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Γλσξηκία κε πιαηθόξκα 

 ηέρλεο θαη πνιηηηζκνύ  



Τη είλαη ε Google Arts & Culture 

Τν Google Arts & Culture είλαη κηα δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα κέζσ ηεο νπνίαο ην θνηλό κπνξεί λα δεη εηθόλεο  

πςειήο  αλάιπζεο θαη βίληεν έξγσλ ηέρλεο  θαη πνιηηηζηηθώλ αληηθεηκέλσλ από ζπλεξγαδόκελνπο   

πνιηηηζηηθνύο νξγαληζκνύο ζε όιν ηνλ θόζκν.  

Η πιαηθόξκα πνιηηηζκνύ Google Arts & Culture έρεη ζθνπό λα θέξεη θνληά πάλσ από 1.500 Μνπζεία από  

νιόθιεξν ηνλ θόζκν. 

Τν λέν ςεθηαθό πξόγξακκα «Ο πνιηηηζκόο πνπ καο ελώλεη» πεξηιακβάλεη δηαδηθηπαθά εθζέκαηα  

πνπ πξνέξρνληαη από πεξηζζόηεξνπο από 800 πνιηηηζηηθνύο θνξείο, 2.915 έξγα ηέρλεο εμαηξεηηθά πςειήο  

αλάιπζεο, θαζώο θαη 1.000 εκβιεκαηηθέο ηνπνζεζίεο νη νπνίεο έρνπλ θαηαγξαθεί ζην Street view.  

Τα εθζέκαηα απηά, πνπ απνθαιύπηνπλ ζπλαξπαζηηθέο ηζηνξίεο γηα ηνλ πνιηηηζκό, δίλνπλ ηελ επθαηξία κηαο  

πεξηήγεζεο ζηνλ θόζκν ηεο ηέρλεο, απνθαιύπηνληαο ζηελ ιεπηνκέξεηά ηνπο, αιιά θαη ζην εύξνο ηνπο, κνλαδηθ

ά, ζπρλά άγλσζηα, εθζέκαηα.  

Η πιαηθόξκα πνιηηηζκνύ Google Arts & Culture θέξλεη θνληά ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ πάλσ από 1.500  

κνπζεία από νιόθιεξν ηνλ θόζκν.  

Ωο εθαξκνγή δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν ηόζν ζε iOS όζν θαη ζε Android. 



Τη πεξηέρεη;  

 Online εθζέζεηο: Τν Google Arts & Culture παξέρεη ζηνπο πνιηηηζηηθνύο θνξείο έλα  

εύθνιν ζηε ρξήζε εξγαιείν, ώζηε λα δεκηνπξγνύλ online εθζέζεηο κε εηθόλεο, βίληεν  

θαη απεηθνλίζεηο ηνπ Street View θαη επηηξέπεη ζε όινπο, όπνπ θαη αλ βξίζθνληαη,  

λα εμεξεπλήζνπλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο. 

Εηθόλεο πςειήο αλάιπζεο κε Art Camera: Μηα εηθόλα gigapixel απνηειείηαη από 

 πάλσ από έλα δηζεθαηνκκύξην pixel θαη κπνξεί λα αλαδείμεη ιεπηνκέξεηεο πνπ είλαη α

όξαηεο κε γπκλό κάηη. Η δεκηνπξγία ςεθηαθώλ εηθόλσλ ζε ηέηνηα πςειή αλάιπζε απν

ηειεί κηα ζύλζεηε ηερληθή πξόθιεζε.  

Art Camera: κηα ξνκπνηηθή θάκεξα, εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηελ πςειόηεξε δπλαηή  

αλάιπζε έξγσλ δσγξαθηθήο. Μέζσ ηεο Art Camera εκθαλίδεηαη online έλαο κεγάινο 

αξηζκόο έξγσλ ηέρλεο, πνπ ζα κπνξεί λα εμεξεπλήζεη νπνηνζδήπνηε, κε ηε  

κεγαιύηεξε δπλαηή ιεπηνκέξεηα. 

• • 



Τη πεξηέρεη;  

  Τν Google Cardboard: ελόο «ζεαηή»  εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο από ραξηόλη.  

 

Τν Street View κέζα ζε κνπζεία:  πξνζθέξεη ζηνπο ζεαηέο ηελ εκπεηξία ηεο εηθνληθήο 

πεξηήγεζεο κέζα ζηα κνπζεία. 

 

Αλαθαιύςηε ηνλ πνιηηηζκό ζην Google: Κάζε κήλα ππάξρνπλ πάλσ από 500 εθαηνκ

κύξηα αλαδεηήζεηο ζηελ Google πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηέρλε.  

 

Πεηξακαηηζκόο κε θαιιηηέρλεο θαη πνιηηηζηηθνύο θνξείο: Σην Εξγαζηήξην ηνπ Arts & 

Culture ηεο Google ζην Παξίζη, πεηξακαηίδνληαη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο Μεραληθήο Εθ

κάζεζεο θαη άιισλ λέσλ ηερλνινγηώλ πξνο όθεινο ηνπ πνιηηηζκνύ. 

 



Ελλάδα και Google art and culture  

 Μνπζείν Ιζιακηθήο Τέρλεο 

 Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο 

Μνπζείν Μπελάθε  

Ννκηζκαηηθό Μνπζείν 

Κέληξν Νενθιαζηθήο 

 Γιππηηθήο 

“Νίθνο Σνθηαιάθεο”  

Ιεξά Μνλή ηεο Πάηκνπ 

 Εζληθή Πηλαθνζήθε  

Μνπζείν Αιεμάλδξνπ Σνύηδνπ,  

Πεινπνλλεζηαθό  

Λανγξαθηθό Ίδξπκα 

Street Mode Festival 



https://artsandculture.google.com/ 

 














































