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Τα μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού:
Το μέλλον της παράδοσης
ΠΡ Ογ Ρ Α ΜΜΑ

Για το 2019 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM, International Council of Museums) έχει επιλέξει το θέμα:
Τα Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού:
Το μέλλον της παράδοσης
Τα Μουσεία, εκτός από την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που επιτελούν, έχουν εξελιχθεί στις μέρες
μας σε κομβικά σημεία επικοινωνίας λαών και πολιτισμών. Αναπτύσσουν συνεργασίες και δημιουργούν δίκτυα ανταλλαγής
ιδεών και εμπειριών. Διαφυλάσσοντας με σεβασμό την ιστορική
μνήμη και την παράδοση αναζητούν νέους προσανατολισμούς
για να εμπνεύσουν τον σύγχρονο άνθρωπο και να υπηρετήσουν
τις ανάγκες του. Στο πλαίσιο αυτό τα Μουσεία με τις πολύπλευρες δράσεις τους προσπαθούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και να επιτύχουν τη δύσκολη
ισορροπία μεταξύ κληρονομιάς και καινοτομίας συμβάλλοντας
στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος.
Με αφορμή τον εορτασμό της φετινής Νύχτας Μουσείων, το
Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, σε συνεργασία με τον
ιστορικό κ. Χάρη Τζάλα και τις καλλιτεχνικές ομάδες του
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ενώνουν το παρελθόν με το παρόν και
το μέλλον, μέσα από αρχειακά τεκμήρια, ζωγραφική, φωτογραφία, βίντεο, μουσική και κατασκευές.

ΕΚδΗλΩΣΕΙΣ
18:00-24:00
Εικαστική εγκατάσταση του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη (αίθριο)
«Αναγέννηση»
Έκθεση φωτογραφίας του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με τον φωτογράφο Siryo Nave (αίθριο)
«H περιπέτεια του σώματος: Αναγέννηση»
Έκθεση αφισών από το ιστορικό αρχείο του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (αίθριο)
«ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 30 χρόνια αφίσες»
Μόνιμες εκθέσεις του ΙΑ/ΕΤΕ (ισόγειο)
«Η ΕΤΕ μέσα από τα αρχειακά τεκμήρια και τις συλλογές της»
«Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος.
Μια διαδρομή, 1822-2002»
18:00-19:30 (αίθριο)
Βιωματικό εργαστήρι μουσικών οργάνων. Κατασκευή βροχοποιού και χειροτύμπανου από το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.
19:30-20:00 (3ος όροφος)
Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης του Ιστορικού Αρχείου της
Εθνικής Τράπεζας «H εποχή του Πολυθεάματος»
20:00-20:30 (ισόγειο)
Εγκαίνια και ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Περιδιαβαίνοντας και ανακαλύπτοντας την αρχαία Αλεξάνδρεια μέσα από
χαρακτικά και χάρτες 15ου έως 19ου αιώνα»

21:00-21:30 (αίθριο)
Χαιρετισμοί-ομιλίες για τα 30 χρόνια ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.
21:30-22:00 (αίθριο)
Προβολή ταινιών μικρού μήκους απο το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με την καλλιτεχνική ομάδα ANIMASYROS:
«H περιπέτεια του σώματος: Αναγέννηση»
«Ζεις μια φορά, αλλά δεν έχεις μόνο μία ευκαιρία»
22:00-23:30 (αίθριο)
Μουσικό δρώμενο. Το συγκρότημα των μελών του Κέντρου
Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θα
παίξει τραγούδια έντεχνα ελληνικά, παράλληλα η Κρουστωδία με μέλη του συγκροτήματος Encardia θα μας ταξιδέψουν
με τραγούδια από τις μουσικές του κόσμου.

Οι περιοδικές εκθέσεις θα είναι επισκέψιμες
από 18 Μαΐου έως 18 Ιουνίου
Δευτέρα-Tρίτη 10.00-13.00
Tετάρτη-Πέμπτη 17.00-20.00
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