
A mozgókép alkalmazása a 
műemlékek bemutatásábanműemlékek bemutatásában

A felújított Edelényi Kastély 3D-s filmje



L’Huillier–Coburg-kastély, Edelény



A kastélyépület múzeumi és 
látogatóközponti hasznosítása 1.

•Az épület homlokzatának és termeinek felújítása
•A fal- és mennyezeti festmények restaurálása
•Állandó és időszakos kiállítások elhelyezése
•A térség információs pontjának telepítése•A térség információs pontjának telepítése
•Rangos tudományos és művelődési rendezvény-

helyszín kialakítása
•Az emeleti festett szobák rokokó életjeleneteit 

életre keltő, 3D-s film elkészítése



1715 és 1730 között épült



Felújítás 2008-tól



Rokokó falfestmények



Lieb Ferenc, 1760 körül



4 lépcsős modell

• Mozgóképes bemutató
• A helyszín megtekintése
• Aktivitás (teszt, játék, kóstoló stb.)
• Vásárlás• Vásárlás



Mozgóképes bemutató („film”)

• Tájékoztat
• Karaktert ad
• Kedvet csinál
• Azonosulást segít• Azonosulást segít
• További utakat nyit



Tájékoztat

• A várható attrakciók

• Nevek
• Korok• Korok
• Adatok
• Összefüggések



A kastély külső terei



Belső terek



Falképek



Karaktert ad

• Branding: azonosíthatóvá tenni

• A festett szobák meséje
• A festő meséje• A festő meséje
• A megrendelő meséje



A hintázó hölgy



Czinka Panna



A vadász



Kézcsók



Évszakok



Kedvet csinál

• Ráhangol, beavat, felkelti az érdeklődést
• Nem lehet „érdekesebb”, mint az esemény
• Sokféle korú, érdeklődésű, motiváltságú látogató (néző)

• Bejárás/egy mese helyszíne



Azonosulást segít

• Az Edelényi Kastély az edelényieké. Is.
• Szerethető szereplők, szerethető történet.
• Emberközeli, nem (ki-) oktató• Emberközeli, nem (ki-) oktató



Azonosulás



Azonosulás



További utakat nyit

• Merchandising
• A főszereplők mint a brand részei
• A mese mint további események kerete



Legenda



Büszkeség



Lieb Ferenc, az edelényi festő

• 25 perces történelmi „kisjátékfilm”

• Író, producer, rendező, vágó: M. Tóth Géza
• Operatőr: Csepeli Eszter
• Díszlettervező: Hujber Balázs• Díszlettervező: Hujber Balázs
• Jelmeztervező: Bárdosi Ibolya
• Főszereplők: Rost Andrea, Antal Bálint, Chován Gábor, Bartsch Kata



Forgatás: 2012. október, november



Lieb elkészítette a hat szoba képeit



A grófnő megtekinti a képeket



Lieb mesélni kezd a feleségének



Az abasári megbízás



Érkezés Edelénybe, új megbízás



Évszakok



Kis Ferus ámokfutása



A grófnő szobája



Az aranyvonalkás szoba - előtte



Kis Ferus újabb ámokfutása



Az aranyvonalkás szoba - utána



Kudarcba fulladt rajzlecke



A hintázó hölgy



Kis Ferus kiönti a lelkét Liebnek



A gróf és…



…a festő „párbaja”



Születésnap, dió, Czinka Panna



Kis Ferus meglepetése



Búcsú Edelénytől



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!
M. Tóth Géza


