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Culture Arcade: Cultureel erfgoed in gaming en sci-fi digitale kunst 
Een speelse manier om werelden te ontdekken en te verbinden  
 
Op 30 augustus a.s. opent Culture Arcade in de Prince Claus Fund Gallery in Amsterdam. Over de 
hele wereld worden videogames gespeeld. Culture Arcade is een interactieve tentoonstelling inclusief 
game room, waar je games met een cultureel thema kunt spelen die je op creatieve wijze inzicht 
geven in de waarde van cultureel erfgoed overal ter wereld.  
 
Digitale Sci-Fi door Omar Gilani  
De werelden in games worden meer en meer kunstwerken op zich zelf.  Zo is in de Culture Arcade 
werk te zien van de jonge Pakistaanse kunstenaar Omar Gilani. In zijn digitale kunstwerken gebruikt 
hij het huidige Pakistan als decor en voegt daar zijn fantasieën over de toekomst aan toe.  
 
“Ik wil Pakistan ontdekken in een veranderende werkelijkheid, binnen de genres waarin ik persoonlijk 
ben geïnteresseerd namelijk sci-fi en fantasy. Ik wil laten zien hoe dingen hetzelfde blijven  
ondanks dat het lijkt alsof ze enorm veranderen. En uiteraard wil ik alleen maar trucks laten vliegen.”  
https://www.youtube.com/watch?v=fnMTvnPkUBQ  
 
Studenten (her)bouwen verdwenen of verwoest cultureel erfgoed 
Tijdens een uniek educatief programma komen studenten samen in de Gallery om in Minecraft 
erfgoed te reconstrueren. De reconstructies zijn geïnspireerd op eerdere reddingsacties van het 
Prins Claus Fonds  
 
Over Omar Gilani 
Omar is een digital artist, illustrator en ontwerper uit Peshawar, Pakistan. Hij is opgeleid als een 
ingenieur, met een MSc in Mechanical Design en een MPhil in Robotics. Hij besluit een carrière op te 
bouwen die meer in lijn is met zijn interesses en gaat aan de slag als visueel ontwerper en consultant 
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op verschillende gebieden waaronder corporate design, mobiele games en apps, geanimeerde tv-
series en productmarketingcampagnes. Gilani werd in 2017 ondersteund door het Prins Claus Fonds. 
 
Achtergrond  
Het Prins Claus Fonds laat in samenwerking met Stichting VALUE met Culture Arcade zien hoe 
videogames gebruikt kunnen worden om andere culturen te begrijpen. Door games en hun verhalen 
kunnen spelers de wereld van andere culturen binnen treden. Werelden waarvan ze soms weinig 
weten, zoals in landen waar het Prins Claus Fonds werkzaam is in Afrika, Azië en Latijns Amerika. 
 
YCreate & Next Generation programma 
De Culture Arcade is onderdeel van YCreate, een storytelling platform dat verhalen deelt van young 
creatives wereldwijd.  
 
Culture Arcade en YCreate zijn initiatieven van het Next Generation Programme van het Prins Claus 
Fonds. Dit programma is gericht op jongeren tussen de 15 en 30 jaar met als doel hen kennis te laten 
maken met andere verhalen en culturen en om culturele uitwisselingen in een veilige omgeving te 
faciliteren. Hiermee wil het programma bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin jongeren 
gemotiveerd en geïnspireerd zijn om hun eigen identiteit en hun relatie met de wereld om hen heen 
te onderzoeken. 
 
Informatie 
Culture Arcade in de Prince Claus Fund Gallery 
30 augustus– 12 oktober 2018 
Prince Claus Fund Gallery  
Herengracht 603, Amsterdam 
Openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 – 17.00, zaterdag 10.00 – 17.00  
Gratis toegang  
Voor groepen neem contact op met Dilara Jaring, d.jaring@princeclausfund.nl  
www.princeclausfund.org/culturearcade  
 
Over het Prince Claus Fonds  
Het Prins Claus Fonds ondersteunt, verbindt en eert kunstenaars en culturele voorvechters daar 
waar culturele expressie wordt onderdrukt.  
 
Over VALUE 
VALUE is een Nederlandse Stichting die internationaal actief is met het vormgeven, faciliteren en 
uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling op het snijpunt van gaming en wetenschap.  
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NOOT VOOR DE REDACTIE 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Martine Willekens, persmanager Prins Claus Fonds 
M.willekens@princeclausfund.nl +31.0.65.36.00.431 
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