Entre 23 e 29
de abril de 2018
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Viver juntos, c
Caros amigos nos museus, galerias de arte, bibliotecas,
instituições arquivísticas e centrosde ciência em todo o mundo,
A #MuseumWeek voltou para uma quinta edição, que terá
lugar entre 23 e 29 de abril de 2018! Encontram-se em anexo
algumas informações úteis sobre o programa deste ano, para
vos ajudar na preparação!
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Viver juntos

Acreditamos que a Cultura, a Arte, a Ciência e a Educação
desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento
das nossas sociedades, ao criarem vínculos sem fronteiras entre
mulheres e homens. Foi por este motivo que optámos por dedicar
a #MuseumWeek 2018 aos nossos valores partilhados de viver
juntos, cidadania e tolerância. Cada uma das hashtags diárias
descritas abaixo reflete um aspeto específico dessas ideias. Como
acontece todos os anos, tenham em atenção que iremos promover
sobretudo as publicações mais originais relacionadas com este
tema – viver juntos – e também as que tenham uma associação com
a hashtag #womenMW, o leitmotiv do nosso evento.
Seguem-se algumas dicas que explicam o objetivo essencial de
cada dia, mas sintam-se à vontade para apresentar as vossas
próprias interpretações dos temas diários. Acima de tudo, divirtamse e sejam criativos!

7 dias, 7 temas, 7 hashtags

#womenMW
#cityMW

Segunda-feira, 23 de abril
Terça-feira, 24 de abril

#heritageMW

Quarta-feira, 25 de abril

#professionsMW

Quinta-feira, 26 de abril

#kidsMW

Sexta-feira, 27 de abril

#natureMW
#differenceMW

Sábado, 28 de abril
Domingo, 29 de abril

#womenMW

Seg. 23 abril

Embora o papel das mulheres na sociedade seja obviamente tão
importante como o dos homens, está longe de ser devidamente
reconhecido. Nesta segunda-feira, dia 23 de abril, vamos concentrar-nos
nas mulheres famosas dos campos da história, arte, cultura e ciência,
e também em todas as mulheres anónimas cujas vidas estruturam as
nossas sociedades. Não serão mulheres escolhidas pela sua beleza, mas
sim por serem artistas, intelectuais, trabalhadoras e assim por diante.
Partilhem os vossos conteúdos com a hashtag #womenMW!

#cityMW

Ter. 24 abril

As cidades incorporam a vida social e inspiraram pintores, músicos e
escritores, para não falar em arquitetos e urbanistas! Incentivem os
vossos visitantes a encarar de forma diferente as cidades de ontem, hoje
e amanhã! Mostrem como a vossa instituição faz parte da vossa cidade e
integra um espaço de vida social. Na terça-feira, dia 24 de abril, partilhem
os vossos conteúdos com #cityMW!

#heritageMW

Qua. 25 abril

Todos sentimos apego ao nosso património e uma vontade de protegê-lo
e mantê-la vivo, seja ele construído, intangível ou mesmo subaquático.
Na quarta-feira, dia 25 de abril, celebrem o património em todas as suas
formas, desde o vosso edifício às vossas coleções escondidas ou recursos
online! Partilhem os vossos conteúdos com #heritageMW!

#professionsMW

Qui. 26 abril

Enfoque nas competências que mantêm as instalações culturais vivas!
Usem este dia para apresentar as funções das vossas equipas a jovens
adultos e ao público em geral! Empregos familiares ou obscuros, talentos
específicos, competências únicas... A quinta-feira, dia 26 de abril, será
#professionsMW!

#kidsMW

Sex. 27 abril

As crianças são o nosso futuro e as instalações culturais desempenham
um papel particularmente importante no desenvolvimento das suas
competências psicomotoras, ao estimularem a sua imaginação e
auxiliarem na escolha de uma carreira futura. Por isso, contem-nos como
é que a vossa instalação recebe as crianças de modo especial e celebra as
visões da infância na arte e na cultura! Partilhem as vossas publicações
com #kidsMW!

#natureMW

Sáb. 28 abril.

Estudamos, descrevemos, acarinhamos e abusamos da natureza, mas
ela nunca nos deixa indiferentes e permanece sempre uma parte das
nossas vidas. Na verdade, fazemos mesmo parte da natureza. Partilhem os
vossos conteúdos originais que reflitam o retrato da natureza na cultura,
na arte e na ciência, e descrevam a sua presença nas vossas instalações.
Qual a influência da natureza nas vossas instituições? Contem-nos com
#natureMW!

#differenceMW

Dom. 29 abril

«Como alguém pode ser persa?», perguntou Montesquieu nos dias do
Iluminismo, convidando os seus leitores a pensar nas outras pessoas
com uma mente aberta. De que forma é que a Arte, a Ciência e a História
representam a diferença? O nosso relacionamento com os outros molda
a nossa ligação com o mundo e a nossa vida social. Por isso, partilhem
conteúdos originais das vossas instalações que ilustrem #differenceMW!

Com a coorganização
da UNESCO

A #MuseumWeek tem o apoio da Fundação CHANEL

www.museum-week.org

