Pressemelding:
Nå kan døve/hørselshemmede og blinde/svaksynte få en bedre museumsopplevelse når de besøker
museer.
Next Signal har i samarbeid med Munchmuseet utviklet en universelt utformet
mobilapplikasjon (app) i prosjektet MuseumCompanion i Munchmuseet. Appen er utviklet
med spesielt fokus på syns- og hørselshemmede besøkende til Munchmuseets utstilling
Hode ved hode - Cronqvist | Bjørlo | Munch. Utviklingen har blitt gjort i nært samarbeid med
med medlemmer fra Norges Blindeforbund og Norges Døveforbund.
Det er gjennomført brukertest av appen i Munchmuseet i løpet av de siste ukene, og både
Norges Blindeforbund og Norges Døveforbund sier at dette er en meget god start for en
banebrytende ny måte å formidle utstillinger på.
«Det var en veldig positiv opplevelse. Fint å få en nøytral synstolking rett på øret, og å kunne ta den
tiden man trenger fra bilde til bilde, uten å være avhengig av andre til verken ledsaging eller
synstolking. Blir dette standard på museer rundt omkring, vil det bety utrolig mye for vår gruppe.» - Siri
Rudlende, som representerte Norges Blindeforbund
Bruken av beacons (nettvarder) tilgjengeliggjør utstillingen Hode ved hode - Cronqvist |
Bjørlo | Munch på en interaktiv måte med lydspor for synshemmede og tegnspråkvideoer
for døve/hørselshemmede. Innhold i appen aktiveres når man beveger seg rundt i museet, og
viser 20 høydepunkter i utstillingen på den besøkendes egen iPhone. Appen inkluderer
avansert innendørsnavigasjon. Ved bruk av VoiceOver (innebygd fortellerstemme) gir den
retningsangivelser, og kan dermed hjelpe synshemmede til å enklere finne frem i museet. Kartfunksjonen
med navigasjon kan selvfølgelig også være til god hjelp for alle besøkende som bruker appen.
«Endelig har et norsk museum tatt hensyn til døve/hørselshemmede. Vi har testet teknologien og er
veldig begeistret over hva de har fått til. Dette bidrar til at døve/hørselshemmede får tilgang en viktig
del av norsk kultur. Vi håper at andre museum følger etter.» - Petter Noddeland, Norges Døveforbund
Appen kan lastes ned i App Store. Prosjektet er støttet av Bufdir, gjennom Deltasenteret.
Prosjektpartnere har vært Next Signal, LabWerk, Empatix, Supervisuell, Norges
Blindeforbund, Norges Døveforbund og Munchmuseet.
For mer informasjon om MuseumCompanion, kontakt:
Einar Myreng, daglig leder Next Signal, M 95 005 008
www.nextsignal.no

