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Els socis del projecte europeu BINCI han 
treballat conjuntament per desenvolupar una 
solució integrada de software i hardware 
per a facilitar la producció, post-producció 
i distribució de contingut d’àudio binaural o 
àudio 3D.

Dissenyadors de so, productors i artistes 
podran crear contingut en àudio 3D per 
aplicacions interactives en el sector de la 
música, la realitat virtual i el cinema amb 
major facilitat.

BINCI és un projecte finançat per la Unió 
Europea amb l’objectiu d’aportar solucions 
de tecnologia d’àudio per a les indústries 
creatives per a potenciar la oferta i la demanda 
de continguts d’àudio innovadors al mercat 
europeu.
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L’àudio 3D afegeix paràmetres de profunditat i
distància a l’experiència sonora, pel que inclou
informació espacial que fa que l’experiència
d’àudio sigui totalment immersiva.

La tecnologia binaural permet experimentar
àudio 3D a través d’auriculars, simulant la
forma en què els humans percebem el so que
emana del nostre entorn en un espai o sala
específica.

BINCI demostra el potencial de l’àudio 3D
amb tres produccions experimentals que
s’estan mostrant i provant simultàniament
a espais culturals emblemàtics i amb gran
número de visites.

Les produccions exploren l’impacte de
l’àudio 3D a les narratives dels espais
culturals. Cada visita es centra en un
plantejament diferent: des de l’ús de l’àudio
3D per la interacció del visitant amb les
obres d’art, fins a la creació d’una proposta
evocadora totalment immersiva i la
recreació de la història augmentant la realitat
del visitant mitjançant el so.

Als museus i llocs històrics i culturals, els
visitants es mouen per l’espai. L’entorn
espacial té un gran impacte en l’experiència
global dels visitants. Afegir un paisatge
sonor tridimensional submergeix el visitant,
destruint la barrera entre aquest i l’art. Com
a resultat, els visitants connecten de veritat
amb el seu entorn i amb l’art.

En combinació amb el seguiment dels
moviments del cap i la localització del visitant,
l’àudio 3D revela la seva potència com a part
integrant del disseny de l’exposició.

L’àudio 3D millora
l’experiència del visitant

als museus
i emplaçaments culturals

Alte Pinakothek
Munic, Alemanya

Audio-guia experimental per a famílies
amb nens de 8 a 12 anys.
El recorregut d’àudio, a l’estil d’una peça
radiofònica, compta amb personatges
ben desenvolupats i efectes sonors. El so
3D ajuda als nens a introduir-se en les
històries d’obres mestres del barroc,
formar part dels escenaris representats o
interactuar amb les figures en el seu propi
espai real: la galeria.

Fundació Joan Miró
Barcelona, Espanya

Paisatges sonors surrealistes en àudio
3D que reflecteixen la visió i el treball
artístic de Joan Miró. La producció
convida al visitant a obtenir una visió de la
inspiració de Miró oferint música composta
especialment pel museu per part d’artistes
reconeguts internacionalment. Cada
paisatge sonor reflecteix el tema d’una
galeria del museu.

St. Andrews Castle
Saint Andrews, Escòcia

Experiència multi-sensorial per a tots
els públics que recrea els esdeveniments
més dramàtics de la història del castell.
Els records del personatge principal de la
audio-guia i els efectes especials fets servir
fan retrocedir el visitant en el temps.
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