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Concept YOR – Stedelijk Museum 
 
1. Inleiding 
Het project is in februari 2010 bij het MediaLAB Amsterdam van start gegaan. Het 
projectteam bestaat uit vier studenten in de afstudeerfase van de opleidingen 
Nieuwe Media (UvA), Reclame, Marketing & Communicatie en Interactieve Media 
(HvA). Zij werken samen onder de naam YOR (Your Own Reality). Het Stedelijk 
Museum van Amsterdam is de achterliggende partij die een langdurige 
samenwerking is aangegaan met het MediaLAB Amsterdam. 
 
Dit project gaat over augmented reality. Augmented reality is een digitale verrijking 
van de werkelijkheid met behulp van locatiegebonden technieken. YOR is bezig om 
een digitale kunstexpositie te realiseren op het Museumplein in Amsterdam. Middels 
de augmented reality browser Layar, beschikbaar voor Android en iPhone 3GS, gaat 
YOR een virtuele kunsttour realiseren die met genoemde telefoons op locatie 
bekeken kan worden.  
 
 
2. Uitgangspunten 
Tijdens de researchfase zijn een aantal zaken naar boven gekomen. De software van 
Layar biedt een aantal mogelijkheden waar een applicatie/layer omheen te bouwen 
is, maar kent ook beperkingen. Gezien het Stedelijk Museum en Layar een 
samenwerking zijn aangegaan, zullen wij met deze software werken. Augmented 
reality en location based services met Layar maken gebruik van GPS en het kompas. 
Deze beperkingen sluiten uit: 

- Locatiebepaling op basis van WiFi-spots voor binnengebruik. Dit betekent dat 
de virtuele kunsttour buiten plaats moet vinden 

- Herkennen van beelden. Het is nog niet mogelijk om een beeld te scannen en 
op basis hiervan meer informatie te krijgen. 

Mogelijkheden om te gebruiken 
- Het plaatsen van 2D en 3D objecten. 
- Achterliggende acties plaatsen middels audio, video of een webbased 

applicatie. 
- We maken gebruik van een webserver met php en MySQL. 

 
Op basis van de bevindingen omtrent onderzoek gaan we tevens uit van de volgende 
zaken: 

- Mensen moeten de layer niet direct wegklikken, maar het gevoel krijgen de 
content te willen bekijken. 

- De koppeling tussen virtueel en reëel willen we niet uit het oog verliezen. 
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- Nieuwe media leent zich voor een nieuwe kunstvorm. Verwijzingen naar 
bestaande kunst is niet voldoende interessant. 

- Gebruikers moeten een vorm van interactie kunnen ervaren. Dit kan middels 
de virtuele omgeving, maar reële interactie is ook voldoende. 

- De accuraatheid van GPS loopt nogal uiteen. Op het Museumplein, waar 
weinig storende factoren in de omgeving zijn, is GPS nauwkeurig op ca. 6-10 
meter. 

- 3D objecten ‘zweven’ op de locatie en staan nauwelijks vast op de grond. 
 
3. Event 
In week 20 van 2010 zal een nieuwe expositie op het Museumplein worden 
geopend. Deze expositie zal alleen te zien zijn middels de Layar-software. De 
expositie zal kunst tonen die speciaal voor het medium gemaakt zijn. Daarbij zijn de 
volgende zaken belangrijk: 

- Een partytent op het midden van het Museumplein is het centrum van ons 
evenement. Van hieruit zal een openingswoordje gehouden worden voor alle 
aanwezigen. Tevens is er een hapje, drankje en muziekje aanwezig. 

- Op een nader vast te stellen tijdstip wordt de tentoonstelling geopend. In het 
reële zal een symbolische actie worden verricht, zoals het doorknippen van 
een lintje. In de virtuele omgeving zal de betreffende layer openbaar worden. 

- Op het Museumplein zijn van tevoren punten aangegeven waar de objecten 
zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van bordjes en/of het plaatsen van een 
suppoost. 

- Gebruikers moeten de objecten willen bekijken en zich vrij kunnen bewegen 
op het Museumplein. Een kaartje waar alle punten nog eens op aangegeven 
zijn, kan hier uitkomst voor bieden. Er wordt nog nagedacht over andere 
vormen om ‘het willen bekijken’ van de objecten te vergroten. 

 
4. Hoe te bereiken 
Your Own Reality heeft voldoende kwaliteiten en vaardigheden in huis om 
bovengenoemd evenement te organiseren. Wij zullen ons concentreren op de 
volgende punten: 

- De content zal worden geleverd door studenten aan diverse 
kunstinstellingen. De HKU, Rietveld en Kunstacademie Den Haag hebben 
reeds positief gereageerd. 

- Een curator zal een selectie van 15 kunstwerken maken welke in de expositie 
worden geplaatst. 

- Het stadsdeel zal worden medegedeeld dat wij een evenement houden. 
- Afhankelijk van de mate waarin het Stedelijk Museum ons evenement gaat 

omarmen, zullen mensen van hun kant aanwezig zijn. Mocht het Stedelijk 
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besluiten op veilige afstand te blijven, kunnen we er een 
studentenevenement van maken. 

 
 


