O echipă de elevi din Sighet va crea un proiect digital pentru Noaptea Muzeelor 2020
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Joi, 22 Octombrie 2020 11:05 -

Noaptea Muzeelor anunță câștigătorii apelului de proiecte „Animații, Puzzle, Investigații... Vino
și te joacă cu colecțiile la muzeu!” dedicat tinerilor creatori digitali din școlile și liceele din țară.
Lansat în premieră în acest an de către Rețeaua Națională a Muzeelor din România, sub marca
Noaptea Muzeelor, concursul național de creații pentru echipele de elevi s-a bucurat de un real
interes, cu nu mai puțin de 32 de înscrieri de propuneri originale, care pun în valoare
patrimoniului local muzeal și îl reinterpretează inovativ sub formă de producții digitale.

Datorită numărului mare de proiecte depuse, precum și a valorii foarte ridicate și apropiate
între aplicații, Rețeaua Națională a Muzeelor a decis suplimentarea finanțării. Astfel, pe lângă
cele 7 proiecte anunțate inițial ca eligibile pentru finanțare, RNMR va sprijini și inițiativa Palatului
copiilor din Tulcea.

Proiectele care vor primi sprijin financiar și logistic pentru implementare anul acesta sunt
următoarele:

1. Proiect „Culoarea e mișcare” - Liceul de Artă „Nicoale Tonitza” București; Partener:
Muzeul Național al Țăranului Român;

2.
Proiect „Ultimele zile ale lui Maniu” - Colegiul Național Dragoș-Vodă din
Sighetu-Marmației; Partener: Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței
Sighet;

3. Proiect „Estetica ceramicii” - Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău; Partener:
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău

1/3

O echipă de elevi din Sighet va crea un proiect digital pentru Noaptea Muzeelor 2020
Scris de Sighet Online
Joi, 22 Octombrie 2020 11:05 -

4. Proiect „O lume fascinantă în cristalul de sare” - Școala Profesională Bălțești & Școala
Gimnazială Podenii Vechi (proiect comun), județul Prahova; Partener – Muzeul Județean de
Științele Naturii Prahova și Muzeul Sării din Slănic;

5. Proiect „Scoarța” - Școala Gimnazială 1 Cuza-Vodă, Călărași; Partener - Muzeul Dunării
de Jos, Călărași, Secția de Etnografie și Artă Populară;

6. Proiect „Festinul chipurilor fără glas” - Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu;
Partener: Muzeul Național Brukenthal, Sibiu;

7. Proiect „Dancing Queen” - Școala Gimnazială Sântandrei Bihor; Partener: Muzeul
Orașului Oradea;

8. Proiect „Epopeea unui inel” - Palatul Copiilor din Tulcea; Partener: Muzeul de Istorie și
Arheologie Tulcea;

Toate cele 8 proiecte vor fi susținute atât financiar de către Rețeaua Națională a Muzeelor,
precum și cu medierea accesului la colecțiile și la resursele muzeelor partenere. Proiectele
realizate vor fi prezentate în preajma datei de 14 noiembrie 2020 în mediul virtual, exclusiv pe
canalele de promovare, comunicare, informare sau prezentare online.

Pentru celelalte 24 de proiecte depuse de echipele de elevi în apelul „Animații, Puzzle,
Investigații... Vino și te joacă cu colecțiile la muzeu!” vor fi identificate surse de finanțate pentru
ediția 2021 a Nopții Muzeelor.

Pe 14 noiembrie 2020, Noaptea Muzeelor propune publicului la nivel național activări
muzeale, instalații de artă, producții video dedicate sau proiecte culturale organizate atât în
muzee sau spații alternative, cât și în mediul virtual. În contextul pandemiei, evenimentele și
expozițiile din muzee sau spații culturale se vor desfășura cu respectarea normelor și
recomandărilor oficiale aflate în vigoare în fiecare localitate.
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Inițiat în urmă cu 16 ani de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța, patronat de Consiliul
Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor, Noaptea Muzeelor este
organizată anual pe plan european, iar în România de către Rețeaua Națională de Muzeelor
(RNMR), fiind un eveniment cultural așteptat de public de fiecare dată cu mare interes.

Organizatori: Rețeaua Națională a Muzeelor din România, Noaptea Muzeelor

Finanțator: Administrația Fondului Cultural Național

Partener media principal: Europa FM

Parteneri media: AGERPRES, Agenția de Carte, Bucureștii Vechi și Noi, Bookhub, Bursa.ro,
Calendar evenimente, calatoriaperfecta.ro, catchy.ro, CAȚAVENCII, Fashion Premium
Magazin, Good News, Hotnews, I-tour, IQool, miscareaderezistenta.ro, modernism.ro,
MovieNews, Observatorul cultural, playU.ro, Radar de media, Radio România Cultural,
RADOR, Revista Psychologies, Revista Zeppelin, Spotmedia.ro, urban.ro, Zile și nopți.

Mai multe informații pe www.noapteamuzeelor.org
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