Szakmai beszámoló

A Gróf Esterházy Károly Múzeum pápai Platán Nonprofit Kft az NKA Közgyűjtemények
Kollégiumának 026/204/20 számú döntése alapján
„Virtuális kiállítás létrehozására a pápai Kékfestő Múzeum új állandó kiállításához”
1.200.000 Ft támogatásban részesült.
A múzeum szárító épület emeleti állandó kiállítása 2020-ban a Kubinyi pályázat keretén belül
újult meg.
A szárító épület első emeleti helyiségei – perrotine szoba, tarkázó szoba, laboratórium, új
interaktív elemekkel, tárlókkal, elektronikai eszközökkel bővült. A korábbi elavult installációt
grafikai elemekkel, tablókkal, látványtár jellegű elemekkel gazdagított új installáció váltotta
fel. A műhely eredeti berendezései továbbra is a kiállításban maradtak, annak szerves részét
képezve. A munkafolyamatok megértését célozta tovább a kékfestésről készült kisfilm, a
festőnövény sarok és textilsimogató is.
A virtuális kiállítás gondolata erre az új állandó kiállításra épült, mely jól kiegészíti az eredeti
műhely adta élményt egy interaktív, megértést segítő alkalmazással.
Az applikáció kezdőlapja, egy virtuális kisfilmet, valamint hét különböző ikont tartalmaz. A
kisfilm egy történetet dolgoz fel, időutazás keretén belül, ami visszarepít minket a műhely
1800-as évek végének mindennapjaiba. Kluge Ferenc narrálja a történet fő szálát, mely köré
egy eladósorban lévő lány báli ruhájának elkészülése fonódik a minta kiválasztásától a kész
termékig. A filmen belül a korabeli sátor, kékfestő viseletek, és a műhely kerül bemutatásra a
Kluge család tagjai, asszony, férj, a dolgozók, mester-inas és a vásárló-megrendelő leány
főszereplésével. A kisfilm youtube felületen önállóan is megtekinthető.
A thinglink applikáció kezdőképe a Kluge család korabeli lakóépületét mutatja. Ezen a
felületen a munkafolyamatokat hét ikon, állomás segítségével mutatjuk be. (Az állomások
elnevezései Előkészítés, Mintázás, Gépi mintázás, Mintafa készítés, festés, Színezékek,

Befejező műveletek). Minden egyes helyiség 3D-s formában járható körbe, az adott munkafázis
ismertetésével.
A kisgyár épületének helyiségei egyben bejárhatók.
A műhelybelsőben a kis ikonokra kattintva az egyes eszközök neve, leírása is elérhető, valamint
a folyamathoz kapcsolódó archív képek, egyes állomásoknál videofelvételek. A virtuális
látogatók a kilépésnél egy kvíz kérdésre is válaszolhatnak, mely az adott helyiséghez
kapcsolódik.
A 3D-s látvány a múzeum egy-egy helyiségéhez hozza közel a látogatót, egy olyan benyomást
nyújt, mely távolról, akár az épület ajtaja előtt állva sem képzelhető el. A múzeum
leglátványosabb része a műhelyépület az udvarban bújik meg, az utcafrontról nem látható. A
látogatást tervező vendég előre tájékozódhat a múzeum méreteiről, látványosságairól,
hangulatáról. A múzeumlátogatás akkor eredményes és sikeres, ha már bizonyos
információkkal felvértezve érkezik a látogató és meglévő tudását gazdagítja.
A virtuális kiállítás alkalmas oktatási célokra is, a kézművesség hon- és népismereti tárgy
keretében történő bemutatásánál a tanterembe varázsolható a műhely, melyhez a látványon túl
információs adalékok is segítik a megértést. Ugyanúgy funkcionálhat egy osztály felkészítése
során is egy későbbi múzeumlátogatásra, vagy múzeumi órára.
A virtuális kiállítás linkjei
https://www.youtube.com/watch?v=rW9KXqxXJOA
https://www.thinglink.com/card/1585548957356916738
www.kekfestomuzeum.hu
https://papaesvideke.hu/?p=30326

A program NKA támogatással valósut meg!

https://www.facebook.com/varositelevizio.papa/videos/349652373688862/

Időutazás Kluge Ferenccel (Híradó 2022.02.23.)
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