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ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«2GETHER» 

Πρόγραμμα «2gether» 
Ένα νέο συμμετοχικό, βιωματικό εργαστήριο παραγωγής και

ανάδειξης της σύγχρονης τέχνης. 

 Εικονικό μουσείο με θέμα την ανθρώπινη μορφή, σε ένα ιδιαίτερο
ταξίδι με σταθμούς το Παρίσι, τη Μόσχα και την Ελλάδα
Δυνατότητα 3D περιήγησης σε περιβάλλον εικονικής
πραγματικότητας (virtual reality)
Ψηφιακοί χαρακτήρες (animated avatars) ως ξεναγοί και
συνοδοιπόροι
Πλατφόρμα πληθοπορισμού
Συμμετοχή, διάδραση, σχολιασμός και δυνατότητα διαμοιρασμού σε
πραγματικό χρόνο
Νέες πρωτότυπες web εκθέσεις, οργανωμένες από το ίδιο το κοινό

«2gether» είναι ο τίτλος του νέου συμμετοχικού και βιωματικού εργαστηρίου
παραγωγής και ανάδειξης της σύγχρονης τέχνης που βρίσκεται στη φάση
σχεδιασμού και παραγωγής, με εταίρους το MOMus, το Εθνικό Κέντρο
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και την Εταιρεία Νέων
Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας Hypertech, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας, με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ένα εικονικό μουσείο με τη δυνατότητα 3D
περιήγησης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και μια
πλατφόρμα πληθοπορισμού (crowd sourcing) που θα λειτουργεί ως βήμα
προβολής και προώθησης νέων καλλιτεχνών, καθώς και συλλογής δεδομένων
που συνδέονται με τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις των χρηστών.

 Δείτε το βίντεο παρουσίασης και πληροφορίες για το πρόγραμμα
εδώ https://bit.ly/2RRViJF και στην ιστοσελίδα http://www.2gether-project.gr 
  
Το πρόγραμμα «2gether» θα είναι διαθέσιμο στο κοινό το καλοκαίρι του 2022.
Μένουμε συντονισμένοι... «2gether»!
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 Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (συντ.MOMus) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΦΕΚ 188/

5.11.2018) , έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τον φορέα συναποτελούν το Μουσείο

Μοντέρνας Τέχνης (πρώην Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης), το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (πρώην Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης), το Μουσείο

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (πρώην Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης) και το Μουσείο ‘Αλεξ Μυλωνά, φιλοδοξώντας

να δώσουν διεθνώς από κοινού το στίγμα τους στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, τη φωτογραφία, τις πειραματικές τέχνες και τη γλυπτική. Το MOMus είναι ο

υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από το MOMus, πατήσετε Unsubscribe  

 Mπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τη

νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και τους είδους της επεξεργασίας. Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που

μας δίνετε έτσι ώστε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά μας δελτία και τα νέα μας. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας

ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε αποστολή ενημερωτικού δελτίου αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του φορέα, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο

ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ έχετε

δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα

των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη

αποφάσεων και στην κατάρτιση προφιλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των

παραπάνω δεδομένων.


