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SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE
“Nowa wystawa” to magazyn, w którym
opisujemy zagadnienia występujące
w procesie tworzenia nowych- multimedialnych
i cyfrowego udoskonalenia istniejących
ekspozycji muzealnych. W tej publikacji
znajdziecie Państwo przykłady w jaki sposób
historia, eksponat czy miejsce wpłynęły na
zaproponowanie nowoczesnej formy stanowiska
interaktywnego, aby przedstawione treści
zapadły odbiorcom głęboko w pamięć.
Bazując na naszym doświadczeniu- firmy
BZB Partners, doradzamy, projektujemy
i kompleksowo wykonujemy multimedialno
-interaktywne wystawy, ozdabiając ekspozycję
w “szytą na miarę technologię”. Posługując się
różnymi metodami cyfrowej narracji możemy
pokazać więcej, a korzystając z odpowiednio
zaaranżowanych najnowocześniejszych metod,
uzupełniamy i tworzymy elementy, które
stają się nieodłącznym i koniecznym punktem
budowania intrygującej całości.
Zapraszamy do współpracy na każdym etapie
projektu: www.bzbpartners.com
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”

Sama wiedza nie wystarczy,
trzeba jeszcze umieć ją
stosować.
–Johann Wolfgang Goethe
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Pokazać to czego nie ma.

Etapy projektowania wystawy.

i w jaki sposób aranżuje przestrzeń.

- Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego.

Możliwości technologii rzeczywistości rozszerzonej- AR.
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CZY
MULTIMEDIA
W MUZEUM
STRASZĄ?
ORYGINALNE
WNĘTRZA DWORKU
W GOŁOTCZYŹNIE
Zespół dworkowo-parkowy Muzeum
Pozytywizmu w Gołotczyźnie
jest oddziałem Muzeum Szlachty
Mazowieckiej w Ciechanowie.
To kompleks trzech historycznych
zabudowań z zachowanymi
zabytkowymi wnętrzami,

Na XVIII-wiecznych ścianach obok

Historyczny park z oryginalnymi

huculskich kilimów i szlacheckich

budynkami i wnętrza, w których

szabel z powagą spoglądają postaci

jakby zatrzymał się czas. Wydaje się,

z portretów. Swoim wzrokiem zdają

że tutaj historia opowiada się sama.

się pilnować zatrzymanego w czasie

Ale czy to wystarczy, aby dzisiejszy

ładu i porządku.

odbiorca, któremu w większości

W głębi zabytkowego pokoju

zabytkowe muzea kojarzą się

na sekretarzyku z wysiedzianym

z zapachem staroci i pasty do

fotelem leżą księgi, to tu właściciel

podłóg, mógł zrozumieć atmosferę

oddawał się gospodarskiej

sprzed wielu lat? Czy możliwe jest

buchalterii… Wszystko na swoim

połączenie współczesności

miejscu, jak przed wielu laty.

z historią?

Tylko jakby ciszej. Czy znajdzie się

gdzie na przełomie XIX
i XX wieku pracowali i mieszkali
pozytywiści polscy- Aleksandra
Bąkowska i Aleksander

tu miejsce na multimedia? Czy uda

Odwaga i wyobraźnia kuratorki

się tchnąć w tą przestrzeń odrobinę

wystawy Ireny Kotowicz-Borowy

dawnego życia?

pozwoliła nam zmierzyć się z tym
wyzwaniem. Z szacunku do historii

Świętochowski.

Park z widokiem na Mężenino
październikowy poranek

Godzina jazdy na północ od

i tradycji do zagadnienia

Warszawy przenosi nas nie tylko

podeszliśmy z oczekiwanym

w przestrzeni o 100 kilometrów,

wyczuciem. Nie chcieliśmy epatować

lecz także w czasie o ponad sto lat.

nowością i technologią zaburzając

Czy takie miejsce potrzebuje

indywidualny styl muzeum, lecz

nowoczesnych rozwiązań,

uzupełnić, udoskonalić, podkreślić

kolorowych ekranów, mocy

kontekst.

procesorów? Na to pytanie

»

szukaliśmy odpowiedzi realizując
ekspozycję interaktywną w Muzeum
Pozytywizmu w Gołotczyźnie.
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DYSKRETNE
MULTIMEDIA
Technologie cyfrowe nie oznaczają wyłącznie
epatowania nowością z błyszczących ekranów.
Dzisiaj multimedia w muzeum to intuicyjne
w obsłudze narzędzia do uzupełnienia,
udoskonalenia i podkreślenia niezwykłości
przedstawianej opowieści.

“Dialog pozytywistyczny na 4 portrety”
stanowisko multimedialne

Zamiast pokaźnych rozmiarów stołów interaktywnych zaproponowaliśmy, aby galerię

Zamiarem stanowiska pt. „Dialog pozytywistyczny

Zabiegi te oraz “łamanie” w dialogu przez

portretów w przepięknym saloniku Pani Bąkowskiej uzupełnić o “cyfrowe obrazy”

- na 4 portrety” było przypomnienie zwiedzającym

rozmówców tzw. czwartej ściany, czyli bezpośrednie

oprawione w stylizowane ramy. Zdigitalizowane przez nas portrety, zaanimowaliśmy

okresu świetności tego miejsca oraz tematów jakie

zwrócenie się do zwiedzających, miało na celu

nowatorską techniką, tak, aby przemówiły głosami zawodowych aktorów, m. in. głosem

zajmowały codzienne życie jego mieszkańców

stworzenie angażującej wystawy, aby i dziś można

pani Haliny Rowickiej czy pana Ryszarda Bacciarellego.

i gości. Milczące dotychczas pomieszczenie

było włączyć się do dyskusji i zrozumieć historię,

wypełniliśmy ożywionymi dysputami na tematy:

która jest opowiedziana przez autentycznych

walki o niepodległość, pracy u podstaw czy potrzeby

bohaterów. Nieoczywista animacja portretów

kształcenia najuboższych mieszkańców okolicznych

zawieszonych na ścianie, świetne role lektorów

wsi i miasteczek.

oraz intrygujący dialog angażują i wzbudzają

I tak Aleksander Świętochowski publicysta, pisarz i nauczyciel; Aleksandra Bąkowska
- właścicielka dworu, szczodra działaczka społeczna; Jadwiga Dziubińska- posłanka
na Sejm Ustawodawczy oraz autorka nowatorskich programów pedagogicznych wraz
z przedsiębiorcą i lekarzem- Franciszkiem Rajkowskim, ponownie oddali się rozmowie,

ciekawość widza nie pozwalając przejść wobec
Uzupełnieniem ekspozycji jest tło dźwiękowe sali,

planom i wspomnieniom…

wzmacniające doświadczenie XIX-wiecznego salonu

opowiedzianej historii bez refleksji.

»

intelektualnego.
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W kolejnej sali nad sekretarzykiem wisi obraz,

Dworek Aleksandry Bąkowskiej

“Biżuteria patriotyczna”

oryginalne wnętrze gabinetu

stanowisko interaktywne

na nim stoi lampa naftowa, a pod nią leży

oprowadziła nas po urokliwej Gołotczyźnie

księga. Przełożenie stron księgi ożywia pejzaż

obraz, przybliżyć losy drobnej szlachty

wyświetlony na obrazie, który zmienia się

mazowieckiej. Stanowisko ma w sobie jeszcze

w cyfrowy album zdjęć rodzinnych. W tej samej

jeden cel: uświadomić młodzieży, że w każdej

chwili w sali rozbrzmiewa kobiecy głos, który

rodzinie są niesamowite historie i warto się

zaczyna opowiadać historię swoich przodków.

w nie wsłuchać.

”

Każde miejsce ma swoją
niepowtarzalną historię,
a środki multimedialnego
przekazu to nowoczesne
metody narracji do jej
wytłumaczenia młodym.

Zdjęcia zmieniają się wraz z opowieścią,
a opowieść to niezwykła. O powstańcach, o Roju
i o pradziadku, który najlepszy bimber pędził.
Kolejna strona, kolejny głos, kolejna rodzina
i zwykłe-niezwykłe dzieje rodów.

Nietypowa interakcja i niekonwencjonalna
forma prezentacji zebranych materiałów zapada
w pamięć oraz oddaje unikalny charakter
spotkań, podczas których nagrywaliśmy
i digitalizowaliśmy fotografie, tworząc tym

sami mieliśmy wątpliwości, czy to jest właściwe
miejsce na multimedia?
Nowatorska, cyfrowa, uzupełniająca ekspozycja
wpisana jest w trzech budynkach muzeum,
a składają się na nią także: filmy taktownie
“ukryte w szafie”, projekcje klasyków polskiego
kina “bacznie przechowywane
w kufrze”, interaktywne drzewo genealogiczne,
rzeczywistość rozszerzona…
Godziny pracy koncepcyjnej i wykonawczej

Stanowisko pt. “Interaktywna księga ze

samym cenny materiał źródłowy o historii

słuchowiskiem” zaproponowaliśmy jako

regionu. Wyjątkowa gościnność, szczerość

i interaktywnych rozwiązań w już istniejącą

alternatywę dla infokiosku z ekranem

i bogactwo posiadanych wiadomości

zabytkową przestrzeń, nie zakłócając jednak

dotykowym. Autorski projekt oraz

miejscowych kronikarzy złożyły się na unikatowe

jej dotychczasowej estetyki i historycznego

oprogramowanie pozwoliły nam przy użyciu

dokumenty i dane, które zasługiwały na

charakteru.

zwykłej księgi, kamery ukrytej w lampie

niebanalną formę przedstawienia.

Czy multimedia w muzeum straszą?

naftowej oraz ekranu stylizowanego na wiszący
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Kiedy podczas pierwszego spotkania Pani Irena

pozwoliły na subtelne wpisanie nowoczesnych

- Tak, ale tylko gdy nikt nie patrzy.
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POMYSŁ,
KONCEPCJA,
AKCJA!

Wielobranżowo,
kompleksowo, gustownie
i z wyczuciem
Projekt koncepcyjny wystawy
służy do zdefiniowania oczekiwań,
określenia adresatów inwestycji oraz
zaprezentowania oprawy plastycznej,
estetyki i atmosfery nowego miejsca.
Koncepcja ekspozycji powinna
zawierać scenariusz wystawy

Od pomysłu do otwarcia wystawy kręta

ze wskazaniem wybranych akcentów

i formalnie długa droga. Aby realizacja

narracji oraz precyzyjnie określać

przebiegała bez nieoczekiwanych przeszkód

zakres merytoryczny każdego

i kosztownych niespodzianek, ważne jest

stanowiska.

odpowiednie zaplanowanie etapów realizacji.

Szczegółowo i specjalistycznie

Punktem wyjścia powinno być przygotowanie

przygotowany przez BZB Partners

koncepcji wystawy, czyli wielobranżowego

projekt wystawy to dokument

dokumentu będącego scenariuszem

zawierający także wytyczne

plastycznym, merytorycznym

technologiczne dla stanowisk

i technologicznym ekspozycji.

wrażeniowych i informatywnych.

Posiadanie przez inwestora dobrze

Określamy metody i techniki

”

opracowanej koncepcji wystawy jest niejako
drogowskazem przez wszystkie etapy

Obecnie coraz większe
znaczenie ma specjalizacja,
a przygotowanie koncepcji
wystawy wymaga szerokiej
wiedzy z wielu różnych dziedzin.

produkcji oraz cenną wytyczną na etapie
planowania funduszy na realizację.

realizacji prezentacji
multimedialnych, wskazujemy
najodpowiedniejsze urządzenia,
podpowiadamy materiały źródłowe
do przygotowania danego
zagadnienia. Podajemy również
dokładne ilości treści, długości
filmów, nagrań dźwiękowych,
lektorskich czy animacji, aby przed
rozpoczęciem prac znać dokładnie

Wizualizacja przestrzeni

wartość projektu i móc się do niego

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego
Stalag IB i Historii Olsztynka

odpowiednio przygotować.

»
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INSPIRACJA
- REALIZACJA

Inspiracja
W nietypowej przestrzeni poddasza
zaproponowaliśmy zamocowanie pod stropem,
rozciągniętego na całej powierzchni sali,
dekoracyjnego motywu ludowego “pająka”
zbudowanego z licznych “pąków”. “Pąki”
oraz ich ażurowa konstrukcja zostały tak

Tematyka wystawy, która ma być zaprezentowana
i wiedza naukowa z nią związana to oczywiście podstawa,
natomiast aby dane zagadnienie dobrze przedstawić
warto skorzystać z bogatego języka architektury, sztuk
wizualnych, teatru i nowych mediów.

W pracy nad umiejętnym łączeniem
celu wystawy z metodami prezentacji
zwracamy także uwagę na czasami
niezauważalnych detal, który
odpowiednio zaaranżowany może stać
się tematem przewodnim. Jednym

Interdyscyplinarna dziedzina
wymagająca specjalistów
Zaproponowanie zapadających

12

z efektów wyczucia i wrażliwości
na historię, lokalne zwyczaje i estetykę
przestrzeni stał się “pająk” w Zelgnie.

zaaranżowane, aby tworzyły niepowtarzalną,
wielkoformatową sztukę generatywną.
Istotna dla nas była również kolorystyka,
nie tak tęczowa jak tradycyjne ozdoby, lecz
przybierająca barwy biało-czerwone, aby
pamiętać, że mówimy o bogatej tradycji
i historii polskiej wsi. Naszym celem było
podpowiedzenie, zwłaszcza młodemu pokoleniu,
że mówienie o sztuce ludowej nie musi być
wyłącznie bezpośrednim odtworzeniem tradycji,

w pamięć atrakcji, które mają

I tak rodzi się pomysł

zaowocować z łatwością przyswojoną

W miejskiej bibliotece we wsi położonej

wiedzą, bo zdobytą poprzez zabawę

przy trasie A1, zaledwie 30 km na północ

czy własny eksperyment, wymaga

od Torunia lokalny samorząd gminy

pomysłowości, znajomości technologii

Chełmża w woj. kujawsko-pomorskim

różnych dziedzin, a także otwartości

wraz Panią dyrektor Centrum Inicjatyw

Pomysł to nie wszystko, trzeba
wiedzieć jak go zrealizować

i zrozumienia miejsca i kontekstu.

Kulturalnych postanowili utworzyć

Opracowując koncepcję interaktywnej wystawy

Projektowanie wystawy musi opierać

“Multimedialną Izbę Historii i Tradycji

nie zapomnieliśmy o przekazaniu wskazówek

się na doświadczeniu w budowaniu

Wsi”. Na miejsce spotkań dzieci,

i wytycznych dla zachowania bezpieczeństwa

ekspozycji, aby proponowane

młodzieży, a weekendowo całych rodzin,

przeciwpożarowego i wytrzymałościowego

rozwiązania były możliwe do realizacji.

zaplanowano poddasze historycznego

instalacji. Do wykonania tego przestrzennego

Dlatego posiadając w naszym zespole

budynku- dawnej pastorówki, a dziś

elementu dekoracyjnego zaproponowaliśmy

specjalistów rozmaitych dziedzin,

biblioteki. Prężnie działające lokalne

użycie tiulu niepalnego do przygotowania

poszukujemy w kraju i za granicą

koła zainteresowań zauroczyły nas

“pąków”, mosiężnych rurek modelarskich

inspiracji, aby nieustannie szkolić

tworzonymi podczas zajęć, przecudnej

do ich połączenia oraz przymocowanie całości

warsztat, oferować najnowocześniejsze

urody wycinankami z kolorowej bibuły

na stalowych linkach do konstrukcji stropów.

projekty koncepcyjne i atrakcyjnie

w formie pomponów, które zawieszone

Całość ma wyglądać delikatnie, jednocześnie

zaaranżowane ekspozycyje.

pod sufitem stawały się ludowymi

spełniając wymagania wytrzymałości,

żyrandolami.

bezpieczeństwa i niepalności.

ale może przybrać nowoczesną i twórczą
formę. Chcieliśmy zainspirować i pokazać, jak
efektowne może być współczesne nawiązanie
do polskiego folkloru.

»

Wizualizacja przestrzeni- widok z góry

Od góry przykłady rękodzieła ludowego

Multimedialna Izba Historii i Tradycji Wsi w Zelgnie

Na dole wizualizacja instalacji generatywnej “Pająk ozdobny”
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POMYSŁ
- INTERAKCJA
Na wystawach wspieranych przez multimedia warto pamiętać,
że nowoczesne są to nie tylko infokioski dotykowe czy kosztowne
i często trochę na siłę umieszczane stoły interaktywne.
Multimedia to cała gama środków wyrazu, cały alfabet,
nie pozostańmy tylko przy pierwszych literach…
Przykładem na niestandardowe kreowanie wystawy jest stanowisko “doświadczalne”
o tytule “O!Porządek domowy” w Multimedialnej Izbie Historii i Tradycji Wsi w Zelgnie.
Naszym zamiarem było dosłowne zaprezentowanie za pośrednictwem technologii,
ciężkiej fizycznie, codziennie powtarzanej, mozolnej pracy kobiet w ubiegłych stuleciach.
Uświadomienie zwiedzającym przez własny wysiłek trudu dnia, gdy nie było automatycznych
pralek, zaopatrzonych sklepów odzieżowych z bogatym asortymentem, czy prawie zawsze
otwartych sklepów osiedlowych, to doświadczenie, które z pewnością pozwoli docenić
współczesne udogodnienia.
Do tego celu zaproponowaliśmy interaktywne połączenie rzeczywistego eksponatu
- starego magla z animacją wyświetlaną na ekranie. Tym sposobem zobligowaliśmy
zwiedzającego do kręcenia korbą, aby odegrała się animacja poklatkowa przedstawiająca
wysiłek kobiety przy powtarzalnych zajęciach. Im dłużej potencjalny “odkrywca” stanowiska
będzie kręcić korbą, tym większą ma szansę na poznanie kolejnych czynności, a wśród nich
są: ubijanie masła z mleka, maglowanie bielizny, pranie na tarze itp.
Stanowisko jednoznacznie i niewykle angażująco pokazuje, jak wymagającymi
i czasochłonnymi zajęciami zajmowały się dawniej kobiety,
aby utrzymać domostwo w należytym porządku.

Dzięki rozmowie z zamawiającym i wykorzystaniu wiedzy
o technologii wykonania interakcji, mogliśmy zaproponować
tak unikalne i nowatorskie stanowisko.

»
“O!Porządek domowy”
magiel interaktywny- stanowisko doświadczalne
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Wystawa wychodzi poza mury
muzeum

16

“Mauzoleum Hindenburga w AR”

“ Ściana pamięci” oraz “Muzealne centrum
informacji o byłych więźniach”
stanowisko wrażeniowe i cyfrowa baza wiedzy

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego
Stalag IB i Historii Olsztynka
do przygotowania autorskiego projektu

Interesującym przykładem, kiedy rozmowy

obozu oraz narzędzia naukowego

Dzięki kompleksowemu podejściu do projektu

instalacji interaktywnej opartej na technologii

z pomysłodawcami i praca nad tematem

- cyfrowego archiwum.

zaproponowaliśmy rozwiązanie łączące

rzeczywistości rozszerzonej. Na oryginalnym

daje nieoczekiwany rezultat jest stanowisko

Monumentalna instalacja wykonana z betonu

niesłychanie istotne cele: upamiętnienia ofiar

planie architektonicznym budowli- oktagonie,

zatytułowane “Ściana pamięci”, które stanęło

konstrukcyjnego o podstawie nawiązującej do

oraz możliwości prowadzenia prac naukowych

umieszczonym na podeście, przy pomocy

w muzeum upamiętniającym ofiary

samego obszaru obozu, prezentuje sekwencję

dając miejsce do opowiedzenia historii

“cyfrowego oka” wyświetlana jest wirtualna

niemieckiego obozu jenieckiego z czasów

numerów obozowych generowaną na podstawie

o więźniach z: Polski, Francji, Belgii, Rosji,

budowla. Na naszych oczach powstaje osiem,

II Wojny Światowej w Królikowie koło Olsztynka.

bazy danych wszystkich zidentyfikowanych

Serbii, Włoch… Również położenie stanowiska

dawniej 20-metrowych wież z czerwonej cegły

Stanowisko w symbolicznej formie nawiązuje

jeńców wojennych. Stanowisko zostało

w przestrzeni placówki było przemyślane

w pełnej trójwymiarowej krasie. Technologia

do niezrealizowanego samorządowego pomysłu

zintegrowane z infokioskiem “Muzealne

tak, aby już na samym wejściu do sali, która

ta idealnie nadawała się do odtworzenia

o potrzebie budowy pomnika poświęconego

centrum informacji o byłych więźniach” tak,

przywołuje realia obozu, monumentalna

i zaprezentowania w 3D tajemniczego, dzisiaj

ofiarom drugiego największego wówczas obozu

aby goście placówki mogli nie tylko odnaleźć,

konstrukcja wyświetlająca kolejne numery

już nieistniejącego obiektu nieopodal Olsztynka.

jenieckiego w Prusach Wschodnich.

ale także dodać posiadane informacje o swoich

obozowe jeńców, stanowiła świetlisty

Wsłuchując się w opinie zainteresowanych

krewnych - byłych jeńcach. Istotną wartością

- symboliczny punkt znajdujący się na jej końcu.

tym tematem mieszkańców i samego

tego pomysłu było, aby archiwum było dostępne

zamawiającego, nawiązaliśmy do pierwotnych

zarówno dla zwiedzających muzeum, jak i osób

zamierzeń. Naszą intencją było zaprojektowanie

wizytujących muzeum zdalnie, czyli

rozwiązania, które spełniałoby dwie funkcje:

za pośrednictwem internetu, budując bazę

miejsca pamięci około 650 tysięcy jeńców

wiedzy także poza jego murami.

a fakt, że zachował się jeden z elementów tego

Cyfrowa rekonstrukcja

obiektu- kamienna rzeźba lwa, dziś stojąca

Ciekawa historia związana z okolicznymi

przed wejściem do muzeum nadaje ekspozycji

ruinami potężnego, a dziś zapomnianego

szerszego kontekstu.

Mauzoleum Hindenburga, stanowiła impuls

nowawystawa

Ta historia przyciąga i zasługuje na poznanie,

nowawystawa
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KONCEPCJA
- DOKUMENTACJA
I AKCJA!
Naszą mocną stroną są interaktywne, jak i autorskie pomysły
stanowisk ekspozycyjnych. Proponujemy jednak tylko realne
rozwiązania, podając wytyczne i wskazówki do ich realizacji.

Koncepcja ekspozycji to dokument stanowiący

Oprócz treści merytorycznych podpowiadamy

wielobranżowy scenariusz wystawy, w którego skład

także rozwiązania technologiczne dla tworzenia

wchodzą poniżej opisane obszary. Projekt plastyczny

multimedialnych wystaw czyli dobieramy urządzenia,

ekspozycji opisuje charakterystykę przestrzeni, styl,

metodę programowania, a także materiały

kolorystykę, atmosferę, zastosowane materiały, tło

wykończeniowe wraz z zwymiarowaniem, co pozwala

dźwiękowe sal. Scenariusz merytoryczny to opis

precyzyjnie wycenić projekt.

poszczególnych stanowisk, tj. o czym stanowiska mają
opowiadać, obszar źródłowy i bibliografię z jakiej należy
korzystać przy opracowaniu wystawy. Precyzyjnie
wyznaczyć należy także zakres tekstowy, czyli dokładną
ilość treści pisanych, grafik, fotografii czy ilustracji.
Dokumentajca projektowa wystawy wspieranej
przez środki multimedialne powinna precyzyjne
wskazywać wytyczne do aplikacji, filmów i animacji,
np. ich parametry, scenariusz działania, wykorzystane
techniki produkcji, informację o tłumaczeniu, napisach
dialogowych czy potrzebie zaangażowania lektora.
Dobra koncepcja ekspozycji wskazuje zakresy, ale
i metody jakimi osiągnąć cel, a scenariusz wystawy
jest dopasowany do percepcji docelowego odbiorcy,

Nieodłącznym elementem dobrze przygotowanej
koncepcji są wysokiej jakości wizualizacje, które
potwierdzą rozwiązania materiałowe, będą czytelną
poradą podczas realizacji wystawy oraz cennym
argumentem już na etapie rezerwowania funduszy.
Pomysłowość i doświadczenie projektantów są
niezbędne, aby mieć pewność otrzymania efektu
synergii nauki i technologii już na wczesnym etapie
planowania wystawy, a jasno sprecyzowany zakres
ekspozycji pozwala zarówno wykonawcy, jak
i zamawiającemu uniknąć niechcianych nieporozumień
czy niespodzianek podczas realizacji.

•

co pozwala oszacować np. długości zwiedzania,
przepustowości obiektu, czy potrzebie przeszkolenia
przewodnika.
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Najważniejsi
są ludzie
Każde miejsce, każda przestrzeń jest projektowana
i realizowana z konkretnym zamysłem przez i dla ludzi.

”

Współczesne ekspozycje
mają precyzyjnie trafiać
do określonego odbiorcy
i tylko profesjonaliści
interdyscyplinarnych
dziedzin potrafią sprostać
temu wymagającemu
zadaniu.

Żyjemy w czasach czwartej rewolucji przemysłowej

Coraz bogatsze środki narracji sprawiają, że nie tylko

o nieograniczonych możliwościach technologicznych.

muzea stają się nowoczesne, ale także biblioteki

Według teorii Weiser’a i Brown’a, którzy formułowali

przekształcają się w mediateki, a galerie sztuki

pojęcie “Calm Technology” (tłum. spokojna

nowatorsko i cyfrowo aktywizują lokalną społeczność.

technologia), osiągnęliśmy ostatni z trzech etapów ery

Również przedsiębiorstwa swoją historią działalności

postępu. Naukowcy przewidując rozwój współczesnych

czy determinacją założycieli mogą zainspirować

technik zdefiniowali pierwszy etap, gdy do obsługi

i zmotywować do wytrwałości w dążeniu do celu

jednej maszyny potrzebne było wiele osób. Drugi, gdy

i realizacji własnej wizji. Naszym zadaniem jest

jedna osoba odpowiadała za jedną maszynę, a trzeci

te niezwykłe historie opowiedzieć współczesnymi

został osiągnięty w momencie obsługi i posiadania

metodami tak, aby były zapamiętane, zachęcały do

przez jedną osobę kilku urządzeń jednocześnie.

działania, smakowicie pobudzały wyobraźnię.

W projektowaniu technologii niezwykle ważne jest, aby

Wraz z postępem technologicznym chcemy

do zagadnienia podejść przede wszystkim rozważnie

uatrakcyjnić, pokazać na nowo to, co najcenniejsze

skupiając uwagę na odbiorcy, ze zrozumieniem

w naszej kulturze i tradycji. Każde przedsięwzięcie,

jego potrzeb i percepcji, a także z wyczuciem

nowa idea może być zrealizowana jednak tylko wtedy,

omawianego tematu. Obecnie już nie wystarczy

gdy mamy wokół siebie sprawdzonych i pracowitych

napisana nieczytelną czcionką gazetka na ścianie

ludzi. Nam udało się stworzyć zespół, dla którego nowe

czy gablota, w której zamknięto niemy eksponat.

wyzwania i oryginalność to motor do pracy. Łączy nas

Istotne jest zaprojektowanie scenariusza treści

chęć szerzenia wiedzy oraz tworzenia czegoś nowego

wystawy w taki sposób, aby zarówno znawca, jaki

i ponadprzeciętnego.

laik byli zainteresowani zgłębieniem tematu. Dzięki

»

współczesnym narzędziom prezentacji mniejsze
i większe ośrodki kultury skutecznie zdobywają
właściwy człowiek
właściwe miejsce i czas

uwagę zwiedzających swoją unikalną ofertą, która
staje się konkurencyjna także w stosunku do rozrywki
popularnej.

20
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ŁĄCZYMY TRADYCJĘ
I NOWOCZESNOŚĆ
Współpraca ze specjalistami różnych dziedzin i kompleksowe
podejście to zagadnienia pozwala nam zaproponować
współczesne rozwiązania szanujące nasze dziedzictwo i kulturę.
Nasz model oparliśmy na

Art Director- odpowiada

Naukowiec, historyk, metodyk...

eksperckich dyscyplinach

za stylistykę i atmosferę miejsca,

zależnie od projektu konsultujemy

i nietuzinkowych

dbając jednocześnie o właściwą

nasze pomysły, zamierzenia,

indywidualnościach. Angażujemy

narrację i tempo wystawy.

cele stawiane nowemu zadaniu

ludzi z pasją do realizacji nowych

Potrafiący uchwycić kontekst,

z fachowcem danego tematu,

zadań, bo wiemy, że to klucz

odniesienia kulturowe i charakter

aby spełniały standardy jakości,

do zaproszenia współczesnych

przedmiotu projektowanej

pod względem merytorycznym,

odbiorców. W naszym zespole

przestrzeni.

zakresu i sposobu nauczania.

Architekt i projektant, to artysta

Koordynator projektu, który czuwa

przestrzeni. Jego zadaniem

i łączy artystów różnych dziedzin.

jest zaprojektowanie rozwiązań

Rozumie język techniczny,

przede wszystkim bezpiecznych

architektury, sztuk wizualnych

dla użytku publicznego, ale

i multimedialnych. Klarownie

też zawierających nowatorskie

wyjaśnia wszystkie zagadnienia

propozycje architektonicznie

projektu zamawiającemu.

stałe miejsce zajmują:
Projektant technologii
i programista, który
tłumaczy język werbalny na
sygnały zapisane systemem
binarnym (cyfrowym). Biegle
posługuje się wieloma
językami programowania,
zna najnowocześniejsze
rozwiązania technologiczne,
dlatego z łatwością konstruuje
autorskie projekty stanowisk
interaktywnych, bo wie, jak
je zrealizować. Jego zadaniem
jest opowiedzenie zadanego
tematu nowoczesnym językiem

”

Trudne
problemy
pozostawione
same sobie,
staną się
jeszcze
trudniejsze.
prawo Murphy’ego

i wizualnie. To także “rzeźbiarz
każdego projektu”, ponieważ

Z przyjemnością spotkamy się

w trójwymiarowym świecie

przy kawie czy herbacie, aby

modeluje i wizualizuje

posłuchać o Państwa pomyśle,

proponowane rozwiązania,

podpowiedzieć ciekawe

aby rzeczowo i precyzyjnie

rozwiązania i wspólnie zrealizować

zaplanować, a potem

niebanalny projekt.

zaprezentować nasze pomysły na

•

planie przestrzennym miejsca.

cyfrowych interakcji.
Materiały robocze
różne etapy produkcji wystaw

22
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Historia sukcesu
- sukces historii

”

Interaktywne Muzeum Państwa
Krzyżackiego w Działdowie
to przykład muzeum, gdzie
multimedia tworzą narrację,
a trudno dostępne eksponaty
symbolicznie ją uzupełniają.

Działdowo to urokliwe, około 20-tysięczne
miasto położone na pograniczu Mazur
i Mazowsza. Historycznie wpisuje się
w wydarzenia i tradycję związaną
ze Szlakiem Grunwaldzkim.
Lokalny samorząd poszukiwał możliwości
zwiększenia ruchu turystycznego, a okazja
taka się nadarzyła w ramach programu
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Bazując na historycznym dziedzictwie oraz potencjale

Dlaczego interaktywne?

To także możliwość wirtualnego

popularnej w Europie legendy, powstał pomysł Interaktywnego

Dlaczego Muzeum? To już

uzupełnienia zbiorów, gdy oryginalne

Muzeum Państwa Krzyżackiego. Dodatkowym argumentem

wspomnieliśmy- ciekawe i wielowątkowe

zabytki są dopiero gromadzone. Bogata

była możliwość remontu zabytkowego ratusza oraz nadanie

zagadnienie, a przede wszystkim

i często skomplikowana wiedza, aż prosi

mu nowej funkcji. Projekt został zakwalifikowany na pierwszej

położenie i historia miasta. A dlaczego

się o zaprezentowanie w nowoczesnej

pozycji listy rankingowej w Urzędzie Marszałkowskim, a naszym

interaktywne? Dla kształtującej się

i przystępnej formie.

zadaniem było kompleksowe opracowanie i realizacja systemu

nowej placówki naukowej wykorzystanie

multimedialnego i interaktywnego oraz wszystkich treści

multimedialnych środków wyrazu

cyfrowych dla nowej placówki.

to świetna metoda na niebanalne

»

przybliżenie omawianych tematów.
24
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Bitwa pod Grunwaldem

KRÓTKA HISTORIA
O SUKCESIE HISTORII
Interaktywne, czyli jakie?

Niesamowitego klimatu sali nadaje, nagrany

Na ponad 500m² muzeum przygotowaliśmy

specjalnie na potrzeby wystawy- chór. Chorały

i zaprogramowaliśmy ponad 40 nowoczesnych

śpiewane są oryginalnie w języku łacińskim

stanowisk w trzech językach. Przestrzeń

i wyłącznie przez mężczyzn, ponieważ w tamtych

wypełniliśmy: nastrojowym oświetleniem

czasach tylko oni mogli być wykonawcami pieśni

z niezwykłą grą świateł, specjalnie

religijnych.

opracowanymi kompozycjami muzycznymi

Swego rodzaju “muzealną wisienką na historycznym

tła dźwiękowego sal, ciekawymi projekcjami,

torcie” jest animacja 3D prezentująca przebieg

nowatorskimi stanowiskami interaktywnymi,

Bitwy pod Grunwaldem, stanowiącej punkt zwrotny

które przedstawiają realia średniowiecznego

w wielkiej wojnie z lat 1409 - 1411. Historię

życia. W salach znaczna część wiedzy jest

tą opowiedzieliśmy głosem lektora, który

prezentowana na dużych: 35 i 42-calowych

wprowadza nas w tajniki strategicznych

ekranach dotykowych, na których zawarliśmy

przygotowań do wojny, omawia przyczyny i skutki

wnikliwie przygotowane i uzgodnione teksty,

konfliktu oraz przedstawia taktyczne działania

mapy interaktywne, ryciny, ilustracje,

stron podczas starcia. Całość uzupełniliśmy

a także animacje 3D. Całość wyraziście maluje

zaanimowanymi, niezwykle plastycznymi

a nawet budowli już nieistniejących. Cyfrowe

ilustracjami, ręcznie malowanymi przez pana

i w 3D odtworzenie obiektów pozwala na ich

Marka Szyszko, który jest jednym z najlepszych

niemalże fizyczne dotknięcie, swobodną interakcję

ilustratorów w Polsce. Z pietyzmem odtworzone

i przede wszystkim zrozumienie mechanizmów

Ekspozycję interaktywną zaprojektowaliśmy

detale strojówi uzbrojenia, trójwymiarowa

działania, dzięki czemu efektywnie nauczamy przez

i zaprogramowaliśmy tak, aby urządzenia

animacja, projekcja o powierzchni 1,5m² to

zabawę i doświadczenie.

multimedialne, oświetlenie oraz podkład

współczesna wersja, informatywnej mapy sztabowej

muzyczny sal były uruchamiane i wyłączane

i prezentacja, która na długo pozostaje w pamięci

przez intuicyjną w obsłudze, autorską aplikację

zwiedzających.

dla pracowników pt. “e-kustosz”.

Innowacyjnie i edukacyjnie

Niezwykła atmosfera

Jedną z pionierskich w polskim muzealnictwie

Popularną rozrywką, nie tylko wśród dzieci, jest

W sali pierwszej na zwiedzającego czekają

metod prezentacji, jakie zastosowaliśmy

również stanowisko interaktywne tzw. “interaktywna

obraz życia piętnastowiecznej Europy oraz
pozwaliła na zbudowanie klimatu w świeżo
wyremontowanych pustych przestrzeniach.

Nie zapomnieliśmy też o najmłodszych i specjalnie
dla nich przygotowaliśmy interaktywny komiks,
który disneyowską stylistyką obrazuje lokalną
legendę o “Dobrej Pani z działdowskiego zamku”.

3 wielkoformatowe projekcje, na których

Barokowy Ratusz w Działdowie

w nowej placówce, była technologia rzeczywistości

garderoba”, która pozwala wirtualnie odziać się

ukazane są animacje wprowadzające w historię

siedziba muzeum

rozszerzonej. Technika ta pozwala na oddanie

w dowolny kostium z epoki, zrobić sobie zdjęcie

w dłonie zwiedzających trójwymiarowych

i wysłać “elektroniczną pocztówkę” w dowolny

i interaktywnych modeli narzędzi, urządzeń, machin,

zakątek świata… cóż za reklama muzeum!

i początki Zakonu Krzyżackiego.

26
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Materiały graficzne
z multimedialnej wystawy

PEŁEN SUKCES!
W 2014 Muzeum w Działdowie zostało laureatem
ogólnopolskiego plebiscytu “7 nowych cudów Polski”
organizowanego przez magazyn National Geographic Traveler.
A w 2016 roku w Portugalii otrzymało wyróżnienie
za “innowacje i unikalne połączenie najnowszej technologii
z lokalną i regionalną historią oraz dziedzictwem kulturowym”.

Niepowtarzalność wystawy oraz świetna praca

muzeum w Działdowie za innowacje i unikalne

pracowników placówki w zakresie promocji

połączenie najnowszej technologii z lokalną i regionalną

zaowocowały ogólnopolskimi sukcesami. Zdobyty

historią oraz dziedzictwem kulturowym.

rozgłos przełożył się na wynik ogłoszonego przez
prestiżowy magazyn podróżniczy National Geographic
Traveler ogólnopolskiego plebiscytu na “7 nowych
cudów Polski” w 2014 roku. Zdobyte głosy oraz
popularność tego oryginalnego miejsca spowodowały,
że muzeum w jednym rzędzie dumnie prezentuje się na
mapie atrakcji Polski, obok takich inwestycji jak ulica
OFF Piotrkowska w Łodzi czy park historyczny- Brama
Poznania.
W 2015 r. Marszałek województwa warmińskomazurskiego przyznał działdowskiej placówce Laur
„Najlepszym z Najlepszych” w kategorii turystyka.
Rok później- w czerwcu 2016 roku w Vizeli (Portugalia)
w trakcie zgromadzenia ogólnego Międzynarodowego
Stowarzyszenia Miast Cittaslow, został rozstrzygnięty

Działdowskie muzeum przez niespełna 5 lat
funkcjonowania odwiedziło blisko 100.000 turystów
z kraju i zagranicy, zbierając przy tym nieprzebraną
ilość pozytywnych recenzji. O wpływie, jaki nowe
muzeum miało na 20-tysięczne miasto niech świadczy
fakt, że w lokalnych restauracjach pojawiły się
średniowieczne potrawy opisywane na jednym
z pysznych stanowisk.
To jedyne w swoim rodzaju miejsce już na stałe
wpisało się w turystyczny szlak wiodący z Mazowsza
na Mazury. Muzeum w Działdowie to świetny przykład
potwierdzający, że pracowitość i odwaga sięgania po
nowe może dać niezwykle satysfakcjonujące rezultaty.

•

konkurs na najlepsze praktyki w miastach Cittaslow.
W tamtej edycji nagrodę specjalną otrzymało właśnie
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Przykłady technologii AR, z j. ang. Augmented Reality, pol. rzeczywistość rozszerzona

POKAZAĆ TO,
CZEGO NIE MA

30

Własne realizacje, od lewej: nowoczesna waza i średniowiczne machiny oblężnicze,
takie jak trebusz i karabela
AR to technologia łącząca specjalne

Sytuację można także odwrócić, czyli umieścić

oprogramowanie z odpowiednio dobranymi

ekran na którym widoczny jest wzbogacony

parametrami urządzeń, która pozwala

obraz z kamery w jednym, stałym miejscu

na nakładanie treści cyfrowych- generowanych

i pozwolić użytkownikowi na dowolne

komputerowo na świat rzeczywisty- widziany

poruszanie obiektem cyfrowym, który pojawia

przez kamerę. Najczęściej wykorzystuje się

się na specjalnym wskaźniku - tzw. “markerze”.

Technologiczne rozwiązania pozwalają coraz śmielej

Tłumaczenie z języka angielskiego dosłownie

możliwość nakładania w czasie rzeczywistym

myśleć o wystawach i ich tematyce. Poza kwerendami

oznacza rzeczywistość rozszerzoną, czasem zwaną

obrazów trójwymiarowych. W efekcie odbiorca

Ta technologia ma coraz bogatsze zastosowanie

przeprowadzonymi w archiwach, bibliotekach albo

poszerzoną lub określaną też jako mixed reality,

może obracać, przybliżać i oglądać dowolny

w różnych branżach, ale to właśnie muzea,

muzeach teraz można zaprezentować na wystawie

dlatego pozostańmy przy skrócie- AR. A warto, bo ta

element danego obiektu przedstawionego

galerie i wystawy były pionierami

przedmioty, obiekty, mechanizmy, które już nie istnieją,

trzeszcząca w wymowie technologia, to fascynujące

często w swojej rzeczywistej wielkości

w praktycznym jej wykorzystaniu,

lub są niedostępne. Tym medium jest technologia

narzędzie, którego zastosowania i możliwości, dopiero

i w 3D na swoim tablecie czy smartfonie.

a my mieliśmy w tym swój udział.

Augmented Reality.

odkrywamy.
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Stanowisko AR “Poszukiwanie skarbów”
- złoty pierścień Zakonu Templariuszy
Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego
w Działdowie- poddasze dedykowane zabawie dzieci

”

Przyswajanie wiedzy
z pomocą technologii
AR to zabawa przez
doświadczenie.

Już w 2012 byliśmy promotorem technologii AR

W Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, także z sukcesem

w polskim muzealnictwie wprowadzając ją do projektu

pokazaliśmy to, czego już nie ma, czego się już nie

Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego

używa. Metodę AR wykorzystaliśmy do interaktywnej

w Działdowie. AR to świetne narzędzie edukacyjne, które

prezentacji narzędzi, których młodzież nie miała okazji

może być wykorzystane do interaktywnych gier dla

poznać w działaniu. Naszym celem było zaprezentowanie,

najmłodszych łącząc konwencjonalne rekwizyty ze światem

nieobecnych już w użyciu rozwiązań inżynieryjnych

cyfrowym. I tak w działdowskim muzeum powstała gra pt.

wspomagających dawniej gospodarstwo. Starannie

“Stanowisko archeologiczne” dla najmłodszych.

i szczegółowo odtworzyliśmy modele żurawia przy

W umownej “piaskownicy” wypełnionej piłeczkami ukryto

studni, wiatraka czy kołowrotka, a na zasadzie skojarzeń

niewielkie tabliczki-markery z zakodowanymi “skarbami”,

dopasowaliśmy do nich markery przedstawiające,

które można odkodować i cyfrowo przymierzyć, dopiero

odpowiednio: żurawia- ptaka, łany zboża czy tkaninę

Stanowisko AR w kuchni- kołowrotek

w kadrze kamery. Tym sposobem każdy może odszukać

o tradycyjnym, dekoracyjnym wzorze. Wykorzystując

i sprawdzić jak się prezentuje w koronie, z pierścieniem,

narzędzie, jakim jest AR, pokazaliśmy z bliska

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, oddział
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

czy w złotej bransolecie z epoki. Jest to forma zabawy

i szczegółowo historyczną rzeczywistość w oryginalnych

w odkrywcę przede wszystkim dla najmłodszych, ale

wnętrzach dworku drobnoszlacheckiego, aby zwiedzający

generuję całą masę uśmiechów także ich opiekunów.

mogli zrozumieć, a wręcz wirtualne zasmakować dawnego
życia codziennego.

Na stanowisku o tytule “Średniowieczne machiny
oblężniczne” oddaliśmy w dłonie zwiedzających niewielkich

Przyswajanie wiedzy z pomocą technologii AR to zabawa

rozmiarów “zakodowane” tabliczki, tzw. “markery”, na

przez doświadczenie. To nowa metoda, która jest intuicyjna

których pojawiają się dawne konstrukcje. Dzięki precyzyjnie

w obsłudze, a jednocześnie przyciągająco przedstawia

odtworzonym animowanym modelom 3D zwiedzający

treści. AR’em mogą być też nowoczesne zagadki logiczne,

mogą przyjrzeć się działaniu i fizyce średniowiecznych

które sprawią, że dla wymagającego odbiorcy jakim jest

konstrukcji. Każdy może zbadać mechanizmy dawniej

np. młodzież wycieczki szkolnej, wizyta w McDonaldzie na

stosowanej inżynierii, studiując szczegółowo odwzorowany

trasie przestanie być najciekawszym punktem wyjazdu.

obiekt. Efekt końcowy takiego doświadczenia intryguje

»

i pozwala na swobodne zdobywanie wiedzy przez
interakcję.
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Stanowisko AR “Pomnik Tannenberg-Denkmal”
projekt i wizualizacje stanowiska, które formą
symbolicznie nawiązuje do architektury budowli
Zupełnie inną formę AR zaproponowaliśmy
w Multimedialnym Muzeum Stalag IB i Historii
Olsztynka. Wyzwaniem była próba ukazania tajemniczej,
kontrowersyjnej, a dziś zburzonej budowli. Pomnik
Tannenberg-Denkmal, to architektoniczny mezalians
w którym Stonehenge mieszał się z krzyżackim gotykiem.
Na planie oktagonu wzniesiono 8 wież zbudowanych
z czerwonej cegły. Dostępu do budowli strzegły dwa
kamienne posągi lwów. Historia tego niejednoznacznego
miejsca, musiała być opowiedziana. Niekonwencjonalny
temat wymagał takiegoż podejścia, a AR świetnie się do
tego nadawał. Pośrodku sali ustawiliśmy 8-kątny podest
o przekątnej około 1,2 m z wydrukowanym planem
architektonicznym dawnego mauzoleum. Aby zobaczyć
budowlę zrekonstruowaną w 3D, należy spojrzeć przez
“cyfrowe oko” podwieszone nad podestem. Przez nie,
na planie obiektu można zobaczyć jak wyrasta cała
konstrukcja, a swoboda ruchu pozwala zwiedzającemu
obejrzeć budowlę dookoła w 360°.
Stanowisko stało się centralnym punktem sali- jej

”

AR to nowe medium,
a placówki kultury to
miejsca intelektualnej
i technologicznej
awangardy tworzącej
trendy.

atrakcją, zachęcając do zgłębiania wiedzy na sąsiednich
infokioskach i stołach interaktywnych. Historia tego
miejsca piszę się na naszych oczach. Początkowo wstydliwy
temat mauzoleum udało się przedstawić w efektowny
sposób, a dzięki staraniom lokalnych aktywistów i sukcesie
samego muzeum, mieszkańcy Olsztynka w 2016 wybrali
projekt „Odkrycie tajemnic pomnika Tannenbergu”
w budżecie partycypacyjnym.
AR to medium nowe, dające szanse eksperymentowania
i nowatorskim pomysłom. Placówki kultury to miejsca,
które powinny być w technologicznej i intelektualnej
awangardzie, wyprzedzając i tworząc aktualne trendy.
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koncepcje ekspozycji

kompleksowe realizacje

dyskretne multimedia

interaktywne aplikacje

Magazyn “nowawystawa” jest publikacją polskiej firmy zajmującej się
projektowaniem, programowaniem i kompleksowym wdrażaniem
technologii multimedialnych i systemów interaktywnych.
Zapraszamy do kontaktu, chętnie spotkamy się
na każdym etapie projektu:
+48 605 87 77 71
info@bzbpartners.com
www.bzbpartners.com
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