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Een interactieve reis door het menselijk lichaam

De stichting Nestlé Alimentarium biedt aan haar bezoekers een totale ‘onderdompeling’.

Het Voedingsmuseum van Vevey (Zwitserland) zet een punt achter een grootse
vernieuwingscampagne die twee jaar geduurd heeft. Het is in dat kader dat de pinxi een
interactief theater heeft geïnstalleerd met een nieuwe versie van de show ‘Human Body
Travel’.

Een volledig interactieve, meertalige en driedimensionale reis doorheen het menselijk
lichaam en, speciaal voor het Alimentarium, doorheen het spijsverteringsstelsel.

De interactie is compleet, de bezoekers worden de hoofdfiguren van hun ontdekking:
gereduceerd tot de grootte van een erwtje, dringen ze het spijsverteringsstelsel binnen van de
ongelukkige meneer Z!
Ze nemen in groep deel aan de biologische processen, ze vergaren elk afzonderlijk en in hun
eigen taal gepersonaliseerde informatie over de elementen die ze ontmoeten.

Op het einde van hun ontdekkingsreis zullen de bezoekers door persoonlijke actie de
verschillende stappen van het spijsverteringsproces hebben ontdekt.

De feestelijke opening vond plaats op 28 juni 2002 met een avondvoorstelling tijdens dewelke
honderden bezoekers het theater en zijn verschillende interactiemodi hebben ontdekt en
waarbij zowel het jonge als het volwassen publiek verwend werd.

Het weekend kreeg een vervolg in de vorm van opendeurdagen die elk een duizendtal
bezoekers naar de nieuwe interactieve show zagen toestromen.

Technische nota:

Achter dit buitengewone experiment schuilt de exclusieve technologie ontwikkeld door de
pinxi, argoGroup™, bestemd voor zalen met 15 tot 150 plaatsen.

In het theater werd elke stoel uitgerust met een console die individuele interactie toelaat:
joystick, knoppen, beeldscherm en een meertalig geluidssysteem. Dit systeem koppelt acties
in groep en het sociale gebeuren aan een sterke individuele interactie.

De show wordt vertoond in reliëf, met hoge definitie en tegen een snelheid van 60 beelden per
seconde!

Tenslotte werkt ‘Human Body Travel’ zonder operator: de toegang tot het theater wordt
volledig beheerd door de centrale computer, die het openen van de deuren, het doven van de
lichten en het aanzetten van de projectors op zich neemt. De V.I.P.-modus laat evenwel toe
deze automatismen uit te schakelen en om op verzoek bijzondere voorstellingen te
organiseren.

argoGroup™ werd in het kader van IAAPA 2001 bekroond met de prijs ‘Best New Product’ in de
categorie ‘shows’!


