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Τα Ευρωπαϊκά βραβεία Museums in Short 
σε δύο ελληνικά Μουσεία
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ο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Κυθήρων βραβεύτηκαν στον 

5ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό του Museums in Short, 
που αφορά την παραγωγή σύντομων βίντεο από 
και για Μουσεία. 

Το πρώτο βραβείο Museums in Short 2018 στην 
κατηγορία της προώθησης απέσπασε το βίντεο 
από το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας με τίτλο «Tra-

cing the footsteps of human society» (Εντοπίζοντας 
τα ίχνη της ανθρώπινης κοινωνίας), ενώ η δεύτερη 
ελληνική συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, 
το animation φιλμ από το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Κυθήρων «I am the Leon of Kythera» (Είμαι ο Λέων 
των Κυθήρων), κέρδισε την πρώτη θέση στις 
προτιμήσεις του κοινού, μετά την ηλεκτρονική 
ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρ-

μα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού. 
Συνολικά, 49 Μουσεία από 20 
ευρωπαϊκές χώρες πήραν μέρος 
στον 5ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό του 
Museums in Short. Η επιτροπή, 
αποτελούμενη από επαγγελματίες 
Μουσείων, ΜΜΕ και βίντεο, επέλεξε 
12 φιναλίστ, που κατανεμήθηκαν σε 
τρεις κατηγορίες, οι οποίες αφο-
ρούσαν την προώθηση (promotio-
nal), τα εκθέματα (exhibits) και το α-
φήγημα (storytelling). 
«Η τελική πράξη -η τελετή απονο-
μής- πραγματοποιήθηκε στο Πιράν 
της Σλοβενίας για δεύτερη φορά 
στη σειρά, με τη βοήθεια των τοπι-
κών εταίρων. Η εκδήλωση, από τη 
στιγμή που έγινε σε μία από τις 
ιστορικές πλατείες του Πιράν, ήταν 
ανοικτή στο κοινό. Έτσι, οι εκπρό-
σωποι των Μουσείων, των παραγω-
γών και της επιτροπής ενώθηκαν με 
πολλούς επισκέπτες της πόλης» 
όπως δήλωσε μετά την τελετή η 
Andreja Richter, επικεφαλής του 
Φόρουμ Σλαβικών Πολιτισμών (Fo-
rum of Slavic Cultures), εκ των διορ-
γανωτών του διαγωνισμού. 
Ως προς τους άλλους νικητές, 
στην κατηγορία των εκθεμάτων το 
πρώτο βραβείο Museums in Short 
απέσπασε το Μουσείο Βαν Γκογκ 
από το Άμστερνταμ (Ολλανδία) με 
το φιλμ «Seeing with a Japanese 
Eye» (Βλέποντας με μία ιαπωνική 
ματιά), ενώ στην κατηγορία του 
αφηγήματος το βραβείο πήγε στο 
βίντεο «Rural Worlds» (Αγροτικοί Κό-
σμοι) που εκπροσώπησε το Μουσείο 
Πολιτισμών της Ευρώπης και της 
Μεσογείου από τη Μασσαλία (Γαλ-
λία).
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Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας.

Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων.
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