
Cel projektu

Celem projektu jest zaprezentowanie pierwszej na świecie 
aplikacji rzeczywistości wirtualnej (virtual reality) poświę-
conej Ukrainie. Dzięki interaktywnej podróży The Farm 51 
chce upowszechniać w bezpieczny i realistyczny sposób 
wiedzę o katastrofie z 1986 r., a także pomóc materialnie 
ofiarom wybuchu reaktora. Projekt ma również przetrzeć 
szlak pod polsko-ukraińską współpracę w sektorze VR/IT 
i stać się  podstawą przyszłych, wspólnych przedsięwzięć 
w  tym obszarze. Ponadto Chernobyl VR Project  może 
stworzyć impuls do szybkiego rozwoju technologii VR  
na Ukrainie.

Opis projektu

26 kwietnia 2016 r., w 30. rocznicę katastrofy w  Czar-
nobylu, w Kijowie we współpracy z Narodowym Mu-
zeum Czarnobylskim oraz Kijowską Miejską Admini-
stracją Państwową odbędzie się światowa premiera 
wirtualnego muzeum Chernobyl VR Project – innowacyj-
nego projektu polskiej spółki The Farm 51. Jest to pierw-
sza w historii wirtualna wycieczką po Czarnobylu  
i Prypeci, która łączy w sobie fotorealistyczną podróż do  
serca zamkniętej strefy oraz walory edukacyjne interak-
tywnego filmu dokumentalnego. Twórcom Chernobyl VR 
Project udało się bardzo precyzyjne odwzorowanie miejsca 
katastrofy. Aplikacja jest przeznaczona na najpopularniejsze 

obecnie urządzenia VR m. in. Oculus, Morpheus, HTC Vive 
oraz mobilne Samsung Gear VR.

W ramach premiery odbędzie się otwarcie specjalnie przygo-
towanego showroomu (demonstracja technologii VR), gdzie 
za pomocą urządzeń VR będzie można udać się w interak-
tywną podróż przez strefę skażoną. W ciągu dwóch tygodni 
wszyscy chętni będą mieli okazję w centrum Kijowa całko-
wicie bezpłatnie poznać przestrzeń wirtualną przygotowana 
przez polskiego producenta i przekonać się o wyjątkowości 
Chernobyl VR Project. 

Tego samego dnia odbędzie się także ekspercki panel dys-
kusyjny pn. Przyszłość technologii VR na Ukrainie. W panelu 
wezmą udział eksperci z The Farm 51, przedstawiciele ukraiń-
skich start-upów technologicznych, w tym firm zajmujących 
się technologią rzeczywistości wirtualnej oraz czołowi produ-
cenci urządzeń VR (Samsung, HTC, Facebook).
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