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Τη νέα εικονική και βιωματική έκθεση με τίτλο «Στο Λουτρό: Ένα ταξίδι στο σώμα
και την ψυχή» παρουσιάζει το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στο Λουτρό των
Αέρηδων. Η νέα αυτή έκθεση είναι οργανικά ενταγμένη στη διαδικασία για τη
δημιουργία του νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, που έχει ξεκινήσει να
κατασκευάζεται

στο

οικοδομικό

τετράγωνο

Άρεως-Βρυσακίου-Κλάδου-

Αδριανού, στο Μοναστηράκι, με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2016 και με
προϋπολογισμό περίπου 13 εκατομύρια Ευρώ. Η επανέκθεση στο Λουτρό, μαζί
με την πιο πρόσφατη μόνιμη έκθεση «Άνθρωποι και Εργαλεία. Όψεις της εργασίας
στην Προβιομηχανική Κοινωνία» στο νεοκλασικό σπίτι της οδού Πανός, που άνοιξε
τις πύλες της το 2008, με νέα αντίληψη για την οικονομία της καθημερινότητας στη
χώρα πριν την κυριαρχία της νέας τεχνολογίας, αποτελούν δορυφορικές εκθέσεις,
που αναμένεται να ενταχθούν στο νέο Μουσείο με την ολοκλήρωσή του.
«Το νέο Μουσείο θα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι μόνιμοι εκθεσιακοί του χώροι
να συνδιαλέγονται με τα δορυφορικά παραρτήματα του Μουσείου. Σε αυτήν τη λογική
εντάσσεται το Λουτρό των Αέρηδων και το Σπίτι στην Οδό Πανός με την έκθεση
“Άνθρωποι και Εργαλεία. Όψεις της Εργασίας στην Προβιομηχανική Κοινωνία» ενώ
το μνημείο Τζαμί Τζισδαράκι στην πλατεία Μοναστηρακίου θα ενσωματωθεί στο νέο
μουσειολογικό πρόγραμμα του ΜΕΛΤ όπου θα εκτεθούν τα highlights των συλλογών
του ΜΕΛΤ και θα λειτουργήσει ως προπομπός του νέου Μουσείου λόγω της
πλεονεκτικής του θέσης” σημείωσε κατά την τελετή εγκαινίων της έκθεσης η
διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης κα Έλενα Μελίδη.
«Βασική μας επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου Μουσείου όπου το
ενδιαφέρον θα στρέφεται στον άνθρωπο και στην καθημερινή του εμπειρία και όπου
θα κυριαρχούν οι αρχές της βιωματικής προσέγγισης και της ψυχαγωγικής
εκπαίδευσης. Το όραμα μας είναι η ανάδειξη και η ενίσχυση του ρόλου του ΜΕΛΤ ως
πολιτιστικού πόλου που αναφέρεται στον Νεώτερο Ελληνικό Πολιτισμό ο οποίος θα
προβάλλεται σφαιρικά μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση της υλικής και της
άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αντιπροσωπευτικό δείγμα της οποίας

αποτελούν οι πλούσιες συλλογές του Μ.Ε.Λ.Τ.» συμπληρώνει η κα Μελίδη.
Με την έκθεση «Στο Λουτρό: Ένα ταξίδι στο σώμα και την ψυχή» επιτυγχάνεται
η ανάδειξη του Λουτρού των Αέρηδων και των πολιτισμικών στοιχείων που φέρει το
μνημείο, καθώς και η παρουσίαση των πρακτικών του καθαρισμού και του
καλλωπισμού του σώματος διαχρονικά.

Η εικονική έκθεση περιλαμβάνει τέσσερις διαδραστικές εφαρμογές και δυο
εκπαιδευτικά παιχνίδια που υπόσχονται να μυήσουν τον επισκέπτη στην ιστορία των
λουτρικών οικοδομημάτων, αλλά και στα μυστικά της τελετουργίας του λουτρού ως
διαδικασία. Αναλυτικά, ο επισκέπτης, μέσω των εφαρμογών, μπορεί να περιηγηθεί
εικονικά στο χώρο του Λουτρού των Αέρηδων, να αντλήσει πληροφορίες για τη
λειτουργία του χαμάμ, για την εξέλιξη των λουτρικών οικοδομημάτων και των
λουτρικών αντικειμένων διαχρονικά, και τέλος, μέσω ενός διαδραστικού χάρτη να
εντοπίσει τα εναπομείναντα λουτρά της οθωμανικής περιόδου στον ελλαδικό χώρο.

Η βιωματική έκθεση φιλοξενείται στα αποδυτήρια και στους θολωτούς χώρους του
μνημείου. Ειδικές προβολές παρουσιάζουν την άφιξη, την προετοιμασία, τη
διαδοχική παραμονή στους κυρίως χώρους του χαμάμ και αποκαλύπτουν με
ευφάνταστο τρόπο την «ιεροτελεστία» του λουτρού. Δύο από τους χώρους των
αποδυτηρίων διαμορφωμένοι κατάλληλα με σκηνικά και αντίγραφα αντικειμένων,
λειτουργούν συμπληρωματικά με τις προβολές και φωτίζουν τη χρήση και τη ζωή των
αποδυτηρίων.
Τέλος ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα προσωπικής ακουστικής ξενάγησης μέσω
ειδικής εφαρμογής για έξυπνες συσκευές. Μάλιστα το Μουσείο θα θέτει στη διάθεση
του επισκέπτη συσκευές – ταμπλέτες μέσω των οποίων μπορεί να γίνει χρήση της
συγκεκριμένης εφαρμογής.

Το έργο υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ.
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