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GYSEV 150

"Just ONE ticket please...!"

"Váltsd meg a jegyed a múltban...

ONETCKT
A

...és utazz el vele a jövőbe!"

ONETCKT

A TERV - KIÁLLÍTÁS

K

A GYSEV, azaz a Györ-Sopron-Ebenfurt vasútvonal 2022-ben ünnepli a
megalakulásának 150 éves évfordulóját!
Ezen jubileum alkalmából utazó kiállítást terveztünk!

KONCEPCIÓ

A múlt, a jelen és a jövö bemutatására tervezett installációnkat, a kiállítást
Sopron vasútállomásának elöterében terveztük elhelyezni, amely kiállítás
platform három egyforma, de tematkius modulból került kialakításra.
A három modul mindegyike egy-egy korszakot, a múltat, a jelent és a jövöt
mutatja be.

A KIÁLLÍTÁS
A tervezett kiálllítás vezérfonala a JEGY.

A KIÁLLÍTÁS

Az elmúlt 150 év bemutatására tervezett installációnkban a múlt és a jelen
jegyén keresztül mutatjuk be a cég történetét, a múlt és a jelen jegyeit, vasúti
szerelvényeit, az utazás és a jegyellenöri öltözetének változásait, a vasúti
személyközlekedés fejlödési történetét.
Az installációban elképzeltük a jövö jegyét és utazási komfortját is!

A MÚLT:
A múlt moduljában a cég elmúlt 150 évének fejlödését mutatjuk be, a régi
jegyeket, a korabeli jegyellenöri ruházatot, az utazási körülményeket és a
korabeli vasúti szerelvényeket úgy, hogy a modulban a korabeli anyagokat, a
régi jegyeket és a jegylyukasztó készüléket is elhelyezzük, bemutatjuk.

Az utazó kiállításunknak és a projektnek a ONETCKT fantázianevet adtuk.
ONETCKT
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A JELEN:
A jelen moduljában az utazás jelenlegi állapotát mutatjuk be, a jelenlegi
mobiljegyek és utazási komfort, valamint a jelenlegi vasúti szerelvények
bemutatásával.

A kiállítás moduljai között egy idövonalon haladva, a múltból a jövö felé az
installáción keresztül kap a látogató információkat a GYSEV múltjáról, jelenéröl
és jövöjéröl.
A kiállítás célja volt, hogy a vasúti kocsit immitáló installáción keresztül a látogató
egy útvonalon haladva mintegy az (idö)utazás élményét élje át.

.

JELEN

.

A JÖVÖ:
A jövö moduljában a jövö elképzelt utazási komfortját képzeltük el, amelyben a
jegy már megszünik létezni, nemcsak a fizikai de az ellenörzési formájában is.
Ezen felül a GYSEV jövöbeli vasúti szerelvényének belsö kialakítását, az utazás
elképzelt futurisztikus és kényelmi komfortját is bemutatjuk.

IDÖVONAL

JÖVÖ

.

A látogatók a modulokon a múltból a jövö felé irányulva a padlóban elhelyezett
és kivilágított információs sávokban tájékozódhatnak, haladhatnak a múltból a
jövö irányába. Eközben a látogatók az egyes modulokban megállva a múlt, a
jelen és a jövöröl kaphatnak külön részletesebb információkat is, az egyes
modulokban elhelyezett interaktív információs kivetítön és a mellette elhelyezett
információs felületeken és bemutatókon keresztül, valamint a simogatható
anyagmintákon keresztül.
Amikor a kiállításhoz érsz...

Váltsd meg a jegyedet a múltban...
...és utazz el vele a jövöbe!
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