kiállítás
másként

BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG TOKAJ-HEGYALJÁN, AZ
UNESCO VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET KÖZEPÉN HELYEZKEDIK EL.
A térség minőségi turizmusa tette szükségessé egy új kiállítás létrehozását.
A szűkös és sok helyiségre tagolt pincehelyiségben hagyományos kiállítás
berendezése szóba sem jöhetett. A település több évezredes története
sem lett volna felmutatható az adott keretek között. Ezért terveztünk egy
jelentős számú multimédia alkalmazást felvonultató kiállítást.

másként…

A KIÁLLÍTÁS FŐ (MULTIMÉDIA) ELEMEI:
· A börtön teremben egy kedves zsivány (színművész által megidézett)
szelleme mesél Bodrogkeresztúr vásártartó, kereskedő múltjáról. A
műsor 2 db LED megjelenítőn látható, dramaturgia szerinti fény-és
hangeffektusok kíséretében.
A vizek terem legfontosabb eleme egy virtuális fotókiállítás, ahol egy
fotóművész képeit vetítjük egy LED-megjelenítőn, a szerző által történő
tárlatvezetéssel. Ebben a teremben négy slideshow-megjelenítő eszköz
a település életével és a Bodrog-folyóval kapcsolatos képeket vetít.
· A Keresztúr Kincsei teremben a település évezredekre visszanyúló
történetét idézzük meg 18 stációban, egy interaktív játék keretében.
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kiállítás

KERESZTÚRI KINCSESTÁR | BODROGKERESZTÚR

kiállítás
másként

Médiavezérelt világunk új megoldásokat, újfajta vizualitást vár el a múzeumok,
kiállítások terén is, mivel napjaink mozgó-hangzó digitális környezete magasra
emelte a kiállításlátogató közönség ingerküszöbét is.
Ez a jelenség új kihívások elé állítja a kiállításrendezőket, kurátorokat, attrakciótulajdonosokat egyaránt. A megváltozott igények új megoldásokat kívánnak.
Ahhoz, hogy egy múzeum vagy kiállítás megtartsa látgatóit, vagy új közönséget
csábítson a falai közé, azokhoz az emberekhez is szólniuk kell, akik eddig azt
érezték: a hagyományos kiállítások idejét múltak, unalmasak, nem nekik valók.

Mi azt gondoljuk: a hagyományos értékek megőrzésének
és bemutatásának ma már elengedhetetlen eszköze
a naprakész, modern technológia, a szórakoztatás és
a jól megtervezett élmények.
PRODUKCIÓS ÉS REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT.
3530 Miskolc, Kálvin János utca 1/A. 103.
Telefon: +36 46 400-482, 530-574
E-mail: info@atoth.hu | www.atoth.hu
Á.Tóth József: +36 20 937-8768

A múzeumok falai között megőrzött tudás az általunk kínált megoldásokkal
és eszközökkel szélesebb közönség számára válik befogadhatóvá, és egyben
szórakoztatóvá.
Ahány látogató, annyiféle érdeklődési szint jelenik meg a múzeumok,
kiállítások tereiben.
Tapasztalataink azt mutatják: modern és előremutató technológiák
használatával nem sérül a tartalom, sőt meg lehet sokszorozni a látogatók
elé tárt információmennyiséget, úgy, hogy az egymástól eltérő látogatói
igényeknek párhuzamosan tudunk megfelelni.

3530 Miskolc, Petőfi utca 2.
Szvoboda László: +36 30 336-3737

www.kiallitasmaskent.hu | info@kiallitasmaskent.hu

HERMAN OTTÓ MÚZEUM | MISKOLC

DÖMÖTÖR ZOLTÁN MAGÁNGYŰJTŐ FOTOGRÁFIAI
ESZKÖZÖKBŐL ÁLLÓ GYŰJTEMÉNYÉBŐL RENDEZETT
KIÁLLÍTÁST A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM 2009-BEN.
· három terem, 170 m2 kiállítási terület
· kiállítás tervezés (szakmai iránymutatás alapján)
· teljes kiállítás-design tervezése
· belsőépítészeti megoldások tervezése
· két enteriőr berendezése
· az installációk tervezése és gyártása
· kiállítás berendezés
EGYÉB KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK:
· műtermi fotózás a kiállított tárgyakról
· kiállításvezető kiadvány tervezése, készítése
· „Korok, képek, kamerák” c. keménytáblás könyv tervezése és
nyomdai kivitelezése

KASTÉLYSZIGET | EDELÉNY

A L’HUILLIER-COBURG-KASTÉLY TÖRTÉNETÉT BEMUTATÓ
KIÁLLÍTÁS, DRAMATIZÁLT, VEZÉRELT, MULTIMÉDIÁS
ELEMEKKEL.
· több mint 2.000 m2
· programozott hang | fény és vizuálrendszer
· tartalomfejlesztés | dramaturgia | szövegírás
· rádiójáték
· vezérelt és szinkronizált audiotartalom
· intelligens üveg | LCD fólia
· robotlámpák | LFD-k
TEVÉKENYSÉGEK:
· teljeskörű kiállítás-szcenikai tervezés
· dramaturgia, szövegírás, audio és
videotartalmak elkészítése
· kiállításfejlesztés, art direction, sound design

BODROGKÖZI MÚZEUMPORTA | CIGÁND

Az év kiállítása
2015

A CIGÁNDI TÁJHÁZ ALAPJAIN INDULT EL A BODROGKÖZI
MÚZEUMPORTA FEJLESZTÉSE, MELYNEK LEGFONTOSABB
ELEME A SŐREGI-HÁZNAK ELNEVEZETT, ÚJONNAN
ÉPÜLT KIÁLLÍTÁSI ÉPÜLET.
· hét teremben, két szinten, összesen 285 m2 kiállítási területen
· kiállítástervezés (szakmai iránymutatás alapján)
· teljes kiállítás-design tervezése
· belsőépítészeti megoldások tervezése
· bútorzat és beépítések tervezése
· az installációk tervezése és gyártása
· kiállítás berendezés, dekoráció
· a teljes objektumra vonatkozó információs rendszer
ESZKÖZÖK:
· 15 db LED-es multimédia megjelenítő
· 1 db 42”-os 3D beépített multimédia megjelenítő
· 1 db ferde síkú projektorral vetített multimédia felület (~6m2)
· vezérelt (program dramaturgiához kapcsolódó) világítási effektek
· 8 db beépített, programozott multimédia vezérlőegység
· 2 db kiállításba beépített érintőképernyős számítógép
A MŰSOROK:
· összesen 35 perc szerkesztett multimédia műsor
· élőszereplős filmfelvételek, interaktív játékok
EGYÉB FELADATOK:
· kiállításvezető kiadványok tervezése és kivitelezése
· teljes generál kivitelezés

MURDER – A GYILKOS TÁRLAT | BUDAPEST

SOKKOLÓ ÉS VALÓSÁGHŰ UTAZÓ KIÁLLÍTÁS A VILÁG
HÍRHEDT SOROZATGYILKOSAIRÓL.
· több mint 1.000 m2
· 23 térrész
· 4 nyelvű audioguide rendszer
· programozott hang, fény és vizuálrendszer
· vezérelt és szinkronizált audio és videotartalom
· holovetítés
· páravetítés
· panorámavetítés
· 3D
· videofal
· több mint 30 LFD kijelző
TEVÉKENYSÉGEK:
· teljes audiobroadcast és vezérlési rendszer tervezése és kivitelezése
· teljes audio és videotartalom készítése
· kiállításfejlesztés, art direction, sound design

KERESZTÚRI KINCSESTÁR | BODROGKERESZTÚR

BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG TOKAJ-HEGYALJÁN, AZ
UNESCO VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET KÖZEPÉN HELYEZKEDIK EL.
A térség minőségi turizmusa tette szükségessé egy új kiállítás létrehozását.
A szűkös és sok helyiségre tagolt pincehelyiségben hagyományos kiállítás
berendezése szóba sem jöhetett. A település több évezredes története
sem lett volna felmutatható az adott keretek között. Ezért terveztünk egy
jelentős számú multimédia alkalmazást felvonultató kiállítást.
A KIÁLLÍTÁS FŐ (MULTIMÉDIA) ELEMEI:
· A börtön teremben egy kedves zsivány (színművész által megidézett)
szelleme mesél Bodrogkeresztúr vásártartó, kereskedő múltjáról. A
műsor 2 db LED megjelenítőn látható, dramaturgia szerinti fény-és
hangeffektusok kíséretében.
A vizek terem legfontosabb eleme egy virtuális fotókiállítás, ahol egy
fotóművész képeit vetítjük egy LED-megjelenítőn, a szerző által történő
tárlatvezetéssel. Ebben a teremben négy slideshow-megjelenítő eszköz
a település életével és a Bodrog-folyóval kapcsolatos képeket vetít.
· A Keresztúr Kincsei teremben a település évezredekre visszanyúló
történetét idézzük meg 18 stációban, egy interaktív játék keretében.

SZT. BERTALAN-TEMPLOM KINCSTÁRA | GYÖNGYÖS

Az év múzeuma
2015

A GYÖNGYÖSI SZENT BERTALAN-TEMPLOM KINCSTÁRA
MAGYARORSZÁG MÁSODIK LEGÉRTÉKESEBB ÉS LEGNAGYOBB
EGYHÁZI ÖTVÖSTÁRGY GYŰJTEMÉNYÉT ŐRZI.
A kiállításnak otthont adó épület 2012–2013 során felújításra került, így
2014-ben elkészült az új kiállítási enteriőr is. A kiállítás 2014 júniusában
nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, ahol két szinten 9 terem, illetve
látogatható restaurátor műhelyek találhatók.
FELADATUNK VOLT:
· teljes kiállítási arculat megtervezése, gyártás és építés tervezői művezetése
· kül-és beltéri információs rendszer tervezése
· weboldal tervezés és kivitelezés 3 nyelven
· nyomdai kiadványok tervezése, kivitelezése
· a megnyitás előtt országos reklámkampány megtervezése és lebonyolítása
· sajtókampány (nyomtatott és online média)
· közönségrendezvények szervezése (studitour-ok, sajtóesemények)
· outdoor kampány (óriásplakát, citylight, metró-reklám)

UTOLSÓ POSTA EMLÉKHELY | FÜZÉRKOMLÓS

FÜZÉRKOMLÓS UTOLSÓ POSTA EMLÉKHELY KIÁLLÍTÁSÁNAK
TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE
A Zempléni-hegység északi részén található Füzérkomlós egy kiáltásnyira
van a Füzéri vártól. A térség rohamosan fejlődő turizmusa tette lehetővé és
szükségessé a kiállítóhely létrehozását. Az egy teremből álló emlékszoba – az
1945–1970-ig terjedő időszakra tekintve vissza – a vidéki kispostáknak állít
emléket, megidézve azoknak egykori tárgyait, eszközeit. A kiállítás 2016-ban
került megnyitásra a közönség előtt.
FELADATUNK VOLT:
· a teljes kiállítási forgatókönyv elkészítése
· a tartalom szövegkönyvének megírása
· szakmai lektoráltatás (Posta Múzeum)
· teljes design- és belsőépítészeti tervezés
· három egység multimédia tartalom elkészítése
· a berendezési tárgyak beszerzése, szükség szerinti restauráltatása,
tárgymásolatok elkészítése.
· a kiállítás komplett – kulcsrakész – kivitelezése

SZATMÁRI MÚZEUM | MÁTÉSZALKA

A SZATMÁRI MÚZEUM KOCSI KIÁLLÍTÁSÁNAK MULTIMÉDIA
TARTALOMMAL ÉS ESZKÖZÖKKEL VALÓ BŐVÍTÉSE
Mátészalkán található Közép-Európa legnagyobb szabadtéri szekér és kocsi
kiállítása. A feladatunk a statikus elemekből álló kiállítás tartalmi bővítése
volt, olyan módon, hogy a téma iránt (népi szekerek) kevésbé érdeklődők
is élményekkel és többlet információkkal távozzanak a kiállításból.
A hangulatot egy fogadó multimédia műsor alapozza meg, mely az idő, az
úton lét és a kerék gondolati összefüggéseit járja körbe.
A tartalmi információt 5 darab – a kiállítási installációba épített – multimédia
panel közvetíti, melyek segítségével a látogatók ismereteket szerezhetnek
a kocsik elkészítésétől, a szekerek típusain át az igavonó állatok befogásáig.
FELADATUNK VOLT:
· a tartalombővítési koncepció – pályázatképes – kidolgozása
· a multimédia tartalom tudományos alapszövegének elkészítése
· szakmai tartalom multimédia tartalommá való átformálása
· multimédia tervezés (forgatókönyv, szövegkönyv, narráció stb.)
· design tervezés (dekoráció és multimédia)
· műszaki tervezés (design és multimédia technika)
· multimédia tartalmak kivitelezése (audio, video)
· kiállítási dekoráció gyártása és helyszíni kivitelezése
· kulcsrakész átadás

AVENTICS OKTATÓTEREM
| DEBRECENI EGYETEM

MÁRKASPECIFIKUS OKTATÓTEREM BERENDEZÉSÉNEK
TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE
Az AVENTICS HUNGARY Kft. a világ egyik vezető gyártója a pneumatikus
eszközök és alkatrészek területén. A cég speciális – termékspecifikus – oktatást
indított a Debreceni Egyetem Műszaki Karának Gépészmérnöki Tanszékén.
Megbízásunk egy – a világmárka image szerinti – oktatóterem belső designjának megtervezésére és teljes kivitelezésére szólt.
FELADATUNK VOLT:
· helyszíni felmérés, egyeztetés, tartalom tervezés
· design tervezés
· belsőépítészeti tervezés
· dekoráció kivitelezése
· egyedi bútorzat kivitelezése
· helyszíni megvalósítás

HERMAN OTTÓ MÚZEUM | MISKOLC

A „VOLT EGYSZER EGY STADION” IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
DESIGN ELEMEINEK TERVEZÉSE ÉS A „VR” STADIONBEJÁRÁS
TARTALMI ÉS TECHNIKAI KIVITELEZÉSE
A Herman Ottó Múzeum időszaki kiállítást rendezett a lebontott diósgyőri
futball stadion emlékére. A feladatunk, – a múzeum által megtervezett
koncepció szerint – a kiállítás látványelemeinek megtervezése, grafikai
megvalósítása és a kiállítás bevezetőjeként egy, a stadion búcsúmérkőzése
előtti perceket feldolgozó, 360 fokos virtuális valóság (VR) multimédia
tartalom elkészítése.
FELADATUNK VOLT:
· a kiállítás logójának, arculatának elkészítése
· a látványelemekben az egységes design elkészítése
· poszterek és látványelemek tervezése, tördelése és nyomtatása
· a kiállításvezető és egyéb nyomdai kiadványok tervezése és kivitelezése
· VR multimédia program megtervezése és gyártása
· VR eszközök beszerzése, programozása és helyszíni telepítése

MEAFC SPORTKÖZPONT | MISKOLC

A MISKOLCI EGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FUTBALL CLUB-NAK
(MEAFC) OTTHONT ADÓ FELÚJÍTOTT KÖRCSARNOK
DEKORÁCIÓS ARCULATÁNAK MEGTERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE
A Miskolci Egyetem Sportközpontja nagyszabású felújításon esett át 2017-ben.
A kívül és belül megújult épület általános belső design-jának megtervezésére,
és ehhez kapcsolódva az információs rendszer megtervezésére és komplett
kivitelezésére szólt megbízásunk.
FELADATUNK VOLT:
· az alap design-elemek megtervezése
· látványelemek méretezett megtervezése és megszerkesztése
az épület felületeire
· információs rendszer megtervezése
· tervek szerinti komplett kivitelezés

GYÖNGYÖS FELSŐVÁROS RÓMAI KATOLIKUS
FŐPLÉBÁNIA SZENT BERTALAN-TEMPLOM KINCSTÁRA

A SZENT BERTALAN-TEMPLOM KINCSTÁRA IDŐSZAKI
KIÁLLÍTÁSA A NAGYTEMPLOM GALÉRIÁJÁN
A Szent Bertalan-templom Kincstára kiállítást szervezett „Vallásos társulatok
Gyöngyösön a 18–21. században” címmel. A kiállítás egy esztendeig a Szent
Bertalan-templom galériáján lesz látható, a témához kapcsolódó tárgyi
emlékek társaságában. Egy év elteltével a kiállítás tartalmi részét képező
rollup-ok „vándorútra” kelnek és az Egri Egyházmegye általános iskoláiban
kerülnek majd kiállításra.
FELADATAINK VOLTAK:
· a kiállítási design megtervezése a szakmai tartalomhoz
· helyszíni és műtermi fotózás elvégzése
· a poszter-tárlat egyes elemeinek grafikai tervezés
· rollup poszterek és tárgyfeliratok gyártása
· a kiállítás helyszíni kivitelezése

A Kiállítás Másként Konzorcium az Á. Tóth és Barátai Kft. és
a Spektakulart Kft. partnersége bonyolult, összetett kiállítási
tartalmak létrehozására.

kiállítás
másként

w w w.k iallitasmaskent.hu

Mit kíná l u n k Ön n e k

AMIT TUDUNK
Kiállítási koncepció kidolgozása: az alapötlet és a
tartalom megismerését követően kidolgozzuk a
kiállítás megvalósításának részletes koncepcióját.
Segítünk a tervezet „pályázatképessé” formálásában.

és megjelenítési módszereihez (forgatókönyv,
szövegkönyv, narrátor szövegek, audio guide-ok,
prospektusok stb.).

LÁTVÁNYTERVEZÉS
Teljes vizuális tervezést végzünk a kiállítási arculattól
a belsőépítészeti megoldásokig. Támogatást
nyújtunk a kiállítás kereskedelmi promóciójához is.

MŰSORKÉSZÍTÉS
A megtervezett képi, audió és videotartalmakat teljes
körűen kivitelezzük, formátumtól és megjelenítési
eszköztől függetlenül (filmforgatás, hangfelvétel,
vágás utómunka, számítógépes grafika, 3D
modellezés stb.).

KIÁLLÍTÁS DRAMATURGIA
A kiállítás tartalmi és vizuális koncepciójának
elfogadása után kidolgozzuk a kiállítási terek és
elemek egymásra épülő dramaturgiai rendszerét.
MULTIMÉDIÁS FELDOLGOZÁS
A szakmai tartalmat adaptáljuk a tervezett
multimédiás tartalomra és eszközökre (film,
hangzó tartalom, infografika, interaktív elemek,
statikus dizájn).

MULTIMÉDIA PROGRAMOZÁS
A programozott élmények, a számítógépes
tartalmak, interaktív kiállításrészek vezérlésének szoftveres és hardveres kivitelezését is
vállaljuk egyedi igényeknek megfelelően, saját
fejlesztésű rendszerekkel és megoldásokkal
– technikai eszközpark beszerzésével, műszaki
tervezéssel, beszerzéssel, szállítással, szereléssel,
installálással együtt.

SZÖVEGÍRÁS, FORDÍTÁS
A múzeumi szakemberek által előkészített szöveges
tartalmat dolgozzuk át a kiállítás eszközeihez

TELJES KIVITELEZÉS
A megtervezett kiállítás teljes kivitelezését vállaljuk
fővállalkozásban az első lépésektől a „kulcsátadásig”.

KERESSEN BENNÜNKET! ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE .

3530 Miskolc, Kálvin János utca 1/A. 103.
Telefon/fax: +36 46 400-482, 530-574
E-mail: info@atoth.hu | www.atoth.hu
Á.Tóth József: +36 20 937-8768

3530 Miskolc, Petőfi utca 2.
Szvoboda László: +36 30 336-3737

Á.Tóth és Barátai 4238/2017.

A TERVEZÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG!
Az első ötletektől a kulcsok átadásáig állunk rendelkezésére.

mardandó

másként…
Holovetítés

központi vezérlés

dramatizált terek

projekt előkészítés
helyszíni felmérés

precizitás

egyediség

exkluzív

kivételes

new media
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csapatmunka kivitelezés

arculattervezés

design

Immersive projection

marketing

panorámavetítés

kiállítás szcenika

médiaeffektek
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digitális
különleges

holografikus 3D

támogatási szerződés módosítás

multimédia

koncepció

generálkivitelezés

kiállítás
szervezettség

Sztereografika

interaktív

múzeum
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