Ψηφιακή Χίµαιρα
A C R EATIVE P R OJEC T IN ER MOUP OLIS
15-30 S EP TEMB ER 2018

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Ινστιτούτο Σύρου

HERMeS

Aeternus

Η ιδέα

Η Ερµούπολη (πόλη του Ερµή, προστάτη του εµπορίου) γνωρίζει αξιοσηµείωτη ακµή τον 19ο αιώνα, και
αναδεικνύεται ως το σπουδαιότερο εµπορικό, βιοµηχανικό και ναυτιλιακό κέντρο της χώρας.
Η αρχοντική, νεοκλασσική πρωτεύουσα των Κυκλάδων αριθµεί πάνω από 1200 σωζόµενα ιστορικά κτίρια,
που χρήζουν άµεσης προστασίας καθώς 2,4 από αυτά καταστρέφονται κάθε χρόνο.
Μπροστά σ’ αυτήν την απειλή για την αρχιτεκτονική κληρονοµιά της Σύρου, η οµάδα της
Ψηφιακής Χίµαιρας χρησιµοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, στοχεύει στην ενηµέρωση και την
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε την επιτακτική ανάγκη διάσωσης και ανάδειξης αυτού του
πολιτιστικού πλούτου.
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Η έκθεση

H Ψηφιακή Χίµαιρα, εµπνευσµένη από το µυθιστόρηµα του Μ. Καραγάτση «Μεγάλη Χίµαιρα», είναι
µια έκθεση, που µε τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, θα λειτουργήσει στο χώρο της Πινακοθήκης των
Κυκλάδων στη Σύρο ως πρόσκαιρο εικονικό µουσείο µε αντικείµενο την αστική ιστορία της Ερµούπολης
και τους µύθους που συνοδεύουν το βιβλίο του Καραγάτση.
Με προηγµένα ψηφιακά εργαλεία, θα αποδοθούν στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς µε τρόπο
καινοτόµο και δηµιουργικό, ώστε ο επισκέπτης να βιώσει µια µοναδική διαδραστική εµπειρία.
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Ο σκοπός
Η

Ψηφιακή Χίµαιρα είναι µια έκθεση που εγγράφεται στο πλαίσιο δράσεων που προωθούν και

επαναδιαπραγµατεύονται τους δεσµούς υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς µε το σύγχρονο
αισθητικό-τεχνολογικό αποτύπωµα και την ιστορική αφήγηση.
Κύριος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε την πολιτιστική κληρονοµιά της Σύρου,
την µοναδική ιστορία της και τα εξαιρετικά της ιστορικά κτίρια που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω
εγκατάλειψης.
Με τη χρήση σύγχρονων µέσων ρεαλιστικής απεικόνισης και αναπαράστασης, η έκθεση φιλοδοξεί να
αναδείξει τις δυνατότητες συνεισφοράς της τεχνολογίας στην προστασία και διάδοση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς ενός τόπου.
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Η αστική ζωή

Μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του Μάνου Ελευθερίου, θα προβληθούν µοναδικά
στιγµιότυπα, χαρακτηριστικά της αστικής ζωής στη Σύρο κατά την περίοδο της ακµής του νησιού, οπού
διαδραµατίζεται και η ιστορία της «Μεγάλης Χίµαιρας».
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Τα κτίρια σε κίνδυνο
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Με τη χρήση ολογραµµάτων και σύντοµων βίντεο, θα δοθεί στον επισκέπτη η δυνατότητα να «γνωρίσει»
επιλεγµένα, εξέχουσας σηµασίας, ιστορικά κτίρια της Ερµούπολης, τα οποία σήµερα βρίσκονται σε
κίνδυνο κατάρρευσης.

Το κοκκινόσπιτο

Η Ψηφιακή Χίµαιρα αντλεί επίσης στοιχεία από τον µύθο που θέλει το περίφηµο «Κοκκινόσπιτο» του
Επισκοπείου να είναι το αρχοντικό που λαµβάνει χώρα η ιστορία της «Μεγάλης Χίµαιρας».

Σηµείο αναφοράς για το συλλογικό φαντασιακό του νησιού, το «Κοκκινόσπιτο» θα «ξαναζωντανέψει»
χάρη στην τεχνολογία της Εικονικής Πραγµατικότητας (VR), δίνοντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα
να βιώσει µια µοναδική, ψηφιακή ξενάγηση στα δωµάτια των ηρώων του βιβλίου.
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Η έκθεση σε App
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Μέσα από την ανάπτυξη µιας Android εφαρµογής
και ενός τυπωµένου QR code σε VR cardboards, ο
επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει
µέρος της έκθεσης.
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Τα VR cardboards θα παρέχονται δωρεάν µετά την
ολοκλήρωση της περιήγησης στον εκθεσιακό χώρο.
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Εκπαιδευτικές Δράσεις

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Ψηφιακής Χίµαιρας έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει έµµεσα το µαθητικό
κοινό αναφορικά µε τον κίνδυνο που διατρέχουν τα ιστορικά κτίρια της Ερµούπολης, µέσω της δηµιουργικής
«γνωριµίας» τους µε ένα από αυτά, το Κοκκινόσπιτο.

Το 3D µοντέλο του Κοκκινόσπιτου θα χωριστεί σε κοµµάτια, τα οποία οι µαθητές θα κληθούν να
συναρµολογήσουν και ύστερα να ζωγραφίσουν µόνοι τους ή σε οµάδες.
Τα τελικά µοντέλα θα παρουσιαστούν ως εκθέµατα στην έκθεση, καθώς και στις σχολικές τους τάξεις.

8

Παράλληλες Δράσεις

Κατά τη διάρκεια της Ψηφιακής Χίµαιρας, θα υπάρχουν παράλληλες δράσεις από τοπικούς και µη φορείς,
οµιλίες µε ανάλογη θεµατολογία, προβολές ντοκιµαντέρ και µικρού µήκους φιλµ, ενώ ένα Secret Concert της
Ορχήστρας των Κυκλάδων, υπό τη διεύθυνση του µαέστρου Νίκου Κυπουργού, σε ένα παλιό εργοστάσιο
της Ερµούπολης που διατηρείται όπως ήταν την ηµέρα που έκλεισε, θα προσφέρει µια µοναδική εµπειρία
στους επισκέπτες. To Secret Concert θα ανοίξει ο σκηνοθέτης και εγγονός του Μ. Καραγάτση, Δηµήτρης
Τάρλοου, παίζοντας µε την πρωταγωνίστρια της πολυβραβευµένης θεατρικής παράστασης «Η Μεγάλη
Χίµαιρα» µια χαρακτηριστική σκηνή του έργου.
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Οι συντελεστές
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Η έκθεση θα αναπτυχθεί από µία επιστηµονική οµάδα ανθρώπων διευρυµένων ειδικοτήτων υπό την αιγίδα
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων) και του
Ινστιτούτου Σύρου σε συνεργασία µε τις νεοσύστατες ΜΚΟ “HERMeS” και “AETERNUS”.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Ινστιτούτο Σύρου

HERMeS

AETERNUS

Υποστηρικτές
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Το εγχείρημα στηρίζουν ο ομότιμος καθηγητής του Ε.Μ.Π Ιωσήφ Στεφάνου, ο ποιητής και συγγραφέας
Μάνος Ελευθερίου με το φωτογραφικό υλικό του , ο σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλοου και ο συνθέτης
Νίκος Κυπουργός.

Μάνος
Ελευθερίου

Νίκος
Κυπουργός

Ιωσήφ
Στεφάνου

Δηµήτρης
Τάρλοου
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Υποστηρικτές

12

Η δράση θα έχει επίσης την υποστήριξη της Europa Nostra (του μεγαλύτερου μη κυβερνητικού
οργανισμού στην Ευρώπη για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς), θα ενταχθεί στις Εθνικές
δράσεις για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, και θα λάβει την αιγίδα του ΕΟΤ.

Europa Nostra

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς

Σύρος Πολιτισμός
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Τα επόµενα χρόνια

Η οµάδα της Ψηφιακής Χίµαιρας έχει ως στόχο να συνεχίσει τη δράση της τόσο στη Σύρο, όσο και σε
άλλες περιοχές της Ελλάδας, ευαισθητοποιώντας το κοινό σχετικά µε την ανάγκη διατήρησης και διάδοσης
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και προάγοντας τη χρήση της τεχνολογίας για τον σκοπό αυτό.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η οµάδα σκοπεύει τα επόµενα χρόνια να αναπτυχθεί µε µεγάλο εύρος
συνεργασιών και συνεργιών ώστε η δράση να είναι βιώσιµη, κάτω από τον γενικό τίτλο «Ηµέρες Ψηφιακού
Πολιτισµού», παρουσιάζοντας κάθε χρόνο διαφορετικές εκφάνσεις της ψηφιακής διάστασης του
πολιτισµού.
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