presztízsértékű, célzott

csopoľtos és egyéni programok, látogatások proaktív szervezésére is lehętőséget nyújtanak,

amelyeket fajsúlyos médiamegjelenésekkel is össze lehet kapcsolni.

. Kulturális ľovat a keľületi lapban

A nemzetkozi szinvonalú galériák ktá|IítźLsai, nemzetkozi vásári jelenléttik, művészeik

múzeumi szeľeplései állandó témát/érdekességeket szo|gźltatnak a helý lap számára,

5. 2. Előnytik a bekiiltöző ga|érlálkszámára

Fontos, hogy vonzĺóvá kell tenni az áúköltőzést, hiszen az naw teľheket ró a galéľĺákra' akik
hosszú távban gondolkodnak. Hosszú folyamat egy hely bevezetése.

. kedvező bérleti díjak, időszakos bérlęti díj mentesség
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. éves pźiyázati lehetőségek kiállítások rendezésére' nemzetkozi vź.strl' múzeumi, biennálés

megj el enés tźmo gatásár a

. nagyobb figyelmet kapnak, ha többen vannak egy környéken - magasabb látogatőszźlm,

amely tobb gffitőt, vásárlót eredményezhet hosszú távon

. megfęlelő intézméný mix (olasz Kulturális Intézet, Nemzeti Múzeum, dizájnboltok,

kźtvézők, könyvesboltok, stb.) áItaL vonzott kulturális furizmus és szabadidő-eltöltés

közönségéb o| származó ađdicionális látogatószám

6. Együttműkiidésĺ lehetőségek

6.1 Lokálĺs szinten

Kulfurális tevékenysé get végzo intézményekk eI, szervezetekkel pl. CAPE

t.2. Főváľosi szinten

Más közeli kömyéken elhelyezkedő galériakkal

Koľtáľs Gal ériĺĺk Egyestiletével

Fesztiválokkal

Kulfurális intézményekkel, múzeumolĺkal

6.3. Nemzetkiizi szĺnten

Józsefr ĺĺľos testvérvárosával

Más varosokkal, akik hasonló adottságokkal rendelkeznek (p1. Baľcelona)

Régiós országokkal, pl. Visegrádi országok

7. Költségek' bérletĺ díjak

. Az ideális területek 50 és 200 négyzetméter közöttiek, lehetőség szerint floldszintiek, de a
könnyen megközelíthető emeleti területek is megfelelőek.

. Differenciálni lehet a ga|éna szak'nai teljesítménye/eddigi munkássága valamint a

Galérianegyed tevékenységeihez tervezett hozzáadott érték alapján.

. A korábban költozők, ill. rangosabb galćuiźk kedvezőbb vagy akár díjmentes időszakot is
kapnának. A díjak mindenképpen mélyen a píaci díjak alatt kell legyenek, viszont az
tizemeltetés teljes egészében a galéĺiźtt terheli.

Molnár Annamária

2015. április 8.




