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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ “101”



Το σύγχρονο μουσείο αποτελεί ένα χώρο εμπειριών, διάδρασης
και διάχυτης ψυχαγωγικής μάθησης. Είναι ένας ανοιχτός,
προσβάσιμος οργανισμός που εκτείνεται τόσο στο φυσικό όσο και
στον ψηφιακό χώρο, υπηρετώντας παράλληλα τους on site
(φυσικούς) όσο και τους on line επισκέπτες (του διαδικτύου). H
ψηφιακή τεχνολογία διευρύνει την ερμηνεία, αυξάνει την
εμπειρία, υπερβαίνει χρονικά και χωρικά όρια.

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση έστρεψε το ενδιαφέρον στην
(ούτως η άλλως επιτακτική) ανάγκη για την αξιοποίηση νέων
τεχνολογικών μέσων από πολιτιστικούς οργανισμούς και τον
εμπλουτισμό των καναλιών δραστηριοποίησης και προβολής τους.
Η παραγωγή βίντεο και ψηφιακού περιεχομένου καθώς και η
εστίαση σε ψηφιακές λύσεις για προσέλκυση κοινού μπήκε σε
πρώτο πλάνο. Live Streaming, online περιηγήσεις, ψηφιακές
εκθέσεις και καμπάνιες σε κοινωνικά δίκτυα διατηρούν ζωντανή
και ασφαλή την επαφή των πολιτιστικών οργανισμών με τα κοινά
τους.

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση 
έστρεψε το ενδιαφέρον των 
πολιτιστικών οργανισμών στην (ούτως ή
άλλως επιτακτική) αξιοποίηση νέων 
τεχνολογικών μέσων και τον 
εμπλουτισμό των καναλιών 
δραστηριοποίησης και προβολής τους. 

Η παραγωγή βίντεο και ψηφιακού 
περιεχομένου καθώς και η εστίαση σε 
ψηφιακές λύσεις για προσέλκυση 
κοινού μπήκε σε πρώτο πλάνο. Live 
Streaming, on-line περιηγήσεις, 
ψηφιακές εκθέσεις και καμπάνιες σε 
κοινωνικά δίκτυα διατηρούν ζωντανή 
και ασφαλή την επαφή των πολιτιστικών 
οργανισμών με τα κοινά τους.

η εμπειρία της Ψηφιακής Έκθεσης
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Το σύγχρονο μουσείο αποτελεί ένα 
χώρο εμπειριών, διάδρασης και 
διάχυτης ψυχαγωγικής μάθησης. 

Είναι ένας ανοιχτός, προσβάσιμος
οργανισμός που εκτείνεται τόσο στο 
φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο, 
υπηρετώντας τόσο τους on- site
(φυσικούς) όσο και τους on-line
επισκέπτες (του διαδικτύου). 

H ψηφιακή τεχνολογία διευρύνει την 
ερμηνεία, αυξάνει την εμπειρία, 
υπερβαίνει χρονικά και χωρικά όρια.Η παρουσίαση που έχετε στα χέρια σας 

δεν φιλοδοξεί να ορίσει επακριβώς την έννοια 
της ψηφιακής έκθεσης ούτε να εξαντλήσει 
τους ποικίλους και εν δυνάμει τύπους της -
παραθέτει όμως βασικές έννοιες και 
παραδείγματα που μπορούν να βοηθήσουν 
στην κατανόηση του ερμηνευτικού και 
προωθητικού αυτού μέσου.



Η αναπαράσταση των φυσικών 
χώρων εκθέσεων ή μνημείων γίνεται 
με φωτογράφηση υψηλής ανάλυσης 
και παρουσίασή τους μέσω υψηλής 
πιστότητας πανοραμάτων. 

Ο εικονικός επισκέπτης περιηγείται 
ελεύθερα ή με την καθοδήγηση ενός 
ψηφιακού ξεναγού στον χώρο και 
διαδρά με κάθε έκθεμα ή σημείο του 
μνημείου εισπράττοντας πλούσιες 
πληροφορίες με αφήγηση, εικόνες, 
μουσική, ήχους, διεγείροντας 
συναισθήματα και αναπτύσσοντας 
συνειρμούς.

εικονικός επισκέπτης
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Στην περιήγηση σε εικονικό χώρο 
ακόμη και ο χώρος είναι πλήρως 
πλασματικός. 

Μέσα από την εμβύθιση σε κόσμους 
με εξαιρετικά ρεαλιστική απεικόνιση, 
μπορούμε να αφηγηθούμε στον 
επισκέπτη οποιαδήποτε ιστορία σε 
όποιο βαθμό και με όποιο 
δραματουργικό μέσο επιθυμούμε. 
Η εμβύθιση μπορεί να γίνει και σε 
φυσικό χώρο (με ψηφιακά σκηνικά) 
και online. 

Και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε 
για εικονική πραγματικότητα (Virtual 
Reality VR)

εικονικός χώρος
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Σύμφωνα με τον R.S.Wurman, τον πατέρα της αρχιτεκτονικής της πληροφορίας, 
αυτή δομείται σε 5 άξονες με τα αρχιγράμματα L-A-T-C-H (Location, Alphabet, Time, Category, Hierarchy). 

Ένας πολιτιστικός οργανισμός 
μπορεί διακριτά ή συγχρόνως να 
“σερβίρει” τις συλλογές του στα 
κοινά του επιλέγοντας μία 
θεματολογία, παραθέτοντας 
αλφαβητικά ή με κάποια άλλη 
ιεραρχία τα εκθέματα, 
παρουσιάζοντας τα σε χρονογραμμή
ή σε χάρτη.

Τα εικονικά εκθέματα προβάλλονται 
με τη μορφή εικόνων, animation, 
ήχων και βίντεο, ενώ το περιεχόμενο 
είναι δομημένο σε διακριτές 
ενότητες, ώστε ο επισκέπτης να έχει 
τη δυνατότητα να επιλέξει την 
ενότητα που τον ενδιαφέρει ή να 
ακολουθήσει τη γραμμική ροή της 
αφήγησης

εικονικές εκθέσεις:
θεματικές, ιεραρχικές, χρονoλογικές 

αλφαβητικές, γεωγραφικές
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Το AR (Augmented Reality = 
επαυξημένη πραγματικότητα) 
επαυξάνει την πρόσληψη του 
πραγματικού με υπερκείμενες 
“συνθετικές” πληροφορίες που 
παράγονται από υπολογιστή.

Το MR (Mixed Reality = μικτή 
πραγματικότητα) βρίσκεται κάπου 
μεταξύ AR και VR, καθώς 
συγκεράζει τον πραγματικό και τον 
εικονικό κόσμο, όπως παιχνίδια για 
κινητά, που εντάσσουν εικονικούς 
ήρωες στον πραγματικό κόσμο.

AR, MR, XR Reality

Το XR (eXtended Reality= 
εκτεταμένη πραγματικότητα) είναι 
ένας γενικός όρος για τεχνολογίες 
που εμπλουτίζουν ή υποκαθιστούν 
την οπτική μας για τον κόσμο. 
Το XR περιλαμβάνει την επαυξημένη 
(AR), την εικονική (VR) και την μικτή 
(MR) πραγματικότητα.
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Η αφήγηση στα εκθέματα μπορεί να 
είναι “ραμμένη στα μέτρα” του 
επισκέπτη λαμβάνοντας υπόψη τα 
ενδιαφέροντα και τον χρόνο που έχει 
στη διάθεσή του αλλά και το ήδη 
γνωστικό του βάθος σε σχέση με αυτά. 
Οι επιμελητές των συλλογών 
αναλαμβάνουν να ξεναγούν στους 
θησαυρούς των οργανισμών μνήμης 
και να αναλύουν σε δραματοποιημένα 
video έργα τέχνης και συμφραζόμενα. 

Ακόμη και χωρίς ξεναγό με δυνατότητα 
επιλογής από τον χρήστη η ξενάγηση 
μπορεί να είναι πολυεπίπεδη
εντάσσοντας το έργο τέχνης μέσα στην 
εποχή του και ερμηνεύοντας την 
τεχνική και τα χαρακτηριστικά του 
καλλιτέχνη.

προσωποποιημένη/ 
πολυεπίπεδη ξενάγηση
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H ψηφιακή παρουσία σε 
υφιστάμενες μεγάλες πλατφόρμες 
με μεγάλη αναγνωρισιμότητα και 
αξιόπιστες υποδομές δίνει την 
ευκαιρία στους πολιτιστικούς 
οργανισμούς να κάνουν τις 
συλλογές τους πιο γνωστές στο ευρύ 
κοινό σε παγκόσμια κλίμακα.

Η συλλογική εγκυκλοπαίδεια 
Wikipedia, αποτελεί για το 
παγκόσμιο κοινό τη μοναδική 
εγκυκλοπαίδεια αναφοράς, καθώς 
στην διαδικτυακή αναζήτηση δίνει 
ένα από τα πρώτα αποτελέσματα στο 
χρήστη. Εμπειρογνώμονες της 
Βικιπαίδειας (Wikipedian in 
Residence) συνεργάζονται μαζί μας 
και με πολιτιστικούς οργανισμούς με 
σκοπό τον εμπλουτισμό των 
Wikimedia Commons μέσω της 
διάχυσης της μεθοδολογίας 
λημματογράφησης στο ευρύ κοινό, 
προσφέροντας νέες δυνατότητες 
προβολής και ανάδειξης του 
εκάστοτε πολιτιστικού περιεχομένου. 

H μοναδική και μεγαλύτερη 
Ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη 
Europeana προσφέρει στον πολίτη 
του κόσμου πρόσβαση σε 
εκατομμύρια βιβλία, χάρτες, 
ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, 
αρχειακά έγγραφα, πίνακες, ταινίες 
και υλικά προερχόμενα από εθνικές 
βιβλιοθήκες και πολιτιστικά ιδρύματα 
των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Προσφέρει ακόμη στους 
οργανισμούς μνήμης (Μουσεία, 
Βιβλιοθήκες και Αρχεία) διαρκή 
τεχνογνωσία και εργαλεία για τον 
ψηφιακό τους μετασχηματισμό. 

Η Google Arts & Culture βάζει τον 
επισκέπτη στο κέντρο της τέχνης και 
του πολιτισμού με περιεχόμενο από 
100άδες σημεία του πλανήτη και 
προβάλλει πλούσιο πολιτιστικό 
περιεχόμενο με εκπαιδευτική και 
ψυχαγωγική αξία για ευχάριστη και 
δημιουργική διάδραση με το ευρύ 
κοινό. 

mega platforms
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H εμπειρία του επισκέπτη 
εμπλουτίζεται με εκθέματα που τον 
καλούν να διαδράσει μαζί τους για 
να μάθει ή να κάνει πράγματα. Οι 
επισκέπτες διαλέγουν τον τρόπο που 
βλέπουν, ακούν και κατανοούν την 
τέχνη και τον κόσμο.

διαδραστικό έκθεμα
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Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 
σημείο άμεσης προσέγγισης κοινών, 
επιτρέποντας τον διαμοιρασμό 
περιεχομένου υψηλής ποιότητας, 
δράσεων και live γεγονότων του 
πολιτιστικού οργανισμού.

storytelling στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης

Ο οργανισμός αναπτύσσει έτσι έναν 
διαρκή διάλογο με το διαδικτυακό 
κοινό του τόσο πριν όσο και μετά 
από την επίσκεψή του σε αυτόν 
προσφέροντας νέες δυνατότητες 
επαφής με τις συλλογές, 
αφηγούμενος ελκυστικές ιστορίες 
πίσω από έργα και δημιουργούς, 
ενθαρρύνοντας διάδραση και νέες 
αναγνώσεις.

Συνδυάζοντας σχετικό περιεχόμενο 
με παρακίνηση για εμπλοκή μαζί με 
εργαλεία παρακολούθησης της 
κίνησης στα επιλεγμένα κοινωνικά 
κανάλια οι οργανισμοί προωθούν 
συλλογές αλλά και την ίδια την 
ταυτότητα τους σε ποικίλα κοινά και 
αντλούν στοιχεία για την ψηφιακή 
στρατηγική τους
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Η ψηφιακή έκθεση ακολουθεί την 
ψηφιακή διατήρηση και την 
τεκμηρίωση του πολιτιστικού 
αποθέματος και είναι η στιγμή όπου 
οι θησαυροί συναντούν το κοινό τους. 

Πρόκειται για έναν κορυφαίο 
σταθμό στον ενάρετο κύκλο ζωής 
της πολιτιστικής πληροφορίας. 

Ψηφιακή Έκθεση: η αποθέωση της Ψηφιακής Στρατηγικής

Η αποτελεσματική  διαχείριση της 
πολιτιστικής πληροφορίας στην 
ψηφιακή εποχή  είναι αντικείμενο 
της στρατηγικής του ψηφιακού 
μετασχηματισμού ενός πολιτιστικού 
οργανισμού.
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ακολουθούν 
παραδείγματα

ψηφιακών εκθέσεων

κάποιο είδος μπορεί 
να εκφράζει 
τον δικό σας φορέα

πατήστε εδώ 
και στείλτε 
“MORE”

mailto:DigitalExhibitions101@postscriptum.gr


εικονική επίσκεψη στο 
Θέατρο-Μουσείο του 
Νταλί, που βρίσκεται 
στο Φιγκέρες στην 
Ισπανία. 

περιήγηση 
στο «Μυστικό 
Παράρτημα» στο 
Άμστερνταμ, όπου 
διέμεινε για 2 περίπου 
χρόνια η Άννα Φρανκ εικονικός επισκέπτης

εικονικός χώρος

εν
δε

ικ
τικ

ά
 π

α
ρα

δ
εί

γμ
α

τα

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.annefrank.org/en/anne-frank/secret-annex/


«Tableaux Vivants –
Ζωντανοί Πίνακες»
εικαστική παράσταση 
στο Σούτρι, Ιταλία

Μουσική ξενάγηση στη  
Βασιλική Πινακοθήκη της 
Χάγης Mauritshuis

προσωποποιημένη/ 
πολυεπίπεδη ξενάγηση
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https://www.youtube.com/watch?v=nIeyulbiB0A
https://www.mauritshuis.nl/en/what-s-on/view-the-mauritshuis-with-your-ears/


Σειρά βίντεο ξεναγήσεων που 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια 
του lockdown, παραγωγή του 
Κρατικού Μουσείου της 
Ολλανδίας. 
Οι άνθρωποι του μουσείου 
παρουσιάζουν από το σπίτι τους 
τα αγαπημένα τους έργα

Μία περιήγηση στα ποικίλα 
ψηφιακά αρχεία της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής 
με πολλαπλές λέξεις 
κλειδιά και αφορμές

προσωποποιημένη/ 
πολυεπίπεδη ξενάγηση
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https://virtualmuseum.nationalopera.gr/
https://www.youtube.com/hashtag/rijksmuseumfromhome


Digitorial της θεματικής έκθεσης 
«Φανταστικές Γυναίκες: 
Σουρεαλιστικοί Κόσμοι από τη 
Meret Oppenheim στη Frida
Kahlo»

Εξερευνήστε το Αρχείο: 
Από το 1938, η Knoll συγκέντρωσε 
ανθρώπους και ιδέες για να 
δημιουργήσει εμπνευσμένα 
αντικείμενα και χώρους. Το αρχείο 
συνδέει αυτούς τους ανθρώπους, 
τα προϊόντα τους και τα γεγονότα 
που διαμόρφωσαν την Knoll. 
Εξερευνήστε το Αρχείο με τρεις 
τρόπους: Χρονολόγιο, Συνδέσεις 
και Πλέγμα.

θεματικές, ιεραρχικές, 
χρονoλογικές 
εικονικές εκθέσεις
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https://schirn.de/fantastischefrauen/digitorial/en/
https://www.knoll.com/story/discover-knoll/introducing-the-archive


Ψηφιακή έκθεση- αφιέρωμα στο 
έργο του Carel Fabritius, Η 
Καρδερίνα (The Goldfinch), 
1654, που βρίσκεται στη 
Βασιλική Πινακοθήκη της Χάγης 
Mauritshuis

Διαδραστικό χρονολόγιο στο 
Μουσείο Ερμιτάζ με έργα τέχνης 
και ιστορικά γεγονότα των 
περιόδων

θεματικές, ιεραρχικές, 
χρονoλογικές 
εικονικές εκθέσεις
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http://puttertje.mauritshuis.nl/en/a-little-bird-from-1654
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/history


Εκθέσεις για όλες τις αισθήσεις:
Η έκθεση ‘Smell the Art: Fleeting –
Scents in Colour’ της Βασιλικής 
Πινακοθήκης της Χάγης, 
περιλαμβάνει αρωματικά σπρέι 
που με το πάτημα ενός 
ποδοδιακόπτη, απελευθερώνουν 
τη μυρωδιά ενός πίνακα.

Εφαρμογή επαυξημένης 
πραγματικότητας 
που δημιουργεί 
μία ψηφιακή πόρτα 
στο «Υπνοδωμάτιο στην Αρλ» 
δωμάτιο του Βαν Γκόγκ

AR, MR, XR Reality
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https://www.youtube.com/watch?v=JjqlZQxiitc&ab_channel=ARLOOPAAugmented%2FVirtualReality
https://www.mauritshuis.nl/en/what-s-on/exhibitions/exhibitions-from-the-past/fleeting-scents-in-colour/


Tο Smithsonian στην διαθεματική αυτή 
έκθεση καλεί τους επισκέπτες των 
μουσείων του να στοχαστούν πάνω στην 
τέχνη και την τεχνολογία με τη βοήθεια 
της τεχνητής νοημοσύνης (AI)

Museum of the Hidden City, 
εφαρμογή επαυξημένης 
πραγματικότητας για την πόλη του 
Σαν Φρανσίσκο

AR, MR, XR Reality

εν
δε

ικ
τικ

ά
 π

α
ρα

δ
εί

γμ
α

τα

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/immerse-yourself-five-alternate-worlds-envisioned-leading-artists-180977990/
http://www.seehidden.city/


«Εικονική περιήγηση στην 
Αθήνα του 1842» Βασισμένη 
στο πρόπλασμα της Αθήνας 
του Ιωάννη Τραυλού, 
εκπαιδευτική τρισδιάστατη 
εφαρμογή εικονικής 
περιήγησης στην ιστορία των 
σπουδαιότερων κτηρίων και 
μνημείων της Αθήνας του 
1842

Ψηφιακές τέχνες και 
τελετουργίες ευεξίας:
Art With Rinkan Sauna έκθεση
στο Τόκιο η οποία συνδυάζει 
την τέχνη με την εμπειρία της 
σάουνας.

AR, MR, XR Reality
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https://www.youtube.com/watch?v=i4Kc2V6MhVA&t=13s&ab_channel=teamLab
https://athenscitymuseum.gr/educationalprograms_el/


Κινέζικοι θησαυροί 
σε ευρωπαϊκά 
Μουσεία αναρτημένα 
στην Europeana

H Ιστορική Ζωγραφική 
της Εθνικής μας Πινακοθήκης 
στο Google Arts&Culture
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https://artsandculture.google.com/exhibit/19th-century-the-painting-of-the-independent-greek-state/cALSWPvL-NQsKw
https://www.europeana.eu/en/chinese-heritage


Πανεπιστήμιο του Ορεγκον, 
αξέχαστες διαδραστικές εμπειρίες 
για υποψήφιους φοιτητές και τις 
οικογένειές τους, καθώς και για 
τους αποφοίτους που 
επιστρέφουν

Σχολειο Φράνκλιν στην 
Ουάσιγκτον, Μέσα από δέκα 
διαδραστικές εμπειρίες, οι 
επισκέπτες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τις φωνές τους 
για να αλληλεπιδράσουν με 
εκθέματα, που εξηγούν τι σημαίνει 
η γλώσσα.

διαδραστικό
έκθεμα
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https://www.localprojects.com/work/museums-attractions/planet-word-museum-of-words-and-language/
https://secondstory.com/work/ford-alumni-center


Συνεργασία του 
Βρετανικού Μουσείου 
με Hootsuite για real-
time απόκριση στους 
χρήστες που 
ακολουθούν το 
μουσείο στα κοινωνικά 
μέσα

Το μουσείο Getty, στο Λος
Άντζελες προσκάλεσε τους 
ακόλουθούς του μέσα από 
τα κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης να 
αναδημιουργήσουν ένα 
έργο τέχνης με αντικείμενα 
(και ανθρώπους) στο σπίτι 
τους. 

storytelling
στα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης
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https://www.youtube.com/watch?v=IxM8QDcaNoc
https://shortyawards.com/13th/gettymuseumchallenge


we create value for cultural organizations

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ “101”

στείλτε “MORE”
στο DigitalExhibitions101@postscriptum.gr

mailto:DigitalExhibitions101@postscriptum.gr
mailto:DigitalExhibitions101@postscriptum.gr

