Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2019
Δελτίο Τύπου
Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2019
«Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού: το μέλλον της παράδοσης»
Στις 18 Μαΐου γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο η Διεθνής Ημέρα Μουσείων με θέματα
που αφορούν στα μουσεία και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για το 2019
το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα «Μουσεία ως κόμβοι
πολιτισμού: το μέλλον της παράδοσης».
Με την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων
(ICOM) επιδιώκει να καταδείξει ότι τα Μουσεία, εκτός από την προστασία και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν εξελιχθεί στις μέρες μας σε κομβικά σημεία επικοινωνίας
λαών και πολιτισμών. Αναπτύσσουν συνεργασίες και δημιουργούν δίκτυα ανταλλαγής
ιδεών και εμπειριών. Διαφυλάσσοντας με σεβασμό την ιστορική μνήμη και την παράδοση,
αναζητούν νέους προσανατολισμούς για να εμπνεύσουν τον σύγχρονο άνθρωπο και να
υπηρετήσουν τις ανάγκες του. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μουσεία με τις πολύπλευρες δράσεις
τους προσπαθούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και να
επιτύχουν τη δύσκολη ισορροπία μεταξύ κληρονομιάς και καινοτομίας συμβάλλοντας στην
οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος.
Το Μουσείο με αυτό το σκεπτικό έχει αναπτύξει στους ορόφους του Λευκού
Πύργου μία έκθεση όψεων της ζωής των Θεσσαλονικέων διαχρονικά βασισμένη στις νέες
τεχνολογίες. Ο Λευκός Πύργος, το οθωμανικό μνημείο-τοπόσημο της Θεσσαλονίκης ως
κιβωτός της συλλογικής μνήμης και της πολυπολιτισμικότητας της πόλης. Ο χώρος έξω από
το μνημείο αποτελεί το πλέον σύνηθες σημείο συνάντησης των Θεσσαλονικέων, είτε
πρόκειται για κοινωνικές συναντήσεις και εφηβικά ραντεβού, είτε για συγκεντρώσεις μετά
τον θρίαμβο ή την ήττα των ποδοσφαιρικών ομάδων, είτε για πάνδημα συλλαλητήρια. Είναι
το σημείο έναρξης ή κορύφωσης της γνωριμίας των επισκεπτών με την πόλη. Στο
εσωτερικό του, η έκθεση, αξιοποιώντας κατά κύριο λόγο νέες, καινοτόμες τεχνολογίες
καταφέρνει να εικονογραφήσει τη διαχρονική ιστορία των Θεσσαλονικέων, φωτίζοντας
ποικίλα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα, κινήματα, τάσεις και μεταβάσεις δημιουργώντας
ένα έντονο μουσειακό βίωμα στον επισκέπτη.
Παρασκευή 17 Μαΐου 2018 10:00 και 12:00
Θεματική ξενάγηση στην έκθεση του Λευκού Πύργου, εστιασμένη στη χρήση των
νέων τεχνολογιών.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις στο τηλέφωνο 2310-267832.
Είσοδος ελεύθερη
Στις 18 Μαΐου, Διεθνής Ημέρα Μουσείων η είσοδος στο Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού και στον Λευκό Πύργο είναι ελεύθερη.
Οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο
Χορηγοί επικοινωνίας:
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Λεωφ. Στρατού 2, ταχ. θυρ. 50047, 54013 Θεσσαλονίκη
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