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Το περιπλανώμενο μουσείο των 
πολιτισμών, είναι ένα από τα  βασικά 
προγράμματα του Sovint, που  έχει ως 
σκοπό του,  την  ευαισθητοποίηση σε 
ζητήματα πολυπολιτισμικότητας.   
Αυτό που πιστεύουμε είναι πως 
χρειάζεται να αναγνωρίσουμε και να 
αποδεχτούμε τον «άλλο» προκειμένου 
να βρούμε (ή και να δημιουργήσουμε) 
γέφυρες αλληλοκατανόησης μεταξύ των 
πολιτισμών. 

Σ’εναν κόσμο που τείνει να γίνει εικονικός(με 
οθόνες αφής ), αντιπροτείνουμε την 
ανάκτηση  του χαμένου συναισθήματος 
μέσα από την επαφή μας με το αυθεντικό 
αντικείμενο.
 Αυτό που προτείνουμε είναι να μάθουμε 
μέσα από το αισθητηριακό και το 
συναισθηματικό βίωμα. 

Το περιπλανώμενο μουσείο μας, διαθέτει 
πάνω από 1000 αντικείμενα από όλο τον 
κόσμο τα οποία κατανέμονται σε διάφορες 
εκθέσεις ή και εργαστήρια. 

Το κάθε έκθεμα δεν είναι ένα απλό 
αντικείμενο. Είναι ένας λόγος να μιλήσουμε 
για τους ανθρώπους, να κινήσουμε την 
περιέργεια τους, να προκαλέσουμε τη 
δημιουργικότητα τους. 

ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Ένας από τους βασικούς πυλώνες του 
πρότζεκτ  μας είναι η προσβασιμότητα.  

 Προσβασιμότητα χώρου: εμείς 
είμαστε αυτοί που πηγαίνουμε στα σχολεία 
και στα διάφορα κέντρα πολιτισμού, και 
παρέχουμε τις «μουσειακές αίθουσες» 
στην εκπαιδευτική κοινότητα,

 Προσβασιμότητα σωμάτων:το  
μουσείο μας δεν έχει προθήκες. Τα 
αντικείμενα είναι προσιτά. Κατά την 
διάρκεια των επισκέψεων μπορούμε να τα 
αγγίξουμε και να  αλληλεπιδράσουμε με 
αυτά  με όλες μας τις αισθήσεις. 

 Το περιεχόμενο και ο τρόπος λειτουργίας 
του μουσείου είναι σχεδιασμένο  έτσι ,ώστε 
να μπορεί να προσαρμοστεί και να γίνει 
προσιτό σε διαφορετικά προγράμματα 
εκπαίδευσης και γενικά σε διαφορετικές 
διανοητικές και λειτουργικές δυνατότητες. 

 Μαζί με την έκθεση  επίσης προσφέρουμε 
εργαστήρια σχετικά με το θέμα 
που παρουσιάζεται,μέσα από τα 
οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να 
δημιουργήσουν τα δικά τους αντικείμενα.



ΜΕΡΙκΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕκθΕΣΕΙΣ
33 κΟΥκΛΕΣ κΟΥκΛΟθΕΑΤΡΟΥ
Περισσότερες από 200 κούκλες και 
μαριονέτες, από 5 ηπείρους μας δείχνουν 
έναν τρόπο να κατανοήσουμε την 
ανθρώπινη επικοινωνία πέρα από χρόνους 
και σύνορα,μέσα από μια κοινή γλώσσα 
,την τέχνη- μια  γλώσσα παναθρώπινη. Οι 
μαριονέτες μας βοηθούν να αρθρώσουμε 
τη γλώσσα αυτή. Φωτογραφίες και κείμενα 
συμπληρώνουν την έκθεση, που μας δίνει 
μια παγκόσμια εικόνα της αρχαίας αυτής 
τέχνης και μια πανοραμική άποψη και 
άλλων πολιτισμών. 

ΜΕ ΤΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ κΟΣΜΟΥ?
Περισσότερα από 100 παιχνίδια από 
ολόκληρο τον κόσμο. Τα περισσότερα 
είναι αυθεντικά δημιουργήματα παιδιών 
που έπαιξαν μαζί τους σε μακρινές χώρες. 
Η έκθεση αυτή είναι μια πολυποίκιλη και 
πολύχρωμη συλλογή από εκθέματα, 
που συνοδεύονται από κείμενα και 
φωτογραφίες   

ΜΑΣκΕΣ
Στους αρχαίους πολιτισμούς η μάσκα 
είχε σημαντική θέση. Μέσω της μάσκας 
μπορείς να γίνεις οτιδήποτε επιθυμείς. Είναι 
το όχημα για να ταξιδέψεις ελεύθερα από 
τον ένα κόσμο στον άλλο. . 
Περισσότερα από 50 εκθέματα από 
κουλτούρες της Αφρικής, της Ασίας, 
της Αμερικής και της Ευρώπης μας 
προσφέρουν ένα μαγικό ταξίδι στο χρόνο.

ΗΧΟΙ ΤΟΥ κΟΣΜΟΥ
Ποιος είναι άραγε ο ήχος του κόσμου; 
Μοιάζει με συμφωνία από φωνές και 
μουσικές. 150 μουσικά όργανα μας 
μεταφέρουν σε μέρη μακρινά και μας 
καλούν να χαρτογραφήσουμε τους ήχους 
και με τις πέντε μας αισθήσεις.



follow us on facebook
Sankofa - espai intercultural

Sovint is an NGO that has been developing its activi-
ties since 2010 in the field of social awareness. Acting 
through programs intercultural awareness, educating the 
coexistence and respect for the other, claiming the impor-

tance of knowing the other to walk together.

www.sovint.org

C/ Beata Ines 10, Patraix, Valencia - Tlf 963281342 - info@sovint.org

http://www.facebook.com/sovint.culturadesarrollo/
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