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Em um mundo hiperconectado e hiperglobalizado, no qual a 
consciência e as esperanças estão sendo construídas online,  
em um mundo complexo, que se transforma rapidamente e que 
enfrenta enormes desafios que dizem respeito a toda a humanidade, 
acreditamos que as organizações culturais desempenham um papel 
fundamental. Elas podem acompanhar o público nessas mudanças, 
preparar e estruturar mentes, ser o cadinho de sociedades mais ágeis 
face às mudanças trazidas pela tecnologia digital, ser o catalisador de 
sociedades mais criativas e mais envolvidas com seus próprios futuros. 
Por isso, em 2022, a MuseumWeek será dedicada ao tema "cultura, 
sociedade e inovação".
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Nesse contexto, na edição 2022 nos concentraremos particularmente em 
dois universos que merecem e precisam de investimento:  

Nas instituições culturais: que funções elas devem ocupar hoje e qual o 
papel da tecnologia nessas mudanças? Qual é o papel delas com relação ao 
público conectado? Elas deveriam se fazer presentes no metaverso?  Que 
usos os museus podem fazer da realidade aumentada?  

Na criação: o Blockchain e os NFTs estão agitando o mundo das artes, em 
particular o de artistas, criadores de conteúdo e galerias. O artista, agora, 
parece poder se tornar independente das galerias. Como os papéis de 
ambos irão se transformar?

2022
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O papel da nona edição da MuseumWeek será, portanto, criar: 

Uma oportunidade para que as organizações culturais abordem temas sociais e para 
que estimulem a percepção do público conectado compartilhando conteúdo histórico, 
científico, artístico etc. ao longo da tradicional campanha "7 dias, 7 temas, 7 hashtags"; 

A oportunidade para que os profissionais da cultura dialoguem a respeito da inovação 
cultural e falem sobre a própria razão de ser na era digital organizando palestras, 
masterclasses, tutoriais e outros "momentos digitais". 

Tópicos-chave: Democratização da arte e da criação; Arte e NFTs; Metaverso; 
Realidade Virtual; Realidade Aumentada e Museologia; Redes Sociais e a Mediação 
Cultural; Inclusão Digital; Campanhas sobre Escuta Social e Cultura Digital; Acesso 
Universal à Cultura.

2022
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A seguir você encontrará a hashtag que rege cada um dos dias da 
MuseumWeek. Nas suas publicações, use sempre a hashtag principal, em 
inglês, juntamente com a do evento, #MuseumWeek. Mas, 
complementarmente, você poderá usar outras hashtags relacionadas, como nos 
exemplos que verá nas próximas páginas, em português e/ou em outros 
idiomas, conforme os públicos que quiser alcançar. Lembre-se de verificar as 
melhores hashtags cada mídia social que você estiver utilizando. 

Hashtag principal: aqui estará a hashtag que você deve sempre utilizar, juntamente com a principal, 
#MuseumWeek. Você também pode usar hashtags relacionadas para enriquecer sua publicação e aumentar 
as chances de que ela seja encontrada.

HASHTAGS: COMO UTILIZAR



Neste dia, mostre as ações particularmente 
inovadoras que foram realizadas por sua 
instituição, seja online ou offline, visando 
promover e dar acesso à cultura. Ao mesmo 
tempo, destaque a inclusão, a diversidade e a 
igualdade. 

Hashtags relacionadas

#inovacao  #impactosocial #equidade

#CulturaParaTodos #diversidade #AcessoaCultura

#inovacaoMW

INOVAÇÃO & CULTURA
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13 JUNHO

#maquinas

#tecnologia #algoritmo

#robos #RealidadeAumentada #metaverso

#InteligenciaArtificial



#MinhasCriacoes

#ArteNFT

#criativosMW

#MinhaMusica

#MinhaArte

CRIADORES

#MinhasCancoes

#MeusReels

#MinhasPinturas
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Hashtags relacionadas

Neste dia, convidamos artistas e criadores 
de conteúdo a se expressarem e 
incentivamos os museus a 
desempenharem o papel de curadores 
virtuais, criando playlists e stories a partir 
de criações de seus próprios públicos!



Mais do que nunca questões a respeito da liberdade 
estão sendo levantadas em nossas sociedades, 
como os acontecimentos da contemporaneidade 
mostram regularmente. Eis aqui um tema que 
galerias, livrarias, arquivos e museus podem 
explorar largamente com seus públicos.

#liberdadeMW

LIBERDADE

© Freedom, by BenBen
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#liberdade #democracia #DireitosCivis

#LiberdadeDeExpressao

#LiberdaDedeInformacao

Hashtags relacionadas

#MuseusNaoSaoNeutros



A forma como a sexualidade é tratada na internet é 
frequentemente problemática. É hora das 
instituições culturais abraçarem este tema e 
compartilharem com seus públicos informações 
culturais e científicas a eles relacionadas. O assunto 
sexualidade não pertence à indústria pornográfica!  
Este dia também é uma oportunidade para artistas 
e criadores de conteúdo publicarem, por meio de 
sua arte, informação que desconstrua estereótipos.

#sexualidade

#prazer

#sexualidadeMW

#genero

#MuseusNaoSaoNeutros

SEXUALIDADE

#amor #emocoes © Three lovers, Théodore Géricault, J. Paul Getty Museum, , altered by BenBen
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Hashtags relacionadas



Este é um gigantesco assunto social: o futuro do planeta 
Terra e o esgotamento dos recursos não-renováveis. 
Neste dia, mostre como a sua instituição está envolvida 
na luta contra o aquecimento global e compartilhe 
conteúdo digital que possa aumentar a conscientização a 
respeito deste tema crucial.

 #planeta

#PlanetaTerra #CriseClimatica

#MuseusNaoSaoNeutros #futuro #ExploracaoEspacial #clima

#MudancaClimatica

MEIO AMBIENTE

© Africa and Europe from a Million Miles Away, NASA, , altered by BenBen
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#LutaPeloClima #SextasPeloClima

#meioAmbienteMW

Hashtags relacionadas



As mídias sociais habitualmente apresentam "frases 
de sabedoria" com o objetivo de conduzir as pessoas 
através do "cipoal" que é a vida. Museus podem 
compartilhar lições de vida inspiradas em grandes 
artistas, cientistas e pensadores. Neste dia, o público 
é convidado a responder e a publicar suas próprias 
lições de vida.

#frases

#motivacao

#licoesdevidaMW

#maximas

#FrasesInspiradoras #aprendizado

#proverbios

#Sabedoria#QualidadeDeVida

LIÇÕES DE VIDA
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Hashtags relacionadas



É o último dia da MuseumWeek, quando você 
poderá explorar o tema da dança como símbolo 
de renascimento, de renovação da vida! Convide 
o público a criar sessões de dança, seja online ou 
em seu endereço físico. Explore o tema da dança 
simbolicamente!

Hashtags relacionadas

#danca  #renascimento #DancaECultura

#dancaMW

#AmoDancar

#DancandoPorAi #renovacao  #DesafioDaDanca #QuemDancaEMaisFeliz

DANÇA
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© Henri Matisse, La danse (first version) , MoMA
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A #MuseumWeek também disponibiliza uma agenda global para divulgação de 
eventos organizados pelas instituições participantes, durante ou um pouco 
antes do evento. Basta preencher o formulário no link abaixo. 

O texto, porém, precisa ser em inglês para garantir maior alcance e melhor 
desempenho de busca. 

Se quiser, abaixo do texto em inglês você pode acrescentar a versão em 
português. 

https://openagenda.com/museumweek 

OPEN AGENDA

https://openagenda.com/museumweek

