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Βερόνα: Η ρομαντική πόλη θα αποκτήσει σύντομα  
το μεγαλύτερο μουσείο κρασιού στην Ιταλία

Όσοι αγαπούν τη γειτονική χώρα, σύντομα θα έχουν έναν ακόμη 
λόγο να συνεχίσουν να τη λατρεύουν. Η Βερόνα η πόλη που φι-
λοξενεί τη διάσημη στον χώρο του κρασιού έκθεση Vinitaly, σύ-
ντομα θα φιλοξενεί ένα πολιτικά-λειτουργικό μουσείο κρασιού 
που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί ευθέως παρόμοια ιδρύματα του 
Μπορντό και του Πόρτο.

Το Museo del Vino (MuVin) ανακοινώθηκε επίσημα στη Vinitaly 
νωρίτερα αυτό το μήνα, παρουσία του Ιταλού Υπουργού Τουρι-
σμού Massimo Garavaglia, της Roberta Garibaldi από τον Εθνι-
κό Οργανισμό Τουρισμού της Ιταλίας και του καθηγητή Diego 
Begalli, διευθυντή του τμήματος οικονομικών επιχειρήσεων στο 
Πανεπιστήμιο της Βερόνας.

«Ήμουν στο Εδιμβούργο της Σκωτίας πριν από χρόνια και εκεί 
είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το δημοφιλές Scotch Whisky 
Experience», είπε ο Enrico Corsi από το Περιφερειακό Συμβού-
λιο του Βένετο, ο οποίος προώθησε και ανέπτυξε την ιδέα πίσω 
από το έργο. «Αναρωτήθηκα γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι 
παρόμοιο με το κρασί στην Ιταλία. Συνειδητοποίησα ότι δεν είχα-
με τίποτα συγκρίσιμο στη χώρα μας, πέρα από ένα σωρό μικρό-
τερες ιδιωτικές πρωτοβουλίες». Μια επίσκεψη στο Bordeaux' La 
Cité du Vin ενίσχυσε περαιτέρω το όραμα του Corsi: «Το La Cité 
du Vin είναι ένας τεράστιος οικονομικός πόρος για την περιοχή 
του Bordeaux, γι' αυτό και αποφάσισα να ξεκινήσω τη δουλειά 
και να εφαρμόσω αυτήν την ιδέα στην πράξη.»

Το MuVin θα βρίσκεται στην Gallerie Mercatali της Βερόνας. Ο 
χώρος βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την εκθεσιακή συνοικία 
της πόλης, η οποία είναι ενεργή όλο το χρόνο και φιλοξενεί μια 
σειρά από δημοφιλείς παραστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
ίδιου του Vinitaly.

«Σαφώς το μουσείο θα βασίζεται στον τεράστιο αριθμό επισκε-
πτών της περιοχής ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 
32 εκατομμυρίων τουριστών που πηγαίνουν στη λίμνη Γκάρντα 
κάθε χρόνο, καθώς και 3,8 εκατομμυρίων που επισκέπτονται 

αποκλειστικά τη Βερόνα, καθώς και ό,τι άλλο συμβαίνει στην πε-
ριοχή», δηλώνει ο Corsi. Περιττό να πούμε ότι στον στόχο θα συμ-
βάλλουν επιπλέον οι πολυάριθμες εκθέσεις της Βερόνας. Έτσι το 
MuVin θα είναι το μεγαλύτερο μουσείο της Ιταλίας αφιερωμένο 
στο κρασί και θα λειτουργεί ως ο κύριος κόμβος οινοτουρισμού 
της χώρας, με διεθνή εμβέλεια.

Η Gallerie Mercatali, που κάποτε φιλοξενούσε την αγορά κηπευ-
τικών της Βερόνας, καλύπτει μια έκταση σχεδόν 20.000 τ.μ. Οι 
εγκαταστάσεις του MuVin θα καλύπτουν περίπου 5.400τμ, με την 
υπόλοιπη επιφάνεια να αφιερώνεται σε άλλες δωρεάν δραστη-
ριότητες. Το μουσείο θα διαθέτει, επίσης, ένα βιωματικό «μονο-
πάτι» σχεδόν 5.800τμ που θα μεταφέρει τους επισκέπτες σε ένα 
ταξίδι ανακάλυψης, θίγοντας θέματα όπως η ιστορία του κρα-
σιού, η αμπελοκαλλιέργεια, η παραγωγή κρασιού, ο αντίκτυπος 
της κλιματικής αλλαγής στην αμπελοκαλλιέργεια και στο κρασί, 
αλλά και το food pairing.

Η δομή θα προσφέρει επιπλέον άφθονες εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες, με τους λάτρεις του κρασιού να είναι ευπρόσδεκτοι να 
μάθουν τεχνικές οινογευσίας και να πραγματοποιήσουν εικονι-
κές επισκέψεις σε οινοποιεία και αμπελώνες κληρονομιάς της 
UNESCO μέσα σε αίθουσες επαυξημένης πραγματικότητας.

Το συγκρότημα MuVin θα φιλοξενεί και προσωρινές εκθέσεις, οι 
οποίες θα παρουσιάζουν ιταλικά και διεθνή κρασιά, καθώς και 
πολιτιστικές πρωτοβουλίες όπως η σύγχρονη τέχνη, η μουσι-
κή, η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος μέσα από το πρίσμα του 
κρασιού. Έχουν προβλεφθεί εξίσου μια αγορά κρασιού και τρο-
φίμων, εστιατόρια, μια μεγάλη κάβα, ένα συνεδριακό κέντρο, μια 
αίθουσα δημοπρασιών κρασιού και ειδικός χώρος για την προ-
βολή άλλων σημαντικών ιταλικών προϊόντων π.χ.  ξύδι, αποστάγ-
ματα και ελαιόλαδο.

Αναμένεται ότι το MuVin θα είναι έτοιμο μέχρι το 2026, όταν η 
Βόρεια Ιταλία θα φιλοξενήσει τους επόμενους Χειμερινούς Ολυ-
μπιακούς Αγώνες.


