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ΘΕΜΑ
Δοχείο δωρεών για Μουσείο Μπενάκη
ΠΛΑΙΣΙΟ
Το Μουσείο Μπενάκη, όπως και πολυάριθμα ανά τον κόσμο αντίστοιχα μη
κερδοσκοπικά ιδρύματα, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις δωρεές των επισκεπτών
του. Οι δωρεές καταθέτονται σε ειδικά κατασκευασμένα δοχεία στην είσοδο των
μουσείων και συγκεντρώνονται περιοδικά από το προσωπικό. Τα δοχεία αυτά είναι
συνήθως ορθογώνια κουτιά ουδέτερης σχεδίασης, συνήθως διαφανή για να
φαίνονται οι δωρεές, και φέρουν μία οπή για την εισαγωγή τόσο κερμάτων όσο και
χαρτονομισμάτων.
Εμπνευσμένο από το παράδειγμα κορυφαίων μουσείων του εξωτερικού, το Μουσείο
Μπενάκη αποφάσισε να αποκλίνει από την πεπατημένη και να κατασκευάσει
διαδραστικά δοχεία δωρεών, αποκλειστικά σχεδιασμένα για κάθε ένα από τα
τέσσερα μουσεία του.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η σχεδίαση 4 διαφορετικών δοχείων δωρεών για το
Μουσείο Μπενάκη, τα οποία θα κατασκευαστούν και θα τεθούν σε λειτουργία. Εκτός
από την δυνατότητα για συνεργασία με ένα κορυφαίο πολιτιστικό φορέα στο πλαίσιο
ενός πραγματικού σχεδιαστικού έργου, η εργασία εξυπηρετεί τους παρακάτω
εκπαιδευτικούς και σχεδιαστικούς στόχους:
-

Εμβάθυνση στην σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο προϊόν, τον χρήστη
και το πλαίσιο.
Δημιουργία αισθητικής και συμβολικής αξίας σε αρμονία με την ταυτότητα του
πελάτη.
Σχεδίαση της συμπεριφοράς ενός προϊόντος.
Κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων του συνόλου των χρηστών του
αντικειμένου.
Αντιμετώπιση των τεχνικών δυσκολιών στην κατασκευή και συντήρηση ενός
αντικειμένου περιορισμένης παραγωγής.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
-

Το δοχείο πρέπει να είναι 1 αντικείμενο.
Τοποθεσία στον χώρο στα όρια των αρχιτεκτονικών σχεδίων.
Δυνατότητα λήψης κερμάτων και χαρτονομισμάτων.
Συλλογή από το προσωπικό μια φορά την εβδομάδα.
Κόστος κατά προσέγγιση μικρότερο των 500 Ευρώ.
Προτιμότερη η μη κατανάλωση ενέργειας.
Αισθητική συμβατή με το ύφος των κτηρίων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
•
•
•
•
•
•
•
•

Χαρακτηριστικά Χρηστών
κείμενο / εικόνες
Χαρακτηριστικά Πλαισίου
κείμενο / εικόνες
Περιγραφή Δράσεων
κείμενο / εικόνες
Brief
κείμενο
Σχεδιαστικές Προδιαγραφές
κείμενο
Επι μέρους λύσεις
σκίτσα
Προσχέδια
σκίτσα + CAD ή μακέτες
Τελικό σχέδιο και εξέλιξη του
- Σκίτσα
- Μοντέλο CAD
- Απεικονίσεις αντικειμένου σε περιβάλλον χρήσης
- τεχνικά σχέδια
- Υλικά και μέθοδοι παραγωγής
- Τεχνικά χαρακτηριστικά / περιγραφή

•

Τελική παρουσίαση

ψηφιακή μορφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ
Στόχος και αποστολή του Μουσείου Μπενάκη είναι η διασφάλιση και προώθηση του
πολιτισμού. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του Μουσείου εμφανίζεται στα διάφορα
κτήρια του Μουσείου, το καθένα με το δικό του χαρακτήρα και ταυτότητα.
Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην προσφορά, στην αξιοποίηση του υλικού,
στην ποιότητα των εκδόσεων, στο ανάπτυγμα των εκδηλώσεων, στον αριθμό των
απασχολούμενων, στην προσέγγιση της κοινωνίας.
Κεντρικός πυρήνας του Ιδρύματος παραμένει το ιστορικό νεοκλασικό κτήριο
της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, όπου εκτίθενται πλέον μόνον οι ελληνικές
συλλογές με γραμμική συνέχεια. Εκεί και γύρω του αναπτύσσονται η Γενική
Διεύθυνση, τα αντίστοιχα Επιστημονικά Τμήματα, η Βιβλιοθήκη, η Ηλεκτρονική
Τεκμηρίωση, τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και οι Οικονομικές Υπηρεσίες. Γύρω
από τον κεντρικό πυρήνα του οργανισμού έχουν ήδη αυτονομηθεί αυτοτελείς,
αυτοδιοικούμενες οντότητες όπως το ανεξάρτητο σήμερα Τμήμα των Ιστορικών
Αρχείων, (με τη μεταφορά του από το 1994 στην Κηφισιά και τη μετεγκατάστασή του
στην ιστορική επίσης έπαυλη της Πηνελόπης Δέλτα, προσφορά της κόρης της
Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου). Ακολούθησε το 2000 η «απεξάρτηση» του Τμήματος
των Φωτογραφικών Αρχείων, με τη μεταφορά και τη νέα του οργάνωση στο σπίτι της
Μαίρης Καρόλου, στο Κολωνάκι, το οποίο, σύμφωνα με δική της επιθυμία,
κληροδοτήθηκε στο Ίδρυμα από την αδελφή της Πηνελόπη Βλάγκαλη.
Στο δυναμικό του οργανισμού ενσωματώθηκε το 2004 το πολυδύναμο κέντρο
της Πειραιώς όπου φιλοξενούνται πολύπλευρες και ποικίλες εκδηλώσεις. Εκεί
δημιουργήθηκε ένας χώρος που δεν εξαντλείται σε μια απλή σύντομη επίσκεψη,
αλλά λειτουργεί όλη την διάρκεια της ημέρας, προσφέροντας στο κοινό άνετες
συνθήκες παραμονής και συμμετοχής σε εναλλακτικές εκδηλώσεις. Στο κτίριο της
Πειραιώς στεγάζεται και το κέντρο Τεκμηρίωσης της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής,
με

συγκινητικό όγκο υλικού, ορίζοντας το χρέος του Ιδρύματος απέναντι στην

περισυλλογή και την έρευνα, την προστασία και την ανάδειξη, τη μετουσίωση της
πληροφορίας σε γνωστικό αντικείμενο ανοικτό σε όλους.
Το 2004 ολοκληρώθηκε και η μετασκευή και ανάπλαση ενός κτιριακού
συγκροτήματος στην περιοχή του Κεραμεικού, δωρεά του Λάμπρου Ευταξία, και
στεγάστηκαν, σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειολογικές προδιαγραφές, οι
πολύτιμες, μοναδικές στον δυτικό κόσμο, συλλογές της Ισλαμικής Τέχνης, και
προσφέρθηκαν οι δυνατότητες ενός σημαντικού κέντρου για την άσκηση μιας
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δυναμικής πολιτιστικής πολιτικής προς την Ανατολή και τον Νότο. Τέλος το 2006
ξεκίνησε να λειτουργεί σε δικό της οικοδόμημα το εργαστήριο και η συλλογή Παππά.
Τη βασική αποκεντρωτική σύλληψη του προγράμματος θα συμπληρώσει
σύντομα η δημιουργία ενός κέντρου αφιερωμένου στη νεοελληνική καλλιτεχνική
παραγωγή,

με έδρα του το επί της οδού Κριεζώτου ακίνητο του Νίκου

Χατζηκυριάκου-Γκίκα, όπου βρίσκονται το μουσειακής αξίας σπίτι με τις συλλογές
και το εργαστήρι του καλλιτέχνη. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε ήδη η προεργασία για
τη μετατροπή του νεογοτθικού μεγάρου στο Παλαιό Φάληρο, που κληροδότησε η
Βέρα Κουλούρα, σε Μουσείο του Παιδιού και των Παιχνιδιών του, σε κέντρο, δηλαδή,
«ψυχαγωγίας» για τις πολύ νεανικές ηλικίες .
Με τις καθοριστικές αυτές δράσεις, οι οποίες για τα ελληνικά δεδομένα έχουν
επαναστατικό

χαρακτήρα,

το

στίγμα

του

Μουσείου

Μπενάκη

μετατίθεται

αποφασιστικά στον ευρύτερο χώρο της πρωτεύουσας, η παρουσία του υπηρετεί
πληρέστερα τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, και το επιστημονικό-πολιτιστικό του
έργο απευθύνεται σε αμεσότερους αποδέκτες και συνεργούς.

Χωρίς τίποτα να

αποκλείει και άλλα ανοίγματα, άλλα πετάγματα προς άλλες κατευθύνσεις στο μέλλον.
Χαρακτηριστικό στοιχείο του Ιδρύματος είναι οι αλληλοεξαρτημένοι και
συμπληρωματικοί στόχοι της εκπαιδευτικής και επιστημονικής αποστολής με την
εκπλήρωση του κοινωνικού χρέους, της ενθάρρυνσης μιας νεότερης γενιάς
ερευνητών, της περαιτέρω καλλιέργειας μιας συστηματικής επικοινωνιακής πολιτικής
με την προσφορά νέων διεξόδων ψυχαγωγίας, τη συνεπέστερη εξαγωγή του
ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος στο εξωτερικό με την ενεργό συμμετοχή στα διεθνή
πολιτιστικά δρώμενα, την τόνωση της εκδοτικής δραστηριότητας κτλ., κτλ. Και όλα
αυτά σε στενή συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς της κρατικής και ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, με την εκπλήρωση του απαραίτητου όρου της συναδελφικής
αλληλεγγύης, με τη συναίσθηση ότι το κάθε επιτελούμενο έργο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα ενός ενιαίου συνόλου και με τη σοβαρότητα που συνεπάγεται η
ευθύνη της πολιτιστικής πολιτικής, στο έστω και περιορισμένο τμήμα του χώρου που
μας αναλογεί.
Το υπόδειγμα που προτείνει το Μουσείο Μπενάκη θα ερεθίσει ελπίζω τις
γόνιμες διεργασίες της αναζήτησης σας. Προτείνουμε, επίσης, να επισκεφτείτε το
website του Μουσείου όπου θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για την ιστορία του
Μουσείου, τα υπόλοιπα κτήρια και τις επιπλέον δραστηριότητες του.
Σύνδεσμοι
www.benaki.gr
http://www.timhunkin.com/58_pitt_rivers_collecting_box.htm
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ΙΙ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΧΩΡΩΝ
1.
2.
3.
4.

Κεντρικό Κτίριο, Βασιλίσσης Σοφίας
Πειραιώς
Ισλαμικής Τέχνης, Κεραμεικός
Χ. Γκίκα, Κριεζώτου
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