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SLAVNÁ BUDOVA CASA BATLLÓ
V BARCELONĚ OŽIVUJE TVŮRČÍ SVĚT
GAUDÍHO VE SPOLUPRÁCI SE
SPOLEČNOSTÍ PANASONIC
Projektory Panasonic přinášejí návštěvníkům velkolepý audiovizuální zážitek
Praha, 10. května 2022 – Casa Batlló, architektonicky proslulé dílo barcelonského modernisty Antoniho Gaudího, spojilo
projekční technologii Panasonic s nevšedním kulturním programem a vytvořilo tak jedinečný zážitek pro návštěvníky.
V tomto multisenzorickém muzeu můžete díky strhujícímu uměleckému zážitku nahlédnout do mysli nejvýznamnějšího
představitele katalánského modernismu.

V budově Casa Batlló byly pomocí technologie Panasonic originálně upraveny některé prostory. Například v kopuli domu
bylo využito její zajímavé konstrukce a pomocí 36 projektorů Panasonic (modely PT-RZ660 a PT-JS200) spolu s 1 000
pláten je zde originálním způsobem umožněno divákům nahlédnout do mysli mladého Gaudího. Otevírá se jim pohled do
světa přírodních krás, které inspirovaly katalánského architekta, a návštěvníci se mohou stát součástí tvůrčího zážitku.
Projektory jsou vybaveny objektivy s velmi krátkou projekční vzdáleností, které umožňují promítat videa na povrchy, které
by bylo obtížné zmapovat jinou technologií. Navíc díky těmto ultra krátkým objektivům nedochází k zastínění obrazu
návštěvníky.
V podkrovním prostoru oživují projekce virtuální reality běžné domácí práce, jako je praní a žehlení očima dobových
pracovníků. Na nádvoří se ve večerních hodinách zobrazuje oslňující souvislý vodopád díky projekčnímu mapování pomocí
7 výkonných laserových projektorů PT-RS20K, z nichž každý poskytuje živý a realistický obraz s jasem 20 000 lumenů.
Každá oblast je mapována zvlášť pomocí objektivů Panasonic ET-D3LEF70 s rybím okem.
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„Naším cílem bylo nadchnout návštěvníky a umocnit kouzlo odkazu, který nám Antoni Gaudí zanechal,“ uvedl Gary Gautier,
generální ředitel Casa Batlló. „Vybavili jsme jednotlivé prostory neviditelnými AV technologiemi a citlivě je integrovali do
prostoru, což představovalo velkou výzvu, protože tato lokalita je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví.“
Oriol Massague, Field Marketing Manager společnosti Panasonic, dodal: „Většina muzeí a historických budov nebyla
koncipována s ohledem na imerzivní zážitky, ale projektory a objektivy Panasonic dokážou vytvořit dokonalý imerzivní efekt
v místnostech jakékoli velikosti nebo tvaru, s nízkými nebo vysokými stropy. Naše ultra krátké objektivy umožňují
návštěvníkům přiblížit se k promítanému obsahu, aniž by vrhali stín, a zároveň je zajištěno, že použitá technologie nikdy
neodvádí pozornost od vizuálního zážitku.“
Kompletní
případovou
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https://business.panasonic.cz/vizualni-systemy/casa-batllo-immersive-experience
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Fotografie ke stažení naleznete zde: https://www.flickr.com/photos/pramconsulting/albums/72177720298663009
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Informace o Panasonic Group
Skupina Panasonic Group, která je celosvětovým lídrem ve vývoji inovativních technologií a řešení pro nejrůznější aplikace v oblasti
spotřební elektroniky, bydlení, výroby automobilů, průmyslu, komunikací a energetiky, přešla 1. dubna 2022 na systém provozních
společností, přičemž Panasonic Holdings Corporation slouží jako holdingová společnost a pod její hlavičkou je osm společností. Skupina,
založená v roce 1918, se zavázala zvyšovat životní podmínky lidí a společnosti a své podnikání řídí na základě základních principů
uplatňovaných s cílem vytvářet nové hodnoty a nabízet udržitelná řešení pro dnešní svět. Skupina vykázala za rok končící 31. března
2021 konsolidovaný čistý obrat ve výši 54,02 miliardy eur (6 698,8 miliardy jenů). Skupina Panasonic Group se intenzivně věnuje
zlepšování životních podmínek lidí a jako celek poskytuje špičkové výrobky a služby, které vám pomohou žít co nejlépe. Další informace
o Panasonic Group najdete zde: https://holdings.panasonic/global/
O společnosti Panasonic Connect Europe GmbH
Společnost Panasonic Connect Europe zahájila svou činnost 1. října 2021 a vytvořila novou agilní organizaci zaměřenou na B2B. Tato
společnost, která zaměstnává více než 400 osob a v jejímž čele stojí generální ředitel Hiroyuki Nishiuma, se snaží pomáhat svým
zákazníkům k úspěchu inovativními produkty a integrovanými systémy a službami, které jsou navrženy tak, aby naplňovaly její vizi měnit
pracovní prostředí, podporovat rozvoj společnosti a vytvářet propojení s budoucností.
Společnost Panasonic Connect Europe sídlí ve Wiesbadenu a skládá se z následujících obchodních divizí:

•
•

•
•

Divize Mobile Solutions Business Division pomáhá pracovníkům v terénu zvyšovat produktivitu díky řadě odolných
notebooků Toughbook, firemních tabletů a kapesních počítačů.
Divize Media Entertainment Business Division zahrnuje Visual System Solutions, která nabízí řadu vysoce jasných
a spolehlivých projektorů a vysoce kvalitních displejů, a Broadcast & ProAV, která nabízí chytrá řešení pro živou produkci
z komplexního portfolia zahrnujícího PTZ a systémové kamery, videokamery, IT/IP platformu Kairos, přepínače a robotická
řešení, která jsou široce využívána pro živé snímání událostí, sportovní produkci, televizi a xR studia.
Business and Industry Solutions poskytuje technologická řešení na míru zaměřená na maloobchod, logistiku a výrobu
s využitím jedinečného přístupu Gemba Process Innovation. Jejím cílem je zvyšovat provozní efektivitu a zlepšovat zkušenosti
zákazníků a pomáhat podnikům dosahovat každodenně co nejlepších výsledků.
Panasonic Factory Solutions Europe pomáhá realizovat myšlenku chytrých továren díky široké škále automatizovaných
řešení, včetně řešení pro výrobu elektroniky, robotických a svařovacích systémů a softwarových řešení.

Další informace najdete na adrese: https://business.panasonic.co.uk/visual-system/panasonic-visual-system-solutions/about-visualsystem-solutions
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