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CARAVAN PROJECT - ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
    
  Η έκθεση πολυμέσων και οι παράλληλες δράσεις του πρωτοποριακού εγχειρήματος Caravan  Project  θα 
παρουσιαστούν στην Α΄ προβλήτα του Ο.Λ.Θ., από τις 9 ως τις 27 Μαρτίου 2016. 

Ο  Δήμος  Θεσσαλονίκης  και  η  ομάδα  του  Caravan  Project  (www.caravanproject.org)  διοργανώνουν  μια  σειρά  από
ποικίλες  και  ανοικτές  για  το  κοινό  εκδηλώσεις,  υπό  την  αιγίδα  του  Φεστιβάλ  Κινηματογράφου  Θεσσαλονίκης  και  με  την 
υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, του Μουσείου Κινηματογράφου
της Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και 
του φωτογραφικού κέντρου Stereosis. 

Μετά  από  ενάμιση  χρόνο  περιπλάνησης  σε  ελληνικές  πόλεις  και  χωριά,  με  κεντρικούς  σταθμούς  τη Μυτιλήνη,  το
Ρέθυμνο,  το  Ηράκλειο  Κρήτης  και  την  Αλεξανδρούπολη,  το  Caravan  Project  οδεύει  σταδιακά  προς  την  ολοκλήρωση  του 
δεύτερου μεγάλου οδοιπορικού του. 

Το Caravan Project ξεκίνησε το 2011 από μια ομάδα ερευνητών, καλλιτεχνών και κινηματογραφιστών που έβαλαν ως
στόχο να «οργώσουν» την Ελλάδα για να φέρουν στο φως ξεχωριστές ανθρώπινες ιστορίες, που μπορούν να εμπνεύσουν και 
να συγκινήσουν. Ολοκληρώνοντας το πρώτο οδοιπορικό της με ένα αυτοκινούμενο όχημα, η ομάδα είχε στις αποσκευές της 12
ντοκιμαντέρ και πολλές ιστορίες με τη μορφή video, φωτογραφιών και αφηγήσεων.  

Η συνέχεια ήρθε με το δεύτερο οδοιπορικό, που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2014, με έμφαση στις 
εκπαιδευτικές, θεραπευτικές και ενοποιητικές ιδιότητες που έχει η αφήγηση ιστοριών, στη συνδιαλλαγή με τις τοπικές
κοινωνίες. 

Το  Caravan  Project  φτάνει  στη  Θεσσαλονίκη,  παρουσιάζοντας  μέσα  από  προβολές  ντοκιμαντέρ,  αφηγήσεις, 
ημερολόγια, φωτογραφίες,  καταθέσεις  και  βιώματα ανθρώπων,  σε  δυο  κυκλικές  βιοκλιματικές  σκηνές  (yurt)  στο  λιμάνι,  το 
σύνολο  του υλικού που έχει συλλέξει από  τα οδοιπορικά  του. Η έκθεση θα λειτουργεί κατά τις ώρες 10.30  έως 20.30  (από
Τρίτη έως Κυριακή). 

  
Στις παράλληλες δράσεις της διοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται: 

 

       Τετραήμερη φωτογραφική δράση  με τίτλο "Contacts", σε συνεργασία με το φωτογραφικό 
κέντρο Stereosis στις 14-17 Μαρτίου, στη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν
μέρος σε ένα «κυνήγι» ιστοριών από τη Θεσσαλονίκη 

       Τριήμερο κινηματογραφικό σεμινάριο με το βραβευμένο σκηνοθέτη, Χρήστο Καρακέπελη,
που θα εστιάσει σε μια πρισματική αφήγηση της πόλης μέσα από τη δημιουργία σκηνών-
σεκάνς, από 19 έως 22 Μαρτίου 

       Πενθήμερο σεμινάριο γύρω από τον κόσμο του δημιουργικού ντοκιμαντέρ σε μια ομάδα
παιδιών Ρομά από τον Οικισμό Ρομά στον ∆ενδροπόταμο, από 22 έως 27 Μαρτίου 

       Κοινοτική δράση για τις εθνότητες της πόλης με επίκεντρο την ανάδειξη της αξίας της
πολυπολιτισμικότητας. Η δράση θα περιλαμβάνει γεύμα και μουσική από τις παραδόσεις
των συμμετεχόντων 

       Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές  
       O μουσικός Χρύσανθος Χριστοδούλου με το σχήμα του θα επιχειρήσει μια μουσική

ιστόρηση στις 26 Μαρτίου.   
 Τέλος, συναυλίες και άλλες δράσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της

παραμονής του project στη Θεσσαλονίκη 
 
Όλες οι δράσεις του Caravan Project θα είναι ανοιχτές στο κοινό και με ελεύθερη είσοδο. 
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