Moving-museum
muzeul în continuă mișcare

UN FEL DE MUZEU-CAMELEON
muzeul care se transformă/modifică în funcție de ce
dorește comunitatea să mai experimenteze ori să mai
cunoască
sau
care se resetează tematic în ton cu marile teme
contemporane ale societății/lumii

Muzeul își schimbă identitatea și își reconceptualizează expunerea permanent,
după o anumită perioadă de timp, în exact acel moment când tema inițială își
consumă interesul în fața comunității sau al vizitatorilor.
Muzeul care expune pe măsură ce își dezvoltă un nou conținut și
colectează/proiectează obiecte pentru o nouă temă sau destinație – poate
deveni oricând un Muzeu al Tehnicii sau un Muzeu al Comunismului.

Poziționat între muzeul clasic și cel al unui spațiu
alternativ pentru experimentare și contact cu mediul
creativ

Vom aprecia clasicul doar în creația literară și cinematografică.
În ce ne privește, vom fi primul muzeu din Europa care se va
transforma mereu în funcție de dinamica societății și de
evoluția comunității din punct de vedere tehnologic, social și
cultural. Ne adresăm oricui dorește să participe la
configurarea unei experiențe muzeale memorabile, dar dorim
în același timp să învățăm împreună cum să privim și să
interpretăm obiectele și lumea pe care o compun.

Obiective cu bătaie lungă
•

Să mai atenueze din diferențele de evoluție, pe anumite
compartimente, dintre muzeele din lume și cele din România,
mai ales în zona de accesibilitate, adaptare la agenda digitală,
de interacțiune cu publicul și de relaționare cu comunitățile de
creatori;

•

Să dezvolte permanent și să întrețină un eco-sistem creativ ce
constă din resurse umane valoroase aflate în permanent
contact pentru procesele de planificare și de conceptualizare a
expozițiilor, din resurse materiale moderne utilizate pentru
designul expozițiilor și din parteneriate strategice de creștere cu
actori ce pot aduce valoare adăugată muzeului, inclusiv resurse
financiare;

•

Să inoveze permanent la nivelul expunerii și a relaționării dintre
obiecte/materiale/instalații/tehnologii.

NEVOILE ÎN ÎNTÂMPINAREA CĂRORA VINE ACEST MUZEU
•

Configurarea unui spațiu muzeal unde artiștii și publicul să interacționeze în mod
practic cu teme și colecții care intră în sfera lor de preocupări și de nevoi de
învățare

•

Suplinește lipsa unui muzeu care să acopere istorii și domenii semnificative sau
care să ofere informații vizuale și narative specifice unui anumit tip de conținut
pentru care nu există nici un fel de valorificare muzeală – comunismul, arhitectura,
fotografia, știința, tehnologia digitală, corupția etc.

•

Nevoia unui muzeu în care comunitatea muzeală și cea creativă să colaboreze, să
experimenteze, să inoveze și să testeze soluții expoziționale originale, inedite, sau
să dezvolte soluții tehnice și tehnologice de valorificare a oricărui tip de
patrimoniu.

•

Adaptarea la o nouă tendință contemporană care transformă muzeul într-o clasă
de școală pentru derularea celor mai interactive și plăcute procese de învățare
aplicată ce folosește toate simțurile.

•

Inexistența unui spațiu de muzeu care să devină platformă oficială pentru creativii
debutanți ce doresc să-și dezvolte propriul public și propria clientelă – muzeul le
prezintă contribuțiile creative din interiorul proiectului expozițional oferit spre
vizitare

De ce acest muzeu este unul practic și
revoluționar?

Muzeu ce va prezenta in cicluri anumite teme precum comunismul în
România sau istoria fotografiei – astfel informația se fixează mai bine în
minte și poate fi procesată mai eficient sub diferite forme (educativă,
interactivă, contemplativă, documentare/cercetare); este mult mai obositor
pentru minte să cuprindă deodată o întreagă istorie sau o temă complexă
prezentată prin intermediul unei singure expoziții (uneori vizitarea unui
muzeu al științei, în câteva ore, în care sunt etalate sute de experimente și
inovații în același timp devine un chin psihic și implică un efort fizic uriaș).

De ce acest muzeu este
unul practic și
revoluționar?

Testează prototipuri și soluții expoziționale pe diferite teme, la cerere sau
din proprie inițiativă, și le oferă spre exploatare, la cheie, muzeelor și
spațiilor expoziționale alternative, în funcție de solicitare și de interes –
kituri expoziționale complete incubate în ”laboratorul” muzeului.
Dorești să vezi care este cel mai prizat concept pentru un Muzeu al
Copilului? Vino și testează-ți soluțiile la noi!

Muzeu conectat la realitățile sociale, economice și culturale, un
muzeu care va comunica permanent cu propriul său public

Spațiu-suport pentru creativii care doresc să-și folosească
propriile idei inspirate din expunerile muzeului sau pentru
inovare în zona produselor și a serviciilor generate în beneficiul
acestui muzeu

Spațiu de creație și de incubare a ideilor. Co-working
space

Testarea și experimentarea de tehnologii de ultimă
generație

Muzeul este parte a unui eco-sistem creativ pe care îl
întreține și îl dezvoltă permanent
Producția se bazează din colaborarea in situ cu creativii
așezați în spațiul NOD, cu precădere
Circuit intern de interacțiune și de producție care va
utiliza materialele casei pentru orice tip de producție
destinată muzeului

Muzeul va deveni și un tip de show-room pentru creația
internă, un spațiu ”smart” de promovare a designului și
a creației contemporane, a serviciilor din zona
tehnologică și tehnică dezvoltate sau patentate de NOD

Pe cine țintim?
• Muzee

• Deținători ai unor spații alternative de expunere
• Comunități creative – designeri de tot felul, artiști vizuali, techs,
publicitari, arhitecți, editori, producători din zona gastronomică, breslași
inventivi - organizați sau freelanceri, antreprenori rodați sau în faza de
start-up
• Artiști debutanți cu licența abia luată
• ONG-iști din zona pedagogiei muzeale, a educației pentru toate vârstele
• Public curajos și dornic de interacțiuni creative cu zona muzeală ori simpli
consumatori culturali, interesați de spații pentru experimentare și pentru
învățare activă
• Achizitori soluții de design pentru prezentarea unui obiect sau produs
• Corporații doritoare de asocieri de imagine cu puncte culturale inovative și
prizate

Ce oferim?
•

Expoziții deschise publicului și oportunități de interacțiune creativă cu comunitatea

•

Spații de prototipare și testare soluții expoziționale pe diferite teme sau de expunere

•

Kituri expoziționale tematice la cerere sau incubate în muzeu

•

Împrumuturi de expoziții conceptualizare și dezvoltate în muzeu

•

Produse de design, IT (game, aplicații pedagogice sau de valorificare a unui artefact)
sau creații artistice inspirate de expoziții planificate și organizate în muzeu rezultate
din colaborarea cu comunitățile creative (muzeu–studio creativ)

•

Kituri pedagogice ce pot fi utilizate în muzee, spații de expunere neconvenționale și
galerii de artă

•

Rezidențe pentru creativi, curatori și muzeografi pentru inspirație

•

Spații de lounge cultural și de delectare gastronomică prin asociere cu producători și
antreprenori din NOD

•

Programe educative în muzeu pentru categorii diverse de public

•

Spații de conferințe și de evenimente cu stil

