ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2020
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ…«ΠΑΜΕ»
ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!
Μαθαίνουμε, δημιουργούμε και ονειρευόμαστε με το μουσείο

Αυτήν την τόσο δύσκολη και πρωτόγνωρη γι’ όλους μας περίοδο των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ήταν και θα παραμείνει κλειστό
ως τα μέσα Ιουνίου, όπως άλλωστε κι όλα τα μουσεία της χώρας μας. Θέλοντας, ωστόσο, να κρατήσει επαφή με
τους φίλους και επισκέπτες του, άνοιξε τα δικά του ψηφιακά παράθυρα επικοινωνίας με τους πολίτες που
«μένουν σπίτι», σχεδιάζοντας μια σειρά διαδικτυακών δράσεων που συνδέουν το χθες με το σήμερα.
Στις 18 Μαΐου, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2020, η οποία φέτος έχει ως θέμα «Μουσεία για την
Ισότητα: Ποικιλομορφία και Κοινωνική Συνοχή» και θα εορταστεί ψηφιακά, το Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει τρεις περιοδικές ψηφιακές εκθέσεις που δημιουργήθηκαν με τη συμμετοχή των
παλιών και νέων, μικρών και μεγάλων, διαδικτυακών επισκεπτών του και περιλαμβάνουν τα δικά τους έργαεκθέματα!
Η ψηφιακή έκθεση «Όλα στον χρόνο αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν»
#amtholataidiamenoun παρουσιάζει εικόνες αρχαιοτήτων από τις συλλογές
του μουσείου σε αντιπαραβολή με φωτογραφίες που τράβηξαν οι
διαδικτυακοί επισκέπτες του και αποτυπώνουν σύγχρονα αντικείμενα της
καθημερινής ζωής τους, τα οποία μοιάζουν (λίγο ή πολύ!) με τα αρχαία. Έτσι,
μέσα από τα εκθέματα γίνεται αντιληπτό πως κάποια αντικείμενα μπορεί να
άλλαξαν όνομα, υλικό, σχήμα ή χρήση στο πέρασμα των αιώνων, αλλά με κάποιον τρόπο παραμένουν ίδια και
οικεία, εξυπηρετώντας σταθερές και αναλλοίωτες στον χρόνο ανάγκες!
Η ψηφιακή έκθεση «Η ποίηση στο σχήμα των πραγμάτων» #amthcalligram αποτελεί αναφορά στην τεχνική των
καλλιγραμμάτων, που οι απαρχές της ανάγονται στην ελληνιστική εποχή, και προβάλλει έναν
διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των αρχαιοτήτων αποδίδοντας τη μορφή τους μέσα από τη
γραφή ποιημάτων Ελλήνων και ξένων δημιουργών. Η έκθεση παρουσιάζει τα εκατό και πλέον
καλλιγράμματα που δημιούργησαν οι διαδικτυακοί επισκέπτες του μουσείου, μεταφέροντας
ένα ποίημα ή μια ιστορία που οι ίδιοι επέλεξαν ή εμπνεύστηκαν στο σχήμα αρχαιοτήτων από
τις συλλογές του μουσείου ή άλλων αντικειμένων που αγαπούν.

Η ψηφιακή έκθεση «Διασκεδάζουμε παίζοντας» #amthdiaskedazoume απευθύνεται σε
παιδιά και παρουσιάζει τις χάρτινες πλαγγόνες (κούκλες) που οι μικρής ηλικίας
διαδικτυακοί φίλοι και φίλες του μουσείου δημιούργησαν «μένοντας σπίτι», με έμπνευση
μία αρχαία πήλινη πλαγγόνα από τη συλλογή του μουσείου.

Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.amth.gr και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
(socialmedia) του μουσείου, και να περιηγηθείτε στις νέες περιοδικές ψηφιακές εκθέσεις του!

