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Feladatok  

 Együttműködve a Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, TB A21 munkatársaival, a Küba: Utazás 
az árral szemben című projekt magyarországi kommunikációs és média tanácsadása.  

 A TB A21 alapítvány pozicionálása, mint a magyar modern művészeti értékek elhivatott támogatója,  
 A TB A21 és alapítójának, mint a művészeti ügyek elhivatott támogatójának, a magyar és a Duna 

mentén élő különböző nemzetek, kultúrák és kisebbségek összekötőjének népszerűsítése,  
 A TB A21 és alapítójának az árvízkárosultak megsegítéséért aktívan fellépő filantróp 

kezdeményezésének bemutatása,  
 A TB A21 és Francesca von Habsburg, a modern művészet ismertté tételében történő vezető 

szerepvállalásának bemutatása,  
 Egyeztetés a TB A21 nevében a magyar média fontos képviselőivel, részükre a célzott információ 

szisztematikus eljuttatása  

 

Tevékenységek  

 Kormányzati kapcsolatok  
o Folyamatos koordináció Bozóki András kulturális miniszter kabinetjével, a miniszter 

felkérése a Negrelli uszályon a Küba, valamint a Néprajzi Múzeumban az Agár kiállítások 
megnyitására.  

 Sajtókapcsolatok  
o A TB A21 Küba projektjét bejelentő sajtótájékoztató teljes körű szervezése 2006. május 

18-án a Magyar Tudományos Akadémián,  
o A Negrelli uszályon a Küba: Utazás az árral szemben, és a Néprajzi Múzeumban az Agár - 

projekt a magyar agárról című magyar film-installáció sajtóbemutatóinak teljes körű 
szervezése 2006. június 1-én,  

o A Műcsarnokban az árvízkárosultak megsegítésére rendezett jótékonysági árverés 
népszerűsítése céljából sajtóanyag összeállítása és eljuttatása a médiához,  

o Személyes interjúk szervezése a nyomtatott és elektronikus média (TV, rádió) 
képviselőivel,  

o Két TV interjú létrehozása a TB A21 Küba: Utazás az árral szemben és az Agár - projekt a 
magyar agárról az MTV1 Kultúrház című élő műsorában (ismétlés M2, aznap este). Az első 
adásban a projekt magyarországi partnerei szerepeltek, a másodikban Francesca von 
Habsburg,  

o Média eredmények nyomon követése, 
o Médiafigyelés, a kiemelkedő megjelenések fordítása angolra, minden megjelent cikk/adás 

minőségi és mennyiségi értékelése.  
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 A kísérő események optimálása  
o A TB A21 Küba projekt magyarországi programjai tervezésének és kivitelezésének 

optimálása,  
o A Magyar Tudományos Akadémia, mint nagy presztízsű helyszín biztosítása a bejelentő 

sajtótájékoztató számára 2006. május 18-án, 
o  Hozzájárulás a meghívott VIP lista összeállításához.  

 

Eredmények  

 A miniszter kabinetjének pozitív visszajelzése, és az a tény, hogy a projektet bejelentő 
sajtótájékoztató légkörét a nagy presztízst sugalló Magyar Tudományos Akadémia színhelye 
határozta meg, mutatják a TB A 21 célkitűzéseihez és küldetéséhez nyújtott magyarországi 
támogatás színvonalát.  

 A TB A21 és a Küba média megjelenéseinek minőségi és mennyiségi eredményei felülmúlták a T-B 
A21 kulturális kezdeményezésében részt vevő többi Duna menti ország eredményeit.  

 A TB A21 és a Küba céljait erősítő 86, csak pozitív tartalmat és objektív megközelítést tartalmazó cikk 
jelent meg.  

 Francesca von Habsburg, a TB A21 alapítójának és elnökének vezető személyisége pozitív hatással 
volt a döntéshozókra és a közvéleményre egyaránt, erősítve a TB A21 által felvetett téma iránti 
érdeklődést.  

 


