
بودجه نمایشگاه
 

عنوان نمایشگاه : 
نام گالری :

تاریخ های نمایشگاه : 

دستمزد 
دستمزد هنرمند ]تعداد هنرمندان * دستمزد استاندارد[ : .................................................................................................................

دســتمزد هنرمنــد - پــروژه هــای خــاص )ممکــن اســت شــامل چیدمــان خــاص ســایت یــا کمیســیون اثــر جدیــد باشــد(.........
.....................................................................................................................................................................................................................................

دستمزد بررسی برای آثار ویدئویی/فیلم..............................................................................................................
)دستمزد استاندارد دریافتی توزیع کننده هنرمند یا مستقیما توسط هنرمند( ...................................................................

دستمزد چیدمان هنرمند )دستمزد روزانه * تعداد روز * تعداد هنرمندان( ................................................................................
دستمزد گفتگوی هنرمند............................................................................................................................................................

دستمزدهای کیوریتوری:
دستمزد تحقیقات )در صورت مصداق داشتن(....................................................................................

دستمزد نمایشگاه............................................................................................................................
دستمزد چیدمان...............................................................................................................................

دستمزد سخنرانی )و/یا دستمزد مجری برای رویدادهای عمومی(.................................................................................
دستمزدهای شرکت کننده عمومی برنامه )برای سخنرانی ها، بحث های پانلی و مانند آن(...............................................
دستمزد قرض گرفتن - دستمزد اداری یا کرایه که توسط موسسه قرض دهنده آثار دریافت می شود...........................

دستمزد مجوز یا اجازه ویژه )برای هنر عمومی و غیره(..................................................................
دستمزد حق نشر )برای استفاده از عکس های تاریخی(...............................................................................
تکنسین سمعی-بصری برای چیدمان )اضافه بر کارکنان داخلی(...............................................................

دستمزد تکنسین چیدمان/کارکان غیرگالری............................................................................................

دستمزدهای فرعی
سفر ...............................

)هــر آیتــم شــامل هزینــه هــای پــرواز یــا ســایر روش هــای حمــل و نقــل، اقامــت، روزانــه و هزینــه هــای گوناگــون دیگــر 
مــی شــود(

بازدید از مکان توسط هنرمند )برای مثال برای برنامه ریزی چیدمان پیچیده یا پروژه خاص(........................................
هزینه های سفر هنرمند برای برنامه ها و چیدمان نمایشگاه، رویدادهای بازگشایی........................................................

سفر محقق )یا سایر شرکت کننده های برنامه عمومی(..............................................................................
پیک قرض دهنده موزه/کلکسیونر از )نام شهر( - می تواند شامل دستمزد پیک ]تومان/روز[ باشد. ......................

سفر کیوریتوری:
تحقیق                                      دارد......    ندارد......                      

چیدمان و بازگشایی                      دارد......    ندارد...... 
برنامه های عمومی                        دارد......    ندارد...... 

هزینه های سفر
چیدمان.....................................................

قاب گذاری........................
جعبه بندی یا بسته بندی...............................................

1



نقل و انتقال..................................................................
)به مکان آثار قرضی و تخمین های نقل و انتقال برای هر بار جابجایی توجه داشته باشید(

رسیدگی به گمرک.............................................................

هزینه های خاص
)مثل تولید پرینت عکس از نگاتیو آرشیوی(

هزینه های چیدمان...................................................
)یعنی نقاشی، ساخت قفسه، سرستون/دیوار(

خرید یا کرایه تجهیزات..........................................
آیتم های تعلیمی )برچسب، متن دیواری که اغلب به صورت داخلی تهیه می شود(...........................................

مستندسازی عکاسی یا ویدئویی.............................................................
)از چیدمان و آثار منفرد به صورت مورد نیاز(

هزینه های نصب..................................................................
سایر.......................................................................................................................................................................................................................

تبلیغ
آیتــم هــای تبلیغــی چاپــی )هزینــه هــا شــامل طراحی/عکــس، اســکن/پرینت بــرای دعــوت نامــه، بروشــور، پوســتر و/یــا نامــه 

خبری(........................................................................................................................
توزیع: پست نامه ای، قرار دادن پوستر............................................................................................

تبلیغات: طراحی تبلیغات به عالوه هزینه های قرار دادن آن ها........................................................................
.....................................................................................................)CARCC( دستمزدهای بازتولید هنرمند

هزینه های تبلیغ..............................................................

هزینه های اداری
هزینه های اداری کیوریتور.....................................................

)تلفن/فاکس راه دور، پست، پیک، کپی، تکثیر اسالید، تولید سی.دی یا دی.وی.دی و سایر مواد الزم(
بیمه کلی..........................................................

)در صورتی که ارزش بیمه نمایش استثنایی باشد(
هزینه های امنیتی......................................................................

)معمول نیست اما می تواند شامل دوربین های نظارتی و کارکنان امنیتی باشد(

هزینه کلی نمایشگاه............................................................

 

2


