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Σας προσκαλούμε στη διαδραστική έκθεση με τίτλο «Ψηφιακή Χίμαιρα», στο πλαίσιο
των Ημερών Ψηφιακού Πολιτισμού.
Η «Ψηφιακή Χίμαιρα», εμπνευσμένη από το βιβλίο του Μ. Καραγάτση «Μεγάλη
Χίμαιρα», είναι μια έκθεση που αποτελεί μέρος των δράσεων που προωθούν και
επαναδιαπραγματεύονται τους δεσμούς της υλικής και άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς με το σύγχρονο αισθητικο-τεχνικό αποτύπωμα και την ιστορική
αφήγηση, για την ευαισθητοποίηση του κοινού στην απειλούμενη αρχιτεκτονική
κληρονομιά. Χρησιμοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία αναπτύσσεται ένα εικονικό
μουσείο και ψηφιακές εγκαταστάσεις γύρω από τους μύθους που συνοδεύουν το
θρυλικό έργο του Καραγάτση και την ιστορία της Ερμούπολης. Με τη βοήθεια
προηγμένων ψηφιακών εργαλείων, τα ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία της
πολιτιστικής κληρονομιάς παρέχονται με έναν καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο για
να δώσουν μια μοναδική εμπειρία στον επισκέπτη. Ταυτόχρονα, μέσω των
εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά, η έκθεση θα λειτουργήσει ως «ζωντανός
οργανισμός» που θα εμπλουτίζεται συνεχώς, προσκαλώντας τον επισκέπτη να τον
ξαναζήσει μέσα από ένα σχεδόν «χιμαιρικό» ταξίδι στο παρελθόν.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της «Ψηφιακής Χίμαιρας» έχει σκοπό αφενός την
έμμεση ευαισθητοποίηση του μαθητικού κοινού όσον αφορά τον κίνδυνο τον οποίο
διατρέχουν ιστορικά κτήρια της Ερμούπολης, και αφετέρου τη «γνωριμία» με ένα
από αυτά τα κτήρια, το Κοκκινόσπιτο. Στόχος της εκπαιδευτικής δράσης είναι να
παρουσιαστεί το πως μπορεί μία ψηφιοποιημένη 3-διάστατη (3D) αναπαράσταση
κτηρίου να επαναχρησιμοποιηθεί σε δύο παραδοσιακές, δημιουργικές, και
διαχρονικές σχολικές δραστηριότητες: παζλ και ζωγραφική. Μέσα από αυτές,
αναμένουμε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το εν λόγω κτήριο, την αρχιτεκτονική
του, την ιστορική του σημασία και, κατ’ επέκταση, την ιστορία της πόλης τους. Και οι
δύο δραστηριότητες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο θεματικής της έκθεσης: ένα
συντονισμένο γεγονός που συνδυάζει την επιστήμη, την τεχνολογία, και τον
πολιτισμό.
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Οι επισκέψεις σχολείων θα πραγματοποιούνται τις πρωινές ώρες της έκθεσης και
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Βασιλική Νικολακοπούλου στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο v.nikolakopoulou@aegean.gr, σταθερό τηλέφωνο 22810
97155, κινητό 6945251353.
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