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Opis projektu modernizacji ekspozycji 

Panorama Powstań Śląskich została zaprojektowana przez architektów wnętrz Marka i Macieja 

Mikulskich w 2006 roku, jako ekspozycja scenograficzna - seans wystawienniczy, obrazujący 

Powstania Śląskie poprzez zachowane na fotografiach z czasu powstań, oderwane od 

wielkomocarstwowej polityki, postacie mieszkańców Śląska.  

Wykorzystane w grafice wizerunki to postacie pochodzenia polskiego jak i niemieckiego. Kompozycja 

graficzna jest wieloplanowa: od planu pierwszego prezentującego strony konfliktu, przez cierpienia 

lazaretowe rannych z obu stron, następnie śmierć, po plan ostatni, to jest kobiety oczekujące na tych 

którzy odeszli.  

Ekspozycja cieszyła się dużym powodzeniem i frekwencją. 

Niestety zastosowane 14 lat temu multimedialne środki wyrazu „zestarzały” się (nie spełniają 

współczesnych wymogów nowej ekspozycji) zarówno technicznie jak i artystycznie.                 System 

oświetlenia pełniący na ekspozycji niezwykle istotną funkcję, oparty jest na starych energochłonnych 

technologiach. 

Nowy projekt Panoramy Powstań Śląskich zakłada stworzenie nowego seansu wystawienniczego 

wykorzystującego  nowe  energooszczędne  technologie  oraz  nowe środki  wyrazu: tj. wprowadzenie 

aktywnych scenograficznych projekcji wideo, wprowadzenie kierunkowych projektorów dźwięku. 

Ponadto przewiduje się wprowadzenie grafik animowanych własnym światłem oraz manekinów w 

kostiumach powstańczych wyświetlanych za wydrukami graficznymi.  

Seans wystawienniczy zostanie wzbogacony nagraniem aktorskim narracji treści merytorycznych  
oraz nagraniem kompozycji muzycznej skomponowanej dla wersji ekspozycji z 2006 roku. 
 
Przesłanie merytoryczne oraz istniejące rozwinięcie graficzne pozostanie zachowane bez zmian.  

Dla całości zostanie opracowana nowa reżyseria obrazu, światła i dźwięku. 

Zestawienie działań modernizacyjnych ekspozycji 

I. OPRACOWANIA PROJEKTOWE 

       1a. Projekt wykonawczy przestrzeni ekspozycji obejmujący: 
  
             -  rozmieszczenie nowych elementów graficznych - określenia wymiarowe 
             -  rozmieszczenie nowych elementów oświetlenia - określenia wymiarowe  
             -  rozmieszczenie nowych elementów multimedialnych -  określenia wymiarowe 
             -  specyfikacje i wyceny  
             -  wizualizacje graficzne przestrzeni  
 

1. Projekt nowych elementów graficznych (wizerunki twarzy przywódców powstańczych) 
2. Wykonanie animacji do projekcji scenograficznej na ekspozycji (2 sztuki) 
3. Scenariusz reżyserii światła i multimediów przedstawiony na osi czasu 



 

II. REALIZACJA 

Modernizacja ekspozycji zostanie wykonana w dwóch etapach 

Realizacja elementów wystawienniczych Etap I 
 

1. Prace demontażowo montażowe istniejącej ekspozycji 
 

2. Wykonanie wydruków na tkaninie do podświetleń, grafik twarzy przywódców powstańczych, 
             napiętych na ramy, animowanych własnym światłem  wraz z montażem – 6 sztuk. 

       
3. System podwieszeń elementów z ptk. 2 uwzględniający potrzeby I i II etapu modernizacji 

 
4. Montaż korytka natynkowego z przewodami zasilania elementów z pkt. 2 uwzględniający 

potrzeby I i II etapu modernizacji  
                       

                         Realizacja elementów wystawienniczych Etap II 
1. Wykonanie wydruków na tkaninie do podświetleń, grafik twarzy przywódców powstańczych, 

napiętych na ramy, animowanych własnym światłem  wraz z montażem – 9 sztuk.  
2. Wykonanie postaci powstańczych (ubrane manekiny) ustawionych za wydrukami grafiki 

                       
                             Realizacja oświetlenia wystawienniczego i multimediów Etap I 

1. Wprowadzenie projektorów video Led z odtwarzaczami video, razem 2 szt. 
             i podpięcie do systemu sterowania 
 

2. Wymiana lub naprawa jednostki sterującej  mediami 
 

3. Uzupełnienie osprzętu (kable, sterowniki, zasilacze) 
 

4. Oprogramowanie 
 

5. Montaż i konfiguracja sprzętu, zapisanie nowej reżyserii multimediów 
 

                             Realizacja oświetlenia wystawienniczego i multimediów Etap II 

1.Wymiana żarówek w oprawach PAR 16 zamocowanych nad fosą pod płytą podłogową oraz nad 

sufitem podwieszonym nad fosą na żarówki LED, ok. 34 szt. 

2.Wymiana podświetlaczy halogenowych 150W, bez zmiany lokalizacji, mocowanych pod płytą 
podłogi i na ścianie, na oprawy LED, podobnie świecące, razem ok. 23 szt. 
 
3.Wymiana lamp teatralnych, bez zmiany lokalizacji, mocowanych na suficie podwieszonym na 
oprawy LED, podobnie świecące, razem ok. 11 szt. 
 
4.Wprowadzenie kierunkowych projektorów dźwięku z odtwarzaczem audio, razem 3 szt. 
 i podpięcie do systemu sterowania  
5.Podświetlenie postaci powstańczych (ubrane manekiny) ustawionych za wydrukami grafiki Opole  
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