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Sobre a edição 2021 

Durante sete dias, convidamos as instituições culturais  

e o público a serem criativos com seus smartphones  

para a oitava edição do festival global! 

A crise na saúde causada pelo coronavírus levou  

a economia mundial à recessão. Enquanto bilhões de  

pessoas em todo o mundo recorrem à cultura para se  

conectar e se confortar, o impacto da pandemia do  

COVID-19 não poupou o setor criativo. Em tempos de  

crise, mais do que nunca, é crucial o apoio, tanto à  

indústria criativa, quanto ao espírito criativo em si, em  

todas as suas formas.  

Assim, é natural que a Culture For Causes Network – uma 

organização sem fins lucrativos que apoia causas de interesse 

geral em nome de instituições nacionais, europeias ou 

internacionais –, e a Art Explora, uma fundação filantrópica com 

aspirações internacionais, nômades, não-colecionistas e digitais, e ainda a UNESCO, no 

âmbito do programa ResiliArt, tenham decidido unir forças para organizarem a 

#MuseumWeek 2021.  
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Os organizadores da #MuseumWeek irão encorajar sua rede de relacionamentos de mais 

de 6.000 instituições culturais em torno da fórmula "7 dias, 7 temas, 7 hashtags", com os 

seguintes objetivos concretos:  

● Alcançar públicos conectados, que não estão interessados em cultura e arte, 

mostrando-lhes conteúdo cultural inédito. 

● Estimular o espírito da criatividade e da criação em todos nós, especialmente nos 

mais jovens.  

● Reforçar a imagem dos artistas como atores que participam da 

transformação da sociedade 
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Como participar?  

1 - Prepare suas publicações diárias!  

Participantes são convidados a postar conteúdo cultural e a interagir à volta destas 7 hashtags 

descritas abaixo:  

Dia                                                                                              Tema 

Segunda-feira, 7 de junho                                                      #EraUmaVezMW 

Terça-feira, 8 de junho                                                            #NosBastidoresMW 

Quarta-feira, 9 de junho                                                         #PelosOlhosDasCriancasMW 

Quinta-feira, 10 de junho                                                       #EurecaMW 

Sexta-feira, 11 de junho                                                         #LegendeIstoMW 

Sábado, 12 de junho                                                               #ArteEmTodaParteMW 

Domingo, 13 de junho                                                            #PalavrasProFuturoMW 

 

 

Esta lista de hashtags existe também em outras línguas, por isso aproveite para interagir 

também com outros públicos internacionalmente!  
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2 - Organize eventos online ou off-line!  

#MuseumWeek é uma oportunidade para organizar eventos online ou off-line! Debates, 

oficinas de criatividade, master classes, performances musicais... Estimule a criatividade dos 

seus públicos! Você gostaria que nós divulgássemos os seus eventos? Inscreva-os nesta 

Agenda Aberta Especial:  

 
https://openagenda.com/museumweek-2020?lang=en  

 

 

 

Concerto com um quinteto feminino no Museum Nacional 

da República Honestino Guimarães, Brasília, Brasil, 

MuseumWeek 2019

  

 

Oficina de pintura de no Museu Mithlasmita, 

Madhubani, Índia, MuseumWeek 2019 

                                                      
                        Visita ao estúdio do artista                                                                     Com artistas da agência MTArt, MuseumWeek 2020 

                        Françoise Pétrovitch, MuseumWeek 2020  
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Segunda-feira, 7 de junho: #EraUmaVezMW 

O primeiro dia da #MuseumWeek 2021 começa com o tema “início”! Início de um livro, de 

uma música, de uma história, de uma era… Deixe a criatividade invadir você! Explore este 

tema e compartilhe os resultados! 

Ideias para museus 

Compartilhe anedotas sobre como teve início uma teoria, uma tendência artística ou 

sobre a origem de pessoas famosas! Compartilhe as primeiras linhas de um livro de 

sua biblioteca ou de sua loja! 

Ideias para o público 

Crie histórias e compartilhe o início delas com outras pessoas. Mergulhe em sua 

biblioteca, filme você lendo as primeiras linhas em voz alta  e depois compartilhe 

nas mídias sociais! 

 

 

Hashtags relacionadas: #incipit #beginning #birth #origin #root #prelude #start #flying 

#first #initial  

 

 

 

"Em busca do tempo perdido”, sessão de leitura com Laurent Lafitte na página da Comédia 

Francesa no Facebook.  
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Terça-feira, 8 de junho: #NosBastidoresMW 

Ah, os bastidores! Sem eles, não há espetáculo! Poder explorar aquilo a que você não tem 

acesso habitualmente, ver os tesouros escondidos. Eis um ótimo tema para o segundo dia 

da #MuseumWeek! 

Ideias para museus  

Deixe o público descobrir o cotidiano da sua instituição, seus bastidores e até, quem 

sabe, alguns segredos bem guardados! Se o seu museu está ou esteve fechado, 

agora é a hora de contar como a vida tem andado pelo seu lado. 

Ideias para o público 

Não hesite em falar com seus museus favoritos! Peça para dar uma olhadinha 

naquela sala dos fundos, para falar com os curadores das exposições ou para 

conhecer os seus lugares secretos! 

 

Hashtags relacionadas: #secret #decor #confidential #preparation #behindthescenes  

 

 

Ponto no século XVIII, Domínio público. 
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Quarta-feira, 9 de junho: #PelosOlhosDasCriancasMW 

Hoje é quarta-feira e é o dia das crianças! 

Ideias para museus  

Conte a história do seu museu pelos olhos de uma criança! Imagine um percurso ou 

a descoberta de uma exposição como as crianças a veriam em uma visita à sua 

instituição!  

Ideias para o público 

Em cada adulto há uma criança que quer apenas se expressar, que se maravilha, 

que se pergunta sobre o mundo ao redor de forma ingênua e autêntica. Deixe essa 

criança se expressar e compartilhe a sua voz! 

 

Hashtags relacionadas: #childhood #questions #surprise  

 

 

"Cambalhota", Candido Portinari, óleo sobre madeira, 1951. Coleção particular de João 

Candido Portinari. Arquivo visual no Projeto Portinari. 
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Quinta-feira, 10 de junho: #EurecaMW  

O quarto dia da #MuseumWeek é um tributo aos inventores e às invenções de todos os tipos, 

e especialmente a todos que adoram exclamar “Descobri!”. 

Ideias para museus  

A arte, a ciência e a história estão repletas de inventores, técnicas e descobertas que 

mudaram ou revolucionaram o mundo. Permita que os seus públicos as descubram 

também! 

Ideias para o público 

Seja qual for o seu campo criativo, compartilhe as dicas e truques que ajudam você 

a levar seus projetos adiante! Mostre a sua capacidade de invenção e a sua 

criatividade! 

 

Hashtags relacionadas: #solution #DIY #discovery #invention #success #tricks #FoundIt 
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Sexta-feira, 11 de junho: #LegendeIstoMW 

Esta sexta-feira é dedicada à diversão, à interação e à criatividade entre os museus e seus 

públicos online! 

Ideias para museus  

Desafie seus seguidores com conteúdo sobre o museu e seus acervos: "Como você 

chamaria esta pintura?”, "Dê um título para esta curiosa imagem científica!”, “Qual é 

o nome desta música?” 

Ideias para o público 

Siga seus museus favoritos e se divirta com eles. Que tal também chamá-los para 

brincar? 

 

Hashtags relacionadas: #legende #imagination #title #name #captions  

 

Claude Monet, Almoço na Grama, 1866, óleo sobre tela,  

130 × 181 cm. Moscou, Museu Estatal Pushkin de Belas Artes.  

 

Qual poderia ser seu outro nome?  

Eis a galáxia! NGC 2775.ESA/Hubble & NASA. Qual poderia ser seu nome?  
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Sábado, 12 de junho: #ArteEmTodaParteMW 

Arte, design, beleza e poesia podem ser encontrados em toda a parte, se você se 

dispuser a olhar com cuidado! Quem nunca encontrou formas familiares nas nuvens, 

nas folhas das árvores ou até em uma poça d’água? Hoje, vamos encontrar essas 

formas, fotografá-las, ou gravar um vídeo, e compartilhá-las! 

Ideias para museus 

Exprimindo um ponto de vista sobre o interior ou o exterior do edifício, sua 

arquitetura, ou simplesmente encontrando beleza e arte onde não necessariamente 

elas foram previstas, a equipe do museu responsável pela articulação com o público 

poderá mostrar sua criatividade e acrescentar ao local novos olhares. 

Ideias para o público 

Esteja você visitando o museu ou caminhando à volta dele, compartilhe a sua 

visão poética do mundo a sua volta! Arte e estética estão aí, bem do seu lado!  

 

Hashtags relacionadas:  #gestalt #beauty #StreetArt #iLoveDesign #design #Poesie 

#imagination #anthropomorphisms 
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Domingo, 13 de junho: #PalavrasProFuturoMW 

Deixe uma mensagem, uma foto, um vídeo, uma declaração para as futuras gerações 

ou até para você! 

Ideias para museums 

Explore a oportunidade de publicar mensagens para seus futuros visitantes! 

Você também pode imprimir formulários de feedback para serem 

preenchidos pelo público. 

Ideias para o público 

Esta é uma grande oportunidade para usuários e usuárias da internet de 

projetarem a si mesmos no futuro, ou mesmo de enviar declarações para as 

gerações que ainda virão! 

 

 

Hashtags relacionadas: #WordsForTheFutureMW, #ForTheFutureMW, #MemoryOfTheFutureMW, 

#TheWorldAfterMW, #ForFutureGenerationsMW, #MessageInABottleMW 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

okhistory.org  
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Partners  

 

 
UNESCO lançou a ResiliArt, um movimento global do qual participam profissionais 

culturais de todo o mundo e que destaca a situação atual das indústrias criativas por 

meio de discussões virtuais. A devastação causada em toda a cadeia de valor cultural 

terá um impacto de longo prazo na economia criativa; o movimento ResiliArt visa 

garantir que as conversas, o compartilhamento de dados e os esforços de defesa 

continuem por muito tempo após o fim da pandemia. Profissionais da indústria 

cultural são encorajados a se juntar ao movimento e a organizar discussões ResiliArt 

em suas respectivas regiões e setores, seguindo as diretrizes divulgadas ao público. 

https://en.unesco.org/creativity/activities/resiliart 

 

 

Ciente de que a arte tem o poder de iniciar o diálogo e a partilha, de nos unir e nos 

tornar mais fortes, o empresário e filantropo francês Fréderic Jousset criou, em 

novembro de 2019, a Art Explora, uma fundação filantrópica com ambições 

internacionais, nômades, que não colecionam e que são digitais. Renovando a 

promessa de democratizar a cultura, a Art Explora visa reduzir a divisão cultural, 

contando, em particular, com as tecnologias digitais e os dispositivos itinerantes para 

iniciar novos encontros entre as obras e um grande e diverso público, ao mesmo 

tempo apoiando a criação contemporânea e as instituições culturais. 

Todas as ações desenvolvidas pela Art Explora estão implantadas em vários 

territórios (França, Europa, o mundo) e giram sempre em torno da ideia de oferecer 

uma experiência artística única, mas também de compartilhar melhor, graças a 

dispositivos de mediação constantemente inovadores. 

 

https://www.art-explora.org  

 

 

 

Talkwalker oferece uma ferramenta de análise e monitoramento de mídia social e 

da web que permite a mais de 2.000 marcas e agências em todo o mundo otimizar 

suas estratégias digitais, entendendo as conversas em tempo real. 

 

http://www.talkwalker.com 

   

CloudGuide é o aplicativo líder em turismo global, proporcionando incríveis 

experiências interativas aos visitantes de museus e sítios de patrimônio cultural em 

todo o mundo. Mais de 1.200 sítios em 26 países confiam em nós para fornecer 

passeios on-line eficazes e fáceis de usar para seus monumentos, museus e locais 

históricos. Nossa motivação é promover viagens confortáveis, fáceis e inteligentes e, 

ao mesmo tempo, ajudar seu público a aproveitar ao máximo sua visita. A forma 

como os visitantes usam a tecnologia em locais culturais está mudando 

rapidamente; as gerações mais jovens, em particular, estão usando cada vez mais 

seus smartphones e dispositivos como fontes de informação e educação. Os 

aplicativos podem ser ferramentas excelentes para interagir com essa nova geração 

de visitantes e quanto mais simplificado o serviço, melhor - é por isso que, usando as 

estratégias mais eficazes, CloudGuide reúne todos os locais e monumentos culturais 

em uma plataforma única e simples de usar. 

 

https://www.cloudguide.me/ 

https://www.art-explora.org/
http://www.talkwalker.com/
https://www.cloudguide.me/


 

 

DOCUMENT FOR CULTURAL INSTITUTIONS  
 

Page 13 di 13 
 

Contatos & links  

E-mail  

contact@museum-week.org  

Websites  

https://www.museum-week.org  

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

Siga a #MuseumWeek em:  

https://www.facebook.com/MuseumWeekOfficial/ 

https://twitter.com/MuseumWeek  

https://www.instagram.com/museumweek/  

https://vk.com/museumweek  

https://www.weibo.com/museumweek  

https://www.youtube.com/channel/UCYFM-rHFKEjhJD2Tclgvt0g  

 


