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1.1

Επιστολή

Biennale σύγχρονης τέχνης,
Δυτικών Βαλκανίων
Η θεσμοθέτηση της biennale
σύγχρονης τέχνης των Δυτικών
Βαλκανίων αντανακλά την πρόθεση
της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως
επιστημονικού και πολιτιστικού
φορέα, να υποστηρίξει τη σύγχρονη
τέχνη, να δημιουργήσει ερεθίσματα
και αφορμές για νέες αισθητικές
τάσεις, να προωθήσει την έρευνα
και να βοηθήσει την επικοινωνία
ανάμεσα στους δημιουργούς και το
κοινό της Ηπείρου και της ευρύτερης
περιοχής. Η λειτουργία από το 2000
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής
Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων συνιστά μια πολύ
σημαντική μονάδα για την ίδρυση
και εδραίωση του θεσμού αυτού.
Tα θεσμοθετημένα Εργαστήρια της
Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Ιστορίας
της Τέχνης θα βοηθήσουν τον θεσμό
με ποικίλες δράσεις.
Η Σχολή Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει
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σημαντική εμπειρία ανάλογων

Η ενεργοποίηση εκ νέου του

nale σύγχρονης τέχνης των Δυτικών

θεσμών, καθώς είχε ήδη

εικαστικού διαγωνισμού και της

Βαλκανίων, με την επιδίωξη να

θεσμοθετήσει από το 2009 τον

βράβευσης, σε διετή πλέον βάση,

αναδειχθούν οι σύγχρονες τάσεις και

Εικαστικό διαγωνισμό: «Βραβεία

η πραγματοποίηση των εκθέσεων

τα ρεύματα τόσο στο θεωρητικό πεδίο

Μονής Δουρούτης, Πανεπιστήμιο

των νέων καλλιτεχνών, η επαφή με

όσο και στο πεδίο της καλλιτεχνικής

Ιωαννίνων», ο οποίος απευθυνόταν

τους καλλιτέχνες και τους κριτικούς

πράξης.

σε νέους δημιουργούς· θεσμός που

της τέχνης, μέλη της επιτροπής, και

λειτούργησε για 3 συνεχόμενα έτη

η συλλογή που θα δημιουργείται,

Επιπλέον, βασικός στόχος παραμένει

με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία.

αποτελούν άμεση επιδίωξη της

η ανοιχτή πρόσκληση προς τους

Το έργο της Σχολής Καλών Τεχνών

Σχολής Καλών Τεχνών. Ταυτόχρονα,

φορείς του κόσμου της τέχνης, η

δεν αρκούνταν στην απόδοση των

ο θεσμός αυτός θα αποτελέσει ένα

διάχυση στην πόλη, καθώς και η

χρηματικών και τιμητικών επάθλων,

δυναμικό στοιχείο της παρουσίας

στενή συνεργασία με πολιτιστικούς

αλλά ως βασική συνθήκη για την

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο

και εκπαιδευτικούς φορείς με άξονα

τελική βράβευση ήταν η οργάνωσh

σύγχρονο γίγνεσθαι της τέχνης και

ένα ενιαίο πρόγραμμα διαδοχικών

έκθεσης, με έργα ενός σημαντικού

στην πολιτισμική αναβάθμιση της

δράσεων, που σταδιακά θα εξελίσσεται

αριθμού επιλεχθέντων καλλιτεχνών

ευρύτερης περιοχής.

και θα διευρύνει την εμβέλειά του
στο πεδίο της κουλτούρας της

εκ των οποίων γινόταν η τελική
βράβευση, σε εκθεσιακούς χώρους

Παράλληλα με την δράση αυτή,

καθημερινότητας, φιλοδοξώντας να

της πόλης των Ιωαννίνων. Η έκθεση

πρόθεση είναι να οργανώνονται

συμβάλλει στην έρευνα και στην

αποτελούσε σημαντικό γεγονός

κύκλοι διαλέξεων και εργαστηρίων

πολιτισμική ανάπτυξη.

για την πόλη και αγκαλιάστηκε και

με πρόσκληση σημαντικών ξένων

υποστηρίχθηκε με ενθουσιασμό από

και ελλήνων καλλιτεχνών και

τις τοπικές αρχές και την τοπική

θεωρητικών της τέχνης, ώστε να

Χρήστος Δερμεντζόπουλος

κοινωνία. Παράλληλα, η πρόθεση

υπάρχει ζωντανός και εν εξελίξει

Αναπληρωτής Καθηγητής

υποστήριξης των καλλιτεχνών

διάλογος και δημιουργία πάνω σε

εκδηλώθηκε με τη δημιουργία και τη

θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη

Επιστημονικός Υπεύθυνος, Διευθυντής

συνεχή ενημέρωση αρχείου σχετικά

τέχνη και τον πολιτισμό. Στόχος των

Εργαστηρίου Ιστορίας της Τέχνης

με την πορεία τους και την περαιτέρω

παράλληλων αυτών δράσεων είναι

Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου

προώθηση του έργου τους.

να αποτελέσουν τη βάση της bien-

Ιωαννίνων
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1.2

Εισαγωγή

Η παρούσα πρόταση αντανακλά την

πολιτών κι επισκεπτών. Ο θεσμός

πρόθεση των συνδιοργανωτών να

λειτουργεί σε ένα ευρύτερο επίπεδο

γίνει η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων

πολιτιστικής ανάπτυξης της ελληνικής

ένας περιοδικός θεσμός ανά διετία,

περιφέρειας και κατ’ επέκταση των

με κέντρο την Ελλάδα και τα Δυτικά

Δυτικών Βαλκανίων. Το πρόγραμμα

Βαλκάνια.

στοχεύει στη δημιουργία και την
προώθηση ενός νέου δικτύου

Συστήνεται η βορειοδυτική Ελλάδα και

φορέων/οργανισμών, πρωτοβουλιών

η Περιφέρεια Ηπείρου με πρωτεύουσα

και κοινοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια

τα Ιωάννινα ως κομβική θέση στον

σε σύνδεση με διεθνή δίκτυα, μέσα

διασυνοριακό πολιτιστικό και

από μια διατομεακή προσέγγιση.

γεωγραφικό χάρτη της περιοχής.

Στο κείμενο που ακολουθεί
παραθέτονται οι κύριες συνιστώσες
της πρότασης και παρουσιάζονται
συνοπτικά μέσα από τέσσερις άξονες.

Η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων
φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν
θεσμό για την προαγωγή και
σύζευξη σύγχρονης τέχνης,
πολιτισμού και ανοιχτών
τεχνολογιών, σε σύνδεση με την

Οι 4 κεντρικοί άξονες του πρώτου μέρους της πρότασης
• Αρχικά στοιχειοθετείται η σημασία του θεσμού σε τοπικό επίπεδο (Πόλη/
πολίτες - ΠΔΒ*/Δημιουργοί - Πανεπιστήμιο/Ερευνητές).
• Στη συνέχεια προσεγγίζεται το θεματικό πλαίσιο της διοργάνωσης και
οι κατευθύνσεις οι οποίες επιλέχθηκαν για την ανάπτυξη των δράσεων
(Σύγχρονη Τέχνη/Πολιτισμός - Ανοιχτές Τεχνολογίες - Κοινότητα/Κοινά).
• Παρουσιάζεται η Κεντρική Ιδέα της Μπιενάλε (Εικονικό Μουσείο).
• Τέλος, περικλείεται μια συνοπτική, γενική τεκμηρίωση της χρησιμότητας
του θεσμού στον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία, παρατηρήσεις και πρόσφατες μελέτες.

έννοια των κοινών (commons).

*ΠΔΒ: Πολιτιστικές - Δημιουργικές Βιομηχανίες
Με τις δράσεις της Μπιενάλε Δυτικών
Βαλκανίων δίνονται ευκαιρίες
προσέλκυσης πόρων και υλοποίησης
προγραμμάτων προς όφελος των
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1.2.1

Σημασία

Η διεξαγωγή της Μπιενάλε Δυτικών
Βαλκανίων στα Ιωάννινα, στοχεύει
στην υλοποίηση μιας πολιτιστικής
στρατηγικής με γνώμονα την
αναβάθμιση και ενίσχυση της
ανάπτυξης σε τοπικό-περιφερειακό
επίπεδο, προς τρεις κύριες
κατευθύνσεις.

Οι 3 κύριες κατευθύνσεις της πολιτιστικής στρατηγικής
• Την αναβάθμιση σε επίπεδο πόλης με την ανάπτυξη της έννοιας των
κοινών (commons), την καλλιέργεια της καινοτομίας και του ψηφιακού
εγγραμματισμού προς όφελος των πολιτών.
• Την ενίσχυση των πολιτιστικών-δημιουργικών βιομηχανιών και
κατ’ επέκταση την ανάπτυξη και προώθηση ενός δικτύου κινητικότητας για
δημιουργούς από και προς τη βορειοδυτική Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια.
• Την αξιοποίηση και ανάδειξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την
παροχή μιας διεπιστημονικής πλατφόρμας υλοποίησης ιδεών και δικτύωσης
για την ερευνητική κοινότητα.

12
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1.2.2

Πόλη - Πολίτες

• Δημιουργείται η ευκαιρία εδραίωσης ενός πολιτιστικού θεσμού
στην πόλη των Ιωαννίνων με τη δυναμική μιας διεθνούς διοργάνωσης.
Δημιουργούνται οι βάσεις για την αξιοποίηση ενός συνόλου ευκαιριών για την
πόλη και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
• Δύναται να αξιοποιηθεί ως μέσο προσέλκυσης πόρων, χρηματοδοτικών
εργαλείων, καθώς και δικτύωσης της Ελλάδας με τα Δυτικά Βαλκάνια, την
Ευρώπη και την υπόλοιπη διεθνή σκηνή.
• Ενέχει τη δυναμική της ενημέρωσης και συμμετοχής των κατοίκων της
πόλης για τα κοινά (commons) και των πρακτικών τους εφαρμογών στον
ιστό της πόλης και στην καθημερινή ζωή.
• Λειτουργεί ως πλαίσιο ανάπτυξης επιμορφωτικών προγραμμάτων για

© Exploratorium www.exploratorium.edu

την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και γνώσεων στους πολίτες.
Δημιουργούνται κατάλληλες υποδομές για δράσεις προς την ενίσχυση του
ψηφιακού εγγραμματισμού χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.
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1.2.3

Πολιτιστικές - Δημιουργικές
Βιομηχανίες - Δημιουργοί

• Οργανώνεται η χαρτογράφηση και προβολή ανερχόμενων δημιουργών
από τη βορειοδυτική και υπόλοιπη Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια.
• Ενισχύεται η δυναμική διασύνδεσης των δημιουργών με διεθνή
δίκτυα, καθώς και η δημιουργία και εδραίωση μεταξύ τους συνεργασιών.
Διευκολύνεται έτσι η δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις με εξωστρεφή
χαρακτήρα.
• Δημιουργείται η ευκαιρία επιμόρφωσης σε καινοτόμα τεχνολογικά
εργαλεία για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Προωθείται με
αυτόν τον τρόπο η εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και η απόκτηση ψηφιακών
δεξιοτήτων ως προοπτική προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

© Exploratorium www.exploratorium.edu
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1.2.4

Πανεπιστήμιο - Ερευνητές

• Δημιουργείται ένα νέο δυναμικό πλαίσιο για τη συνέργεια μεταξύ
σχολών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, καθώς και με άλλους
εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς από και προς τη βορειοδυτική
Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια. Εξίσου προωθείται και η αμοιβαία
κινητικότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας.
• Αναδεικνύεται και αξιοποιείται η προσφορά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ο θεσμός της Μπιενάλε θα ενισχύσει την
προβολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στη
βελτίωση των ευκαιριών και αναβάθμιση του έργου του, με επίκεντρο
τη Σχολή Καλών Τεχνών του ιδρύματος.

© Exploratorium www.exploratorium.edu
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• Λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία ενός εκκολαπτηρίου
νέων ιδεών και καινοτομίας, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου.
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1.2.5

Πλαίσιο
Σύγχρονη Τέχνη - Πολιτισμός

Ανοιχτές - Νέες Τεχνολογίες

Κοινότητα - κοινά

Η Biennale Δυτικών Βαλκανίων

Η σύγχρονη τέχνη αναδεικνύεται

Ο όρος ανοιχτές τεχνολογίες

Η έννοια της κοινότητας αποτελεί την

έχει δημιουργηθεί στη βάση της

μέσα από τη σύνδεσή της με άλλα

συνδέεται με την έννοια της

τρίτη βασική θεματική της Μπιενάλε,

σύνδεσης σύγχρονης τέχνης,

πεδία, τη δημιουργική επανάχρηση

ελεύθερης και απεριόριστης

και χρησιμοποιείται σε σύνδεση με την

πολιτισμού και ανοιχτών

της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς

πρόσβασης σε γνώσεις και

έννοια των κοινών.

τεχνολογιών με την έννοια της

και την εξέλιξη των παραδοσιακών

πληροφορίες, καθώς και με ευρύτερες

κοινότητας και των κοινών.

μορφών τέχνης.

πρακτικές δημιουργίας υποδομών και

Τα κοινά είναι δομές που προάγουν

έρευνας που προωθούν τη διαφάνεια

τη συνεργατικότητα και γνώση,

και τη διαβούλευση.

πάνω στις οποίες βασίζονται ο

Στο πλαίσιο της Μπιενάλε προωθείται

σύγχρονος συμμετοχικός σχεδιασμός

η άυλη πολιτιστική κληρονομιά
και η σύνδεση καλλιτεχνικών

Για την Μπιενάλε θα αξιοποιηθούν

και η εξέλιξη της έννοιας της

πρακτικών και νέων τεχνολογιών

οι ανοικτές τεχνολογίες, τόσο σε

κοινότητας με βάση πιο ομότιμα

που ενθαρρύνουν τον πειραματισμό,

επίπεδο υποδομών όσο και ως

πρότυπα. Σε αυτό το πλαίσιο θα

δίνουν νέες δημιουργικές διαστάσεις

θεματική για ανάπτυξη δράσεων. Προς

καλλιεργηθεί η συμμετοχικότητα,

και δυνατότητες σε τεχνολογικά

αυτή την κατεύθυνση ενθαρρύνεται

η διαπολιτισμικότητα και

εργαλεία και μπορούν να

η εξωστρέφεια, η ανταλλαγή

η κοινότητα ως σύστημα

χρησιμοποιηθούν για παιδαγωγικούς

τεχνογνωσίας και η συνδημιουργία.

δημιουργίας, επεξεργασίας και

σκοπούς.

20

BoWB

εξέλιξης γνώσεων.
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1.3

Κεντρική ιδέα

Κεντρική Ιδέα της Μπιενάλε αποτελεί
η θέσπιση ενός καινοτόμου κέντρου
σύγχρονής τέχνης και πολιτισμού με
διεθνές πρόγραμμα.
Η πρόταση αφορά τη λειτουργία
ενός Εικονικού Μουσείου, που θα
λειτουργεί ως πρότυπο κέντρο
σύγχρονης τέχνης και πολιτισμού
στη Βορειοδυτική Ελλάδα, με
δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής
ενός πολιτιστικού προγράμματος
τόσο σε εικονικά όσο και σε φυσικά
περιβάλλοντα.

22
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Το Εικονικό Μουσείο φιλοδοξεί να εδραιώσει τη λειτουργία του μέσα
από δύο κεντρικούς πυλώνες:
• Την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτιστικών και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που συνδέουν τέχνη και τεχνολογία με την κοινότητα, και
• Τη σύσταση ενός πρότυπου ψηφιακού αρχείου άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς.
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1.3.1

Υλοποίηση - Δράσεις

Οι στόχοι της Μπιενάλε Δυτικών
Βαλκανίων είναι η ανάπτυξη
συνεργειών μεταξύ δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα με τη
συμβολή των πολιτών (Public-Private-People-Partnership /
P4), η δημιουργία ενός δικτύου
Δυτικών Βαλκανίων που θα μπορεί
να υποστηρίξει πολιτιστικά ερευνητικά προγράμματα και
ευκαιρίες συνεργασίας, καθώς και
η δημιουργία προστιθέμενης αξίας
με τη θέσπιση υποδομών ενός
καινοτόμου ψηφιακού αρχείου
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Παλιό Πανεπιστήμιο μετατρέπεται

Δράσεις

σε Εικονικό Μουσείο, με την
ανασύνθεση του ιστορικού φυσικού

Η Μπιενάλε θα αναπτύξει ένα

του χώρου σε τρισδιάστατη εικονική

καινοτόμο πρόγραμμα πολιτιστικών-

πραγματικότητα.

καλλιτεχνικών δράσεων, το οποίο
θα επεκταθεί τόσο σε ψηφιακούς

Το πρόγραμμα δράσεων του Εικονικού

χώρους, όσο και σε φυσικούς,

Μουσείου θα διοχετεύεται σε δύο

στοχεύοντας στην ενίσχυση και

κεντρικά έργα: την ανάπτυξη ενός

ανάδειξη της σύγχρονης τέχνης στα

ευρύτερου διατομεακού προγράμματος

Δυτικά Βαλκάνια, την καλλιέργεια

πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και

μιας σύγχρονης κοιτίδας πολιτισμού

ερευνητικού χαρακτήρα που

στη βορειοδυτική Ελλάδα και

ενώνει τέχνη και τεχνολογία με

τη δημιουργία μιας πλατφόρμας

την κοινότητα, και τη σύσταση και

ευκαιριών για απασχόληση στους

λειτουργία μιας πρωτότυπης ψηφιακής

κλάδους του πολιτισμού.

συλλογής άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς (ΑΠΚ).

Οι δράσεις που θα σχεδιαστούν
προβλέπεται να έχουν υπερτοπικό,

Η λειτουργία του εικονικού μουσείου

εξωστρεφή χαρακτήρα και θα

θα βασιστεί στην αξιοποίηση νέων

πλαισιώνουν τους βασικούς άξονες

μοντέλων πολιτιστικής στρατηγικής

της Μπιενάλε: τέχνη-πολιτισμός,

και σχεδιασμού στη βάση καλών

ανοιχτές-νέες τεχνολογίες και

πρακτικών και της καινοτομίας.

κοινότητα-κοινά.

Θα εγκαινιαστεί ένας σύγχρονος
φορέας πολιτισμού που μπορεί να
υπερβεί λειτουργικές δυσκολίες και
να αναπτύξει ένα διεθνές πολιτιστικό
πρόγραμμα.
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1.3.2

Στοιχεία διεξαγωγής

Τόπος - Χρόνος - Διάρκεια
Η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων θα έχει βάση τα Ιωάννινα και συχνότητα
κάθε δύο έτη. Θα λαμβάνει χώρα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και θα
έχει διάρκεια πέντε ημερών. Η έναρξη του θεσμού συμπίπτει με το Ευρωπαϊκό
Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οικονομική Ενίσχυση
Για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διοργανώσης και να υποστηριχθεί η
συνέχεια του θεσμού, έχει εγκριθεί οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο
Πολιτισμού.
Η περαιτέρω διασφάλιση οικονομικών πόρων όπως διαμορφώνεται στο
παράρτημα, είναι δυνατόν να προέλθει από συνεργασίες, χορηγίες και
χρηματοδοτήσεις δημόσιων-ιδιωτικών φορέων, ιδιωτικών πρωτοβουλιών,
καθώς και με την ένταξη μερών της πρότασης στο πλαίσιο στήριξης
χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

© UVMW Studio, Drukomat
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1.4

Σύντομη μελέτη και τεκμηρίωση

Ο Σύγχρονος Πολιτισμός, η
Πολιτιστική Κληρονομιά και η
Δημιουργική Οικονομία αποτελούν
βασικούς τομείς στη διεξαγωγή
κοινωνικής και εξωτερικής
πολιτικής, στην οικονομική
ανάπτυξη και πλέον, στην
καινοτομία.
Η ευρωπαϊκή πολιτιστική στρατηγική
εξελίσσεται στη βάση ενός τριπλού
άξονα δραστηριοτήτων: τη
δημιουργία/διαχείριση πολιτιστικών
αγαθών (υλικών και άυλων), την
επένδυση στις πολιτιστικές και
δημιουργικές βιομηχανίες και τη
σύζευξη πολιτισμού με την τεχνολογία
πληροφοριών και ευρύτερα με τις
επιστήμες.
Ο πολιτιστικός και δημιουργικός

Διάγραμμα 1

τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της
ελληνικής οικονομίας, συγκρινόμενος
με άλλους επιλεγμένους κλάδους
για το 2014, όπως απεικονίζεται στο
διάγραμμα 1.
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1.4

Σύντομη μελέτη και τεκμηρίωση

Αναγκαιότητα ανάπτυξης
πολιτιστικών θεσμών στην

Η Ήπειρος είναι ανάμεσα στις

περιφέρεια

περιφέρειες που έχουν πληγεί
περισσότερο από την οικονομική
κρίση.

Η Ήπειρος αποτελεί την
περιφέρεια με τον μικρότερο
αριθμό διοργανώσεων φεστιβάλ

Πιο αναλυτικά:

στην Ελλάδα.
• “Το μοντέλο κέντρου-περιφέρειας,
Όπως προκύπτει από τις μελέτες της

που είναι εμφανές στους

ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat, και σύμφωνα

περισσότερους κλάδους οικονομικής

με την πιο πρόσφατη μελέτη

δραστηριότητας στην Ελλάδα,

χαρτογράφησης του πολιτιστικού και

φαίνεται ότι αναπαράγεται και στους

δημιουργικού τομέα από το Υπουργείο

τομείς του πολιτισμού με ακόμη

Πολιτισμού (2017, Ινστιτούτο

μεγαλύτερη ένταση, προς όφελος των

Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου

δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων

Πανεπιστημίου), η περιφέρεια της
Ελλάδας είναι σε ιδιαίτερα μειονεκτική
θέση έναντι των δύο μεγάλων
αστικών κέντρων όσον αφορά στην
πολιτιστική ανάπτυξη και τους τομείς
πολιτισμού.
Από τα στοιχεία μαρτυρείται
η αναγκαιότητα ενίσχυσης και
ανάπτυξης πολιτιστικών θεσμών στην
περιφέρεια, και πολύ περισσότερο
στην Περιφέρεια Ηπείρου, που έχει τη
χαμηλότερη πολιτιστική διανομή ανά
100.000 κατοίκους.
30
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Διάγραμμα 2

(Αθήνα-Θεσσαλονίκη). “ (Διάγραμμα
2)
• “Έντονες περιφερειακές ανισότητες
παρατηρούνται επίσης σε πολιτιστικές
δομές και υποδομές ανά την Ελλάδα,
όπως στον αριθμό των φεστιβάλ.
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
διοργανώνονται 16,2 φεστιβάλ ανά
100.000 κατοίκους κατ’ έτος, ενώ
στην Περιφέρεια Ηπείρου μόλις 2,1.”
(Διάγραμμα 3)
Διάγραμμα 3
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1.4

Σύντομη μελέτη και τεκμηρίωση

Τομείς Πολιτισμού και ΤΠΕ*

στρατηγική για πολλαπλασιασμό

Σημασία διαπολιτισμικότητας

διεξαγωγή μιας εξωστρεφούς

της προστιθέμενης αξίας σε μουσεία

και εξωστρέφειας

πολιτιστικής πολιτικής με ισότιμη
πρόσβαση.

Οι ΠΔΒ έχουν αναπτυχθεί δυναμικά

και πολιτιστικούς/εκπαιδευτικούς

τα τελευταία χρόνια, συνδυάζοντας

φορείς, και προσφέρουν ένα νέο,

Η πολιτιστική ποικιλομορφία

διεπιστημονικά πεδία στην παραγωγή

ευρύ πεδίο ανάπτυξης υπηρεσιών

αποτελεί σημαντική συνιστώσα της

Τα φεστιβάλ (συμπεριλαμβανομένων

και επικοινωνία της καινοτομίας,

για νέα επιχειρηματικότητα, νέες

Ευρωπαϊκής ταυτότητας (Fuchs

των Μπιενάλε), μπορούν

καθώς και στη διεύρυνση της

δραστηριότητες, προϊόντα και

& Klingemann, 2011), καθώς

να συντονίζονται άμεσα με

τεχνογνωσίας.

υπηρεσίες.

και επιτομή στην ανάπτυξη της

επίκαιρες εξελίξεις καθώς είναι

πολιτιστικής της πολιτικής. Η

προσανατολισμένα στην ανάπτυξη

Στην επιτυχία και ανάπτυξη του τομέα

Τα άτομα με ισχυρές ψηφιακές

ύπαρξη της ποικιλομορφίας αποτελεί

ενός συμπυκνωμένου και συνεκτικού

του πολιτισμού οι ΤΠΕ διαδραματίζουν

δεξιότητες αναμένεται να

δυνατότητα έκφρασης, δημιουργίας

ολιγοήμερου προγραμμάτος, μπορούν

σημαντικό ρόλο. Η υιοθέτησή τους

προάγουν την καινοτομία και την

και καινοτομίας (UNESCO, 2001).

να υστερούν όμως σε θέματα

αποτελεί βασικό εργαλείο ώστε η

επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή

ευρωπαϊκή δημιουργική οικονομία

οικονομία. H Μπιενάλε Δυτικών

Τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν μια

τα οποία αναλαμβάνουν κατά κύριο

να προσανατολιστεί προς μια

Βαλκανίων φιλοδοξεί να αναπτύξει

πλούσια πολυπολιτισμικότητα αλλά

λόγο φορείς όπως τα μουσεία.

δυναμική, έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς

ένα στοχευμένο πεδίο δράσης

και σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή,

αποκλεισμούς πολιτιστική ανάπτυξη.

με μακροπρόθεσμο ορίζοντα,

η οποία σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες

Η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων

προς την ενίσχυση του ψηφιακού

που δημιουργεί η ψηφιοποίηση και

στήνεται στη βάση ενός προτύπου

Στα ερχόμενα χρόνια ο πολιτισμός

εγγραμματισμού, της ανάπτυξης

οι νέοι πολιτιστικοι θεσμοί δύναται

πολιτιστικού οργανισμού, ο οποίος

θα χρειαστεί να συντονιστεί ακόμη

ψηφιακών δεξιοτήτων σε τοπικό

να ενισχυθεί και να αξιοποιηθεί

λειτουργεί ταυτόχρονα ως φεστιβάλ

περισσότερο με τις νέες ανάγκες

και υπερτοπικό επίπεδο, και την

περαιτέρω.

και φορέας μαζί, και αναδεικνύεται ως

επικοινωνίας και τις επερχόμενες

οργάνωση και διάθεση ανοιχτών

τεχνολογίες ως στρατηγική επένδυση

πολιτιστικών δεδομένων.

για να συνεχίσει την ανάπτυξή του.
Προς αυτή την κατεύθυνση, τα

διαχείρισης μιας συλλογής ή αρχείου,

ένα σύγχρονο λειτουργικό και βιώσιμο
Η Μπιενάλε επιδιώκει να ανοίξει
μια στοχευμένη και σύγχρονη

* Τεχνολογίες Πληροφορίας και

πλατφόρμα ευκαιριών σε δημιουργούς

Επικοινωνίας

και συμμετέχοντες στα Δυτικά

ανοιχτά πολιτιστικά δεδομένα

Βαλκάνια για την προώθηση

και οι ανοιχτές τεχνολογίες

του έργου τους, την προαγωγή

αποτελούν μια σύγχρονη πολιτιστική

της διαπολιτισμικότητας και την
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μοντέλο.
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Εικονικό Μουσείο

Σκοπός του εικονικού μουσείου είναι

Έτσι, η Μπιενάλε Δυτικών

να εκπαιδεύσει, να μορφώσει και να

Βαλκανίων με την ανάπτυξη του

Με τον όρο «εικονικό» μουσείο

ψυχαγωγήσει το κοινό εισάγοντας

εικονικού τρισδιάστατου μουσείου

γίνεται αναφορά σε μια συλλογή

νέες μεθόδους επικοινωνίας,

ως κύρια δράση της, εισάγει στην

ψηφιακών (digital-born) και

διάδρασης και μάθησης, να

Περιφέρεια Ηπείρου έναν νέο θεσμό

ψηφιοποιημένων (physical to digital)

προωθήσει τη σύγχρονη τέχνη και

με δυνατότητες ανάπτυξης ενός

τεκμηρίων που παρουσιάζονται μέσω

τον πολιτισμό σε σύνδεση με τις

καινοτόμου προγράμματος που ενώνει

νέων, διαδραστικών τεχνολογιών και

νέες τεχνολογίες, και παράλληλα να

τις νέες τεχνολογίες, την τέχνη και

του διαδικτύου.

δημιουργήσει ένα σύγχρονο αρχείο

τον πολιτισμό.

πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το εικονικό μουσείο μπορεί να
αφορά σε μουσειακούς φορείς με
κατά βάση ψηφιακή υπόσταση

Ορισμός

(τρισδιάστατο εικονικό μουσείο) ή

Ένα εικονικό τρισδιάστατο

φυσική υπόσταση, που συνδυάζουν

μουσείο έχει ψηφιακή υπόσταση

ψηφιακές τεχνολογίες στη διαχείριση

και μπορεί να είναι προσομοίωση

και έκθεση των συλλογών τους, ενώ

μιας πραγματικής τοποθεσίας ή

τα μουσειακά τους εκθέματα είναι

η δημιουργία ενός φανταστικού

ψηφιακά/ψηφιοποιημένα.

κόσμου. Το εικονικό τρισδιάστατο
μουσείο διαχειρίζεται ψηφιακές/

Οι επισκέπτες μπορούν να

ψηφιοποιημένες συλλογές,

αλληλεπιδρούν μέσα από διεπαφές και

αλληλεπιδρά με το κοινό μέσα

εφαρμογές με τα μουσειακά εκθέματα

από ψηφιακές διεπαφές και

σε εικονικούς χώρους, σε φυσικούς

εφαρμογές, ενώ η εφαρμογή του

χώρους, καθώς και σε υβριδικούς

προγράμματός του μπορεί να

χώρους που συνδυάζουν εικονικούς

επεκτείνεται σε εικονικά, φυσικά

και φυσικούς χώρου.

και υβριδικά περιβάλλοντα.
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Πλεονεκτήματα Εικονικού Μουσείου

Εμπλουτισμός μουσειακής
εμπειρίας
Το Εικονικό Μουσείο καθιστά
εφικτή μια εμπειρία επίσκεψης
σε ένα διευρυμένο κοινό, που
συμπεριλαμβάνει αποκλεισμένες
ομάδες λόγω απόστασης ή/και
δυσκολίας πρόσβασης.
Μια επίσκεψη στο εικονικό

© Elizabeth Martínez

τρισδιάστατο μουσείο μπορεί να είναι
μια εντυπωσιακή εμπειρία. Υπάρχουν
νέες δυνατότητες διαδράσεων που δεν
είναι εφικτές στον φυσικό χώρο. Τα
τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί
εικονικά μουσεία όπου οι χρήστες
έχουν εμπλουτισμένες δυνατότητες
αλληλεπίδρασης, βιώνοντας νέες
εμπειρίες και συγκινήσεις μέσα από
τις τεχνολογίες μεταξύ άλλων της
επαυξημένης πραγματικότητας,
των δημιουργικών εφαρμογών με
γεωεντοπισμό, της μηχανικής μάθησης
και των υβριδικών περιβαλλόντων με
αισθήτηρες.
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2.1

Υπόβαθρο
Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα από τα τρία είδη που συνθέτουν
την πολιτιστική κληρονομιά (μαζί με την πολιτιστική ιδιοκτησία και την

Η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων

φυσική κληρονομιά) και αφορά συλλογικές πρακτικές, αναπαραστάσεις,

στοχεύει να είναι μια διεθνής

Όραμα της Μπιενάλε είναι

εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές, τελετές και παραστατικές τέχνες, καθώς και

διοργάνωση με καλλιτεχνικό και

με γνώμονα την καινοτομία

τα εργαλεία, αντικείμενα, χειροτεχνήματα και τους πολιτιστικούς χώρους που

πολιτιστικό προσανατολισμό σε

να επικαιροποιήσει την άυλη

συνδέονται με κοινότητες και αναγνωρίζονται από αυτές.

σύνδεση με τις νέες τεχνολογίες και

πολιτιστική κληρονομιά και τις

Σε αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιείται η θεσμοθέτηση και προαγωγή της

τα κοινά.

αξίες της κοινότητας, σε σύνδεση

άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (Σύμβαση της UNESCO, 2003) ως τρόπος

με τη σύγχρονη τέχνη, τις νέες

αναγνώρισης και διαφύλαξης των συλλογικών πολιτιστικών εκφάνσεων

τεχνολογίες και την οικολογία.

της κουλτούρας της καθημερινότητας, από τις πιο μικρές μέχρι τις

Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτιστική
πολιτική διαμορφώνεται από

διευρυμένες κοινότητες.

πρωτοβουλίες, δίκτυα και

Η ιστορία των Ιωαννίνων

Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συνδεθεί με την ψηφιακή

οργανισμούς που δίνουν βαρύτητα

που συνδέεται με την

πολιτιστική κληρονομιά που είναι η αναπαράσταση και δημιουργία της με

στη βιώσιμη ανάπτυξη του

πολυπολιτισμικότητα και την πλούσια

ψηφιακά μέσα, και με τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, το νεότερο

πολιτισμού, την ανάπτυξη του κοινού

αρχαία και λαϊκή παράδοση, η

πεδίο για τη συστηματική της μελέτη και διαχείριση.

και την ψηφιακή σύγκλιση - ψηφιακό

γεωγραφική της θέση που κάνει την

εγγραμματισμό (Creative Europe ME-

πόλη πέρασμα από και προς τα Δυτικά

DIA, EPALE, Europa Nostra).

Βαλκάνια και η σημερινή της εξέλιξη
που περιλαμβάνει το διακεκριμένο

Τα κοινά είναι αγαθά, πόροι που διαμοιράζονται ελεύθερα σε όλα τα μέλη

Βάσει αυτής της πολιτιστικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μια πλούσια

μιας κοινωνίας και αποτελούν παράλληλα κοινές δομές που προάγουν τη

πολιτικής, η διοργάνωση της Μπιενάλε

παρακαταθήκη κληροδοτημάτων που

συνεργατικότητα και γνώση, πάνω στην οποία βασίζονται ο σύγχρονος

Δυτικών Βαλκανίων έχει την πρόθεση

διαφυλάχθηκαν, αποκαθίστανται

συμμετοχικός σχεδιασμός και η εξέλιξη της έννοιας της κοινότητας με βάση

και δυναμική η βορειοδυτική Ελλάδα

και εγκαινιάζονται εκ νέου ως

πιο ομότιμα πρότυπα.

με κέντρο την πόλη των Ιωαννίνων

πολιτιστικοί χώροι, καθώς και μια

Μέσα στα είδη κοινών υπάρχουν τα πολιτισμικά κοινά όπως οι γλώσσες,

να γίνει ένας κόμβος διασύνδεσης με

συνεχώς διαμορφούμενη σύγχρονη

οι επιστήμες, οι τέχνες και η πολιτιστική κληρονομιά καθώς και τα

τα Δυτικά Βαλκάνια και μαζί, τόπος

πόλη που επενδύει στην καινοτομία

πληροφοριακά ή άυλα κοινά με το ανοιχτό και ελεύθερο λογισμικό και τις

δημιουργίας, διάδοσης και ανανέωσης

και την επιχειρηματικότητα,

ανοιχτές τεχνολογίες.

της πολιτιστικής κληρονομιάς και των

προσφέρουν τη στήριξη για τη

Η θεσμική υποστήριξη των κοινών ενθαρρύνεται κι εντείνεται διεθνώς

κοινών.

διεξαγωγή και συνέχεια μιας

η προαγωγή τους στον πολιτιστικό, αλλά και στον επιστημονικό και

διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας

τεχνολογικό τομέα ως πρότυπο λειτουργικότητας και αποδοτικότητας τόσο

με θεματική την άυλη πολιτιστική

για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

κληρονομιά και τα κοινά, και με την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
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2.2

Στόχοι
Σκοποί της Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων είναι:

Η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων θα

• Να υποστηριχθεί και να παρουσιαστεί η νέα καλλιτεχνική και

παρουσιάσει την άυλη πολιτιστική

δημιουργική παραγωγή που εμπνέεται από την άυλη πολιτιστική

κληρονομιά των ελληνικών και

κληρονομιά της Ελλάδας, των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και της ευρωπαϊκής

βαλκανικών κοινοτήτων, με επέκταση

και διεθνούς σκηνής

στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο
μέσα από μια σύγχρονη, καινοτομική

• Να καταγραφεί και να διαφυλαχθεί η άυλη πολιτιστική κληρονομιά της

διάθεση.

Ελλάδας και των Δυτικών Βαλκανίων ως ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά
και να προωθηθεί η δημιουργία παρακαταθήκης της
• Να γίνουν τα παραπάνω με βάση την προώθηση των κοινών και την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εκφραστικών μέσων, εκπαιδευτικών
εργαλείων και πλαισίου παρουσίασης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κύριες δράσεις:
• Ένα μόνιμο εικονικό τρισδιάστατο μουσείο με ψηφιακό αρχείο
• Μια εφήμερη κεντρική εκδήλωση και πολυήμερες εκθέσεις σε
φυσικό χώρο
• Μια τριήμερη διοργάνωση με συνέδρια και εργαστήρια

Η Μπιενάλε συνοδεύεται από μια έκδοση σε μορφή καταλόγου.
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2.3

Θεματικές

Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά και
τα κοινά ανοίγουν νέες καλλιτεχνικές
και δημιουργικές κατευθύνσεις. Με
την Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων
εξερευνάται και παρουσιάζεται το
σύγχρονο αυτό πεδίο.
Το πρόγραμμα της Μπιενάλε Δυτικών
Βαλκανίων αναπτύσσεται σε τρεις
βασικούς θεματικούς άξονες: την
άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τα
κοινά και τις νέες τεχνολογίες, οι
οποίοι συνδυάζονται στις ακόλουθες
θεματικές:

• Άυλη πολιτιστική κληρονομιά, πολιτισμικά κοινά και σύγχρονη
τέχνη
Τα έργα που συνθέτουν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά ενσωματώνουν
τη σημασία της κοινότητας μέσα από τη συλλογική δημιουργία. Προάγουν
πιο συνεργατικά δημιουργικά πρότυπα, με στοιχεία που διασώζονται από
την ιστορία των πολιτισμών (παράδοση, ανώνυμη δημιουργία, αντιγραφική
πρακτική), εξελίσσονται στο πέρασμα του χρόνου και παρουσιάζονται εκ νέου
στο παρόν, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για το μέλλον.
Με την Μπιενάλε προάγονται και δημιουργούνται σύγχρονα έργα τέχνης με
αναφορά στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά και επανασυστήνονται μέσα από
νέες επιμελητικές πρακτικές παλαιότερα έργα και συλλογές τέχνης.
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2.3

Θεματικές

• Ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, πληροφοριακά κοινά και
ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες
Η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων λειτουργεί ως φεστιβάλ και φορέας μαζί,
αναπτύσσοντας ένα διαχρονικό αρχείο ψηφιακής άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς μέσω του Εικονικού Τρισδιάστατου Μουσείου.
Το ψηφιακό αρχείο δημιουργείται με βάση τα ενημερωμένα πρότυπα
διαλειτουργικότητας και ανοιχτότητας. Αξιοποιείται η έρευνα στις ψηφιακές
ανθρωπιστικές επιστήμες και οι καλές πρακτικές στη διαχείριση των
πολιτιστικών δεδομένων, με έμφαση στην ψηφιακή καινοτομία.
Το ενδιαφέρον στρέφεται σε καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και πεδία όπως
η οπτικοποίηση δεδομένων, η ψηφιακή επιμέλεια πολιτιστικών δεδομένων
και η υπολογιστική (ψηφιακή) ιστορία της τέχνης, με τα οποία συνδέεται η

© Exploratorium www.exploratorium.edu
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δημιουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του Εικονικού Τρισδιάστατου Μουσείου.
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2.3

Θεματικές

• Κοινότητα και Οικολογία
Στο πλαίσιο της Μπιενάλε η έννοια της κοινότητας συνδέεται με την
έρευνα του Michel Bauwens για τα ομότιμα δίκτυα (peer-to-peer ή P2P).
Παράλληλα, προεκτείνεται θεωρητικά στην έννοια της Μικροϊστορίας,
την προσέγγιση που επικεντρώνεται σε μικρότερες μονάδες της κοινωνίας
σύμφωνα με την κατεύθυνση του Carlo Ginzburg, και στην Κουλτούρα
της καθημερινότητας όπως διατυπώθηκε από τον Raymond Williams, που
ταυτίζει την κουλτούρα με την ταυτότητα της κοινωνίας όπως εκφράζεται
στην καθημερινή ζωή.
Η διάσταση της οικολογίας προεκτείνεται θεωρητικά στις ιδέες του Gilles
Clement με τον Κήπο εν κινήσει, τον Πλανητικό κήπο και το Τρίτο
Τοπίο, οι οποίες συνδέονται αντίστοιχα με μια φυτοκοινωνιολογική
προσέγγιση που δίνει αξία στην πολυφωνική, πιο ελεύθερα προσαρμοζόμενη
φύση, μια ευφυή συνέχεια φύσης και πολιτισμού όπου άνθρωποι και
οικολογία αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς και μια θετική οπτική των αστικών
τόπων που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο κι έχουν εγκαταλειφθεί, ως
τόποι του μέλλοντος και μιας νέας βιολογικής ποικιλότητας.

© Logan Lape
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2.4

Πρόγραμμα

Προκαταρκτικός τίτλος
Common Myths

2.4.1

Κύριες δράσεις
• Εικονικό Μουσείο
Διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί ως εικονικό μουσείο
με τρισδιάστατη μορφή στη βάση αρχιτεκτονικού σχεδίου από τα Δυτικά
Βαλκάνια. Οι δράσεις θα εκτείνονται τόσο σε φυσικά περιβάλλοντα όσο και
σε εικονικά, ενσωματώνοντας την ψηφιακή αρχιτεκτονική φανταστικών
και πραγματικών χώρων. Το κοινό θα μπορεί να περιηγηθεί σε εικονικά
ανασχηματισμένους χώρους και χώρους επαυξημένης πραγματικότητας με τη
χρήση υπολογιστή, κινητού/ταμπλέτας ή γυαλιών εικονικής πραγματικότητας.
Το αρχιτεκτόνημα ανακατασκευάζεται εικονικά και λειτουργεί ως νέο κέντρο
πολιτισμού. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πρότυπου
ψηφιακού αρχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Δυτικών Βαλκανίων,
την επιμέλεια περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
συνεδρίων και φιλοξενιών (residencies), ηχητικών εκπομπών (podcasts) και
εκδόσεων.

Αντίκτυπος

© Alexander Gorelik gorelikspb@gmail.com

• Δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της
Ελλάδας και των Δ.Β
• Μέσο προσέλκυσης πόρων στην Ήπειρο και τα Δυτικά Βαλκάνια, διεθνής
ανταλλαγή ιδεών, δικτύωση και ενίσχυση κινητικότητας από και προς
τα Δ.Β
• Ανάδυση ενός κατά βάση ψηφιακού τύπου βιώσιμου φορέα χωρίς την
επιβάρυνση λειτουργικών εξόδων, αλλά παράλληλα με τη δυνατότητα
ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
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2.4.1

Κύριες δράσεις
• Πανηγύρι /Κεντρική Έκθεση
Αναβίωση του θεσμού του πανηγυριού μέσα από έναν πρωτότυπο
πολυμορφικό σχεδιασμό.
Το παραδοσιακό έθιμο του πανηγυριού αλλάζει περικείμενο συνδυάζοντας
καλές και εφαρμοσμένες τέχνες, παράδοση και νέες τεχνολογίες και
μεταμορφώνεται σε μία γιορτή σύγχρονης τέχνης, με τα βασικά του στοιχεία
-φαγητό, μουσική, χορός, μικροεμπόριο- να αποκτούν μια διαφορετική
διάσταση.
Τομείς τέχνης που θα αναδειχθούν είναι οι εγκαταστάσεις (installations),
δρώμενα και επιτελέσεις (happenings - performances), η τέχνη φαγητού
(food art) και ο ζωντανός κινηματογράφος (live cinema).

Αντίκτυπος

© Exploratorium www.exploratorium.edu

• Εμπλουτίζεται η μορφή του παραδοσιακού πανηγυριού και δίνεται νέα
οπτική που επικαιροποιεί την παράδοση παρουσιάζοντας μια εναλλακτική
εκδοχή του θεσμού
• Δημιουργείται ένα πρωτότυπο και διεθνές πλαίσιο παραγωγής και
προώθησης έργων που συνδέουν τέχνη, τεχνολογία και παράδοση
• Αναπτύσσονται νέες δυνατότητες δικτύωσης κοινοτήτων, επαγγελματιών
και φορέων δημιουργώντας ευκαιρίες για συνεργασίες και νέα
προγράμματα
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2.4.1

Κύριες δράσεις
• Συνέδριο - εργαστήρια
Μια τριήμερη διοργάνωση με ομιλίες και εργαστήρια που παρουσιάζουν
ζητήματα σχετικά με τις θεματικές της Μπιενάλε μέσα από τον διάλογο, την
έρευνα και τον πειραματισμό. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται με ενότητες για το
γενικό και ειδικό κοινό, για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και για κοινό με
ιδιαίτερες ανάγκες.
Τα εργαστήρια εμπνέονται από την ιδέα των οικοσυστημάτων ανοιχτής
καινοτομίας (ζωντανά εργαστήρια, συμμετοχικός σχεδιασμός) και
συστήνονται ως δημιουργικοί κοινωνικοί χώροι ανοικτοί στον πειραματισμό
και ως κόμβοι διαμοιρασμού ιδεών, έμπνευσης και συνάντησης της τέχνης
και της παράδοσης με άλλα πεδία. Μέσα από τις προτεινόμενες ενότητες των
εργαστηρίων, το κοινό μπορεί να έρθει σε επαφή με πιο ασυνήθιστες πτυχές
της τέχνης και του πολιτισμού, σε σύνδεση με πεδία όπως τα συναισθήματα,
η κηπουρική και η θεραπεία.

Αντίκτυπος

© Exploratorium www.exploratorium.edu
• Δημιουργείται ένα πλαίσιο για ανάπτυξη δικτύωσης σε επαγγελματικό και
διεπιστημονικό επίπεδο
• Η επιλογή εξειδικευμένων επιστημόνων ενισχύει τη διάχυση γνώσης και
νέων δεδομένων, και την καλλιέργεια νέων ψηφιακών δεξιοτήτων
• Ο ειδικός τμηματικός σχεδιασμός προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση και
συνοχή, τον διάλογο, την κριτική σκέψη και παράλληλα την παραγωγή
νέων έργων
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2.4.2

Εκθέσεις
• Ηχητική Περιπατητική Έκθεση
Μη υλική, περιπατητική ηχητική (συμμετοχική) έκθεση με τη χρήση
τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα σε επιλεγμένα φυσικά μονοπάτια.
Μια βιωματική εμπειρία ηχητικής περιπλάνησης σε διαδρομές στη φύση
και στην πόλη με τη χρήση μιας εφαρμογής-ψηφιακής πλατφόρμας ήχου
ανοιχτής τεχνολογίας με γεωεντοπισμό για κινητά και ταμπλέτες. Οι
επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν μια ψηφιακή ακουστική χαρτογράφηση
με αφηγήσεις από ιστορίες της παράδοσης και συνθέσεις ηχητικής τέχνης
(sound art) μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών τους.
Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να ηχογραφήσουν τις δικές τους αφηγήσεις
και σχόλια, και να τα ενσωματώσουν συνδημιουργώντας μια νέα συλλογική
αφήγηση.

Αντίκτυπος

© Exploratorium www.exploratorium.edu
• Συνδυάζεται η ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από
μια πρωτότυπη, βιωματική καλλιτεχνική εμπειρία
• Διευρύνεται η έννοια του εκθεσιακού χώρου και της επιμέλειας μέσω της
χρήσης νέων τεχνολογιών με δυνατότητα ανάπτυξης του κοινού
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2.4.2

Εκθέσεις
• Ενεργειακά Γλυπτά - Καλλιτεχνικές Εγκαταστάσεις
Σε κεντρικό σημείο της πόλης δημιουργούνται και τοποθετούνται
καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις - περίπτερα, που αποτελούν παράλληλα
αυτόνομους ενεργειακούς σταθμούς φόρτισης προσωπικών ηλεκτρονικών
φορητών συσκευών ή κόμβους εισόδου σε τοπικό δίκτυο.
Η ιδέα συνδυάζει την εγκατάσταση σε δημόσιο χώρο, την «πράσινη» ενέργεια
και τις ανοιχτές τεχνολογίες, προτείνοντας μιας νέας γενιάς αστικό εξοπλισμό
που παροτρύνει σε συναντήσεις και διάδραση στον δημόσιο χώρο.
Τα «ενεργειακά γλυπτά» γίνονται κόμβοι ανοιχτής πρόσβασης στο σύγχρονο
αστικό τοπίο, λειτουργώντας ως τοπικά παραγωγικά δίκτυα βιώσιμης
ενέργειας που εξυπηρετούν καθημερινές ενεργειακές ανάγκες στον δημόσιο
χώρο. Παράλληλα, ενθαρρύνουν την αυθόρμητη, παιγνιώδη επικοινωνία
μέσω του τοπικού δικτύου.

© Exploratorium www.exploratorium.edu

Αντίκτυπος
• Δημιουργούνται καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις στον δημόσιο αστικό χώρο
που συνδυάζουν αισθητική και χρηστικότητα
• Πρόκειται για ανθεκτικές κατασκευές που μπορούν να παραμείνουν και
μετά το πέρας της Μπιενάλε, ώστε να εξυπηρετούν τους κατοίκους και
επισκέπτες της πόλης
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Η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων είναι ένας νέος καλλιτεχνικός και
πολιτιστικός θεσμός, με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Ιστορίας της Τέχνης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη
του Υπουργείου Πολιτισμού, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί πρώτη φορά
στα Ιωάννινα τον Οκτώβριο του 2018.
Τα Ιωάννινα συνδέονται με την πολυπολιτισμικότητα και την πλούσια λαϊκή
παράδοση, ενώ η γεωγραφική της θέση κάνει την πόλη πέρασμα από και προς
τα Δυτικά Βαλκάνια.
Όραμα της Μπιενάλε είναι να επικαιροποιήσει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά
και τις αξίες της κοινότητας, σε σύνδεση με την τέχνη, τις νέες τεχνολογίες και
την οικολογία. Σκοπός του θεσμού είναι να υποστηρίξει και να παρουσιάσει τη
σύγχρονη τέχνη που περικλείει πτυχές της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των
ελληνικών και Βαλκανικών κοινοτήτων, καθώς και του ευρωπαϊκού και διεθνούς
χώρου.

