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De 11 a 17 de maio acontece a sétima edição da 
internacional dedicado às instituições nas mídias sociais

No atual cenário é fundamental que possamos estar juntos, mesmo se fisicamente distantes. 
Conectada, a comunidade cultural internacional pode trazer 
isso é mais necessário. Muitos nos perguntaram se a 
quando uma crise de saúde sem precedentes se abateu sobre a humanidade. Após muita 
deliberação, decidimos manter a data do evento, ajustando o foco das hashtags para que elas 
incorporassem a realidade da atual conjuntura
que nos sintamos plenamente conectados. 

Neste momento, cerca de metade da população global está confinada. Nossos pensamentos estão 
com todas as pessoas afetadas pela doença e com seus entes queridos. Estão também com aqu
e aquelas na linha de frente, que trabalham incessantemente tratando os doentes, e ainda com as 
pessoas que garantem o funcionamento dos serviços essenciais. Sabemos que, unidas, nossas 
sociedades podem se recuperar e por 
indivíduos que estão lá fora, lutando contra o covid

No início do ano, adotamos “união
2020. Agora, ele se tornou ainda mais relevante. A humanidade só poderá enfrent
século XXI se estiver unida.  

A prosperidade do planeta, dos indivíduos e das sociedades está ameaçada. A crise na saúde, em 
função do coronavirus, fortaleceu nosso desejo de divulgar amplamente esta mensagem e de 
trabalhar a MuseumWeek para que ela possa prestar apoio às populações em confinamento e a 
todos os que estão lutando contra a pandemia
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de maio acontece a sétima edição da MuseumWeek 2020, o primeiro festival 
internacional dedicado às instituições nas mídias sociais.  

No atual cenário é fundamental que possamos estar juntos, mesmo se fisicamente distantes. 
Conectada, a comunidade cultural internacional pode trazer felicidade e união no momento em que 
isso é mais necessário. Muitos nos perguntaram se a MuseumWeek 2020 iria mesmo acontecer, 
quando uma crise de saúde sem precedentes se abateu sobre a humanidade. Após muita 

decidimos manter a data do evento, ajustando o foco das hashtags para que elas 
incorporassem a realidade da atual conjuntura. Isso porque agora, mais do que nunca, é importante 
que nos sintamos plenamente conectados.  

Neste momento, cerca de metade da população global está confinada. Nossos pensamentos estão 
com todas as pessoas afetadas pela doença e com seus entes queridos. Estão também com aqu
e aquelas na linha de frente, que trabalham incessantemente tratando os doentes, e ainda com as 
pessoas que garantem o funcionamento dos serviços essenciais. Sabemos que, unidas, nossas 
sociedades podem se recuperar e por isso nossa gratidão e estímulo se estendem a todos os 
indivíduos que estão lá fora, lutando contra o covid-19.  
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Outro ponto a destacar é o poder especial que a cultura, a arte e as instituições que as apoiam têm 
de nos unir. Elas permitem que criemos laços, dão sentido às nossas vidas e nos ajudam a 
desenvolver nossas maiores aspirações. Elas nos fazem aprofundar a compreensão sobre quem 
somos e para onde vamos, e representam uma base sólida para a sociedade mundial. Cultura e arte 
são aquilo que marca a nossa humanidade: este é um forte motivo para amá-las e celebrá-las.  

Agora, ainda mais, os principais objetivos da MuseumWeek se mostram unificadores e necessários: a 
transmissão da cultura e da arte a públicos de todo o mundo permite que vocês - instituições 
culturais - extendam suas missões às plataformas digitais. Por esta razão é que decidimos manter as 
datas originais da MuseumWeek, e é também por isso que convidamos você a oferecer conteúdo 
digital no formato "7 dias, 7 temas, 7 hashtags" de 11 a 17 de maio.  

As hashtags 2020 

#Togetherness  #MuseumWeek  #MuseumsForCulture  #MuseumsFromHome  #StayHome  
#ShareCulture 

11 de maio: #HeroisMW 

12 de maio: CulturanaQuarentenaMW 

13 de maio: #JuntosMW 

14 de maio: #MomentosMuseuMW 

15 de maio: #ClimaMW 

16 de maio: #TecnologiaMW 

17 de maio: #SonhosMW 

 

É com prazer que anunciamos o apoio da UNESCO e também da Europa Nostra. Em 2015, a 
Conferência Geral da UNESCO emitiu uma “Recomendação” voltada à proteção e à promoção dos 
museus e das coleções, enfatizando especialmente sua diversidade e seu papel na sociedade. Para a 
UNESCO, os museus são essenciais e inestimáveis na promoção do patrimônio, da diversidade e do 
diálogo intercultural. Por isso, estamos entusiasmados com a oportunidade de trabalhar mais uma 
vez com essa organização.  

Agradecemos também aos parceiros Talkwalker e Buffer pelo generoso apoio prestado. 

A equipe da MuseumWeek junta-se a mim para desejar a todos coragem e esperança durante esse 
período desafiador. 

 

Benjamin BENITA, organizador da MuseumWeek, Presidente da Culture For Causes Network  

Com a colaboração de Fabio PARIANTE, Nikole BELOPOLSKAYA, Claudia PORTO, Brittany HOLMES, 
Brian WOLF, Alexia GUGGEMOS, Marta PEINADOR e María Fernanda MARTINEZ FONTAINE.  
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Entrevistas, videos, conselhos, sugestões e ideias. Descubra a nova revista MuseumWeek: 

http://www.museum-week.org/magazine/ 

contact@museum-week.org  

 


