DIT WEEKEND heeft Museomix het
Stadsmuseum van Brussel omgetoverd!
Gedurende drie dagen werkten Belgische en internationale
deelnemers in de tentoonstellingsruimtes van het museum. Jonge,
gepassioneerde cultuur- en technologie liefhebbers en
professionelen kregen carte blanche om het museum nog meer
open, interactief en levendig te maken. De teams werden zes
projecten gemaakt die op zondag vanaf 16u uit te testen waren
door de museumbezoekers.
Het publiek was aanwezig
De groepen hebben dag en nacht doorgewerkt om hun projecten tijdig af te
werken om aan de bezoekers te tonen. Het museum is voor de gelegenheid gratis
toegankelijk en het publiek was ook talrijk aanwezig. Elk team heeft zijn project
voorgesteld aan de bezoekers, die tot ieders grote plezier de gelegenheid kregen
om elk prototype te testen.
6 projecten gemaakt in 3 dagen:
Zintuigelijke dozen
Het project Go Wild! werkt rond zintuigelijke ervaringen in een museum. Via
voeldozen plaatst de bezoeker zich dichter bij het schilderij “Het bombardement
van 1795” en “Manneke Pis”, die in de volksgeschiedenis aan elkaar gelinkt zijn,
omdat de kleine man een vuur zou hebben gedoofd die Brussel had kunnen
verwoesten.
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Een telefoon om het museum en de Grote Markt te verbinden
Het project Freethemuseum wil het museum toegankelijker maken door telefonen
te plaatsen die het museum en de straat verbinden. Het project is voornamelijk
gemaakt voor de mindervaliden, maar ook voor nieuwsgierige passanten.
Een puzzel voor de smartphone
Ontwikkeld via een systeem van QR codes, het spel Whiap (afgeleid van “Why is
he always peeing?”) vraagt de bezoekers om puzzels op te lossen die over het
volledige museum verspreid zijn. De queeste van de bezoekers leidt hun naar
Manneke Pis, die speciaal voor hun tot leven komt.
Een installatie om de kunst van de wandtapijten te ontdekken
Het project Spot Saint Paul nodigt het publiek uit voor een meeslepende ervaring.
Een lichtspel wijst de bezoekers uit om de aandacht te vestigen op details in het
tapijt en het kartonnen model. Het doel: de bezoeker de tijd doen nemen om zich
over te geven aan het plezier van de observatie.

Objecten om Sint Goedele te doen spreken
Het project Michiel & Goedele, Superhelden geeft de bezoekers drie objecten die
in relatie staan tot het leven van de twee patroonheiligen van de stad Brussel.
Door de beperkte tijd heeft het team slechts één van de twee beelden kunnen
animeren, dat van Sint Goedele. Als de bezoeker de objecten gebruikt start een
animatie op het standbeeld en komt het tot leven om haar verhaal te vertellen.
Een thematische tijdslijn
Het project be Hurban toont de geschiedenis van de stad Brussel van de 13de tot
de 20e eeuw. De bezoeker kan een thema (water of steen) en een eeuw kiezen via
twee knoppen om het project te activeren. De videoprojectie toont aanvullende
informatie bij de maquette in de hoofdzaal op de eerste verdieping van het
museum.
Een internationaal evenement verbonden via sociale media
Museomix vond gelijktijdig plaats in 12 musea en 8 landen, het Brusselse
stadsmuseum was dus niet het enige dat een “museum-remix” beleefde. Elk
museum had zijn “mixroom” geïnstalleerd (met een community manager en
filmploeg), waar ze elke dag een videoreportage maakten en de sociale media
onderhielden. Dit maakt het ook mogelijk voor de deelnemers om ook te
ontdekken wat er in de andere musea gaande is en creëert een virtuele
gemeenschap die via #wearemuseomix; #helpmuseomix; #museomix met elkaar
contact houdt.
Samenvatting van dag 1 in België:
https://storify.com/museomixbe/museomixbe-2017-day-1
Samenvatting van dag 2 in België:
https://storify.com/museomixbe/museomixbe-2017-day-2
Samenvatting van dag 3 in België:
https://storify.com/museomixbe/museomixbe-2017-day-3

En nu?
Alle ontwikkelde projecten zijn nauwkeurig gedocumenteerd op de website
www.museomix.org, alle informatie is beschikbaar met het doel om de projecten
te kunnen reproduceren en verder uit te werken. Het technische materiaal gaat

terug naar de organisaties en bedrijven die ons dit voor de drie dagen hebben
uitgeleend.
Bekijk de videos van Museomix van over de hele wereld:
Dag 1: https://youtu.be/dsghOyY0Txw
Dag 2: https://youtu.be/ilCRNS4E-EM
Dag 3: https://youtu.be/URGVCqwJhAg

Contactpersonen:

Persverantwoordelijke NL Fien Van Houtven fienvanhoutven@gmail.com
+32 494 68 78 60
Persverantwoordelijke FR Valérie Constant v.constant@aproposrp.com
+32 473 85 57 90
Verantwoordelijke communicatie van het museum Vinciane Godfrind
vinciane.godfrind@brucity.be +32 2 279 64 64
www.museomix.be
www.museomix.org
info@museomix.be

