
VIRTUAL GALLERY®
Kunst beweegt, verbindt, inspireert en moet gezien worden. Het fysiek aanbieden van 
kunst blijkt niet altijd meer het enige middel om het grote publiek te bereiken. Vandaar 
dat werken vaak via meerdere kanalen worden getoond, zowel off- als online. Virtual 
Gallery voegt een extra dimensie toe aan een expositie, waardoor deze flexibeler, 
attractiever en hedendaagser wordt in de ruimste zin van het woord.

DOELSTELLING
Virtual Gallery® brengt de wereld van fysieke kunst en laatste techniek samen in een 
virtuele omgeving. Met deze ontwikkeling zijn we in staat om een grote expositie op 
een klein oppervlakte te plaatsen. Naast het gebruik van visuele technieken om meer 
oppervlakte te creëren, heeft Virtual Gallery® ook de mogelijkheid om de ‘kunst van VR’ 
te presenteren, waardoor er een boeiende synergie kan ontstaan tussen de klassieke 
kunsten en nieuwe mediakunst. 
In Virtual Gallery® heeft men:

•De keuze uit een grote variëteit aan galerij omgevingen
•Een toename van het  aantal kamers en daarmee het aantal kunstwerken
•Vrijheid op welke manier kunst getoond wordt in de ruimte
•Een compleet natuurlijke ervaring, wanneer men door de virtuele wereld loopt.

In samenwerking met de faculteit’ Industrial Design and Engineering’ van de TU-Delft, 
hebben we de mogelijkheid om de kunstwerken te scannen met de hoogste kwaliteit 
van dit moment.
Virtual Gallery® wordt gebruikt met de modernste standalone Oculus Quest VR brillen. 
Deze leveren een hoge resolutie en zijn lichtgewicht. Daarmee zijn ze 
gebruikersvriendelijk en gemakkelijk voor bezoeker en galerie eigenaar. 

”Helemaal te gek! Grootste cadeau van de dag.”
Eppo van Nispen tot Sevenaer. 

Directeur museum ‘Beeld en Geluid’ tijdens de Dutch Media Week



LOCATIE
Virtual Gallery® is ontworpen op gebruikersgemak en flexibiliteit. De VR-brillen zijn 
draadloos en intuïWef te bedienen. Omdat we op een klein oppervlakte werken is 
Virtual Gallery® te plaatsen in pop-up stores, fesWvals, scholen en natuurlijk in 
bestaande musea. Het gebruik van een pop-up store geeX tevens een aantrekkelijke 
invulling van de leegstand van stadscentra en genereren we tegelijkerWjd een grote 
zichtbaarheid van kunstenaars.

DOELGROEP
Virtual Gallery® brengt 2D en 3D kunst naar een groter publiek met onze VR -exposiWe 
beleving. Deze ervaring kan uitgebreid worden met meerdere omgevingen waarin kunst 
kan worden getoond. Tevens biedt Virtual Gallery® een gebruikersvriendelijk platvorm 
om de ‘kunst van VR’ verder te ontwikkelen.

‘Sprakeloos van de werkelijk fantas=sche virtuele exposi=e.’ 
Wimar Jaeger, Wethouder van Cultuur in Hilversum 
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