MS PIŁSUDSKI
stulecie niepodległości w Wirtualnym Teatrze Historii

Zaproszenie dla polskich
szkół sobotnich w Chicago

Serdecznie zapraszamy do udziału w pionierskim projekcie łączącym
najnowocześniejsze technologie VR z pięknem gry aktorów pantomimy
i symboliką przekazu, graniczącego z iluzją.
Taki właśnie jest projekt opowiadający historię budowy II Rzeczypospolitej
zatytułowany MS Piłsudski – polski Titanic w Wirtualnym Teatrze Historii.

Cel projektu
Naszym celem jest przybliżenie historii
odbudowy Państwa Polskiego po 123 latach
niewoli, a także pokazanie potęgi i luksusu
najpiękniejszego polskiego transatlantyku.
Robimy to w sposób atrakcyjny, angażujący
i niekonwencjonalny.
Zabieramy widzów w wirtualną podróż
na pokładzie pierwszego nowoczesnego
polskiego transatlantyku MS Piłsudski,
który stanowi oś narracji.
Widz staje się częścią opowieści, dzięki której
przenosi się w czasie o 100 lat, poznając
złożoną historię Polski.

Dlaczego
MS Piłsudski
MS Piłsudski był wyjątkowy, na jego bazie
można opowiedzieć historię odradzającej się
po 123 latach zaborów Polski. Statek nazywany
był pływającą ambasadą polskiej kultury – jego
wystrój, meble, dzieła sztuki, a nawet
popielniczki i karty dań, zaprojektowali znani
polscy artyści i architekci. Był dumą II Rzeczypospolitej, symbolem odzyskania przez Polskę
dostępu do morza i rozwoju młodego państwa.
Doskonale wyjaśnia to zwiastun interaktywnej
pla ormy internetowej, która będzie
merytorycznym uzupełnieniem widowiska:
h ps://drive.google.com/open?id=1cEyitugVk97Z3Yv
VXvpdWBgJrFpanLNZ

Forma przekazu
Tajemnica i piękno podwodnego świata,
wirtualna scenograﬁa wykorzystująca
najnowocześniejszą technologię Virtual Reality,
wspaniała gra aktorów teatru pantomimy oraz
surrealistyczne elementy symboliki przekazu
otoczą widza ze wszystkich stron, stając się
pełnym emocji, magicznym przeżyciem.
Realizowany przez fundację, niekomercyjny
projekt, będący owocem pasji i misyjnej
współpracy wielu partnerów, swoją premierę
w Chicago będzie miał w grudniu 2018 r.
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Czym jest VR Theatre
Wirtualny Teatr Historii to 20 wygodnych
obrotowych foteli wyposażonych
w zestawy VR i otoczonych podwodną
scenograﬁą.
Po założeniu okularów VR widzowie
przenoszą się do opracowanego przez
graﬁków komputerowych podwodnego
świata, w którym dzieje się akcja widowiska.
Fizycznie pozostając na miejscu, raz znajdują
się na pokładzie płynącego MS Piłsudski,
następnie na dnie Morza Północnego,
gdzie spoczywa wrak statku, a możliwości
oferowane przez technologię VR dają
wrażenie rzeczywistej podwodnej przygody
połączonej z magicznym światem iluzji, w
którym spotykamy m.in. Józefa Piłsudskiego,
Ignacego Jana Paderewskiego, Woodrow
Wilsona.

Pierwszy w Polsce
mobilny VR Theatre

Plan VR Theatre
Opis planu:
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1 lada recepcyjna
2 wózki na zestawy VR
3 stojak reklamowy
4 wygrodzenie
5 fotele obrotowe
6 parawan grodząco-informacyjny
7 tablety z platformą MS Piłsudski

Zapraszamy
na seans!
Zapraszamy na bezpłatne seanse
przeznaczone specjalnie dla szkół
polskich w Chicago, które odbywać
się będą w The Polish Museum of America.
Seanse zaczynać się będą co 30 minut
w piątek (30 listopada), sobotę (1 grudnia)
i niedzielę (2 grudnia) w godzinach 9:00—17:00.
W seansie uczestniczyć może jednocześnie
20 osób.
Zapraszamy do dokonania wcześniejszej
rezerwacji w Muzeum Polskim w Chicago.
Bezpłatne widowisko dostępne jest w cenie
biletu wstępu do Muzeum.

Kontakt

Partnerzy projektu:

Anna Osiadacz
604 285 129
a.osiadacz@konceptkultura.pl
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