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Εισαγωγή 

 

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία στη 

σηµερινή κοινωνία και παίζει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας 

της γενικής εκπαίδευσης. Οι νέες συνθήκες ζωής, όπως η κινητικότητα 

ενός αυξανόµενου αριθµού ανθρώπων όχι µόνο µεταξύ διαφορετικών 

τόπων, αλλά κυρίως µεταξύ διαφορετικών αντιλήψεων δηµιουργούν την 

ανάγκη ύπαρξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες λαµβάνουν υπ’ 

όψιν αυτές τις συχνές µεταβάσεις και τον αντίκτυπο τους στις ζωές των 

ανθρώπων. «Η καλλιτεχνική εκπαίδευση είναι η προϋπόθεση για τις 

καλλιτεχνικές δεξιότητες, που απαιτείται να διαθέτουν τα µέλη µιας 

‘κοινωνίας µετασχηµατισµού’.»1

 

Η συµµετοχή σε δραστηριότητες καλλιτεχνικής εκπαίδευσης µπορεί να γίνει 

µε διαφορετικούς τρόπους: παραδείγµατος χάριν στο πλαίσιο πρότζεκτ, 

που προωθούν την εξοικείωση µε ξένες κουλτούρες ή µε της συµµετοχή σε 

σεµινάρια, όπου επιχειρείται η ανάπτυξη των συµµετεχόντων (µέσω 

εξάσκησης της κριτικής τους ικανότητας) ή ακόµα η προσπάθεια 

εξισορρόπησης σε µια ολοένα πιο σύνθετη καθηµερινότητα.  Παράλληλα, 

καλλιτεχνική εκπαίδευση προσφέρεται και µέσω της οργάνωσης και 

συµµετοχής σε παραδοσιακές εκδηλώσεις και διδακτικές ενότητες, όπως η 

εκµάθηση µουσικών οργάνων, χορών κτλ. Η καλλιτεχνική εκπαίδευση είναι 

«ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωµα, που αφορά όλους, 

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που συνήθως αποκλείονται από 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως π.χ. οι µετανάστες, οι πολιτιστικές 

µειονότητες και τα άτοµα µε αναπηρίες»2. Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται 

η καλλιτεχνική εκπαίδευση στην εποχή µας, που είναι εποχή µεγάλων 

                                                 
1 Βλ.  „Tagung der Kulturpolitischen Gesellschaft“ aus der TAGUNGEN „Die 
Zukunft der Kulturpolitik ist interkulturell“, «Το µέλλον της πολιτιστικής πολιτικής 
είναι διαπολιτισµικό» 
 http://www.soziokultur.de/_seiten/infodienst62/kulturpolitik.htm (12.12.08) 
2 Leitfaden für kulturelle Bildung/Οδηγός καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (Road Map 
for Arts Education) UNESCO-Weltkonferenz für kulturelle Bildung: Schaffung 
kreativer Kapazitäten für das 21. Jahrhundert. Lissabon, 6.-9. März 2006, σσ. 2-3.  
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αλλαγών, άµεσης και διαρκούς επαφής µε διαφορετικές κουλτούρες και 

ποικίλων πληροφοριών, που δεχόµαστε, σε ένα πολύ ευρύ πεδίο 

δραστηριοποίησης. 

 

Οι οργανωτές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 

µέσα και έξω από θεσµούς και ιδρύµατα και αναπτύσσουν σχετικά 

προγράµµατα, είναι η οµάδα στόχος του παρόντος συγγράµµατος και στο 

εξής θα παρουσιαστούν τα πεδία και το αντικείµενο εργασίας τους. 

 

Η υποβαλλόµενη εργασία αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος 

σκιαγραφούνται οι θεωρητικές αρχές. Συγκεκριµένα η ανάλυση µε τους 

επίκαιρους ορισµούς της κουλτούρας, της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και 

της κοινωνίας µετασχηµατισµού. Τα πεδία εργασίας των οργανωτών 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οι ευκαιρίες, τα ρίσκα, που παρουσιάζονται,  

και οι δυνατότητες χρηµατοδότησης, που τους παρέχονται στο πλαίσιο της 

κοινωνίας µετασχηµατισµού για να υλοποιήσουν τα σχέδια τους, είναι τα 

κεντρικά σηµεία που στο εξής θα εξεταστούν. 

 

Η έρευνα επικεντρώνεται στην περιγραφή της κατάστασης της 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ποια είναι η  

πολιτική της στο συγκεκριµένο πεδίο. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι και τόσο 

εύκολο στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών όρων να αποµονώσουµε 

την τέχνη, την καλλιτεχνική εργασία και εκπαίδευση σε συγκεκριµένα 

γεωγραφικά πλαίσια. «Η Ευρώπη δεν σχηµατίζει ένα εκ των προτέρων 

συγκεκριµένο περίβληµα, µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα η καλλιτεχνική 

εκπαίδευση. Τι δέχεται και τι απορρίπτει, πού και πώς διαµορφώνονται τα 

όρια της δικαιοδοσίας της, ποιες είναι οι θεσµικές τhς µορφές και ποια θα 

είναι η µελλοντική της θεσµική αρχιτεκτονική, κανένα από αυτά τα σηµεία 

δεν έχει σαφώς διευκρινιστεί».3 Για πρακτικούς λόγους πρέπει εξαρχής να 

αναφερθεί σε τι θα αναφερόµαστε, όταν θα γίνεται στο εξής λόγος για την 

Ευρώπη. Με τον όρο Ευρώπη στο εξής θα περιγράφεται  η Ευρωπαϊκή 

κοινότητα και τα 27 κράτη µέλη της. Η  παρούσα εργασία εξετάζει τις 

συνθήκες δράσης των οργανωτών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ασχολείται 

                                                 
3 Beck Ulrich, Grande Edgar, (2004) Das kosmopolitische Europa, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main σ. 17. 
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µε εκείνους εποµένως, που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τοµέα και 

δεσµεύονται από το νοµικό και θεσµικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Γι’ αυτό το σκοπό αναζητήθηκαν βιβλιογραφία και ιστοσελίδες, που 

σχετίζονται µε την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική. Συγκεκριµένα το 

θεωρητικό και πρακτικό κοµµάτι της εργασίας εµπλουτίστηκε από πηγές, 

όπου παρουσιάζονται τα ευρωπαϊκά µέτρα για την καλλιτεχνική 

εκπαίδευση. Παράλληλα χρησιµοποιήθηκαν αποσπάσµατα από το 

«Konzeption kultureller Bildung ΙΙΙ» του γερµανικού Συµβουλίου για τον 

πολιτισµό από το 20054 και από το εγχειρίδιο για την καλλιτεχνική 

εκπαίδευση του διεθνούς συνεδρίου της UNESCO5. Επιπρόσθετα 

χρησιµοποιούνται διαφορετικές πηγές από θεωρητικούς, που ασχολούνται 

µε την καλλιτεχνική εκπαίδευση.  

 

Για την πρακτική έρευνα, που αποτελεί το δεύτερο κοµµάτι της εργασίας, 

παρουσιάζεται το παράδειγµα της πρωτοβουλίας Capsula και ειδικότερα οι 

εµπειρίες των οργανωτών κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ «Capsula. Τέχνη 

πάνω σε ρόδες». Η πρωτοβουλία Capsula ξεκίνησε στις αρχές του 2007. 

Πρόκειται για µια οµάδα, που διοργανώνει καλλιτεχνικά πρότζεκτ µε κέντρο 

βάρους την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Παίρνοντας σαν αφορµή τις 

δραστηριότητες και τις εµπειρίες της Capsula γίνεται µια προσπάθεια να 

τεθούν σχετικά ερωτήµατα, να παρουσιαστούν νέες ιδέες και να εξηγηθεί ο 

ρόλος της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για ενήλικες σε µια κοινωνία, που 

χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές και που θα αναφέρεται στην 

παρούσα εργασία σαν «κοινωνία µετασχηµατισµού».  Με αυτόν τον τρόπο 

επιχειρείται να γίνει σαφής µια προσέγγιση, που λειτούργησε πειραµατικά 

και οργανώθηκε χωρίς εξωτερική παρέµβαση.  

 

Στο τελευταίο µέρος της εργασίας ερωτώνται οι τέσσερις οργανωτές του 

πρότζεκτ «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες», οι οποίοι είχαν διαφορετικό 

ρόλο κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του, µε τη βοήθεια ενός 

                                                 
4 Kulturelle Bildung in der Bildungsreformdiskussion/Konzeption kulturelle Bildung 
III (έκδοση: Vom Deutschen Kulturrat, Max Fuchs, Gabriele Schulz, Olaf 
Zimmermann; Deutscher Kulturrat/Berlin 2005 
5 Schaffung kreativer Kapazitäten für das 21. Jahrhundert, Lissabon 6.-9. März 
2006, UNESCO 
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ερωτηµατολογίου γύρω από τις συγκεκριµένες περιοχές εργασίας, που 

ανέλαβαν, και από τις αντίστοιχες εµπειρίες, που αποκόµισαν. Οι 

απαντήσεις τους βοηθούν στο να δηµιουργηθεί µια πιο ξεκάθαρη εικόνα 

γύρω από τις ευκαιρίες και τα προβλήµατα, που προκύπτουν από 

αυτορρυθµιζόµενες δραστηριότητες καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.  
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Θεωρητική ενότητα 
 
 
1. Κοινωνία µετασχηµατισµού 
 
1.1.  Μια πρώτη προσέγγιση στην «κοινωνία µετασχηµατισµού» 

 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι τα φαινόµενα ριζικών κοινωνικών µεταβολών, 

που χαρακτηρίζουν τη σηµερινή κοινωνία, βρίσκονται σε στενό συσχετισµό 

µε την ιστορική µετάβαση από την βιοµηχανική κοινωνία στις ανοιχτές 

δοµές µιας µεταµοντέρνας κοινωνίας υπηρεσιών.6 Με την πάροδο του 

χρόνου συνέβησαν κι άλλες διαδικασίες κοινωνικών αλλαγών σε πολλούς 

τοµείς της ζωής και µε διαφορετική ένταση. Το ερώτηµα –Σε ποια κοινωνία 

ζούµε;-7, που συχνά προκαλεί συζητήσεις και κυρίως ανάµεσα σε 

κοινωνιολόγους και παιδαγωγούς, αφήνει να γίνει σαφές πως πρόκειται για 

ένα ιδιαίτερα σύνθετο θέµα. 

 

Από τα µέσα του 20ου αιώνα αποδόθηκαν στην κοινωνία, που 

διαµορφώθηκε σε µια προσπάθεια προσδιορισµού της, διαφορετικά 

ονόµατα. Μεταξύ άλλων ονοµάστηκε κοινωνία µετασχηµατισµού. Με αυτόν 

τον ορισµό τονίζονται η σφοδρότητα των αλλαγών της στα πεδία της 

τεχνολογίας και των αξιών, καθώς επίσης ο µεταβατικός της χαρακτήρας 

και τα επακόλουθα τους, που χαρακτηρίζονται από έντονη αστάθεια.8 

                                                 
6 Βλ. Schäffter, O: Transformationsgesellschaft. In Wittpoth, Jürgen (Εκδότης) 
Erwachsenenbildung und Zeitdiagnose. Theoriebeobachtungen, Theorie und 
Praxis der Erwachsenenbildung, DIE, Bielefeld 2001, σσ. 43-44 και Schäffter, O.: 
Weiterbildung in der Transformationsgesellschaft, Κεφ. 1: Bildung im Kontext von 
struktureller Transformation, σσ. 1-9. 
7 Βλ. Schäffter, O: Transformationsgesellschaft. In Wittpoth, Jürgen (Hrsg.) 
Erwachsenenbildung und Zeitdiagnose, σ. 39. Fischer, Joachim: „Το ερώτηµα, σε 
ποια κοινωνία ζούµε, είναι πράγµατι το βασικό ερώτηµα στην κοινωνιολογία από 
τις απαρχές της και τον Émile Durkheim – και η προσπάθεια να βρεθεί µια 
απάντηση διαµορφώνει το κεντρικό κοινωνικό-θεωρητικό αντικείµενο της 
κοινωνιολογίας: Η εκάστοτε απάντηση των κοινωνιολόγων στοχεύει σε µια 
κατάλληλη διαγνωστική της σύγχρονης τους κοινωνίας.“ In welcher Gesellschaft 
leben wir eigentlich? In der bürgerlichen! 
http://www.bpb.de/publikationen/8AL1EB,0,In_welcher_Gesellschaft_leben_wir_eigentlich
_In_der_b%FCrgerlichen!.html (15.01.09) 
8 Βλ. Σχετικά µε τον ορισµό της  «κοινωνίας µετασχηµατισµού». Schwarte, 
Johannes. Der werdende Mensch: Moralisation in der Transformationsgesellschaft, 
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Σύµφωνα µε τον Schmidtchen κεντρικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις παίζουν 

τα παρακάτω: Πρώτον η αρχή του πλουραλισµού σαν αποτέλεσµα της 

απώλειας ενός συγκεκριµένου προσανατολισµού, δεύτερον η µειωµένη 

ταύτιση του ατόµου µε τους θεσµούς και τρίτον οι συγκρούσεις των αξιών 

στον άνθρωπο.9

 

Σύµφωνα µε τον Schäffter ο ορισµός κοινωνία µετασχηµατισµού εκφράζει 

καταρχήν τη µετάβαση από τις µετασοσιαλιστικές δοµές των κρατών της 

ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης στους «δυτικούς κανόνες ζωής».10 Στην 

Γερµανία παραδείγµατος χάριν βιώθηκε αυτή η µετάβαση σε εθνικό επίπεδο 

µέσω της διάλυσης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και της 

οικονοµικής και πολιτικής επανένωσης της χώρας.11 «Ο ορισµός κοινωνία 

µετασχηµατισµού γενικεύει εµπειρίες, που κατανοήθηκαν αρχικά σαν 

έκφραση µιας απλής µετάβασης (από ένα σηµείο α σε ένα σηµείο β), όµως 

στη συνέχεια τις ερµηνεύει αντ’ αυτού σαν ενδεικτικές εξηγήσεις µορφών 

µιας  απελευθερωµένης, συχνά ανεξέλεγκτης δοµικής αλλαγής του 

συνολικού συστήµατος, που τώρα προκύπτει και που έχει µια δική του 

εξελικτική λογική.»12

 

                                                                                                                                            
Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaft heute. Westdeutscher Verlag GmbH. 
Wiesbaden 2002, σ. 465. 
9 Βλ. Στο ίδιο, σ. 465. 
10 Βλ. Schäffter, O.: Weiterbildung in der Transformationsgesellschaft. Zur 
Grundlegung einer Theorie der Institutionalisierung, σσ. 9-10. 
11 Βλ. Schäffter, O: Transformationsgesellschaft. In Wittpoth, Jürgen (Hrsg.) 
Erwachsenenbildung und Zeitdiagnose, σ. 44. 
«Η νέα µορφή της Ευρώπης απελευθερώνει µια πληθώρα δοµικών διαδικασιών 
αλλαγής, οι οποίες εκτείνονται πέρα από τοπικές διαδικασίες ενσωµάτωσης και 
προσαρµογής των παλιών χωρών µελών του ανατολικού µπλοκ, οι οποίες 
εντωµεταξύ δηµιούργησαν στις δυτικές κοινωνίες βαθιές µετασχηµατιστικές 
επιδράσεις και που τελικά οδηγούν σε µια καινούργια κατάσταση σε ολόκληρο τον 
ευρωπαϊκό χώρο. Με αυτόν τον τρόπο διαµορφώνεται ένα σε µεγάλο βαθµό 
καινούργιο πλαίσιο σε όλους τους τοµείς τις ζωής,  που προς το παρόν µόνο 
αποσπασµατικά γίνεται κατανοητό.» Βλ. Schäffter, O.: Weiterbildung in der 
Transformationsgesellschaft Politischer Gestaltwandel Europas, σσ. 9 -10. 
«Σε µια σύνθετη διαδικασία αλλαγής συµβαίνει παράλληλα, κατά τη διάρκεια αυτής 
της προσαρµογής, µια δοµική αλλαγή στις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές 
ρυθµίσεις. (…) Αυτή η πρωτοφανής συνολική κατάσταση, που προέκυψε µετά την 
πτώση του τείχους, περιγράφεται σαν κοινωνία µετασχηµατισµού ως ιστορική 
στιγµή» Schäffter, O: Transformationsgesellschaft. In Wittpoth, Jürgen (Hrsg.) 
Erwachsenenbildung und Zeitdiagnose, σ. 44. 
12 Schäffter, O.: Weiterbildung in der Transformationsgesellschaft, 
Temporalisierung der Zukunft und die Positivierung des Unbestimmten im 
Lernarrangement: Κεφ. 1. In welcher Gesellschaft leben wir? σ. 44. 
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Ιδιαίτερα κερδίζουν την προσοχή µας σ’ αυτό το σηµείο οι επιδράσεις των 

φαινοµένων µετασχηµατισµού στη διαδικασία της γνώσης και της 

εκπαίδευσης. Βιώνουµε µέσω αυτών των διαδικασιών αλλαγής της 

σύγχρονης κοινωνικής πραγµατικότητας το ‘µετασχηµατισµό των µορφών 

γνώσης’13, ‘γνώση που παγιώθηκε, γνώση εν τη γενέσει της, ανυπαρξία 

γνώσης’14, ‘κρίση της γνώσης’,  ερωτήµατα γύρω από την πραγµατικότητα 

και τη βεβαιότητα, την πραγµατικότητα και τη διαπίστωση αλλά και 

δυνατότητα διάκρισης, όπως πιο έντονα προέκυψαν από τις 

κονστρουκτιβίστικες προσεγγίσεις ή τις συζητήσεις στο πλαίσιο του 

(αποκαλούµενου) µεταµορντενισµού. Στη συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται 

λόγος για την  έκθεση στον  κίνδυνο ‘κοινωνία του ρίσκου’15, τη 

χειραγώγηση µέσω της γενετικής µηχανικής και των ‘νέων κόσµων της  

των νευροεπιστηµών’16, τον προβληµατισµό γύρω από την ‘ανάληψη 

ευθυνών’17, την «ελευθερία της επιλογής»18. Προπάντων γίνεται όµως 

λόγος για το πρόβληµα της εύρεσης ‘νοήµατος’ και της ‘δυνατότητας 

σχηµατισµού νοήµατος’19. Υπ’ αυτό το πρίσµα επανεξετάζονται κεντρικά 

θέµατα όπως η εργασία, η κοινωνία, οι ανθρώπινες ηλικίες, η µάθηση, η 

εκπαίδευση, η κουλτούρα κ.α. 

 

Η καλλιτεχνική παιδεία και όσοι την προσφέρουν, στους οποίους εστιάζει η 

παρούσα εργασία, επηρεάζονται από αυτές τις διαδικασίες σε πολλά 

επίπεδα. Παρακάτω θα παρουσιαστούν καταρχήν τα διαφορετικά 

                                                 
13 H.F. Spinner 1994 in Johannes Werner Erdmann, Transformation und Lernen -  
Lebensbegleitendes Lernen (‚LLL’) unter den Bedingungen globaler 
Transformationsprozesse (Berlin 2006)  
http://www.oase.udk-berlin.de/~erdmann/pub/html/Habil/HabilTeil1.htm  
( για περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.oase.udk-berlin.de/~erdmann/pub/zeit.html,  
E-Mail: erdmann@udk-berlin.de ) 
Web: www.oase.udk-berlin.de/~erdmann (01.01.09) 
14 Στο ίδιο. Schäffter, O. 2001 
15 Στο ίδιο. Beck Ulrich, 1986, Willke, 1998 
16 Στο ίδιο. Markowitsch H.J, Roth, G, Singer W., Spitzer. M. 
17 Στο ίδιο. Jonas, H. 1967, Joas, H. 2002 
18 Johannes Werner Erdmann: Transformation und Lernen - Lebensbegleitendes 
Lernen (‚LLL’) unter den Bedingungen globaler Transformationsprozesse (Berlin 
2006) http://www.oase.udkberlin.de/~erdmann/pub/html/Habil/HabilTeil1.htm 
(01.01.09) 
19 Στο ίδιο. Luhmann, N. 1971, 1984, Bruner, J. 1997, Holodynski, M. / Jantzen, 
W. 1989, Jantzen, W. 1994 Στο: Johannes Werner Erdmann: Transformation und 
Lernen - Lebensbegleitendes Lernen (‚LLL’) 
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χαρακτηριστικά της κοινωνίας σε µετασχηµατισµό και µε αφορµή αυτό θα 

επιχειρηθεί να εξεταστεί, µε ποιο τρόπο αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν τις 

δραστηριότητες καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και αυτούς, που τις 

πραγµατοποιούν.  

 

1.2. Τα χαρακτηριστικά της «κοινωνίας µετασχηµατισµού» 

σαν αφορµή για διεύρυνση του πεδίου δραστηριότητας της 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

 

Η κοινωνία µετασχηµατισµού παρουσιάζει σύµφωνα µε τον Schäffter 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά20, τα οποία θα αναφερθούν παρακάτω, 

επειδή αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες κοινωνικές αλλαγές που 

συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. 

 

1. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένα σηµείο εκκίνησης της κοινωνίας 

µετασχηµατισµού είναι η πολιτική αναδιαµόρφωση στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Η αποδόµηση του διπολικού καταµερισµού εξουσίας, όπως εκφράστηκε µε 

την αντίθεση µεταξύ ανατολικού-δυτικού µοντέλου και η µετάβαση σε µια 

πολυκεντρική παγκόσµια πολιτική τάξη των πραγµάτων έπαιξε 

αποφασιστικό ρόλο: «Η πολιτική και οικονοµική ένωση της Γερµανίας 

παρουσιάζει σε εθνικό επίπεδο µια µικρογραφία του µοντέλου και των 

δοµικών αλλαγών, όπως διαµορφώνεται  αντίστοιχα και στον ευρωπαϊκό 

χώρο.»21 Στο Βερολίνο, πόλη που είναι παράλληλα διεθνές πολιτιστικό 

κέντρο, όπου εµπεριέχονται οι δύο δοµές (θραύσµατα της ανατολικής 

δοµής σε άµεσο διάλογο µε τα δυτικά στοιχεία που παρέµειναν), µπορεί να 

παρατηρήσει κάποιος τη συνύπαρξη αυτών των στοιχείων σε τοπικό 

επίπεδο.  

 

Μετά την πτώση του τείχους έγινε σαφές πως το άνοιγµα των ευρωπαϊκών 

συνόρων µεταξύ ανατολής - δύσης οδήγησε σε µια συνολική αλλαγή του 

συστήµατος στον ευρωπαϊκό χώρο, του οποίου οι συνέπειες βρίσκονται 

ακόµα σε εξέλιξη. «Θα ήταν άτοπο να γίνεται µια προσέγγιση της αλλαγής 

                                                 
20 Schäffter, O. : Weiterbildung in der Transformationsgesellschaft. Die 
Überlagerung unterschiedlicher Prozesse des Strukturwandels, σσ. 9 -15. 
21 Στο ίδιο. Politischer Gestaltwandel Europas, σσ. 9-10. 
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µονόπλευρα, δηλαδή µόνο συνδεδεµένη µε την είσοδο µερικών νέων 

µελών, τα οποία θα πρέπει να συµµορφωθούν µε τις υπάρχουσες (δυτικές) 

δοµές».22 Πολύ περισσότερο, όπως και πρακτικά αποδεικνύεται, συνδέονται 

µε µια σειρά αλλαγών, που αφορούν όλους τους εµπλεκόµενους. Στον 

τοµέα της εκπαίδευσης λαµβάνει χώρα στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 

στους χώρους µετεκπαίδευσης µια έντονη αναδιοργάνωση. Αυτή η 

αναδιοργάνωση διευρύνθηκε αντίστοιχα σε θεσµούς, τρόπους 

συµπεριφοράς και συνήθειες, εικόνες του εαυτού, του ξένου και του 

κόσµου, που στους εµπλεκοµένους προσφέρει νέες  ευκαιρίες, µε την 

έννοια απόκτησης µιας νέας οπτικής, νέων εµπειριών και προσέγγισης 

καινούργιων επιδράσεων, παράλληλα όµως και έκθεσης τους σε κινδύνους, 

µε την έννοια απώλειας της ασφάλειας, του προσανατολισµού και της 

εύκολης λήψης αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξαν νέοι δρόµοι 

δραστηριότητας, συχνά χαρακτηρισµένοι από προκλήσεις, νέα προβλήµατα 

και αφετηρίες, που δηµιουργούν νέες λύσεις και χρειάζονται νέα όργανα 

χειρισµού. Όλα αυτά απαιτούν τον διαρκή τους έλεγχο και την συνεχή 

εξέλιξη τους.23

 

Ένα παράδειγµα είναι το υπό εξέλιξη κύµα µετανάστευσης µεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών από την πτώση του Σοσιαλισµού µέχρι σήµερα, 

δηλαδή οι µετακίνησεις πληθυσµών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κάποιες χώρες  

είναι παράλληλα χώρες αποστολής, υποδοχής και διαµετακόµισης ατόµων. 

«Μετά την πτώση του τείχους και την κατάρρευση του κοµµουνιστικού 

συστήµατος στην ανατολική Ευρώπη τα σύνορα µεταξύ ανατολής και 

δύσης είναι και πάλι ανοιχτά. Εκατοµµύρια άνθρωποι µετακινούνται µέσα 

στον ευρωπαϊκό χώρο µε την ελπίδα να χτίσουν κάπου αλλού µια καλύτερη 

ζωή. Τα κύµατα µετανάστευσης είναι αντίστοιχα τεράστια και στις περιοχές 

που αποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση.»24

 

                                                 
22 Στο ίδιο. σ. 10. 
23 Βλ. Johannes Werner Erdmann, Transformation und Lernen - 
Lebensbegleitendes Lernen (‚LLL’) unter den Bedingungen globaler 
Transformationsprozesse (Berlin 2006) 
http://www.oase.udkberlin.de/~erdmann/pub/html/Habil/HabilTeil1.htm und 
www.oase.udk-berlin.de/~erdmann (01.01.09) 
24 Βλ. http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,963013,00.html (23.12.2008) 
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Ένα πρόβληµα, που προέκυψε από αυτήν την αλλαγή, είναι  το γεγονός 

πως οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τις περιοχές τους, που πλήττονται από την 

ανεργία, και κινούνται προς τα κει, που υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα 

εύρεσης εργασίας. Στην περίπτωση της Γερµανίας ονοµάζονται αυτές οι 

περιοχές «συρρικνωµένες πόλεις», ωστόσο µπορεί ο όρος «συρρίκνωση» 

να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει την κατάσταση σε πολλά 

µετασοσιαλιστικά κράτη.25 Έτσι προκύπτει το ερώτηµα, πώς µπορούν να 

γίνουν αυτές οι περιοχές και πάλι ελκυστικές. Στη Γερµανία το 

«Kulturstiftung des Bundes» υποστηρίζει ένα πρόγραµµα26, στο οποίο 

επιχειρείται η προώθηση των «συρρικνωµένων περιοχών» µε καλλιτεχνικά 

µέσα.27 Εδώ έχουµε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα, όπου γίνεται σαφές 

πως τα θέµατα, που χρηµατοδοτούνται  από επίσηµους φορείς, βρίσκονται 

σε στενό συσχετισµό µε τις κοινωνικές εξελίξεις και επηρεάζουν έτσι άµεσα 

τις πολιτιστικές δραστηριότητες.  

 

2. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της κοινωνίας µετασχηµατισµού είναι η 

«κρίση του εξορθολογισµού, η οποία οδηγεί σε µια δραµατική µεταβολή 

της αλληλεπίδρασης µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας και σε µια πληθώρα 

προσπαθειών ανάληψης µέτρων από την πλευρά εργασιακής πολιτικής 

ώστε να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο»28. Η κυριαρχία νεοφιλελεύθερων 

οικονοµικών τάσεων ήδη πάνω από τρεις δεκαετίες τίθεται όλο και 

περισσότερο σε αµφισβήτηση και µε αφορµή την πρόσφατη εν’ εξελίξει  

οικονοµική κρίση αναζητούνται καινούργια και πιο κατάλληλα οικονοµικά 

µοντέλα. Ύστερα από την κατάρρευση του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος αποδείχθηκε πόσο ευάλωτη µπορεί να είναι και η «δυτική 

µορφή οργάνωσης της οικονοµίας».  

 

                                                 
25 Μια πρωτοβουλία (2002-2008) του «Kulturstiftung des Bundes» µε την 
επιµέλεια του Philipp Oswalt (Berlin)σε συνεργασία µε την Galerie für 
Zeitgenössische Kunst Leipzig, του Stiftung Bauhaus Dessau και του Zeitschrift 
Archplus. Περισσότερες πληροφορίες και εκδόσεις: 
http://www.shrinkingcities.com/publikationen.0.html (23.12.2008) 
26 Στο ίδιο. http://www.shrinkingcities.com/publikationen.0.html (23.12.2008) 
27 Βλ. Konzeption Kulturelle Bildung III, Hrsg. Vom Deutschen Kulturrat σ. 86. 
28 Schäffter, O. Weiterbildung in der Transformationsgesellschaft, 
Rationalisierungskrise, σ. 10. 
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3. Το επόµενο χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας είναι η κρίση 

που προκύπτει από την παγκοσµιοποίηση. Οικονοµία, πολιτική και µοντέλα 

ζωής παύουν να περιορίζονται µέσα σε εθνικά όρια. «Η παγκοσµιοποίηση 

αποδυναµώνει τρόπους περιγραφής προβληµάτων και αναζήτησης της 

λύσης τους, που παραµένουν επικεντρωµένα µέσα σε ένα εθνικό-

οικονοµικό ή εθνικό πολιτιστικό πλαίσιο, στα όρια εποµένως που θέτει ένα 

εθνικό κράτος, ένας ‘λαός’ ή µια ‘εθνική οικονοµία’.»29 Ένα παράδειγµα 

είναι η οικολογική κρίση, που επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη, και που τα 

µέτρα για την αποφυγή µιας περαιτέρω επέκτασης της, πρέπει να ληφθούν 

συνολικά και όχι από µεµονωµένα κράτη. 

 

Πέρα απ’ αυτό δηµιουργούνται νέες συγκρούσεις µεταξύ διαφορετικών 

κοινωνιών, όπου κυριαρχούν οι κοινωνικές ανισότητες κυρίως και λιγότερο 

οι εθνικές, όπως εκφράστηκαν σε προηγούµενες εποχές. Αυτές οι 

κοινωνικές ανισότητες µεταξύ οµάδων καθορίζονται κυρίως από οικονοµικά 

κριτήρια. Όλο και πιο σπάνια στις σύγχρονες κοινωνίες θα υποστεί 

διακρίσεις κάποιος,  επειδή προέρχεται από µια ξένη κουλτούρα, όταν θα 

είναι σε θέση να έχει στη διάθεση του  τουλάχιστον τα απαραίτητα για τη 

προσωπική του διαβίωση.  Είναι πλέον δεδοµένο πως η σηµερινή κοινωνία 

είναι πολυπολιτισµική και σε αυτήν τη βάση αναπτύσσονται τα εκπαιδευτικά 

και πολιτιστικά σχέδια.30 Αντίστοιχα προωθείται και εξελίσσεται τα 

τελευταία χρόνια η διαπολιτισµική εκπαίδευση. Ιδρύµατα της καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης στη Γερµανία είναι υποχρεωµένα να εξετάζουν κατά πόσο 

λαµβάνουν υπόψιν τους στις δραστηριότητες, που οργανώνουν, τους 

µετανάστες.31

 

4. Οι δηµογραφικές αλλαγές είναι το επόµενο χαρακτηριστικό της 

κοινωνίας µετασχηµατισµού. Κυριαρχεί µια ποσοτική ανισότητα µεταξύ 

                                                 
29 Στο ίδιο. Globalisierungskrise, σ.11. 
30 Konzeption KB III vom Deutschen Kulturrat. Das Bundesjugendkuratorium, ein 
von der Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend berufenes 
Beratungsorgan, hat im Februar 2005 unter dem Titel „Die Zukunft der Städte ist 
multiethnisch und interkulturell“ eine Stellungsnahme zu Migration, Integration 
und Jugendhilfe vorgelegt. σ. 88. 
31 Στο ίδιο. σ. 89. 
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νέων και ηλικιωµένων, όπου οι δεύτεροι κυριαρχούν.32 Με αυτόν τον 

τρόπο αλλάζουν οι σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών γενιών και σε 

ποιοτικό επίπεδο. Η οικονοµική επιβάρυνση του κοινωνικού συστήµατος 

είναι µόνο ένα κοµµάτι αυτού του προβλήµατος.  

 

Πέρα από αυτό έχει «αυτή η διαφοροποίηση της δοµής του πληθυσµού 

επιπτώσεις στην πολιτιστική υποδοµή. Το γενικότερο εκπαιδευτικό τοπίο 

επηρεάζεται από αυτή την εξέλιξη και θα πρέπει να αντιδράσει µε 

κατάλληλο τρόπο, εάν επιθυµεί να διατηρήσει τη θέση του.»33 

Συγκεκριµένα θα συµπεριληφθούν καινούριες οµάδες-στόχοι, δηλαδή όχι 

µόνο παιδιά και νέοι, αλλά όλο και περισσότεροι ενήλικες, εργαζόµενοι και 

συνταξιούχοι. Αντίστοιχα θα πρέπει να προσαρµοστούν οι δραστηριότητες 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στις ανάγκες και στις συνθήκες ζωής των νέων 

αυτών οµάδων. 

 

5. Το επόµενο χαρακτηριστικό της κοινωνίας µετασχηµατισµού είναι η 

κρίση στην κοινωνία της εργασίας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση πρόκειται 

για µία αποσύνδεση της οικονοµικής ανάπτυξης από το µαζικό εργατικό 

δυναµικό. Σε αντίθεση µε την βιοµηχανική κοινωνία αποκτά η εργασία στη 

σηµερινή κοινωνία των υπηρεσιών έναν χαρακτήρα κοινωνικού 

προνοµίου.34 Η εξάσκηση µιας εργασίας δεν είναι πια ούτε αυτονόητη, ούτε 

σίγουρη και µακροπρόθεσµη. Έτσι διαφοροποιείται και η κοινωνική 

προσφορά της «εργασίας». «∆ιαφαίνεται πως η πόλωση ανάµεσα σε µια 

αυτό-οργανωµένη «επιχειρηµατικά» δοµηµένη εργασία και η κοινωνικό-

πολιτικά ανατιθέµενη «αυτο-υποχρεούµενη» εργασία οδηγεί σε µια 

καινούρια πολιτική αντίθεση. Η εκπαίδευση ενηλίκων συµµετέχει ήδη σε 

µια σειρά προγραµµάτων, που συνδέονται µε την επεξεργασία αυτού του 

προβλήµατος σε συσχετισµό µε την αντιµετώπιση µιας επιβεβληµένης 

                                                 
32 Βλ. Schäffter,O. Weiterbildung in der Transformationsgesellschaft, 
Demographischer Strukturwandel, σ. 12.  Στην έρευνα „Γερµανία 2020 –Το 
δηµογραφικό µέλλον της χώρας“, που εκδόθηκε από το «Berlin-Institut für 
Bevölkerung und Entwicklung» για λογαριασµό του «Robert-Bosch-Stiftung» 
προέκυψε πως «όλες οι περιοχές της Γερµανίας επηρεάζονται καθοριστικά από τις 
δηµογραφικές αλλαγές, όπου ο αριθµός των ηλικιωµένων αυξάνεται και των νέων 
µειώνεται». Konzeption KB III vom Deutschen Kulturrat.  σ. 86. 
33 Konzeption KB III vom Deutschen Kulturrat. σ. 87. 
34 Schäffter,O. Weiterbildung in der Transformationsgesellschaft, Krise der 
Arbeitsgesellschaft, σ. 13. 
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πρόωρης συνταξιοδότησης, µε την απόκτηση προσόντων για τη συµµετοχή 

στην «κοινωνία των πολιτών» αµισθί ή µέσω της δηµιουργίας τοπικών 

‘πρακτορείων απασχόλησης’»35. Οι οργανωτές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, 

οι οποίοι είναι συνήθως αυτοαπασχολούµενοι, επηρεάζονται αποφασιστικά 

από αυτή την εξέλιξη. Παρακάτω θα ασχοληθούµε εκτενέστερα µε την 

αυτο-οργανωµένη απασχόληση στο πλαίσιο της κοινωνίας 

µετασχηµατισµού.  

 

6. Το τελευταίο χαρακτηριστικό, που αναφέρεται, είναι η κρίση των 

κοινωνικών θεσµών. «Εδώ και καιρό έχει δηµιουργηθεί µια ανάγκη για νέα 

µοντέλα χειρισµών σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων και σε όλους τους 

τοµείς.»36 Αυτή η ανάγκη σχετίζεται όχι µόνο µε τον προσδιορισµό της 

λειτουργίας του κράτους, αλλά επίσης και µε άλλα λειτουργικά συστήµατα 

της κοινωνίας όπως: α) το Πανεπιστήµιο σαν θεσµική µορφή του 

γνωστικού συστήµατος, β) η θρησκεία και γ) τα κόµµατα. Τελικά  

επηρεάζει όλους τους κοινωνικούς θεσµούς.37

 

Σε ένα πλαίσιο ριζικών κοινωνικών αλλαγών κερδίζει σε σηµασία η 

δηµιουργία δικτύων και οι συγκεκριµένες διαδικασίες αλλαγής βρίσκονται 

σε στενό συσχετισµό µε την αυξανόµενη ανάγκη του σχηµατισµού τους38: 

Η πρώτη αλλαγή είναι πως τα καθήκοντα, που κάποτε αναλάµβανε το 

δηµόσιο, τείνουν να ιδιωτικοποιούνται. Όλο συχνότερα παρεισφρέουν 

ιδιώτες και αναλαµβάνουν και ελέγχουν υπηρεσίες, που µέχρι τώρα 

διαχειριζόταν το κράτος. ∆εύτερον από τη µία πλευρά λαµβάνει χώρα η 

παγκόσµια δικτύωση των εταιρειών, οι οποίες εδώ και καιρό εγκατέλειψαν 

τις εθνικές τους δεσµεύσεις, από την άλλη βιώνεται µια ρευστοποίηση των 

ορίων µεταξύ κοινωνικών οµάδων, καθώς επίσης η αυξανόµενη 

κινητικότητα και εξατοµίκευση της εργασίας, που οδήγησαν στην κρίση 

των κοινωνικών θεσµών. Τρίτον φθείρεται ο θεσµός της πατριαρχικής 

                                                 
35 Στο ίδιο. σ. 14. 
36 Στο ίδιο.  Krise der gesellschaftlichen Institutionen, σ. 14. (Βλ. Ellwein/Hesse 
1997; Naschold 1993; Willke 1996) 
37 Βλ. Schäffter, O.: Weiterbildung in der Transformationsgesellschaft, σ. 15. 
38 Manuel Castells’ Studie über die „Netzwerkgesellschaft“, Vgl. Castells, M. The 
power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. II, 
Cambridge; MA; Oxford, UK Blackwell 1997,  
σ. 124. 
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κοινωνίας39, της οποίας η δοµή χαρακτήριζε τη µορφή οργάνωσης της 

συνολικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριµένα χάνουν τη λειτουργία τους και το 

νόηµα τους οι θεσµοί της βιοµηχανικής εποχής, οι οποίοι συνταίριαζαν µε 

το εν λόγω µοντέλο στο πλαίσιο µιας κοινωνίας δικτύων.  

 

Η άσκηση εξουσίας προκύπτει λιγότερο από κλειστές τοπικές δοµές 

ιεραρχίας και πολύ περισσότερο από τη συνεργασία διαφορετικών 

οµάδων.40

Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως αυτού του είδους η 

«αντανακλαστική θεσµοθέτηση» και η µη ανοιχτή προσέγγιση των στόχων 

της, δε σχετίζεται µε την απώλεια νοήµατος, αλλά ακριβώς το αντίθετο: 

επιβάλλει τον προσδιορισµό της εκάστοτε κατάστασης του πλαισίου µέσα 

στο οποίο λειτουργεί.41  

 

1.3.  Νέες αρµοδιότητες για όσους δρουν σε µια «κοινωνία 

µετασχηµατισµού» 

 

Οι διαδικασίες διαφοροποίησης, όπως παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο 

κεφάλαιο δηµιουργούν συνθήκες ζωής, οι οποίες χαρακτηρίζονται από «µια 

τεράστια αύξηση δυνατοτήτων και µια δραµατική απελευθέρωση 

επιλογών»42. Οι επιλογές αυτές προσεγγίζονται πολύ συχνά από τα µέλη 

της κοινωνίας µετασχηµατισµού σαν απειλή, έλλειψη σιγουριάς και σαν 

                                                 
39 Βλ. Drei fundamentale Veränderungsprozesse nach Castells in Haunss, 
Sebastian. Identität in Bewegung. Prozesse kollektiver Identität bei den 
Autonomen und in der Schwulenbewegung. Verlag für Sozialwissenschaft GWV 
Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004 σσ. 59-60. 
40 Castells in Haunss, Sebastian. Identität in Bewegung «Στη θέση του 
καπιταλισµού, που βασιζόταν στα οργανωµένα εθνικά κράτη, εξελίσσεται µια 
κοινωνία δικτύων, η οποία δεν καθορίζεται πλέον κυρίως από τα κράτη έθνη, αλλά 
από τα ‘ρευστά’ περάσµατα, τα ρεύµατα πληροφοριών και κεφαλαίου, που 
υπερβαίνουν τα σύνορα. Αυτή η εικονικότητα και ρευστότητα κεντρικών 
διαδικασιών ανταλλαγής δηµιουργεί ένα νέο χωρικό κανόνα των ‘περιοχών 
ρευστότητας’, όπου στέκεται σε διαµετρική αντίθεση µε την παλιά δοµή των 
‘προσδιορισµένων χωρικά και διαχωρισµένων αυστηρά περιοχών’. Επειδή από 
αυτήν την εξέλιξη µετατοπίζονται κεντρικές οικονοµικές, συµβολικές και πολιτικές 
διαδικασίες και αµβλύνονται τρόποι κοινωνικού ελέγχου, προκύπτει η αντίθεση 
των δύο παραπάνω προσεγγίσεων του χώρου ως µηχανισµός ελέγχου της 
κοινωνίας δικτύων». σ. 60. 
41 Βλ. Schäffter: Weiterbildung in der Transformationsgesellschaft. σ. 341. 
42 Gross, P. Die Multioptionsgesellschaft in Beck, U.: Risikogesellschaft. Auf dem 
Weg in eine andere Moderne, σ. 364. 
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ρίσκο: «Το άγχος καθορίζει το γενικό αίσθηµα της ζωής. Στη σκάλα των 

αξιών η ανάγκη για σιγουριά εκτοπίζει την ελευθερία και την ισότητα από 

τις βασικές προτεραιότητες. Προκύπτουν περιορισµοί µέσω κανόνων, σε 

έναν προφανώς λογικό «ολοκληρωτισµό της απώθησης του κινδύνου.»43

 

Σύµφωνα µε τον Μπεκ το ρίσκο έχει δύο πρόσωπα: Από µια ριψοκίνδυνη 

κατάσταση µπορεί να προκύψει µια ευκαιρία ή ένας κίνδυνος, καθώς τίποτα 

δεν είναι προκαθορισµένο. «Το ρίσκο αποτελεί το στερεότυπο τρόπο 

αντίληψης και σκέψης της εν κινήσει δυναµικής κοινωνίας, η οποία 

αντιπαρατίθεται µε την ‘ανοιχτή προσέγγιση’, τις ανασφάλειες και τα 

εµπόδια, που δηµιουργούνται από ένα αυτο-κατασκευασµένο µέλλον, το 

οποίο δεν προσδιορίζεται πλέον από τη θρησκεία, την παράδοση ή την 

εξουσία της φύσης στον άνθρωπο και στην οποία η πίστη στις θεραπευτικές 

επιδράσεις των ουτοπιών έχει χαθεί.»44 Αυτό το ‘άνοιγµα’ βιώνεται σε µια 

αυξανόµενη αοριστία σαν «ανασφάλεια» των συνθηκών ζωής και σαν 

ανάγκη προσανατολισµού.45

Εδώ πρόκειται για µια µετάβαση από έναν τρόπο ζωής ρυθµισµένο από 

τρίτους σε µια αυτο-οργανωµένη ζωή. Αυτό επηρεάζει αποφασιστικά όλες 

τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ύπαρξης: Βασικές αξίες, αντιλήψεις, 

κοσµοθεωρίες,  κουλτούρες, καθηµερινότητα.  

Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται η ανθρώπινη ζωή σύνθετη και µη-

προσδιορίσιµη. Η «κοινωνική πραγµατικότητα» παύει να είναι 

προκαθορισµένη από τη «µοίρα», ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε θέση να 

διαµορφώνει τη ζωή του και το δίκτυο επαφών του.  

 

Εξαιτίας της εµπειρίας του ότι τα πράγµατα γύρω είναι «επισφαλή» σε 

συνδυασµό µε την  ανάγκη προσανατολισµού δηµιουργούν µια εντύπωση 

µειονεξίας. Οι αυξανόµενες αβεβαιότητες σπάνια εκλαµβάνονται σαν πεδίο 

ελεύθερης δράσης. Συνήθως κυριαρχούν τα συναισθήµατα 

αυτοσυγκράτησης, καχυποψίας απέναντι στο νέο και στο άγνωστο. 

«Πρόκειται για µια ελευθερία, που σχεδόν συγκλίνει µε τον 

                                                 
43 Beck, Ulrich, Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen 
Sicherheit. Suhrkamp, Verlag Frankfurt am Main 2007 σ.20. 
44 Beck, Ulrich: Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen 
Sicherheit. Suhrkamp, Verlag Frankfurt am Main 2007 σ. 20. 
45 Βλ. Beck, U.: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. σ. 243. 
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κατακερµατισµό»46 Ο άνθρωπος, το υποκείµενο, πρέπει µόνος του να 

αποφασίσει, πώς θα δράσει µέσα στο πλαίσιο της αβεβαιότητας, «πέρα από 

τους σαφείς διαχωρισµούς της γνώσης και της µη-γνώσης, του σωστού-

λάθους, του καλού και του κακού»47. 

 

∆εν αρκεί πια να υιοθετούµε έτοιµα «πρότυπα», τα οποία υπόσχονται πως 

εκπροσωπούν ένα «φυσιολογικό» και «αποδεκτό» τρόπο ζωής. Μαζί µε την 

ευθύνη µιας αυτο-οργανωµένης ζωής χρειαζόµαστε και διαπραγµατευτικές 

ικανότητες, που θα µπορούν να µας βοηθήσουν, όταν θα ερχόµαστε σε 

επαφή µε τις διαφορετικές προσεγγίσεις της (ζωής). Η καθηµερινότητα 

παύει να προσφέρει γενικά αποδεκτές νόρµες, οι οποίες θα δίνουν έτοιµες 

λύσεις, θα υποδεικνύουν την κατάλληλη συµπεριφορά, και έτσι πρέπει να 

είµαστε συνεχώς σε θέση να προσδιορίσουµε µόνοι µας κανόνες, νόρµες, 

στόχους και πορείες, που θα ακολουθήσουµε. Υπό αυτούς τους όρους 

αντιπαρατίθεται ο άνθρωπος µε το συνδυασµό και την επεξεργασία 

πολλαπλών πραγµατικοτήτων. Σε ψυχικό επίπεδο προκύπτει από αυτή τη 

διαδικασία µια δηµιουργική αβεβαιότητα, που στην κοινωνική ψυχολογία 

ονοµάζεται «ανοχή της ασάφειας» (Ambiguitätstoleranz)48. Αυτός ο όρος 

περιγράφει «την ικανότητα του να είµαστε ανοιχτοί απέναντι σε 

ανθρώπους και καταστάσεις, να έχουµε µια διερευνητική προσέγγιση και να 

µην κρίνουµε κάτι βάσει του δίπολου καλό ή κακό. Έχουµε να κάνουµε 

λοιπόν εδώ µε την υπέρβαση «της ανάγκης για µονοσήµαντη προσέγγιση» 

και µε την ενεργοποίηση διερεύνησης διαφορετικών επιπέδων της 

πραγµατικότητας, που είναι µη προσβάσιµα  από µια ιδιοτελή/γραµµική 

λογική.»49

 

                                                 
46 Keupp, H. :Ambivalenzen postmoderner Identität im von Beck, U. und Beck-
Gernsheim E. herausgegebenen: Riskante Freiheiten, σ. 340. 
47 Ulrich, Beck: Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen 
Sicherheit. Suhrkamp, Verlag Frankfurt am Main 2007 σ. 22. 
48 Βλ. Wolf C. in ihrer Frankfurter Vorlesung zur Poetik. Sie verknüpft dieses 
positive Ziel mit der skeptischen Frage: „Wer hat uns das je beigebracht?“ in 
Wolf, C.:  Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra; Dieses Konzept ist von 
der Psychologin Else Frenkel-Brunswik im Rahmen des Projektes zu 
Untersuchungen der „autoritären Persönlichkeit“ entwickelt worden (vgl. Adorno 
et al. (1950, 461 ff.) = Adorno, Theodor W., Frenkel - Brunswik, Else Levinson, 
Daniel J., Sanford, R. Nevitt, The authoritarian personality 
49 Keupp, H.: Ambivalenzen postmoderner Identität, 4. Leben mit „riskanten 
Chancen“, σ. 346. 
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Για να αποκτηθούν αυτές οι ικανότητες, οι οποίες δε δηµιουργούν µόνο 

ευκαιρίες και δυνατότητες στο πλαίσιο της κοινωνίας µετασχηµατισµού, 

αλλά είναι επίσης απαραίτητες για την επιβίωση υπό τους όρους που θέτει, 

απαιτούνται µορφές εκπαίδευσης, οι οποίες ταιριάζουν στις καινοτοµίες που 

εισάγονται. ∆εν πρέπει µόνο να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα πρόσβασης σε 

διαφορετικές εκπαιδευτικές µορφές, αλλά πρέπει να επαναπροσδιοριστεί 

και ο τρόπος µε τον οποίο αυτό θα γίνεται.  

 

1.4. Η καλλιτεχνική εκπαίδευση µπορεί να ανοίξει νέες 

δυνατότητες στην κοινωνία, που µεταβάλλεται  

 

Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά η καλλιτεχνική εκπαίδευση µια ιδιαίτερη 

σηµασία, καθώς αποκτά ρόλο διαµεσολαβητή ανάµεσα στις διαφορετικές 

τάσεις, που προκύπτουν. Ένα µόνο παράδειγµα είναι οι ικανότητες 

διαπολιτισµικότητας, οι οποίες σήµερα ανήκουν πλέον στα απαραίτητα 

προσόντα, που απαιτούνται στην προσωπική και επαγγελµατική ζωή. Οι 

κοινωνικές αλλαγές στην κοινωνία µετασχηµατισµού, οι οποίες προκύπτουν 

εξαιτίας «της παγκοσµιοποίησης, των αλλαγών στον κόσµο εργασίας, την 

πολυπολιτισµικότητα, στον τρόπο συµβίωσης ανδρών κι γυναικών, την όλο 

και µεγαλύτερη σηµασία, που αποκτούν τα µέσα και οι υπολογιστές στην 

οργάνωση της καθηµερινότητας, απαιτούν αντίστοιχα από την καλλιτεχνική 

εκπαίδευση νέες ιδέες και από τους οργανωτές της ιδιαίτερη εµπλοκή.»50

 

 

 

                                                 
50 Stang, P. /Peez, G. u.a Kulturelle Bildung. Ein Leitfaden für Kursleiter und 
Dozenten,  
σ. 11. 
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2. Καλλιτεχνική εκπαίδευση 

 

Μετά την περιγραφή της κοινωνίας µετασχηµατισµού και των 

χαρακτηριστικών της, τα οποία θέτουν νέους όρους και επηρεάζουν 

ανθρώπους, οµάδες και οργανισµούς, σε αυτό το κεφάλαιο θα 

ασχοληθούµε µε τους ορισµούς της κουλτούρας και της καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης καθώς επίσης και µε το πώς λειτουργούν στις µέρες µας.  

 

2.1.  Κουλτούρα και καλλιτεχνική εκπαίδευση/ Ορισµοί 

 

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση µπορεί να κατανοηθεί σε διαφορετικά επίπεδα. 

Σύµφωνα µε πολλούς θεωρητικούς δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός 

ορισµός της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Παρακάτω θα επιχειρηθεί να 

παρουσιαστεί ο ορισµός της κουλτούρας και αναφορικά µε αυτόν θα 

σκιαγραφηθεί ένα ευρύ φάσµα δράσης της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.  

  

2.2.1. Οι παραδοσιακοί ορισµοί της κουλτούρας 

 

Το 1952 συντάχθηκε από τους Αµερικανούς ανθρωπολόγους Kroebert  και 

Kluckhohm µια λίστα µε 164 διαφορετικούς ορισµούς για την κουλτούρα. 

Σε αυτούς διαφοροποιούνται κυρίως τρεις κατευθύνσεις, οι οποίες 

κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. 

 

α) «Culture referred to special intellectual or artistic endeavours or 

products, what today we might call “high culture” as opposed to “popular 

culture”. This sense of culture is more closely related to aesthetics than to 

social science.»51

 

Αυτός ο ορισµός σχετίζεται µε την αντίθεση µεταξύ του «πολιτισµού» και 

της «κουλτούρας». Ο «πολιτισµός» περιγράφει την πολιτική, οικονοµική 

                                                 
51 Matthew Arnolds’ Culture and Anarchy (1867)/ in Dr Helen Spencer-Oatey, 
Centre for Intercultural Training & Research. Introduction: What is Culture? A 
Compilation of Quotations from relevant Authors. Retrieved 13.10.2003, from the 
World Wide Web:http://209.15.42.137/ic.org.uk/publications/culture.pdf  
J. Henzes Semesterapparat aus dem SoSe 2006, Humboldt Universität zu Berlin 
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και τεχνική ζωή, ενώ η «κουλτούρα» περικλείει το θρησκευτικό, 

καλλιτεχνικό και πνευµατικό κόσµο. Η «κουλτούρα» χρησιµοποιήθηκε 

τότε, για να περιγράψει την «πνευµατική εκλέπτυνση» µιας οµάδας ή ενός 

ατόµου. Μέχρι το 18ο αιώνα ωστόσο κατανοούνταν οι έννοιες «κουλτούρα» 

και «πολιτισµός» ως συνώνυµα, ενώ µε τις ιστορικές εξελίξεις του 

Μοντερνισµού δηµιουργήθηκε ένα χάσµα µεταξύ τους.52

 

β) «Culture is that complex whole, which includes knowledge, belief, art, 

morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by 

man as a member of society.»53  

 

Αυτός ο ορισµός προσεγγίζει την κουλτούρα σα µια «ποικιλία 

συγκεκριµένων µορφών ζωής, που έχουν τη δική τους νοµοτέλεια»54 και 

σε αυτήν την περίπτωση γίνεται αναφορά στα διαφορετικά χαρακτηριστικά 

των λαών. 

 

γ) «In the third definition is emphasised the uniqueness of the many and 

varied cultures of different peoples or societies. One should never 

differentiate high from low culture, and one ought not differentially 

valorise cultures as savage or civilized».55

 

Ο Franz Boas, ο οποίος διατύπωσε τον παραπάνω ορισµό, εκπροσωπεί τον 

σχετικισµό της κουλτούρας, που εκφράζεται σαν αντίθεση στους ορισµούς, 

                                                 
52 Vgl. Eagleton 2001, σσ. 17-18.,  in Wehrhahn, Olena, Kultur im Diskurs – ein 
Einblick. in Giesekes, W, Opelt, Karen, Stock, Helga, Börjesson, Inga: kulturelle 
Erwachsenenbildung in Deutschland. Exemplarische Analyse Berlin/Brandenburg. 
Verlag, Münster 2005, σ. 33. 
53 Edward Tylor, Primitive Culture 1870 in Dr Helen Spencer-Oatey, Centre for 
Intercultural Training & Research. Introduction: What is Culture? A Compilation of 
Quotations from relevant Authors. Retrieved 13.10.2003, from the World Wide 
Web:http://209.15.42.137/ic.org.uk/publications/culture.pdf  
J. Henzes Semesterapparat aus dem SoSe 2006, Humboldt Universität zu Berlin 
54 Βλ. Wehrhahn Olena, „der Ursprung dieser Tendenz ist ebenfalls im 19. 
Jahrhundert zu suchen, bei dem Harderschen Verständnis von Kultur“ in 
Giesekes, W, Opelt, Karen, Stock, Helga, Börjesson, Inga: kulturelle 
Erwachsenenbildung in Deutschland σ. 33. 
55 Franz Boas and students 20. Jahrhundert, Ursprung aus dem 18. Jahrhundert 
Johann von Herden, Dr Helen Spencer-Oatey, Centre for Intercultural Training & 
Research, INTRODUCTION: WHAT IS CULTURE? Spencer-Oatey, H. Introduction: 
What is Culture?  
J. Henzes Semesterapparat aus dem SoSe 2006, Humboldt Universität zu Berlin 
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που της αποδόθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Σύµφωνα µε τον 

Boas η κάθε κουλτούρα είναι σχετική και µπορεί να κατανοηθεί µόνο σε 

σύγκριση µε το χαρακτήρα της. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο απέρριψε τον 

εθνοκεντρισµό και τις εξελικτικές θεωρίες και άσκησε κριτική στις 

συγκριτικές µεθόδους των προδρόµων του, καθώς θα έπρεπε να υπάρχει 

ένας συσχετισµός µε το πολιτιστικό υπόβαθρο και την εξέλιξη. «Ακόµα και 

αν έχει διερευνηθεί ένα πεδίο, µπορούν να αρθρωθούν µόνο υποθέσεις, και 

όχι καθολικά συµπεράσµατα.»56  

 

2.2.2. Ο ορισµός της κουλτούρας στην «κοινωνία 

µετασχηµατισµού» 

 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου µισού του 20ου αιώνα προέκυψαν 

καινούργιοι ορισµοί της κουλτούρας ή διαµορφώθηκαν οι τρεις κύριες 

προσεγγίσεις της από το 19ο αιώνα έτσι ώστε να εκφράζουν τις 

καινούριες κοσµοθεωρίες της σύγχρονής τους εποχής. 

 

Με αυτόν τον τρόπο περιγράφεται η κουλτούρα από τον Αµερικανό 

ψυχολόγο Harry Triandis σαν «κατασκευασµένο κοµµάτι του 

περιβάλλοντος από τους ανθρώπους»57. «By culture I mean the human 

made part of the environment».58  

Ωστόσο είναι σύµφωνα µε τον Ολλανδό ψυχολόγο του πολιτισµού 

Hofstede η κουλτούρα η συλλογική συνείδηση. «Culture is the 

collective programming of the mind which distinguishes the members 

of one group or category of people from another».59

 

Η ανάλυση των διαφορετικών ορισµών της κουλτούρας καθιστά σαφές 

πως αυτές βρίσκονται σε στενό συσχετισµό µε την εκάστοτε εποχή και 

                                                 
56 Franz Boas:  
http:/www.rzuser.uni-heidelberg.de/%7Etkirrste/kulturrelativismus.html 
[10.12.08] περισσότερες πληροφορίες γύρω από το έργο του: 
http://www.franz-boas.de/content/index.php?n=7&c=75 
57 Thomas, Alexander, Kinast, Eva-Ulrike, Schroll-Machl Sylvia (Εκδότης) 
Handbuch Interkulturelle Kommunikation und Kooperation/ Band 1: Grundlagen 
und Praxisfelder. 2003 Vandenhoeck und Ruprecht-Göttingen σ. 306. (im 
Semesterapparat von J. Henze SoSe 2006, Humboldt Universität zu Berlin) 
58 Στο ίδιο. σ. 306. 
59 Στο ίδιο. (Hofstede 1994) Kultur und Kulturstandards. Was ist Kultur? σ. 21. 
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µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της. Αντίστοιχα θα εστιάσουµε εδώ στον 

ορισµό της κουλτούρας, ο οποίος ταιριάζει µε τις συνθήκες ζωής της 

κοινωνίας µετασχηµατισµού, δηλαδή σε µια πραγµατικότητα, που 

εκλαµβάνεται στις συνειδήσεις των ανθρώπων σαν ριζική κοινωνική 

αλλαγή.  

 

Ο ορισµός της κουλτούρας διαθέτει σε αυτό το πλαίσιο σύµφωνα µε τον 

Schäffter µια «λειτουργία Joker». Παλιότερα υπήρχε µια µεγαλύτερη 

σύνδεση µε σωµατικά-µορφικά και χωρικά-εθνικά χαρακτηριστικά, ενώ 

ο σύγχρονος ορισµός τείνει να γίνεται γενικότερος. «Σε αυτή την 

περίπτωση γίνεται λόγος, για το πλαίσιο, µέσα στο οποίο εκφράζονται 

όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί µεταξύ του οικείου και του ξένου».60 Έτσι 

διευρύνεται  ο όρος κουλτούρα και ταυτόχρονα γίνεται και πιο 

σύνθετος. Σήµερα γίνεται λόγος σπανιότερα για εθνικές κουλτούρες και 

συχνότερα για το πλήθος διαφορετικών κοινωνικών οµάδων και τρόπων 

ζωής βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.61 «Στη σηµερινή 

κοινωνία που βασικό χαρακτηριστικό της είναι ο «αυτο-προσδιορισµός 

σαν κουλτούρα»62, γίνεται ο ορισµός της (κουλτούρας) το πάλκο πάνω 

στο οποίο λαµβάνουν χώρα πολιτικές αντιµαχίες και η ίδια κερδίζει µε 

αυτόν τον τρόπο σε πολιτική σηµασία.»63

 

Στην αντίστοιχη σύγχρονη λογοτεχνία υπάρχει σε µεγάλο βαθµό 

οµοφωνία πως µέσα σε µια κουλτούρα συναντά κανείς πολλές 

επιµέρους κουλτούρες, οι οποίες συνυπάρχουν και επίσης πως 

σχηµατίζονται νέες δοµές µε το πέρασµα του χρόνου, που επηρεάζουν 

και αλλάζουν τις υπάρχουσες κουλτούρες. Ιδιαίτερα µέσα στον 

ευρωπαϊκό χώρο διαµορφώνεται ο ορισµός της «κουλτούρας» 

αποφασιστικά από τους πολιτικούς και οικονοµικούς στόχους, που 

θέτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στενή συνεργασία που 

επιδιώκεται µεταξύ των διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών, η προώθηση 

                                                 
60 Schäffter. O.: Das Fremde als Lernanlaß: Interkulturelle Kompetenz und die 
Angst vor Identitätsverlust, σ. 5. 
61 Βλ. Wehrhahn Olena. in Giesekes, W, Opelt, Karen, Stock, Helga, Börjesson, 
Inga: kulturelle Erwachsenenbildung in Deutschland σ. 33. 
62 Στο ίδιο. σ. 31. Βλ. Το κεφάλαιο „Gesellschaft als Kultur“ in Baecker, D. Wozu 
Kultur? Berlin 2001, σσ. 44-57. 
63 Στο ίδιο (Wehrhahn Olena) σ. 31. 
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µιας ευρωπαϊκής συνείδησης σαν βάση πάνω στην οποία οικοδοµείται 

αυτή η συνεργασία, αφήνει στενά περιθώρια για προσεγγίσεις της 

κουλτούρας, που περιορίζεται σε εθνικά, τοπικά και βιολογικά επίπεδα. 

Αυτή η τάση λαµβάνει χώρα όχι µόνο µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, 

αλλά σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι διαφοροποιήσεις και οι οριοθετήσεις 

σχετικά µε τις κουλτούρες στα πλαίσια της κοινωνίας µετασχηµατισµού 

συνδέονται πρωτίστως µε κοινωνικά κριτήρια, όπως παραδείγµατος 

χάριν την κοινωνική τάξη, την οικονοµική κατάσταση, το µορφωτικό 

επίπεδο των εµπλεκοµένων και παρόµοια χαρακτηριστικά.  

 

Καθώς λοιπόν ο ορισµός της κουλτούρας σχετίζεται όλο και περισσότερο 

µε επιµέρους κουλτούρες, τάσεις, αντιλήψεις κτλ., προκύπτει µια 

κονστρουκτιβιστική εκπαιδευτική τάση ως πιο κατάλληλη, αφού αφήνει 

ελεύθερο πεδίο για τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Αντιστοίχως 

παρατηρεί κανείς αυτόν τον προσανατολισµό των σύγχρονων 

πολιτιστικών και εκπαιδευτικών/πολιτικών σχεδίων σε 

κονστρουκτιβιστικές παιδαγωγικές µεθόδους. 

 

Οι κονστρουκτιβιστικές µέθοδοι χρησιµοποιήθηκαν και δοκιµάστηκαν 

επίσης  κατά την εξέλιξη του καλλιτεχνικού σχεδίου «Capsula. Τέχνη 

πάνω σε ρόδες», που θα παρουσιαστεί πιο αναλυτικά στο δεύτερο µέρος 

της εργασίας. 

 

2.2.3. Μια προσπάθεια απόδοσης του ορισµού  της καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης 

 

Ο ορισµός καλλιτεχνική εκπαίδευση στρέφει αρχικά την προσοχή στον 

όρο «καλλιτεχνική». Καλλιτεχνική (ή πολιτιστική)64 εκπαίδευση στην 

εποχή της παγκοσµιοποίησης σχετίζεται κατ’ αρχήν µε την έννοια 

«διαπολιτισµική». «Η κουλτούρα παραπέµπει στους διαφορετικούς 

τρόπους, αλλά και στις διαφορετικές καλλιτεχνικές πρακτικές»65 Υπό 

                                                 
64 Στα γερµανικά αποδίδεται η «καλλιτεχνική εκπαίδευση» ως «Kulturelle 
Bildung», όπου «Kulturelle» προκύπτει από τη λέξη «Kultur» δηλαδή κουλτούρα ή 
πολιτισµός 
65 Gieseke, W.  Situation der kulturellen Bildung in der 
Erwachsenenbildung/Weiterbildung στο ίδιο. σ. 25. 

 27



αυτήν την έννοια «θα µπορούσε η εφαρµογή της καλλιτεχνικής πράξης 

και των καλλιτεχνικών υλικών να παρατηρηθεί επίσης σαν µέσον, που 

προκαλεί τη συνάντηση µε το διαφορετικό και το ξένο που το οδηγεί και 

το συνοδεύει.»66 ∆εν υπάρχει αµφιβολία πως σε αυτό το πλαίσιο ο 

ορισµός της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης εµπεριέχει ένα απεριόριστο 

σύνολο καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και πως αυτή υπό τους όρους 

ενός µετασχηµατισµού αλληλεπίδρασης67 που έχει ανοιχτούς στόχους, 

παραµένει συνεχώς ανοιχτή για νέες µορφές και πρακτικές.68

 

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση σαν µορφή αυτο-εκπαίδευσης που είναι, δεν 

µπορεί να κρατήσει µια παθητική στάση απέναντι στις κοινωνικές 

αλλαγές, που συντελούνται. Αντίθετα σαν «κοµµάτι της γενικής 

εκπαίδευσης έχει έναν ενεργητικό ρόλο και λειτουργεί σαν κοινωνική 

αυτο-έκφραση και αυτο-προσδιορίζεται θεµατικά».69 Μέσα σε ένα 

συνεχώς µεταβαλλόµενο και διασπώµενο κόσµο, θα ήταν µεγάλη 

παράλειψη από την πλευρά της εκπαιδευτικής πολιτικής, να µην 

υποστηρίξει αναλόγως την καλλιτεχνική εκπαίδευση.70

 

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση καθώς προάγει τη συµµετοχή στην 

πολιτιστική ζωή εντάσσεται στη ∆ιακήρυξη για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα.71

Σύµφωνα µε τον Zacharias: «Η καλλιτεχνική εκπαίδευση είναι ένα ευρύ 

πεδίο. Περικλείει λεπτά θεωρητικά ερωτήµατα γύρω από τις τέχνες και 

τον άνθρωπο, αλλά και αναζητήσεις σχετικές µε την κοινωνική εξέλιξη, 

που περιέχουν προβληµατισµούς γύρω από την πολιτική, την οικονοµία 

                                                 
66 Βλ. Zimmermann, Ulrike. in Gieseke, W, Opelt, Karen, Stock, Helga, Börjesson, 
Inga: kulturelle Erwachsenenbildung in Deutschland σ. 359. 
67 Schäffter, O in Weiterbildung in der Transformationsgesellschaft. σσ. 23 – 29. 
68 Βλ. Fuchs, M. http://www.bkj-remscheid.de/index.php?id=1115 (22.12.2008) 
69 Βλ. Schäffter, O. Transformationgesellschaft In Wittpoth, Jürgen (εκδότης) 
Erwachsenenbildung und Zeitdiagnose. Theoriebeobachtungen σσ.40-41. 
70 Stang, Kulturelle Bildung und Bildungsreform. Nachrichten aus der 
Luxusabteilung-Kulturelle Bildung in der Erwachsenenpädagogik Konzeption 
Kulturelle Bildung III, Εκδότης. Vom Deutschen Kulturrat. σ. 305. 
71 Das Recht, frei am kulturellen Leben der Gemeinschaft teilzunehmen  
(Artikel 27) http://www.unesco.de/recht_auf_bildung.html?&L=0 (08.01.09) 
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και τη διαχείριση. Η αγορά εργασίας, η πολιτιστική παιδαγωγική και 

διαµεσολάβηση εντάσσονται επίσης στη δράση της.»72

 

«Η αλληλεπίδραση µε µια ποικιλία καλλιτεχνικών και πολιτιστικών 

εκφραστικών µέσων αυξάνει το κίνητρο για δια βίου µάθηση. Η 

καλλιτεχνική εκπαίδευση προσφέρει την ευκαιρία για καλύτερη 

κατανόηση της κουλτούρας στην οποία ανήκει κανείς, αλλά παράλληλα 

και για τη γνωριµία µε ξένες κουλτούρες. Άρα δίνει τη δυνατότητα να 

χτίσει κάποιος τη δική του πολιτιστική ταυτότητα πέρα από την 

κουλτούρα της πλειονοψηφίας.»73 Σύµφωνα µε έναν ορισµό της 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από την Gieseke, αυτή η µορφή 

εκπαίδευσης, που εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, 

εµπλουτίζει «την προσωπικότητα, την εργασιακή και κοινωνική ζωή του 

εµπλεκοµένου, προωθεί την ενεργή συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή 

της χώρας απ’ την οποία προέρχεται και ξυπνάει το ενδιαφέρον του για 

τους πολιτισµούς άλλων χωρών. ∆εν περιορίζεται στο πλαίσιο µιας 

ευχάριστης δραστηριότητας για τον ελεύθερο χρόνο, αλλά είναι πολύ 

περισσότερο ένας τρόπος ζωής στις συνθήκες της σύγχρονης 

κοινωνίας.»74

 

Πέρα από την υπαρξιακή της σηµασία στην ανθρώπινη ζωή προωθεί η 

καλλιτεχνική εκπαίδευση, όπως αναλυτικότερα θα δούµε παρακάτω, την 

απόκτηση σηµαντικότατων δεξιοτήτων µε άµεση πρακτική εφαρµογή 

στην κοινωνική και επαγγελµατική ζωή. Ένα αντιπροσωπευτικό 

παράδειγµα είναι η ικανότητα να λειτουργούµε µε επιτυχία σε οµάδες µε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχουµε συνηθίσει.75

 

                                                 
72 Βλ. Zacharias, W. Kulturpädagogik 2001 in: Fuchs Kulturlernen, 1994  
http://www.bkj-remscheid.de/index.php?id=1115 (22.12.2008) 
73 Fachkonferenz „Kulturelle Bildung in Europa“ da wurden die verschiedenen und 
vielfältigen Aspekte der kulturellen Bildung vor der „Folie“ der drei 
Schwerpunktthemen „Partizipation“, „Innovation“ und „Qualität“ diskutiert. 
http://www.conference-cultural-education.at/de/documents/world_cafe.html και 
http://gpool.lfrz.at/gpoolexport/media/file/Information_Konferenz_Kulturelle_Bildung-1.pdf 
(01.10.08) 
74 Gieseke, W. Kulturelle Erwachsenenbildung in Deutschland, σ.13. 
75 Βλ: Die neue Landkarte der kulturellen Bildung 
http://www.ganztagsschulen.org/7811.php [01.01.09] 
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2.3. Καθήκοντα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ενηλίκων 

 

Τα σηµαντικότερα καθήκοντα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης είναι η 

προώθηση των δηµιουργικών ικανοτήτων, η ευαισθητοποίηση για τις 

διαφορετικές µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, η διεύρυνση των 

(δια)πολιτιστικών και επικοινωνιακών προσόντων (π.χ. µέσω της  

χρήσης νέων µέσων) και η ευαισθητοποίηση για κοινωνικο-πολιτιστικά 

και διαπολιτισµικά πλαίσια ζωής.76 Από αυτό προκύπτει πως η 

καλλιτεχνική εκπαίδευση παίζει έναν ολοένα και σηµαντικότερο ρόλο 

στην εξέλιξη των ικανοτήτων, που διευρύνονται σε περισσότερους 

τοµείς και είναι κοµβικής σηµασίας για την επαγγελµατική εξειδίκευση.77

 

Τα χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας µετασχηµατισµού, δηλαδή: οι 

δηµογραφικές αλλαγές, η πολιτιστικές µεταβολές λόγω 

µεταναστεύσεων, η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, η διαφορετική 

διαµόρφωση σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν των επαγγελµατικών 

βιογραφικών, η ανάγκη για ύπαρξη προσανατολισµού και 

αυτοπραγµάτωση κτλ. αφήνουν να γίνει ξεκάθαρο  πως ο πολιτισµός, η 

εργασία και η εκπαίδευση δεν διαχωρίζονται και πως η αλληλεπίδραση 

τους θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν κατά το σχεδιασµό της καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης.78

 

Οι προσφορές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης απολαµβάνουν πράγµατι 

σηµαντική ζήτηση.79 (Μαθήµατα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

σχηµατίζουν το 17% της συνολικής προσφοράς των γερµανικών 

Volkshochschulen80). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων όλο και 

συχνότερα οργανώνονται διαθεµατικές ενότητες στα εκπαιδευτικά 

                                                 
76 Βλ. Stang, R Konzeption Kulturelle Bildung III, Hrsg. Vom Deutschen Kulturrat. 
σσ. 306-318. 
77 Βλ. Groppe 2003a στο ίδιο. (Groppe, Hans-Hermann: Können durch Kunst. 
Kompetenzerwerb auch für den Beruf. Στο: Stang, Richard/Peez, Georg u.a.: 
Kulturelle Bildung. Ein Leitfaden für Kursleiter und Dozenten. Bielefeld, σσ. 28-
30.) 
78 Βλ. Stang, R Konzeption Kulturelle Bildung III, σ. 311. 
79 Βλ. Stang, R., Peez, G.: Kulturelle Bildung – Ein Leitfaden für Kursleiter und 
Dozenten σ. 14. 
80 Βλ. Pehl, Klaus; Reitz, Gerhard: Volkshochschule-Statistik 2002. 41. Folge, 
Arbeitsjahr 2002. Volkshochschul-Statistik. 
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ιδρύµατα. Παραδείγµατος χάριν προγράµµατα, όπου συνδυάζεται η 

καλλιτεχνική εκπαίδευση µε την πληροφορική. 

 

2.4. Χώροι καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

 

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση λαµβάνει χώρα µέσα σε ιδρύµατα αλλά και 

έξω από αυτά. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για οργανωµένες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες θέτουν συγκεκριµένους 

στόχους και απευθύνονται τις περισσότερες φορές σε εξειδικευµένες 

οµάδες µε συγκεκριµένες ανάγκες. Στη δεύτερη περίπτωση συνδέονται 

κυρίως µε την καθηµερινή ζωή. «Για το εύρος και την πυκνότητα των 

δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν υπάρχει γενική εικόνα. 

Συχνά προσεγγίζεται η καλλιτεχνική εκπαίδευση σαν µια δια βίου 

διαδικασία, η οποία δεν απαιτεί συγκεκριµένους χώρους και που 

υποστηρίζει κυρίως την προσωπική ωρίµανση.»81

 

Μερικοί χώροι καλλιτεχνικής εκπαίδευσης είναι τα κέντρα κοινωνικής – 

πολιτιστικής εργασίας, τα ωδεία, οι σχολές τέχνης, οι βιβλιοθήκες, τα 

κέντρα λαϊκής επιµόρφωσης, τα µουσεία αλλά και οι γκαλερί, τα ατελιέ, 

οι θεατρικές σκηνές, τα εργαστήρια κ.τ.λ. χρησιµοποιούνται για 

σχετικές δραστηριότητες. Σε αυτά προστίθενται οι εικονικοί χώροι, που 

αποτελούν και µια επέκτασή τους.  

 

Τα ιδρύµατα γενικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης πέρα από τις 

βασικές λειτουργίες τους «είναι σηµαντικά κοινωνικά σύµβολα»82 

Σύµφωνα µε τη Gieseke «δεν µπορεί να αντικαταστήσει µια ευρεία 

προσφορά διαφορετικών πρωτοβουλιών τους κλασικούς τόπους της 

εκπαίδευσης για τους ενήλικες.»83 Παρ’ όλα αυτά θα µπορούσε να 

διατηρήσει η σύγχρονη κοινωνία τον «ανοιχτό» της χαρακτήρα µόνο 

όταν γίνει αναθεώρηση των θεσµών και δικτύων των διαδικασιών 

                                                 
81 Βλ. Gieseke, W., Opelt, in Giesekes  „Kulturelle Erwachsenenbildung in 
Deutschland“, Orte, Räume –phänomenologisch, σ. 377. 
82 Στο ίδιο σ. 377. 
83 Βλ. Στο ίδιο. σ. 380. 
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µάθησης, που συνοδεύουν τη ζωή των ενηλίκων και τους φέρουν στο 

επίκεντρο της πολιτικής της.84

 

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση δε µπορεί εύκολα να φέρει άµεσα αυτο-

ρυθµιζόµενο όφελος στο πλαίσιο της κοινωνίας µετασχηµατισµού.85 

«Είναι υποχρεωµένη να χαρακτηρίζεται από διάρκεια, επιβράδυνση 

(όπου είναι δυνατόν), διαφάνεια, συνέχεια και ξεκάθαρη στάση ως προς 

τη δοµή του προγράµµατος της. Ωστόσο το εύρος του περιεχοµένου της 

θα λειτουργεί σαν εγγύηση για την πολύπλευρη ανάπτυξή της.»86 Η 

καλλιτεχνική εκπαίδευση χρειάζεται πέρα από νέες θεωρητικές ιδέες, 

εξασφαλισµένους τόπους και χώρους, για να διαφυλάξει την 

βιωσιµότητα της.87 Σύµφωνα µε τον Stang θα πρέπει επίσης κατά την 

περαιτέρω εξέλιξη της να υπάρχει ένα όραµα, καθώς εδώ δεν πρόκειται 

για ένα βραχυπρόθεσµο πρόγραµµα. Εξασφαλισµένοι χώροι ή 

οργανωµένες αίθουσες είναι µια προϋπόθεση για την εξάσκηση µιας 

τόσο απαιτητικής εργασίας. 

 

2.5. ∆εν επιτρέπεται να µιλάµε πάντα για µάθηση 

 

Ένα ακόµα θέµα σε σχέση µε τη συµβολική σηµασία της κατάλληλης 

υποδοµής είναι πως σε εκδηλώσεις σε γκαλερί, καλλιτεχνικές εκθέσεις 

και άλλους εκθεσιακούς χώρους σχεδόν πάντα αποφεύγονται 

περιγραφές και ορισµοί, που παραπέµπουν σε «µάθηση» και 

«εκπαίδευση». Αυτό, γιατί οι λέξεις «µάθηση» και «µάθηµα» είναι 

συνδεδεµένες µε µια κουραστική και οριοθετηµένη διαδικασία ενώ η 

προσέγγιση της έννοιας τέχνη και πολιτισµός προϋποθέτει απεριόριστη 

ελευθερία και ανοιχτή πρόσβαση, που είναι απελευθερωµένη από 

διδακτικές λειτουργίες. «Συνεργάτες στην εκπαίδευση ενηλίκων 

αναφέρουν πως σε συσχετισµό µε την καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν 

επιτρέπεται πια να µιλάµε για µάθηση, όταν θέλουµε να κερδίσουµε 

συµµετέχοντες.(…) ∆εν απορρίπτεται η ίδια η µάθηση, δε θα πρέπει 

                                                 
84 Βλ. Στο ίδιο.  
85 Βλ. Στο ίδιο.  
86 Στο ίδιο. S. 380  
87 Βλ. Στο ίδιο 
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όµως να προκύπτει απ’ την αναφορά σε αυτήν κάτι που αποσαφηνίζεται 

δύσκολα και παραπέµπει σε καταναγκασµό.»88

 

Αυτή η ιδιαιτερότητα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης δε θα πρέπει να 

αγνοηθεί, καθώς κατά την οργάνωση και την επεξεργασία πολλών 

σχετικών δραστηριοτήτων παίζει σηµαντικό ρόλο. 

 

2.6. Ο ορισµός της εκπαίδευσης και η καλλιτεχνική εκπαίδευση 

 

Ίσως θα ήταν βοηθητικό, για να κάνουµε στη δηµόσια συζήτηση 

ελκυστικότερη την εκπαίδευση, να εστιάσουµε την προσοχή µας 

περισσότερο στο δεύτερο συνθετικό της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, 

δηλαδή στην έννοια «εκπαίδευση» και λιγότερο στη λέξη 

«καλλιτεχνική», που στη συγκεκριµένη περίπτωση την χαρακτηρίζει. 

Αυτό σηµαίνει πως, εάν η εκπαίδευση κατανοηθεί και σαν µια ανοιχτή, 

δια βίου διαδικασία, απελευθερωµένη από αυθεντίες και 

πραγµατοποιήσιµη όχι µόνο µέσα, αλλά και έξω από θεσµούς και 

ιδρύµατα, αυτο-ρυθµιζόµενη και αυτο-οργανωµένη, που συµβαίνει en 

passant, τότε θα ήταν ο ορισµός «εκπαίδευση» κατάλληλος και για  την 

περιγραφή πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως η επισκέψεις εκθέσεων 

ή συµµετοχή σε καλλιτεχνικά δρώµενα κτλ.  

 

Ο ορισµός της εκπαίδευσης έχει πράγµατι µία σύνθετη και ολιστική 

σηµασία, που στην περίπτωση µας συµπληρώνεται και προσδιορίζεται 

από το επίθετο «καλλιτεχνική».  

 

«“Bildung“ is a process of spiritual formation; it also refers to the inner 

shape human beings can attain when developing their attitudes in 

touch with and through the agency of the spiritual contents found in 

their environment. “Bildung” implies (…) not only knowledge and skills, 

but also values, ethos, personality, authenticity and humanity. The 

verb “bilden” is mostly used in its reflexive form (“sich bilden”) and 

                                                 
88 Στο ίδιο. σ. 24. 
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hardly ever as a synonym for “unterrichten” (instruct), “erziehen” 

(educate) and “lehren” (teach) ».89

 

Στην ιστοσελίδα του Οµοσπονδιακού Κέντρου πολιτικής εκπαίδευσης 

βρίσκουµε έναν ακόµα ορισµό της εκπαίδευσης:  

 

«Η εκπαίδευση υποδηλώνει µια κατάσταση, στην οποία ο άνθρωπος έχει 

υπεύθυνα την ικανότητα να διαµορφώσει µε επιτυχία τη ζωή του. Αυτό 

αφορά στην προσωπική του (εσωτερική) προοπτική, όπως και στην 

κοινωνική (εξωτερική) προοπτική του. Εδώ ανήκουν αντικειµενικές 

γνώσεις, πρακτικές ικανότητες διαχείρισης καταστάσεων, 

συναισθηµατικές ικανότητες καθώς επίσης και η ικανότητα 

αυτοκινούµενου προβληµατισµού, όπως η δυνατότητα 

προσανατολισµού. Η ‘γνώση’ δεν είναι απόλυτη έννοια, αλλά 

καθορίζεται από τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων. Από τη στιγµή που 

ο άνθρωπος, οι συνθήκες ζωής του και οι πραγµατικότητες, που βιώνει 

αλλάζουν, δεν σταµατάει ποτέ η διαδικασία της µάθησης. Η µάθηση και 

η εκπαίδευση είναι υπ’ αυτήν την έννοια καθήκον και ευκαιρία, που 

εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής.»90

 

Σύµφωνα µε τον Siebert είναι η εκπαίδευση η «αλληλεπίδραση του 

ανθρώπου µε τον εαυτό του και το περιβάλλον του µε σκοπό συνεπούς 

και υπεύθυνης δράσης. Η εκπαίδευση σαν κριτική και επέκταση 

κατασκευών πραγµατικότητας έχει πιο σύνθετο ρόλο από το να 

µεσολαβεί και να υποστηρίζει την απόκτηση γνώσεων, η εκπαίδευση 

έχει διαφωτιστικό ρόλο και µπορεί να έχει και θεραπευτικές 

επιδράσεις.»91

 

                                                 
89 Ekkehard Nuissl, Reference von Hentig, H. (1996) Bildung. Ein Essay, 
Muenchen u.a. European Association for Education of Adults διαθέσιµο: 
http://www.eaea.org/index.php?k=15098 (20.10.08) 
90 Karl Ermert 
http://www.bpb.de/themen/Y4KBG5,0,Was_ist_kulturelle_Bildung.html 
(17.10.08) 
91 Siebert, Horst: Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung, Didaktik aus 
konstruktivistischer Sicht, σ. 7. 
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Ο ορισµός εκπαίδευση περιγράφει προπάντων µια δηµιουργική 

διαδικασία, που επιτρέπει σε κάθε εµπλεκόµενο να αλληλεπιδράσει 

παραγωγικά µε τον εαυτό του και το περιβάλλον του ώστε να 

ξεδιπλώσει τις κρυµµένες του δυνατότητες και να τους δώσει µορφή.  

 

2.7. Οι καθηγητές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης  

 

Καλλιτεχνική εκπαίδευση προσφέρουν απασχολούµενοι σε 

διαφορετικούς τοµείς: Καλλιτέχνες και επιστήµονες από πολλούς 

κλάδους, συγγραφείς, ιστορικοί τέχνης, κοινωνικοί-παιδαγωγοί, 

καθηγητές δηµιουργικών δραστηριοτήτων µε τη χρήση νέων µέσων κ.α. 

Συνήθως εργάζονται στο πλαίσιο διαφορετικών ιδρυµάτων, αλλά και 

στο επίπεδο µιας εξωθεσµικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.  

 

Απ’ αυτούς κάποιοι οργανώνουν συνειδητά δραστηριότητες, οι οποίες 

εµπίπτουν στην  καλλιτεχνική εκπαίδευση, και άλλοι, που 

χαρακτηρίζουν την εργασία τους τέχνη, δηλαδή δραστηριότητα καθαρά 

δηµιουργικού χαρακτήρα, χωρίς εκπαιδευτικές αξιώσεις. Παράλληλα 

υπάρχουν και αυτοί που δραστηριοποιούνται µέσα στην καθηµερινότητα 

και που ωστόσο ασυνείδητα επεξεργάζονται διαφορετικές καταστάσεις 

και αντικείµενα, τα οποία έχουν ανάλογη επίδραση σε όσους έρχονται 

σε επαφή µαζί τους, όπως µια ενδεχόµενη συµµετοχή τους στην 

καλλιτεχνική εκπαίδευση. Τέτοιου τύπου δραστηριότητες σχετίζονται µε 

διαφορετικά συµβάντα της καθηµερινότητας, τα οποία γίνονται 

αντιληπτά από τους ανθρώπους ή που συµβαίνουν παράλληλα µε άλλες 

καθηµερινές δραστηριότητες. Παρακάτω θα περιγραφούν εκτενέστερα 

αυτές οι ιδιαίτερες µορφές µη θεσµοθετηµένης καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης, ώστε να γίνει πιο κατανοητό, τι εµπεριέχουν, αλλά και 

πόσο σηµαντικό ρόλο παίζουν στην κοινωνία µετασχηµατισµού.  

 

Υπάρχει και η δυνατότητα για τους οργανωτές δραστηριοτήτων 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης να εργάζονται µε διαφορετικούς τρόπους. 

∆ηλαδή στο οργανωµένο και καθορισµένο πλαίσιο ενός ιδρύµατος και 

παράλληλα ελεύθερα σε καθηµερινές συνθήκες. Ένα παράδειγµα είναι 

οι δύο διαφορετικές δραστηριότητες ενός ηθοποιού, ο οποίος εργάζεται 
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σαν καθηγητής σε κάποια σχολή και στον ελεύθερο χρόνο του 

αποφασίζει µε αφορµή την κρίση στη Γάζα να οργανώσει ένα δρώµενο 

στο δηµόσιο χώρο ως διαµαρτυρία γύρω από το συγκεκριµένο θέµα.  

 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε πως σχετικά µε τις τρεις µορφές 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, που µόλις προαναφέρθηκαν: α) θεσµική 

καλλιτεχνική εκπαίδευση, β) τέχνη χωρίς συνειδητές εκπαιδευτικές 

αξιώσεις και γ) δράσεις στα πλαίσια της καθηµερινότητας,  συνήθως τον 

αποφασιστικό ρόλο παίζει ο επαγγελµατισµός ή η συνέπεια των 

εµπλεκοµένων οργανωτών. Αυτός ο επαγγελµατισµός προκύπτει από τις 

γνώσεις ή τις ικανότητες τους στα πεδία, που δραστηριοποιούνται, 

ιδιαίτερα σε διδακτικό-µεθοδολογικό και επικοινωνιακό επίπεδο, αλλά 

και σχετικά µε τις δυνατότητες τους να αξιοποιούν τα νέα µέσα, τη 

δικτύωση και την αξιολόγηση.92 Όταν οι οργανωτές καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, µπορούν να 

προσφέρουν αποτελεσµατικά καλλιτεχνική εκπαίδευση εντός και εκτός 

ιδρυµάτων. 

 

2.8. Η καλλιτεχνική εκπαίδευση στην «κοινωνία 

µετασχηµατισµού» 

 

2.8.1. Οι στόχοι της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε συνθήκες 

µετασχηµατισµού  

 

Η ζωή µέσα σε µια κοινωνία µετασχηµατισµού επηρεάζεται από 

διαφορετικές και πολυσήµαντες αλλαγές, που δε συµβαίνουν γραµµικά 

και που γίνονται αντιληπτές σαν προβλήµατα από τους ανθρώπους. Η 

καλλιτεχνική εκπαίδευση µπορεί να αναλάβει να εκπληρώσει το 

περίπλοκο καθήκον, που απαιτείται από τους κατοίκους µιας σύγχρονης 

κοινωνίας, δηλαδή το να είναι σε θέση να λειτουργούν σε διαφορετικά 

επίπεδα συνείδησης. Ο σύγχρονος κόσµος σχηµατίζεται από ένα 

ετερογενές µίγµα καταστάσεων και πραγµάτων, που όχι σπάνια 

αλληλοαναιρούνται. Αυτή η ετερογένεια σχετίζεται µε τις διαφορετικές 

                                                 
92 Βλ. Stang, R Konzeption kulturelle Bildung III, Hrsg. Vom Deutschen Kulturrat. 
σσ.305-311. 
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κουλτούρες, που στο πλαίσιο διαδικασιών παγκοσµιοποίησης, 

αλληλοεπιδρούν µε διαφορετικούς τρόπους.93

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο βιώνεται αυτό µε τις ενδο-ευρωπαϊκές  

ανταλλαγές. Σε ευρωπαϊκές µητροπόλεις όπως το Βερολίνο είναι η 

αλληλεπίδραση µεταξύ διαφορετικών κουλτούρων καθηµερινή 

πραγµατικότητα. Αυτή η διαδικασία µπορεί να είναι αφορµή για 

ενδιαφέρουσες συναντήσεις, αλλά παράλληλα και πηγή συγκρούσεων 

και προβληµάτων µεταξύ ετερογενών οµάδων. 

 

Σε µια παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία δε µπορεί να αποφευχθεί αυτή η 

αλληλεπίδραση µε τις θετικές και τις αρνητικές τις πλευρές. Εδώ 

ακριβώς µπορεί η καλλιτεχνική εκπαίδευση να δηµιουργήσει προσβάσεις 

στις εν λόγω οµάδες και κουλτούρες και να παίξει έναν κεντρικό ρόλο 

στο διάλογο για αναζήτηση οικουµενικών αξιών.94 Αυτός ο διάλογος 

ανοίγει τις πύλες για µια ποικιλία εκπαιδευτικών καινοτοµιών. Η 

εκπαίδευση αποκτά µε αυτόν τον τρόπο έναν πιο κοινωνικό χαρακτήρα, 

καθώς δεν συνδέεται µόνο µε µια ατοµική διαδικασία σ’ έναν κλειστό 

χώρο, αλλά µε τη συµµετοχή σε έναν ανοιχτό διάλογο µε τους άλλους. 

∆ίπλα στην ευαισθητοποίηση για τη διαπολιτισµικότητα ξεδιπλώνονται οι 

επιδιωκόµενες καινοτοµίες στην εκπαιδευτική περιοχή. ∆ηµιουργούνται 

νέα χρονικά περιθώρια, που προσανατολίζονται προς µια πιο έντονα 

βιωµατική προσέγγιση και όπου χρησιµοποιούνται δηµιουργικά τα νέα 

µέσα.95

 

 

 

                                                 
93 Όχι απαραίτητα εθνικές κουλτούρες, αλλά εδώ κυρίως κοινωνικές οµάδες, 
κουλτούρες εκπαίδευσης, κουλτούρες γενεών, φύλων κτλ.  
94 Βλ. Küng/Hoeren 2002 in Giesekes kulturelle Erwachsenenbildung in 
Deutschland, σ. 23. περισσότερα γύρω από το θέµα: Hans Küng (Εκδότης), 
Dokumentation zum Weltethos, Piper, München 2002. 
Hans Küng, Wozu Weltethos? Religion und Ethik in Zeiten der Globalisierung (im 
Gespräch mit Jürgen Hoeren), Herder, Freiburg 2002. Hans Küng, Erkämpfte 
Freiheit. Erinnerungen, Piper, München 2002. 
95 Βλ. Stang, R Kulturelle Bildung und Bildungsreform. Nachrichten aus der 
Luxusabteilung, die rechtliche und politische Rahmung von kultureller Bildung - 
Kulturelle Bildung in der Erwachsenenpädagogik Konzeption Kulturelle Bildung III, 
Hrsg. Vom Deutschen Kulturrat. σ. 308. 
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2.8.1.1. Η καλλιτεχνική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιδιώκεται η πολιτιστική συνεργασία και η 

στρατηγική, που χρησιµοποιείται, προωθεί µια πολιτιστική δράση και 

εκπαίδευση, η οποία θέτει αντίστοιχους πολιτικούς στόχους. Ο τοµέας 

του πολιτισµού παίζει εξαιτίας του πλούσιου κοινωνικού, οικονοµικού 

και πολιτικού του αντίκτυπου ένα αποφασιστικό ρόλο, εποµένως στην 

περίπτωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι πολύ σηµαντική η 

λειτουργία του.96 Τρία κέντρα βάρους αποτελούν την ευρωπαϊκή 

πολιτιστική πολιτική, από τα οποία, όπως θα περιγραφεί και παρακάτω, 

προκύπτουν οι προτεραιότητες της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης: 

 

α) Πολιτιστική πολυµορφία και διαπολιτισµικός διάλογος. Αυτό θα 

προσεγγιστεί ιδιαίτερα µέσω του ανοίγµατος και της ανταλλαγής µεταξύ 

των πολιτισµών, πιο συγκεκριµένα µέσω της κινητικότητας των 

καλλιτεχνών. Η ικανότητα διαπολιτισµού είναι σε αυτό το πλαίσιο 

βασικό προσόν.97

 

β) Καινούργια κίνητρα για δηµιουργικότητα στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και 

της εκπαίδευσης. Σε αυτό προστίθεται, όπως θα αναπτυχθεί και στο 

δεύτερο µέρος της εργασίας κατά την παρουσίαση του προγράµµατος 

«Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες»-, «η ενδυνάµωση των οργανωτικών 

δυνατοτήτων του πολιτιστικού τοµέα µε εστίαση στην 

επιχειρηµατικότητα και την εκπαίδευση στην οργάνωση της λειτουργίας 

του, παραδείγµατος χάριν ως αναζήτηση πρωτότυπων χρηµατοδοτικών 

πηγών, προώθηση υπηρεσιών και δράσεων στην ευρωπαϊκή αγορά 

                                                 
96 Mitteilung der Kommission an das europäische Parlament, den Rat, der 
europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. 
Mitteilung über eine europäische Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung. 
Kommission der europäischen Gemeinschaften. ∆ιαθέσιµο: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0075+0+DOC+XML+V0//DE  [25.11.2008] 
97 Βλ. Στο ίδιο. σ. 10 και διαθέσιµο στο: 
 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc401_de.htm 
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κτλ.98 «Η προώθηση αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ του 

πολιτιστικού τοµέα και των άλλων περιοχών µπορεί να δηµιουργήσει 

βιωσιµότερες και ισχυρότερες επενδύσεις στην περιοχή του 

πολιτισµού.»99

 

γ) Ο πολιτισµός σαν κεντρικό στοιχείο διεθνών σχέσεων.100 Ένα 

παράδειγµα είναι η πρωτοβουλία να αφιερωθεί το έτος 2008 στον 

διαπολιτισµικό διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου υποστηρίχθηκε και η 

δράση «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες». 

 

2.8.1.2. Καλλιτεχνική εκπαίδευση και ευρωπαϊκή πολιτική 

 

Η συνεργασία µεταξύ των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προωθείται ειδικότερα µέσω της δραστηριοποίησης της στη βελτίωση 

της γνώσης και της εξάπλωσης του πολιτισµού και της ιστορίας των 

ευρωπαϊκών λαών, της διαφύλαξης και της προστασίας της ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονοµιάς, της µη οικονοµικά προσανατολισµένης 

πολιτιστικής ανταλλαγής και της υποστήριξης της καλλιτεχνικής και 

λογοτεχνικής δηµιουργίας, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα 

οπτικοακουστικών µέσων.101 Οι περιοχές που προαναφέρθηκαν 

αντιπροσωπεύουν τις κυρίαρχες τάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής 

στον ευρωπαϊκό χώρο. 

 

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης περισσότερων στόχων, που θέτονται 

σε αυτό το πλαίσιο, συναντάµε συχνά συγκεκριµένες ιδέες, που 

εκφράζονται από εµπλεκόµενα πρόσωπα και θεσµούς. Αυτό δίνει µια 

καθαρότερη εικόνα γύρω από τον προσανατολισµό της σύγχρονης 

ευρωπαϊκής πολιτικής στους τοµείς της εκπαίδευσης και του πολιτισµού. 

                                                 
98 Βλ. Στο ίδιο,  σ. 10. και http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l29019.htm 
99 Βλ. Στο ίδιο και http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l29019.htm 
100 Βλ. Στο ίδιο, σ. 11. και http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l29019.htm 
101 Βλ. Entwurf Europäische Verfassung, (In Teil III „Die Politikbereiche und die 
Arbeitsweise der Union der Europäischen Verfassung“ wird in Kapitel V „Bereiche, 
in denen die Union beschließen kann, eine Unterstützungs-, Koordinierungs- oder 
Ergänzungsmaßnahme durchzuführen“ im Abschnitt 3 Kultur Artikel III-280 
genauer ausgeführt, was darunter zu verstehen ist) in Konzeption Kulturelle 
Bildung III, Hrsg. Vom Deutschen Kulturrat, σ. 25. 
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Αντίστοιχα προσανατολίζονται οι δραστηριότητες της εκπαίδευσης 

ενηλίκων των διαφορετικών χωρών µελών στις περιοχές, που 

προωθούνται. Εκτός από τη συνεργασία τυπικής και άτυπης 

εκπαίδευσης, η οποία θέτει τη βάση για την πραγµατοποίηση των 

διαφορετικών στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής, παρατηρείται ότι τα 

νέα µέτρα χαρακτηρίζονται παιδαγωγικά από µια κονστρουκτιβιστική 

(εποικοδοµητική) προσέγγιση.  

 

2.8.2. Τα χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία υπό αυτούς τους όρους θα πρέπει να 

υποστηρίζει της αµφίπλευρη υποστήριξη, τη συνεργασία, την 

κατανόηση, την ενθάρρυνση της αναγνώρισης της αξίας περισσότερων 

προσεγγίσεων, το προσόν του να κατανοούνται οι διαφορετικές 

προοπτικές µιας κατάστασης.  

 

Αυτό το άνοιγµα σχετίζεται όχι µόνο µε την αλληλεπίδραση µε το ξένο, 

µε την έννοια της διαφορετικής κουλτούρας µε στενή και ευρεία έννοια, 

αλλά και µε την αντιµετώπιση της µελλοντικής κοινωνικής αλλαγής, 

µέσω της ενεργούς συµµετοχής σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, 

καθώς επίσης µε τον προσανατολισµό του ενδιαφέροντος σε 

δυνατότητες και ικανότητες, µε την προσδοκία τα µελλοντικά σχέδια να 

διαµορφώνονται µε ευελιξία και να µην παίρνονται όλα ως δεδοµένα. 

Αυτή η ανοιχτή προσέγγιση των πραγµάτων αφορά πολλές περιοχές και 

συνιστά µια συνολική φιλοσοφία της ζωής, που αναµένεται από τα µέλη 

µιας κοινωνίας µετασχηµατισµού. 

 

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση υπό αυτούς τους όρους µπορεί να 

λειτουργήσει µόνο απελευθερωµένη από όρια, αν θέλει να συµβάλλει 

στην προώθηση της επιδιωκόµενης δηµιουργίας ευρωπαϊκής 

συνείδησης. Για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός αυτός θα υποστηρίζεται από 

την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 

τρόπου σκέψης σε σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.  
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Προγράµµατα ανταλλαγών για εκπαιδευτικούς και µαθητές, ευρωπαϊκά 

σχέδια, επεξεργασία θεµάτων στα πλαίσια διατµηµατικών εκπαιδευτικών 

πλάνων, δυνατότητα πολιτιστικής έκφρασης των µειονοτήτων, 

εκπαίδευση των καθηγητών, µαθήµατα βασισµένα στο διαπολιτισµικό 

διάλογο,102 είναι µόνο µερικά από τα παραδείγµατα εφαρµογών της 

πολιτιστικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

2.8.3. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης σε δραστηριότητες 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

 

Σε πολιτικό επίπεδο παύει να έχει η καλλιτεχνική εκπαίδευση τον έως 

τώρα περιορισµένο ρόλο της, που σχετιζόταν κυρίως µε συγκεκριµένες 

περιοχές και οµάδες στόχους103, διευρύνει το πεδίο δράσης της και 

απευθύνεται στα µέλη ολόκληρης της κοινωνίας.  

 

Η οµάδα στόχος της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης είναι όλο και συχνότερα 

οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν µικρή επαφή µε σχετικά ιδρύµατα, και όχι 

όµως µόνο στο πλαίσιο κοινωνικών-πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αλλά 

µε τη µορφή συµµετοχής σε ποικιλία προγραµµάτων, τα οποία 

φιλοδοξούν να φέρουν την καλλιτεχνική εκπαίδευση µέσα στη ζωή των 

ανθρώπων.  

 

Τα πολιτιστικά ιδρύµατα προσπαθούν να προσεγγίσουν το κοινό και να 

αναζητήσουν τις οµάδες στόχους τους στα σηµεία που βρίσκονται, 

επίσης να συνεργαστούν µε άλλα άτοµα, οµάδες και οργανισµούς, να 

οργανώσουν καλλιτεχνικά δρώµενα και εκθέσεις για την αφύπνιση του 

ενδιαφέροντος για κοινωνικά θέµατα, να συνδυάζουν διαφορετικές 

δραστηριότητες, που θα αλληλοσυµπληρώνονται στην ίδια εκδήλωση 

(π.χ. µαγειρική και καλλιτεχνική έκθεση), να προκαλούν το ενδιαφέρον 

των ατόµων να αναζητήσουν και να πειραµατιστούν, να σπάσουν τα 

                                                 
102 Auf der Fachkonferenz „Kulturelle Bildung in Europa“ wurden die 
verschiedenen und vielfältigen Aspekte der kulturellen Bildung vor der „Folie“ der 
drei Schwerpunktthemen „Partizipation“, „Innovation“ und „Qualität“ diskutiert. 
http://gpool.lfrz.at/gpoolexport/media/file/Information_Konferenz_Kulturelle_Bildung-1.pdf  
(15.11.2008) 
103 Παραδείγµατος χάριν σαν δραστηριότητα κυρίως για παιδιά ή ως µια ευχάριστη 
απασχόληση για εύπορους κτλ. 
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όρια των εµπλεκοµένων, που τους περιορίζουν, και να θέσουν 

ερωτήµατα, που θα οδηγήσουν στην διεύρυνση των ενδιαφερόντων 

τους, να οργανώσουν κοινές πρωτοβουλίες µεταξύ πολιτιστικών 

φορέων και δραστηριοποιούµενων σε άλλους τοµείς,  µέσω του οικείου 

να οδηγούνται σε καινούριες γνώσεις και εµπειρίες.104 (π.χ. µετά την 

παρουσίαση µουσικής και χορού µιας ξένης κουλτούρας να 

παρουσιάζονται σε µορφή φιλµ ενδεχόµενα κοινωνικά προβλήµατα της 

ή µέσω αλληλεπιδραστικών έργων, στα οποία συµµετέχουν οι 

επισκέπτες της εκδήλωσης) Σε µια κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται 

από ρευστότητα, είναι αναµενόµενο να δηµιουργείται ανάγκη για 

συνεχή εµπλουτισµό του αντικειµένου της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. 

 

Μόνο µε περιέργεια, ευελιξία, αµεροληψία απέναντι σε καινούργιες 

ιδέες µπορεί να λειτουργήσει κάποιος δηµιουργικά υπό αυτούς τους 

όρους. Για να συµβεί αυτό, προϋποτίθενται εύκολη πρόσβαση για όλους 

τους ανθρώπους, ισότητα, ενθάρρυνση για πειραµατισµό και ανάληψη 

ρίσκων, επαφή µε καινούρια άτοµα και νέες ιδέες, αποδοχή 

απρόβλεπτων αποτελεσµάτων, υπέρβαση των κοινωνικών περιορισµών, 

πολυµορφία απόψεων και ευελιξία συστηµάτων.105 Για να είναι εφικτά 

αυτά, απαιτείται κατάλληλη υποδοµή, η οποία θα στηρίζει τις 

διαφορετικές δραστηριότητες. 

 

2.8.4. Μέτρα για την προσέγγιση των νέων στόχων 

 

Τα µέτρα, για να προωθηθούν αυτοί οι σκοποί, συνίστανται στο άνοιγµα 

των σχολείων και των άλλων ιδρυµάτων έτσι ώστε να προσφέρουν τη 

δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας. Όχι µόνο οι θεσµοί, 

αλλά και οι διαφορετικές πρωτοβουλίες επίσης της κοινωνίας των 

πολιτών θα παίξουν εδώ τον αποφασιστικό ρόλο. Τα παραδοσιακά όρια 

                                                 
104 Auf der Fachkonferenz „Kulturelle Bildung in Europa“ in Graz 8.-10. Juni 2006 
wurden die verschiedenen und vielfältigen Aspekte der kulturellen Bildung vor der 
„Folie“ der drei Schwerpunktthemen „Partizipation“, „Innovation“ und „Qualität“ 
diskutiert.  
http://gpool.lfrz.at/gpoolexport/media/file/Information_Konferenz_Kulturelle_Bildung-1.pdf 
(15.11.2008) 
105 Βλ. Στο ίδιο. 
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θα πρέπει να σπάσουν και να επιτευχθεί ένα καλύτερο µαθησιακό 

περιβάλλον, που δε θα χαρακτηρίζεται από χρονική πίεση και όπου η 

συµµετοχική και διαθεµατική οµαδική εργασία θα αξιολογεί τις 

δραστηριότητες. Έτσι γίνεται σαφές πως για την εξέλιξη µια 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

προϋποτίθεται µια δοµική αλλαγή του συνολικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος.    

 

2.9. Τυπική καλλιτεχνική εκπαίδευση 

 

2.9.1. Η καλλιτεχνική εκπαίδευση στο σχολείο και οι τρόποι 

προσέγγισης της 

 

Στο χώρο του σχολείου βρίσκουµε δυο κυρίως προσβάσεις 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης: 

Σύµφωνα µε την πρώτη µπορούν να διδαχθούν τα καλλιτεχνικά 

µαθήµατα σαν αυτόνοµες σχολικές ενότητες, όπου θα καλλιεργούνται οι 

καλλιτεχνικές δυνατότητες και η ευαισθησία στην πρόσληψη και 

αξιολόγηση της τέχνης από τους µαθητές.106

 

Στη δεύτερη πρόσβαση τονίζεται πως τα καλλιτεχνικά µαθήµατα 

µπορούν να προσεγγιστούν σα µέθοδος διδασκαλίας και εκµάθησης, 

που συνδέεται µε τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές προεκτάσεις σε 

όλους τους τοµείς του πλάνου µάθησης.107 Η διαθεµατική προσέγγιση 

απαιτεί µε τη σειρά της αλλαγές στη διδακτική µέθοδο και στην 

εκπαίδευση των δασκάλων και εκπαιδευτικών για να είναι 

αποτελεσµατική.108

 

Τα διαφορετικά πεδία καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

αλληλοσυµπληρώνονται. Στην περιοχή του σχολείου βρίσκει κάποιος 

στον οδηγό καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, όπως διαµορφώθηκε από την 

                                                 
106 Βλ. Unesco Στο ίδιο. σ. 8. 
107 Βλ. σ. 8. 
108 Στο ίδιο 
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UNESCO, τρία παιδαγωγικά ρεύµατα: Οι µαθητές προσεγγίζουν την 

γνώση: 

 

1) µέσω αλληλεπίδρασης µε το καλλιτεχνικό αντικείµενο ή µε την 

παρουσίαση του και µέσω αλληλεπίδρασης καλλιτεχνών και 

καθηγητών, 

2) µέσω προσωπικής καλλιτεχνικής δηµιουργίας και 

3) µέσω έρευνας και σπουδής.109 

 

2.9.2. Προσβάσεις της θεσµικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για 

ενήλικες 

 

∆εν υπάρχει αµφιβολία πως οι οµάδες στόχοι της καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης δεν βρίσκονται µόνο στα σχολεία και πως δεν 

αποτελούνται µόνο από παιδιά και νέους, αλλά όλο και πιο συχνά από 

ενήλικες. Σύµφωνα µε την Gieseke υπάρχουν τρεις διαφορετικές 

προσβάσεις θεσµοποιούµενης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης εντός και 

εκτός του σχολείου και είναι οι εξής: 1) οι συστηµατικές-δεκτικές, 2) οι 

ανεξάρτητες-δηµιουργικές και 3) οι κατανοητικές-επικοινωνιακές.  

 

1. ∆ραστηριότητες, που ανήκουν στις συστηµατικές-δεκτικές, 

ασχολούνται µε τον πολιτισµό, την τέχνη και την ιστορία της 

λογοτεχνίας. Έπειτα από µια αξιολογική έρευνα διαφοροποιηθήκαν 

δώδεκα κατηγορίες, που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν κλάδοι. 

Αυτοί είναι οι εξής: ιστορία πολιτισµού(τέχνης), λογοτεχνία, 

θεολογία, αρχιτεκτονική, καλές τέχνες, διαθεµατικές προσφορές, 

µουσική, όπερα/θέατρο, βίντεο/φιλµ/ήχος, επιστήµη και νέα µέσα.110 

 

2. Χαρακτηριστικό για προσφορές, που ανήκουν στον ανεξάρτητο-

δηµιουργικό τύπο είναι, η προσωπική δραστηριοποίηση στην 

καλλιτεχνική-παραγωγική πράξη των συµµετεχόντων. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση κάποιος δηµιουργεί ένα προϊόν, µαθαίνει µια τεχνική, 

                                                 
109 Στο ίδιο. σ. 9. 
110 Gieseke, W. Kulturelle Erwachsenenbildung in Deutschland, Exemplarische 
Analyse σ. 53. 
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εκφράζεται µε πρακτικό τρόπο δηµιουργικά. Στο πλαίσιο της 

δηµιουργικής διαδικασίας θα ήταν δυνατό, να γίνει ένας διαχωρισµός 

στους παρακάτω τοµείς: Ζωγραφική/σχέδιο, χορός, καλλιτεχνική 

χειροτεχνία, κλωστοϋφαντουργία, µουσική/τραγούδι, φωτογραφία, 

δηµιουργική απασχόληση στον υπολογιστή, θέατρο, γλυπτική, 

λογοτεχνία, διαθεµατικές προσφορές και βίντεο/φιλµ/ήχος.111  

 

3. Η τρίτη κατηγορία ονοµάζεται από την Gieseke κατανοητική-

επικοινωνιακή. Στο επίκεντρο βρίσκουµε την πολιτιστική ανταλλαγή, 

συναντήσεις και διαµόρφωση της προσωπικής ταυτότητας. Η 

διαπολιτισµικότητα προϋποθέτει την κατανόηση επιπέδων ερµηνείας, 

τα οποία διαµεσολαβούν πολιτιστικά ή επιβεβαιώνουν πως αυτές οι 

διαφορές ερµηνειών γίνονται σαφείς σε επίπεδο αλληλεπίδρασης.112 

 

«Μεταξύ των τριών µορφών θεσµοθετηµένης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

δεν υπάρχει κάποια ιεραρχία, δεν αλληλοαναιρούνται, αλλά ο διαχωρισµός 

µεταξύ των προσβάσεων είναι σαφής.»113 Κοινό χαρακτηριστικό των τριών 

προσβάσεων, που προαναφέρθηκαν, είναι πως η καλλιτεχνική εκπαίδευση, 

που προσφέρεται σε οργανωµένα ιδρύµατα, χαρακτηρίζεται από συνέχεια 

και αξιοπιστία. Εποµένως δεν είναι ούτε σποραδική, ούτε και 

διαµορφώνεται από ερασιτεχνικές οµάδες ή πρωτοβουλίες ατόµων. Αυτό 

είναι που τη διαφοροποιεί από µορφές µη-θεσµικής ή άτυπης καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης ή από δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών. 

 

2.9.3. Πρότζεκτ εναντίον ιδρύµατος 

 

Η συνύπαρξη µακροπρόθεσµων δραστηριοτήτων και εργασίας σε µορφή 

σχεδίου/πρότζεκτ µέσα και έξω από ιδρύµατα διαµορφώνει το τοπίο της 

σύγχρονης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και είναι και οι δύο αυτές µορφές 

απαραίτητες για την περεταίρω εξέλιξη της πολιτιστικής εργασίας. Από τη 

µια πλευρά βρίσκουµε τα βραχυπρόθεσµα προγράµµατα, µέσα στα οποία 

δοκιµάζονται νέες µέθοδοι, και από την άλλη πλευρά τις προσφορές, που 

                                                 
111 Στο ίδιο, σ. 53. 
112 Στο ίδιο 
113 Στο ίδιο σ. 321. 
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χαρακτηρίζονται από συνέχεια και που επιδιώκουν να είναι 

µακροπρόθεσµες. 

 

Η πραγµατοποίηση σχεδίων συµβάλλει πράγµατι στην καινοτοµία και στη 

δηµιουργία νέων ιδεών, όµως συχνά µε το µειονέκτηµα πως δεν δέχεται 

µια διαρκή χρηµατοδότηση και κάνει αδύνατη τη συνέχεια στη 

δραστηριοποίηση της.114 Το µειονέκτηµα του ιδρύµατος είναι πως επιβάλλει 

στους εµπλεκόµενους σε περιορισµούς και έτσι εξαιτίας της ακαµψίας, που 

το χαρακτηρίζει, να φαίνεται η δοµή του ξεπερασµένη στο πλαίσιο της 

σηµερινής κοινωνίας. Καινούριες µικτές µορφές δοκιµάζονται τον τελευταίο 

καιρό έτσι ώστε τα πλεονεκτήµατα, τα οποία προκύπτουν και από τις δύο 

περιπτώσεις, να συνδυάζονται. Η εφαρµογή αποδεικνύεται ωστόσο µέχρι 

στιγµής ανεπαρκής και αποσπασµατική και γίνεται σαφές πως και σ’ αυτήν 

την περίπτωση πρόκειται για µια µεταβατική, υπό διαµόρφωση κατάσταση. 

«Θα έπρεπε ιδιαίτερα στην περίπτωση ενός πειραµατικού σχεδίου, όπου 

παραδείγµατος χάριν δοκιµάζονται νέοι µέθοδοι πολιτιστικής µεσολάβησης, 

να είναι αποδεκτή και η αποτυχία, καθώς εδώ πρόκειται για µια πρόβα. 

Στην πραγµατικότητα φαίνεται εδώ και καιρό ότι µια ενδεχόµενη αποτυχία 

αποφεύγεται µε κάθε τρόπο καθώς ένας οργανωτής σχεδίου µε ιστορικό 

αποτυχίας δε θα έχει τη δυνατότητα έγκρισης των πλάνων του για επόµενα 

σχέδια.»115

 

Η υποστήριξη σχεδίων, δηλαδή η εργασία, που αναπτύσσεται µέσα σε 

χρονικά και θεµατικά όρια, θα γίνεται σταδιακά κανόνας στην εκπαίδευση, 

και αυτό παρατηρείται ήδη από πολύ νωρίς στη σχολική εκπαίδευση κατά 

τη διάρκεια της οποίας καλούνται να αντιδρούν µε όρους εργασίας, που 

έχουν τη µορφή σχεδίων.  

 

Τα σχέδια-projects συµβάλλουν έπειτα στη µόνιµη υποστήριξη των 

ιδρυµάτων, µε το µειονέκτηµα ωστόσο πως πλήττεται η συνέχεια της 

εργασίας, καθώς πρέπει διαρκώς να ασχολούνται µε την έγκριση των 

επόµενων σχεδίων. Οι εκάστοτε εµπλεκόµενοι δουλεύουν σε συνθήκες 

συνεχούς πίεσης και σε αβεβαιότητα- παρ’ όλο που έχουν την ίδια στιγµή 

                                                 
114 Βλ. Konzeption kulturelle Bildung III, Hrsg. Vom Deutschen Kulturrat σ. 98. 
115 Στο ίδιο, σ. 98.  
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την ελευθερία να διαµορφώνουν την εργασία τους καθώς συναντούν πολύ 

συχνά γραφειοκρατικά εµπόδια, ιδιαίτερα όταν τους λείπει η εµπειρία. Η 

ελευθερία, που φάνηκε να κατακτήθηκε, αποδεικνύεται έπειτα πλασµατική, 

βιώνεται τελικά σαν ένα είδος αυτο-περιορισµού, αυτή τη φορά όχι στο 

πλαίσιο ενός σχήµατος ιεραρχίας, αλλά µε τη µορφή µιας 

αυτοδηµιούργητης υπερφορτισµένης προσπάθειας να λειτουργήσουµε σε 

ένα περιβάλλον έντονης αστάθειας. Πέρα από αυτό καθορίζουν σε µεγάλο 

βαθµό το περιεχόµενο της πολιτιστικής εργασίας οι εκάστοτε 

χρηµατοδότες. Μια ανάπτυξη του οργανισµού και του προσωπικού σε 

βάθος χρόνου αποδεικνύεται σχεδόν αδύνατο.116

«Εάν αυτός ο τρόπος υποστήριξης συνδεθεί και µε τη διαχείριση των 

µέτρων της πολιτικής αγοράς εργασίας παραδείγµατος χάριν ως µέτρο 

δηµιουργίας θέσεων εργασίας, το πρόβληµα θα διευρυνθεί. Στην πράξη η 

λυπηρή πραγµατικότητα είναι πως στο πεδίο της καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης η υποστήριξη σχεδίων/πρότζεκτς, όπως περιγράφτηκε µε όλα 

της τα µειονεκτήµατα, είναι ο κανόνας παρά η εξαίρεση.»117

 

Ακόµα και στην περίπτωση ιδρυµάτων, τα οποία διαθέτουν µια σχετικά 

εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση, όπως θέατρα και µουσεία, ανήκουν σχέδια 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης συχνά στην περιοχή των πρότζεκτ, µε τα 

προβλήµατα που προαναφέρθηκαν, να τα συνοδεύουν. Η εν µέρει 

δυσµενής και αβέβαιη κατάσταση της θεσµικής πολιτιστικής εργασίας 

συνδέεται µε τη χρηµατοδότηση αυτού του τύπου. Πέρα απ’ αυτό οδηγεί ο 

-εν µέρει επιβεβληµένος- προσανατολισµός των ιδρυµάτων σε αυτήν την 

κατεύθυνση στο γεγονός πως οι καλλιτέχνες σαν «εµπνευστές και ως 

εκείνοι, που υλοποιούν τα σχέδια, στο τέλος µένουν στο περιθώριο»118 Στο 

                                                 
116 «Χρονικά περιθώρια που ξεκινούν από τον Ιανουάριο κάθε έτους, όπου θα 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα υπόλοιπα µέσα του προηγούµενου χρόνου, µέχρι 
τον Ιούνιο, όπου στη χειρότερη περίπτωση θα εγκριθούν τα νέα προγράµµατα και 
µέχρι τον Ιούλιο, κατά τον οποίο θα εισπραχθούν τα µέσα γι’ αυτά, διαµορφώνουν 
για τα ιδρύµατα, που χρηµατοδοτούνται από το δηµόσιο, µια κατάσταση αοριστίας 
και ελάχιστων ή καθόλου µέσων για τους µεταβατικούς αυτούς µήνες, η οποία 
δύσκολα µπορεί να αντιµετωπιστεί. Ιδιαίτερα, όπως αναφέρθηκε ήδη, το 
χρηµατοδοτικό δίκαιο επιδιώκει, ότι θα πρέπει να συµπεριληφθούν και προσωπικά 
µέσα, έτσι ώστε τα ιδρύµατα να µην µπορούν να συγκεντρώνουν αποθεµατικά.» 
Konzeption Kulturelle Bildung III, Εκδότης. Vom Deutschen Kulturrat σ.99. 
117 Στο ίδιο. σ. 98. 
118  «Ήδη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 υποστηρίχθηκαν από το 
υπουργείο παιδείας και επιστηµών της εποχής, πειραµατικά έργα, τα οποία έδιναν 
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συνολικό φάσµα της υποδοµής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται 

να χάσουν κι άλλο έδαφος.119

 

Οι εξωθεσµικές  µορφές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν πιο 

λεπτοµερώς παρακάτω και θα γίνει πιο σαφές πως διαχωρίζονται από τις 

θεσµικές, καθώς εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες. Παρά τις δοµικές 

τους διαφοροποιήσεις επιδιώκεται στο πλαίσιο των σηµερινών συνθηκών η 

συνεργασία τους, καθώς η µια συµπληρώνει την άλλη και µαζί προσφέρουν 

σηµαντικές υπηρεσίες σε µια κοινωνία µετασχηµατισµού. 

 

2.10. Μη θεσµική καλλιτεχνική εκπαίδευση 

 

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης για έναν επίκαιρο ορισµό της 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης έγινε σαφές, πως σε µια παγκοσµιοποιούµενη 

κοινωνία η διαπολιτισµική διάσταση κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση 

των δραστηριοτήτων της, έρχεται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο. 

Παρ’ όλα αυτά µέχρι στιγµής δεν έχει δοθεί κατά την εφαρµογή της από 

την πλευρά της εκπαιδευτικής πολιτικής κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 

«Η διαπολιτισµική επικοινωνία και η ποικιλία τρόπων ζωής ανάλογα µε 

την κουλτούρα, σαν κοµµάτι δραστηριοτήτων θεσµικής καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης έχει υποστηριχτεί από τη δεκαετία του ’90 µόνο 

προσεχτικά ή και καθόλου µέσω µιας ευρείας προσφοράς.120 Η 

σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική ενδιαφέρεται κυρίως για τεχνικές και 

οικονοµικές - επιχειρησιακές πτυχές της εκπαίδευσης.»121 Οι σχετικές 

προσφορές εκτός αστικών κέντρων είναι ακόµα πιο περιορισµένες απ’ 

ότι στις πόλεις. Αυτά τα κενά καλύπτονται από µέτρα µε µορφή σχεδίων 

                                                                                                                                            
τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες, παράλληλα µε την εικαστική τους εργασία, να 
εργάζονται στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Εκτός της πολύ ενδιαφέρουσας και 
παραγωγικής αυτής δραστηριότητας, που απευθυνόταν σε παιδιά και νέους, 
έδωσαν τα σχέδια αυτά στους εµπλεκόµενους καλλιτέχνες την ευκαιρία να 
απασχοληθούν σε σχετική µε το αντικείµενο τους εργασία. Τέτοιου τύπου 
καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες εµπλουτίζουν το πεδίο της καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης.» Konzeption Kulturelle Bildung III, Εκδότης. Vom Deutschen 
Kulturrat σ. 98. 
119 Στο ίδιο. σ. 98., περισσότερα γύρω από αυτό, βλ. σσ. 98-101. 
120 Gieseke, W. στο  Kulturelle Bildung für Erwachsene σ. 321. 
121 Στο ίδιο 
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από µη κυβερνητικούς οργανισµούς, πρωτοβουλίες από µικρούς 

συλλόγους και από τις δράσεις της κοινωνίας των πολιτών.  

Η πολιτιστική εργασία των παραπάνω φορέων καλύπτει όχι µόνο τη 

διαπολιτισµική διάσταση, αλλά επίσης και άλλες περιοχές πολιτιστικής 

δράσης και δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε τη σηµασία της, καθώς 

παίζει έναν πολύ σηµαντικό και υποστηρικτικό ρόλο στις κοινωνικές 

εξελίξεις, που συµβαίνουν. Παρακάτω, στο τελευταίο κοµµάτι της 

εργασίας, θα παρουσιαστεί µε συγκεκριµένο παράδειγµα η σχέση 

µεταξύ µιας πολιτιστικής  εξωθεσµικής ή µε µορφή σχεδίου εργασίας σε 

αντιδιαστολή µε το σίγουρο περιβάλλον ενός ιδρύµατος, αλλά πρώτα θα 

επιχειρηθεί η παρουσίαση της εξωθεσµικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.  

 

Η µη θεσµική καλλιτεχνική εκπαίδευση περιλαµβάνει πολλές 

διαφορετικές περιοχές της ανθρώπινης ζωής. Ξεκινά από καθηµερινά 

συµβάντα και φθάνει µέχρι οργανωµένες πρωτοβουλίες πολιτών, καθώς 

η καλλιτεχνική εκπαίδευση στην καθηµερινή ζωή περικλείει στην 

πραγµατικότητα ολόκληρη τη ζωή. Κοινό χαρακτηριστικό αυτού του 

τύπου καλλιτεχνικής εκπαίδευσης είναι πως οι δράσεις του είναι συχνά 

βραχυπρόθεσµες. 

 

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση σε αυτήν την περίπτωση σχετίζεται µε 

καθηµερινά γεγονότα, τα οποία µπορεί να είναι συνειδητά στους 

ανθρώπους, αλλά να συµβαίνουν και ασυνείδητα παράλληλα µε άλλες 

δραστηριότητες της ζωής. Τέτοια γεγονότα µπορούν να επηρεάσουν 

κάποιον µε διαφορετική ένταση και σε διαφορετικό επίπεδο. Αυτή η 

επίδραση µπορεί να είναι άµεση ή να γίνει φανερή σε ένα µετέπειτα 

στάδιο κατά την εξέλιξη της ζωής. Τα βιώµατα της καθηµερινότητας, τα 

οποία δεν ανήκουν σε µια οργανωµένη εκπαιδευτική διαδικασία, 

δηµιουργούν επίσης ένα είδος εκπαίδευσης και διαµορφώνουν σε 

µεγάλο βαθµό τους ανθρώπους. Μια απόδειξη της αποτελεσµατικότητας 

της εξωθεσµικής καλλιτεχνικής (εδώ µε την έννοια διαµόρφωσης 

κουλτούρας) εκπαίδευσης συναντά κάποιος στην περίπτωση της 

διαφήµισης, της οποίας η επίδραση µπορεί να είναι πολύ έντονη. Η 

διαφήµιση προσπαθεί να επηρεάσει ένα όσο το δυνατό µεγαλύτερο 

αριθµό ανθρώπων και έτσι διαµορφώνει κουλτούρες, οι οποίες 
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θεωρούνται επιθυµητές. Με αυτή την έννοια επιτυγχάνεται µέσω της 

διαφήµισης ένα είδος καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. 

 

Στην περίπτωση της πόλης του Βερολίνου θα µπορούσαν να 

κατονοµαστούν τα παρακάτω παραδείγµατα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

στην καθηµερινότητα: συµµετοχή σε καλλιτεχνικά πρότζεκτ 

οργανωµένα από πρωτοβουλίες άτυπων οµάδων και προσώπων, βόλτα 

για ψώνια σε παραρτήµατα πολυεθνικών καταστηµάτων, δείπνο σε ένα 

ταϊλανδέζικο εστιατόριο, µια βόλτα µε τον ηλεκτρικό από το δυτικό στο 

ανατολικό τµήµα της πόλης, ανάγνωση των τίτλων εφηµερίδων και 

περιοδικών, που κρέµονται στο κιόσκι που τις πουλά, ένα αδιάφορο 

βλέµµα στις διαφηµιστικές αφίσες των δρόµων. Αυτό το είδος 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης µπορεί να µην είναι οργανωµένο, αλλά η 

πρόσβαση σε αυτό είναι αναπόφευκτη και συνεχής, καθώς συνδέεται µε 

κάθε έκφανση της ανθρώπινης κοινωνικής ζωής.  

 

2.10.1. Κοινωνία των πολιτών και καλλιτεχνική εκπαίδευση 

 

«Η κοινωνία των πολιτών, µε τη µορφή προσφοράς χρηµάτων, 

αντικειµένων ή χρόνου, αποτελεί ένα αδιαπραγµάτευτο συστατικό της 

πολιτιστικής ζωής.»122 Μέσω αυτών υποστηρίζονται επίσης οι διάφορες 

µορφές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οι οποίες παρουσιάζουν τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά και µέσω αυτών επίσης βρίσκει πρόσβαση 

ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων σε πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 

«Η κοινωνία των πολιτών θεωρείται µια ακόµα σηµαντική πηγή, στις 

προκλήσεις που εισάγονται από τις σύγχρονες κοινωνικές, οικονοµικές, 

πολιτικές και οικολογικές αλλαγές σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο και 

στις λύσεις, που αναζητούνται. Η κοινωνία των πολιτών χαρακτηρίζει 

µια πληθώρα εθελοντικών κοινωνικών δραστηριοτήτων από άτοµα και 

οργανισµούς, που σχετίζονται µε τη δηµοκρατία και το κοινό καλό.»123 

Μερικά παραδείγµατα τέτοιου τύπου δραστηριοποίησης είναι οι σταθµοί 
                                                 
122 Konzeption Kulturelle Bildung III, Εκδότης. Vom Deutschen Kulturrat σ. 95. 
123 Περισσότερα γύρω από την  κοινωνία των  πολιτών: 
(Quelle:http://forschungszentrum-be.uni-paderborn.de/zum_thema.html και 
http://www.for-be.de/zum_thema.html  ) (15.11.2008) 
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αυτο-βοήθειας, τα γραφεία συνταξιούχων ή τα πρακτορεία εθελοντών. 

Τα πεδία δραστηριοποίησης τους συναντώνται παραδείγµατος χάριν 

στους τοµείς υγεία, υποστήριξη ηλικιωµένων ή ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες, αναβάθµιση συνοικιών, κοινωνική βοήθεια σε άτοµα που 

έχουν ανάγκη, τοπική πολιτική απασχόλησης, µέτρα για σχολική 

υποστήριξη και εργασία µε παιδιά και νέους.124 Η κοινωνία των πολιτών 

µπορεί παράλληλα µε τους κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους, που 

θέτει, να προσφέρει τις υπηρεσίες τις σε επίπεδο δραστηριοτήτων 

ελεύθερου χρόνου, αθλητισµού και δρώµενων, που προάγουν την 

κοινωνική ζωή.  

 

Η κοινωνία των πολιτών διαµορφώνει όλο και περισσότερο την πολιτιστική 

ζωή σε πολλές χώρες. Αυτή η εξέλιξη βρίσκεται σε στενό συσχετισµό µε 

τους ιδιαίτερους όρους ζωής της σηµερινής κοινωνίας: Την αποδόµηση του 

κοινωνικού κράτους, την ιδιωτικοποίηση του εκπαιδευτικού συστήµατος και 

του συστήµατος υγείας, την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και της 

περιπλοκής της ζωής, η οικολογική κρίση που είναι µόνο µερικά 

παραδείγµατα σύγχρονων προκλήσεων, που απαιτούν καινούργιες και 

αποτελεσµατικές λύσεις, των οποίων ευρύ φάσµα αναλαµβάνει η δράση 

της κοινωνίας πολιτών. «Στη Γερµανία είναι παραδείγµατος χάριν πάνω 

από 3,5 εκατοµµύρια ανθρώπων στο πολιτιστικό κοµµάτι εθελοντικά 

ενεργοί και δίχως τη συµβολή τους θα ήταν αδύνατες οι εξελίξεις σε 

πολλές περιοχές του πολιτιστικού τοµέα.»125  

 

Μέτρα για την προώθηση της δράσης της κοινωνίας πολιτών ανήκουν στις 

σηµαντικότερες µελλοντικές προτεραιότητες του γερµανικού συµβουλίου 

για τον πολιτισµό: «Για τις µελλοντικές δυνατότητες της κοινωνίας µας θα 

είναι µεγάλης σηµασίας να διαφυλαχθεί η κοινωνία των πολιτών, παρ’ όλο 

τον κοινωνικό και δοµικό µετασχηµατισµό και την µεταλλαγή αξιών, καθώς 

επίσης τις διαδικασίες περιορισµού της αλληλεγγύης και αύξησης του 

                                                 
124 Enquete – Kommissionen. Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in 
eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Zusammenfassung des Berichts der 
Enquete – Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“  σ. 5. 
∆ιαθέσιµο στο : http://webarchiv.bundestag.de και 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/089/1408900.pdf  (15.12.08) 
125 Deutscher Kulturrat, Bürgerschaftliches Engagement in der Kultur stärken! 
Κεφ. 1.9, σ. 383. 
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ατοµικισµού, που σχετίζεται µε τις βαθιές κοινωνικές αλλαγές, που 

προκαλούν και τα πρακτικά προβλήµατα.»126

 

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί πως η κοινωνία των πολιτών δεν είναι εκείνη, 

που θα αντικαταστήσει βασικές λειτουργίες στο κοινωνικό κράτος µε 

αφορµή τις αρνητικές εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα, όπως παράδειγµα ως 

µορφή δραστηριοποίησης ύστερα από την απώλεια µιας κανονικής 

εργασίας. Μια θέση εργασίας θα πρέπει να είναι προϋπόθεση και έπειτα να 

έρχεται η δράση στο πλαίσιο της κοινωνίας πολιτών. « Μια προώθηση της 

κοινωνίας πολιτών µόνο και µόνο για το γεγονός πως οι υπηρεσίες, που 

προσφέρει, είναι φθηνότερες, οδηγεί σε ανορθολογισµού των εργασιακών 

θέσεων και προσεγγίζεται σαν περικοπή δαπανών για σχετικές πηγές, 

κατάσταση που αντιστρέφει τον κοινωνικό - πολιτιστικό χαρακτήρα της 

αντίστοιχης πολιτικής και εντείνει το πρόβληµα.»127

 

Υπό τους όρους ζωής στην κοινωνία µετασχηµατισµού προκύπτουν 

διαφορετικοί λόγοι, για εµπλοκή σε δραστηριότητες, που στοχεύουν στο 

γενικό καλό. Το φάσµα ξεκινά από την αναγκαιότητα που προκύπτει για 

αλληλοϋποστήριξη, µε την έννοια «σε βοηθάω, για να δεχτώ και εγώ 

βοήθεια»128, µέχρι την προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε υπαρξιακά 

ερωτήµατα, ιδιαίτερα όσον αφορά την εξέταση από το άτοµο της σχέσης 

µεταξύ ατοµικισµού και προσανατολισµό στο κοινωνικό σύνολο. 

 

 

 

                                                 
126 Στο ίδιο 
127 Στο ίδιο. σ. 387. 
128 Opaschowski, Horst. W. στο Jugend im Zeitalter der Eventkultur  
www.bpb.de/publikationen/8WD8XJ,6,0,Jugend_im_Zeitalter_der_Eventkultur.html
διαθέσιµο στο:  
 www.bat.de www.erzwiss.uni-hamburg.de/personal/opaschowski  
wwwdb.ix.de/tp/deutsch/inhalt/glosse/1131/1.html 
[10.01.09] 
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2.10.2. Η «αλληλεγγύη στον ατοµικισµό»129  σαν βασική έννοια για 

την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε µια «κοινωνία 

µετασχηµατισµού» 

 

Η πολιτιστική δράση περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα από σχετικές 

δραστηριότητες: «Και στην συγκεκριµένη περίπτωση ισχύει για όσους 

δραστηριοποιούνται στο καλλιτεχνικό ή πολιτιστικό κοµµάτι µια κατάσταση, 

που η κοινωνιολογία την χαρακτηρίζει «αλληλεγγύη στον ατοµικισµό» ή 

«ευαισθητοποιηµένοι ατοµικιστές». Εδώ γίνεται λόγος για «ένα ενδιαφέρον 

για συµµετοχή από την πλευρά των δρώντων εθελοντικά, στην προσπάθεια 

τους να συνδυάσουν µια κοινή αντίληψη των πραγµάτων και κοινά 

ενδιαφέροντα, όπου κάποιος κάνει κάτι καλό και για τον ίδιο και για την 

κοινωνία.»130 Αυτό φανερώνει πως η κοινωνία πολιτών συµβάλλει στην 

προσπάθεια για αναζήτηση λύσεων στα σύνθετα κοινωνικά προβλήµατα, 

που δηµιουργούνται στην κοινωνία µετασχηµατισµού, µεταξύ άλλων: ηθικά 

ερωτήµατα, υπαρξιακές αναζητήσεις και προσπάθεια προσδιορισµού του 

νοήµατος της ζωής σε συνθήκες κατάστασης, που χαρακτηρίζεται ως κρίση 

και αυξανόµενος ατοµικισµός. 

 

Με την παρουσίαση της «αλληλεγγύης στον ατοµικισµό» κλείνει το 

θεωρητικό µέρος της υποβαλλόµενης εργασίας. Πιθανόν να λειτουργεί ο 

διάλογος µεταξύ του «εγώ» και του «εµείς» σαν οδηγός για την ανάπτυξη 

και τη λειτουργία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στην κοινωνία 

µετασχηµατισµού. Το αν θα επιτυγχάνεται η πρόσβαση µε τη µορφή 

δράσης στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, µιας θεσµικής 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ή της τέχνης, παραµένει ανοιχτό. Οι 

εµπλεκόµενοι, οργανωτές και προσλαµβάνοντες καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης, παίρνουν µέρος σε αυτόν το διάλογο και η εργασία τους 

διαµορφώνεται απ’ αυτό. 

 

                                                 
129 Beck, Ulrich (1995): Solidarischer Individualismus, in: Süddeutsche 
Zeitung v. 02.03. περισσότερα γύρω απ’ αυτό :  
http://www.single-generation.de/glossar/individualisierung.htm 
(Individualisierung) [10.01.09] 
130 Deutscher Kulturrat, Bürgerschaftliches Engagement in der Kultur stärken! σ. 
386. 
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Στο επόµενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί µε πρακτικό παράδειγµα, πώς ένα 

µέτρο µη-θεσµικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης µε τη µορφή µιας 

πρωτοβουλίας νέων υπό τους όρους, που παρουσιάστηκαν στο πρώτο 

θεωρητικό µέρος της εργασίας, εξελίχθηκε και βιώθηκε από τους 

διοργανωτές της.  
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Εµπειρική ενότητα 

 

3. Το Πρότζεκτ Capsula 

 

3.1.1. Παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Capsula» και του 

πρότζεκτ «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» 

 

Σε αυτό το µέρος της εργασίας θα παρουσιαστεί η δραστηριοποίηση των 

οργανωτών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε µια κοινωνία 

µετασχηµατισµού µε αφορµή την ανάπτυξη του πειραµατικού σχεδίου 

«Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» 

 

 

3.1.2.   Η σύλληψη του Πρότζεκτ «Capsula» 

 

Το πρότζεκτ «Capsula» είναι µια ανοιχτή πρωτοβουλία, η οποία 

ξεκίνησε το 2006 στην Αθήνα και απέκτησε µορφή το 2007 στο 

Βερολίνο. Σ’ αυτό συµµετέχουν καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες, 

τους οποίους συνδέει ένα κοινό ενδιαφέρον για τις συνθήκες ζωής στη 

σύγχρονη κοινωνία και γι’ αυτό το λόγο οργανώνουν δράσεις 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, που επηρεάζονται απ’ αυτό. Εδώ θεωρείται 

πρωταρχική η συνεχής αλληλεπίδραση του ατόµου µε διαφορετικές 

κουλτούρες και η διαµορφώσιµη στάση/habitus (Bourdieu) των 

ανθρώπων. Σε συνθήκες κοινωνίας µετασχηµατισµού επηρεάζονται όχι 

µόνο τα περιεχόµενα, αλλά και οι µορφές, µε τις οποίες η καλλιτεχνική 

και γενική εκπαίδευση οργανώνεται και προσφέρεται.   

 

Η πρωτοβουλία «Capsula» εργάζεται µε διαφορετικές µορφές 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. ∆ηλαδή σε οργανωµένη βάση επεξεργάζεται 

και παρουσιάζει δράσεις σε επιλεγµένους τόπους µε συγκεκριµένο 

περιεχόµενο, ορισµένη διάρκεια σε καθορισµένες οµάδες στόχους ενώ 

παράλληλα αναζητά ιδέες και θέµατα για την εργασία της από την 
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καθηµερινή ζωή και επίσης οργανώνει αυθόρµητες δράσεις στο δηµόσιο 

χώρο. 

 

Κεντρικός σκοπός της «Capsula» είναι η µακροπρόθεσµη 

δραστηριοποίηση της και η αλληλεπίδραση µεταξύ των δραστηριοτήτων 

της, οι οποίες δε συµβαίνουν η µια ανεξάρτητα από την άλλη, αλλά 

εκτείνονται σε ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο. Αυτό είναι το βασικό 

χαρακτηριστικό των σχεδίων της Capsula, τα οποία έχουν έναν έντονα 

εξελικτικό χαρακτήρα. 

 

3.1.3.  Ανοιχτά ερωτήµατα κατά τη διαµόρφωση της «Capsula» 

 

Κατά τη διάρκεια «του γίγνεσθαι» της «Capsula» τέθηκαν από τους 

οργανωτές της συγκεκριµένες ερωτήσεις και έγιναν διάφορες 

διαπιστώσεις. 

 

Η δυνατότητα αυτο-οργάνωσης σε σύγκριση µε την εργασία στις 

προκαθορισµένες δοµές των εγκατεστηµένων, παραδοσιακών θεσµών 

στάθηκε η αφορµή για τη δηµιουργία της πρωτοβουλίας «Capsula» και 

του πεδίου δραστηριοποίησης της. Οι αυτο-οργανωµένες µορφές 

εργασίας, που κυριαρχούν εξαιτίας των σύγχρονων κοινωνικών 

συνθηκών, κερδίζουν όλο και περισσότερο σε σηµασία και εκτείνονται 

σε διαφορετικά πεδία δράσης. Τίθεται το ερώτηµα, αν και πώς µπορεί να 

εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα τέτοιου τύπου αυτο-οργανωµένων τρόπων 

εργασίας µέσα σε συνθήκες αστάθειας και αβεβαιότητας –τυπικά 

χαρακτηριστικά της κοινωνίας µετασχηµατισµού. 

 

Οι οργανωτές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από τις προηγούµενες γενιές 

βίωσαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους σε καλλιτεχνικά και 

θεωρητικά τµήµατα σχολών και πανεπιστηµίων τον αυστηρό 

αποκλεισµό (περίπου µέχρι τις δεκαετίες του ’80 και του ’90) οικονοµικά 

προσανατολισµένων µαθηµάτων.131 Οι καλλιτέχνες αποκτούσαν γνώσεις 

                                                 
131 Βλ. Stürzer, Thomas /Reinhild Land, Saure, Gabriele, NaBeKu - Nachhaltige 
Beschäftigung in der Kulturwirtschaft/Βιώσιµη απασχόληση στον καλλιτεχνικό 
τοµέα. Jahresbericht 2007. Projektträger: MCT Marketing Consulting &Training 
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πάνω στο αντικείµενο τους, εργάζονταν πάνω στο χτίσιµο της 

προσωπικότητας τους, αλλά δεν ήταν συχνά σε θέση να διαχειριστούν 

σαν ελεύθεροι επαγγελµατίες µε ανεξαρτησία την εργασία τους. 

 

3.2. Η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση των οργανωτών 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και των καλλιτεχνών 

 

Με τις σηµερινές συνθήκες της κινητικότητας και των ευέλικτων 

µορφών εργασίας τίθεται σε κίνδυνο η κοινωνική εξασφάλιση των 

καλλιτεχνών. Η οικονοµική κατάσταση των καλλιτεχνών στις περιοχές 

«εργασιακές σχέσεις, επαγγελµατική εκπροσώπηση και φορολογικά 

δικαιώµατα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και σε σχέση µε τη 

διακρατική κινητικότητα»132 χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Αυτό 

αφορά κυρίως στην οργάνωση ασφάλισης σε περίπτωση ανεργίας και 

στην οργάνωση της συνταξιοδότησης και στη συγκεκριµένη περίπτωση 

όχι µόνο για ελεύθερους επαγγελµατίες, αλλά και για σταθερά 

απασχολούµενους στον πολιτιστικό τοµέα.133

                                                                                                                                            
GmbH und Arte Global – Kunstkonzepte & Kunstprojekte, Beratungskonzeption 
und Bedarfsbegründung. σ. 4. 
132 MOBILITÄT VON KÜNSTLERN UND SOZIALE SICHERHEIT. Brüssel, 
Europäisches Parlament, 2007, σ. 1, αυτή η έρευνα είναι διαθέσιµη: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=DE 
(20.12.2008) 
133  «Εξαιτίας της µεγάλης τους κινητικότητας, αδικούνται οι καλλιτέχνες που 
εµπλέκονται σε εξαρτηµένη εργασία, επειδή η µετακίνηση τους συνδέεται µε 
απώλεια της ισορροπίας της εργασιακής τους κατάστασης, αφού εξαργυρώνουν το 
δικαίωµα της ελεύθερης τους µετακίνησης µε το τίµηµα πως µπαίνει σε κίνδυνο η 
κοινωνική τους ασφάλεια, κυρίως η ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας, αλλά και η 
φροντίδα για την προετοιµασία της συνταξιοδότησης τους η οποία συνήθως 
παραµελείται ή διασπάται ανάµεσα στα κράτη, όπου κινούνται και 
δραστηριοποιούνται. Εξαιτίας των διαφορετικών νοµικών πλαισίων των χωρών 
µελών, προκύπτουν διακοπές και εποχές προσαρµογής και κατανόησης των 
καινούργιων συστηµάτων οργάνωσης, έτσι ώστε να αποδεικνύεται πολύ δύσκολο 
να συνδυάζονται τα µέτρα που πρέπει να λάβουν και να διατηρούν τη δυνατότητα 
είσπραξης επιδόµατος ανεργίας, όταν αυτό χρειαστεί. 
Οι σύντοµες ή οι µεγαλύτερες σε διάρκεια παραµονές τους για εργασία σε άλλα 
κράτη µέλη και η περιπλοκότητα και οι καθυστερήσεις που προκύπτουν σε 
γραφειοκρατικό επίπεδο, στο οποίο εµπλέκονται, οδηγούν συχνά στην αδυναµία 
των µετακινούµενων να διαχειριστούν την κατάσταση. Προκύπτει λοιπόν µια 
συρρίκνωση των εν λόγω απαιτήσεων, η οργάνωση και η πληρωµή της σύνταξης 
διασκορπίζεται σε διαφορετικά κράτη, τα οποία στηρίζονται σε διαφορετικά 
συστήµατα οργάνωσης. Οι επαγγελµατικές βιογραφίες που προκύπτουν υπό 
αυτούς τους όρους αποδεδειγµένα  χαρακτηρίζονται από µεγάλες δυσκολίες, που 
δύσκολα µπορούν οι καλλιτέχνες να διαχειριστούν και να αντιµετωπίσουν». 
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Με αυτόν τον τρόπο γίνεται σαφές πως η εργασία του ελεύθερου 

επαγγελµατία περικλείει δύο µεγάλες περιοχές, οι οποίες βρίσκονται σε 

στενή σύνδεση: Από τη µια πλευρά σχετίζεται µε µέτρα, που θα 

διαχειρίζεται και που απευθύνονται στην αγορά για την προώθηση της 

καλλιτεχνικής του εργασίας, και από την άλλη απαιτεί από την πλευρά 

του την αποτελεσµατική ανεξάρτητη οργάνωση της κοινωνικής του 

ασφάλισης.  

 

Στην πρώτη περίπτωση, αφήνεται να εννοηθεί πως οι καλλιτέχνες για 

να πραγµατοποιήσουν την εργασία τους, εκτός των γνώσεων τους 

στους καλλιτεχνικούς τοµείς, που δραστηριοποιούνται, χρειάζεται να 

έχουν και συγκεκριµένα προσόντα, τα οποία θα συνδέονται µε την 

προώθηση της εργασίας τους στην αγορά134, εφ’ όσον απευθύνονται σ’ 

αυτήν. Η µεγάλη ζήτηση για σχετικά σεµινάρια και προσφορές 

µετεκπαίδευσης από την πλευρά των απασχολούµενων στον πολιτιστικό 

τοµέα αποδεικνύει πόσο σηµαντικές θεωρούνται αυτές οι γνώσεις.135 Σε 

                                                                                                                                            
MOBILITÄT VON KÜNSTLERN UND SOZIALE SICHERHEIT. Brüssel, Europäisches 
Parlament, 2007, σ.7. Η έρευνα είναι διαθέσιµη στην παρακάτω διεύθυνση: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=DE 
(20.12.2008) 
134 Μεταξύ άλλων: γνώσεις στο Σπόνσορινγκ και στην αναζήτηση 
χρηµατοδότησης, οργάνωση νοµικών θεµάτων όπως πνευµατικά δικαιώµατα, 
εκδοτικά δικαιώµατα, δίκαιο των νέων µέσων και του τύπου, δηµόσιες σχέσεις, 
διαχείριση, οργάνωση, σχεδιασµός, έλεγχος και αξιολόγηση σχεδίων. 
135 Βλ π.χ. Σεµινάρια  και εκδηλώσεις  του γραφείου διασύνδεσης (Career Centers) 
του πανεπιστηµίου των τεχνών Βερολίνου/ Universität der Künste Berlin. Το 
πρόγραµµα "Marketing und Selbstpositionierung" καθιέρωσε ένα σύστηµα 
ενίσχυσης  όλων των φοιτητών και αποφοίτων των τεσσάρων καλλιτεχνικών 
σχολών του Βερολίνου, οι οποίοι ασχολούνται µε το ρόλο και τις προκλήσεις της 
µελλοντικής τους επαγγελµατικής ζωής. Το πρόγραµµα σεµιναρίων εκτείνεται στις 
παρακάτω περιοχές: Επιχειρηµατικότητα, Υποστήριξη χρηµατοδοτήσεων, ∆ίκαιο, 
Οργάνωση και ασφάλιση και Μάρκετινγκ. 
http://www.careercenter.udk-berlin.de/sites/careercenter/content/e100000/e17124  
(20.12.2008) 
Καθώς επίσης και στο αντίστοιχο εικαστικό επιµελητήριο του Βερολίνου συναντάµε 
αντίστοιχες τάσεις (Bildungswerk des bbk berlin GmbH) «Η προσωπική διαχείριση 
και προώθηση στην αγορά πράγµατι µπορούν να επιβαρύνουν την καλλιτεχνική 
εργασία, αποτελούν όµως στη σηµερινή κατάσταση έντονου ανταγωνισµού, 
καθοριστικούς παράγοντες για τη δυνατότητα πρόσβασης και  παρουσίασης του 
έργου ενός καλλιτέχνη στο κοινό» Veranstaltungsübersicht: Die 
Produzentengalerie als Beispiel der Künstler-Selbstorganisation, wie viel 
Marketing braucht die Kunst? 
http://www.bbk-bildungswerk.de/con/cms/front_content.php/idcat.4 
(25.12.2008) 
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αυτές ανήκουν εκτός από βασικές οικονοµικές γνώσεις σε κάθε 

περίπτωση η γνώση των νέων µέσων και η δυνατότητα δηµιουργίας και 

διατήρησης ενός δικτύου επαφών.  

 

Αυτό το παράδειγµα υπογραµµίζει τη στενή σύνδεση µεταξύ διαφύλαξης 

της κοινωνικής ασφάλειας και της επέκτασης του πεδίου εργασίας στις 

περιοχές, που  προαναφέρθηκαν. «Η ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας 

για παράδειγµα παίζει στη συνολική επαγγελµατική ζωή των 

καλλιτεχνών σηµαντικό ρόλο. Η καλλιτεχνική εργασία χαρακτηρίζεται 

από αστάθεια και συνοδεύεται από µια πληθώρα συµβάσεων ορισµένου 

χρόνου και εποχές απλήρωτης απασχόλησης136 (µετεκπαίδευσης, 

εκµάθησης νέων τεχνικών, έρευνας, προετοιµασίας εκθέσεων). 

 

Η ανάγκη για τις γνώσεις που προαναφέρθηκαν, έγινε συνειδητή κατά 

την εξέλιξη του σχεδίου «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» από τους 

οργανωτές της πρωτοβουλίας «Capsula». Από αυτήν την εµπειρία 

προέκυψαν τα παρακάτω ερωτήµατα: Ποια µέτρα θα πρέπει να 

ληφθούν για την απόκτηση γνώσεων, που θα υποστηρίξουν την 

εργασία; Σε ποιο βαθµό θα βελτιωθεί η προσωπική εργασία από αυτά τα 

µέτρα; Πώς και µε ποιο τρόπο µπορεί η συµµετοχή σε µια πρωτοβουλία 

όπως η «Capsula» να ωφελήσει σε πρακτικό και γενικότερο επίπεδο; 

Ποιες ευκαιρίες και ποια ρίσκα υπάρχουν σε µια αυτο-οργανωµένη 

δραστηριότητα µέσα σε µια κοινωνία µετασχηµατισµού; 

 

Σαν κεντρικό θέµα προκύπτει επίσης η διαπολιτισµική ικανότητα 

επικοινωνίας, µε την έννοια µιας συνεχούς προσπάθειας για συµµετοχή 

σε έναν διάλογο µε το διαφορετικό και αποδοχής ή απόρριψης τρόπων 

συµπεριφοράς, µε τους οποίους δεν υπάρχει εξοικείωση. Η 

αντιµετώπιση συγκρούσεων και παρεξηγήσεων, αλλά και η ικανοποίηση, 

                                                 
136 Mobilität von KünstlerInnen und soziale Sicherheit. Brüssel, Europäisches 
Parlament, 2007, σ.11., διαθέσιµο: 
- Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=DE 
(20.12.2008) περισσότερα γύρω από το θέµα: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-
TA-2007-0236+0+DOC+XML+V0//DE  
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που προσφέρει µια επιτυχηµένη επικοινωνία και η ανταλλαγή ιδεών µε 

τους άλλους, οδήγησε στην υπέρβαση των προσωπικών ορίων κατά τη 

διάρκεια της δραστηριοποίησης στο πλαίσιο του σχεδίου «Capsula». 

Πώς θα µπορούσαν αυτές τις εµπειρίες κατά την υλοποίηση ενός 

σχεδίου, το οποίο διαθέτει συνήθως περιορισµένους πόρους, να τις 

διαχειριστούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν µια θετική συνολική 

επίδραση; 

 

3.3. Οι στόχοι της πρωτοβουλίας «Capsula» 

 

Εκτός του έντονου χαρακτήρα διαδικασίας η πρωτοβουλία Capsula θέτει 

τους παρακάτω στόχους:  

Η υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ ανθρώπων διαφορετικής 

προέλευσης και διαφορετικών εµπειριών και η διαθεµατικότητα για την 

προώθηση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης καθιστά τη συνεργασία 

µεταξύ διαφορετικών κλάδων επιτακτική. Με αυτόν τον τρόπο 

αλληλεπιδρούν για παράδειγµα καλλιτέχνες και επιστήµονες και 

δηµιουργούν από κοινού έργα. Προπάντων έχουµε να κάνουµε µε την 

αυτο-οργάνωση, όσων εµπλέκονται. Βασικός στόχος είναι µέσω των 

διαφορετικών δραστηριοτήτων να γίνει η τέχνη περισσότερο προσιτή, 

καθώς επίσης να αναπτυχθεί µια καλλιτεχνική εκπαίδευση µε τον πολίτη 

και για τον πολίτη. Πέρα από αυτό επιδιώκεται η δηµιουργία ενός 

δικτύου και µια αµφίπλευρη υποστήριξη µέσω συνεργασιών, όσων 

εµπλέκονται. Οι καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες θα 

πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν και την κατάσταση στην αγορά και τη 

ζήτηση για να εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της 

πρωτοβουλίας «Capsula». 

 

3.4. Ευκαιρίες και κίνδυνοι 

 

Ο ρόλος των οργανωτών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης αναπτύσσεται σε 

συνθήκες, στις οποίες οι ευκαιρίες δύσκολα διαχωρίζονται από τους 

κινδύνους. Η κοινωνία µετασχηµατισµού προσφέρει µε την ποικιλία της 

διαφορετικές και ελκυστικές ευκαιρίες για ενδιαφέροντα σχέδια 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Όµως εξαιτίας αυτών ακριβώς των 
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χαρακτηριστικών137 προκύπτουν δυσκολίες, που εκτείνονται στα 

διαφορετικά πεδία εφαρµογής της. 

 

Στις ευκαιρίες της πολιτιστικής εργασίας ανήκουν η ποικιλία, που τη 

χαρακτηρίζει, η δυνατότητα για συνεχή ανταλλαγή και η συνεργασία 

µεταξύ των οργανωτών, ο διαπολιτισµικός της χαρακτήρας, η εύκολη 

πρόσβαση που παρέχει σε προηγµένα τεχνικά µέσα και καινοτόµες 

µεθόδους και η κινητικότητα των συµµετεχόντων. Από την άλλη πλευρά 

υπάρχει το γεγονός, πως εξαιτίας πληθώρας των πληροφοριών και της 

επιτάχυνσης του ρυθµού ζωής παρατηρείται µια αύξηση της 

πολυπλοκότητας των συνθηκών ζωής. Επιπλέον χαρακτηριστικά, τα 

οποία αποτελούν και ρίσκα για την πολιτιστική εργασία είναι η ασταθής 

κατάσταση στις εργασιακές σχέσεις, καθώς επίσης, όπως 

προαναφέρθηκε, η µη ευνοϊκή κοινωνική πραγµατικότητα πολλών 

απασχολούµενων στον πολιτιστικό τοµέα.  

 

Πέρα από αυτό, η κατάσταση περιπλέκεται εξαιτίας του ανταγωνισµού 

µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων138 και των προβληµάτων 

επικοινωνίας µεταξύ των διαφορετικών κουλτούρων, που συµµετέχουν 

στα καλλιτεχνικά σχέδια. Απ’ αυτό µπορούν να προκύψουν ψυχικές 

επιβαρύνσεις και απώλεια του προσανατολισµού σε σχέδια όπως η 

πρωτοβουλία «Capsula». «Η παρακολούθηση µε συστηµικού τρόπου και 

η πράξη στο πλαίσιο αυτής φαντάζει απελευθερωτική άγχους, γιατί 

θέτει σε αµφισβήτηση την ψευδαίσθηση της παντοδυναµίας και 

δυνατότητας απόλυτου ελέγχου µέσω της γνώσης.»139

 

                                                 
137 Τα έξι χαρακτηριστικά της κοινωνίας µετασχηµατισµού σύµφωνα µε τον 
Schäffter αναφέρθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας: πολιτική 
αναδιαµόρφωση της Ευρώπης µετά την πτώση του ανατολικού µπλοκ, κρίση του 
εξορθολογισµού, κρίση της παγκοσµιοποίησης, δηµογραφικές αλλαγές, κρίση της 
εργασίας, κρίση των κοινωνικών θεσµών. Βλ: Schäffter, Ortfried: Weiterbildung in 
der Transformationsgesellschaft. 
138 Κοινωνικά συστήµατα «(…) κυρίως δίκτυα επικοινωνίας (είναι), τα οποία 
σχετίζονται µε τη γλώσσα, πολιτιστικές πιέσεις, συµπεριφορές εξουσίας κτλ.» 
(Capra 2002, σ. 114.) στο Arnold, Rolf/ Schüßler, Ingeborg: 
Ermöglichungsdidaktik. Systemtheoretische Grundlagen einer Ermöglichungs-
didaktik. σ. 14. 
139 Arnold, Rolf/ Schüßler, Ingeborg: Ermöglichungsdidaktik, σ. 22. 
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Το γεγονός, πως τα όρια µεταξύ εργασίας και ζωής γίνονται όλο και πιο 

δυσδιάκριτα, διαµορφώνει µια κατάσταση, στην οποία η διατήρηση της 

ισορροπίας είναι αποφασιστικής σηµασίας. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι 

αυτό στην περίπτωση των αυτο-οργανωµένων µέτρων, όπου κάποιος 

πρέπει συνεχώς να διαχειρίζεται διαφορετικές και σύνθετες εργασίες. 

 

Συνοπτικά προέκυψαν κατά την εξέλιξη του σχεδίου «Capsula. Τέχνη 

πάνω σε ρόδες» τα παρακάτω θέµατα: 

 

• Η αυτό-οργάνωση των απασχολούµενων στην καλλιτεχνική 

εκπαίδευση στο πλαίσιο της κοινωνίας µετασχηµατισµού και πώς 

αυτή βιώθηκε στην πράξη. 

• Κατά την εξέλιξη του σχεδίου «Capsula» η επαφή των 

οργανωτών της µε τις παραπάνω ευκαιρίες και δυσκολίες. 

• Οι διαφορετικές δυνατότητες χρηµατοδότησης, που εξετάστηκαν 

κατά την υλοποίηση του σχεδίου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας 

για περαιτέρω χρηµατοδοτικές πηγές από τους οργανωτές της 

«Capsula», πραγµατοποιήθηκε µια σύγκριση µεταξύ των 

δυνατοτήτων που έχουν να δεχτούν οικονοµική υποστήριξη τα 

αναγνωρισµένα ιδρύµατα και οι νεοεµφανιζόµενες πρωτοβουλίες 

όπως η «Capsula». Από αυτό προέκυψε πως το νοµικό πλαίσιο 

τους παίζει αποφασιστικό ρόλο, όταν πρόκειται να ζητηθεί 

οικονοµική ή άλλου είδους υποστήριξη από χρηµατοδότες.  

 

Παρακάτω θα εξετάσουµε αναλυτικότερα τις σχετικές εµπειρίες που 

αποκτήθηκαν από την οµάδα «Capsula», όσον αφορά το θέµα της 

υποστήριξης µε τη βοήθεια ενός ερωτηµατολογίου.  

 

3.5.  Κατά την αναζήτηση κατάλληλου νοµικού καθεστώτος 

για την «Capsula» 

 

Από τη στιγµή που δηµιουργήθηκε η οµάδα «Capsula», συζητήθηκε 

εκτενώς από τους οργανωτές της το ποιο νοµικό καθεστώς θα ήταν 

κατάλληλο να έχει και έγιναν αρχικά κάποιες προσπάθειες για να εργαστεί 

υπό το καθεστώς συλλόγου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας έγινε 
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σαφές πως η σύσταση ενός συλλόγου συνδέεται µε γραφειοκρατία και 

ευθύνη και πως εξαιτίας των ασταθών όρων ζωής των περισσότερων 

εµπλεκοµένων η ιδέα αυτή φάνηκε άτοπη. «Το εθελοντικό διοικητικό 

συµβούλιο ενός συλλόγου ή ιδρύµατος ευθύνεται απεριόριστα, προσωπικά 

και µε ολόκληρη την περιουσία του – απέναντι στο ίδρυµα ή στο σύλλογο 

ως τέτοιο ή απέναντι σε τρίτους, ιδιαίτερα στην οικονοµική διαχείριση και 

στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.»140

 

Πέρα από αυτό θα πρέπει η εργασία στο πλαίσιο ενός συλλόγου να γίνεται 

εθελοντικά και έτσι θεωρήθηκε αυτός ο βαθµός ευθύνης και ρίσκου και 

µάλιστα για απασχολούµενους εθελοντικά υπό τέτοιους όρους παράλογος. 

«Εθελοντικά µέλη διοικητικού συµβουλίου σπάνια είναι σε θέση να 

διαχειριστούν τις εν λόγω απαιτούµενες νοµικές υποθέσεις.»141 Ιδιαίτερα 

ισχύει αυτό για οργανωτές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα τους 

εκτός της χώρας προέλευσης τους και που αντιµετωπίζουν επιπλέον 

δυσκολίες µε τη γλώσσα και µε την κατανόηση των διαφορετικών νοµικών 

πλαισίων στα ευρωπαϊκά κράτη-µέλη. 

 

Παροµοίως αποδείχτηκε η ίδρυση µιας εταιρίας ακατάλληλη142, η οποία σε 

αντίθεση µε το σύλλογο επιτρέπει ενδεχόµενο οικονοµικό κέρδος, αλλά 

συνδέεται και πάλι µε υψηλό ρίσκο. Και σ’ αυτήν την περίπτωση κάποιος 

δεσµεύεται µε τη συνολική του περιουσία για την ανάληψη αυτής της 

ευθύνης.  Η απόφαση να διατηρήσουµε το χαρακτήρα µιας νεανικής 

πρωτοβουλίας, µας απελευθέρωσε από επιπλέον επιβάρυνση και 

αποδείχτηκε κατάλληλη καθώς οι δραστηριότητες της «Capsula» τον 

πρώτο χρόνο ήταν ένα είδος πρόβας για τους οργανωτές της. Το 

µειονέκτηµα ήταν πως ως νεανική πρωτοβουλία δεν αντιµετωπιστήκαµε 

πάντα µε σοβαρότητα από χρηµατοδότες, σπόνσορες και συνεργάτες. 

                                                 
140 Konzeption Kulturelle Bildung III, Εκδότης: Vom Deutschen Kulturrat, σ. 382. 
141 Στο ίδιο. σ. 382. 
142 Die Abkürzung GbR steht für Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sie wird oftmals 
auch als BGB-Gesellschaft bezeichnet. Die GbR ist die Grundform der 
Personengesellschaften. Sie ist keine juristische Person, besitzt aber nach 
heutiger Rechtsauffassung Rechts- und Parteifähigkeit.  
(Για τη σύσταση µιας GbR απαιτούνται περισσότερα νοµικά και φυσικά πρόσωπα, 
είναι αδύνατη εδώ η σύσταση της από ένα άτοµο) Πηγή: 
http://www.foerderland.de/1235+M58ba1f6f17e.0.html (15.12.08)
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Στα µελλοντικά σχέδια της «Capsula» ανήκει το να εξετάσει άλλες δύο 

περιπτώσεις υιοθέτησης νοµικού χαρακτήρα: Τη δυνατότητα ίδρυσης µιας 

µη Κυβερνητικής Οργάνωσης ή µιας Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας143. Η 

ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία (λατινικός όρος: Societas Privata Europaea, 

SPE) σχεδιάζεται ως νοµική µορφή µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας κεφαλαίου 

για µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Με αυτή τη µορφή θα είναι δυνατό από το 

2010 για µικρές επιχειρήσεις να συσταθούν και να εµπίπτουν σε κοινές 

νοµικές αρχές µέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σύµφωνα µε το διάταγµα 

µπορεί να συσταθεί µια Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία από το µηδέν (ex 

nihilo)144. Προς το παρόν συγκεντρώνονται πληροφορίες γύρω από τους 

όρους υπό τους οποίους λειτουργούν οι δύο µορφές, που 

προαναφέρθηκαν. 

 

3.6. Το πρότζεκτ „Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες“ 

 

Το σχέδιο «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες», που είναι το πρώτο 

πειραµατικό πρότζεκτ της πρωτοβουλίας «Capsula», διαρκεί πάνω από 

δεκαοχτώ µήνες, από το Σεπτέµβριο 2007 έως το Φεβρουάριο 2009, και 

χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις: 

                                                 
143 Η SPE δίνει τη δυνατότητα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να ιδρύσουν 
θυγατρικές εταιρείες στον ευρωπαϊκό χώρο που εµπίπτουν σε νόρµες που ισχύουν 
σε όλη την Ευρώπη. Έτσι δεν είναι υποχρεωµένες να αντιµετωπίζουν το 
διαφορετικό νοµικό πλαίσιο των επί µέρους κρατών µελών που την αποτελούν. 
Σκοπός είναι η εξοικονόµηση εξόδων για συµβουλευτική και η γρήγορη και µη 
γραφειοκρατική ίδρυση νέων εταιρειών/επιχειρήσεων. Η δυνατότητα παλιότερων 
νοµικών προσώπων να εµπίπτουν σε αυτό το καθεστώς είναι δυνατή χωρίς να 
πρέπει να προηγηθεί η διάλυση και η επανίδρυση τους. Σύµφωνα µε τον επίκαιρο 
οδηγό της ευρωπαϊκής κοινότητας προβλέπεται να είναι οι παρακάτω προϋποθέσεις 
απαραίτητες: Οι ιδρυτές µπορούν να είναι ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, το ελάχιστο κεφάλαιο είναι 1 ευρώ, είναι δυνατός ο διαχωρισµός της 
διοικητικής έδρας και της περιοχής ελέγχου, τα διοικητικά όργανα µπορούν να 
αντιπροσωπεύουν το δυαδικό ή µονιστικό µοντέλο, η φορολόγηση, η οργάνωση 
των λογιστικών, η περίπτωση πτώχευσης  καθορίζεται µε βάση το κρατικό νοµικό 
πλαίσιο. 
Πηγή: http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Privatgesellschaft 
(15.12.2008) Europäische Kommission: Vorschlag der EU-Kommission über eine 
Verordnung über das Statut der EPG, σ. 39., Europäische Kommission: 
Pressemitteilung (25.06.08) 
144 Europäische Kommission: Vorschlag der EU-Kommission über eine Verordnung 
über das Statut der EPG, σ. 39., Europäische Kommission: Pressemitteilung 
(25.06.08) 
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Η πρώτη φάση διαρκεί τέσσερις µήνες και περιλαµβάνει την προετοιµασία 

και το σχεδιασµό του πρότζεκτ. Έπειτα ακολουθούν η επεξεργασία της 

ιδέας και η συζήτηση µεταξύ των συµµετεχόντων και των οργανωτών, για 

τα οποία αφιερώνονται συνολικά οχτώ µήνες. Το κεντρικό σηµείο του 

πρότζεκτ τοποθετείται στις δύο πρώτες εβδοµάδες του Σεπτεµβρίου 2008, 

κατά τη διάρκεια των οποίων θα παρουσιαστούν στο δηµόσιο χώρο του 

Βερολίνου τα διαφορετικά έργα των συµµετεχόντων.  

 

Οι τελευταίοι πέντε µήνες είναι αφιερωµένοι στην τεκµηρίωση και στην 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων. Σαν επίλογος, τον Ιανουάριο του 2009 

ακολουθεί µια έκθεση σε έναν χώρο τέχνης, όπου παρουσιάζεται το υλικό, 

που προέκυψε από τη συνολική δράση, και που δίνεται η ευκαιρία στους 

συµµετέχοντες να συναντηθούν και να συζητήσουν για τις εµπειρίες, που 

αποκόµισαν στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες». 

 

Με αφορµή αυτό το πρότζεκτ δόθηκε η δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες 

και θεωρητικούς να επεξεργαστούν µια καλλιτεχνική ή θεωρητική ιδέα και 

έπειτα να παρουσιάσουν κατά το διάστηµα  από την 1η µέχρι την 13η 

Σεπτεµβρίου 2008 µέσα σε ένα φορτηγό, ενώ θα αλληλεπιδράσουν µε το 

έργο τους µε τους περαστικούς. Στόχος ήταν µέσω καλλιτεχνικών έργων, 

δράσεων και οµιλιών να αναρωτηθούµε σχετικά µε διαφορετικές 

κουλτούρες και σκηνές της πόλης του Βερολίνου.  

 

3.6.1. Πεδία εργασίας του πρότζεκτ «Capsula. Τέχνη πάνω σε 

ρόδες» 

 

Τα ακριβή πεδία εργασίας, τα οποία µοιράστηκαν στους τέσσερις 

οργανωτές της πρωτοβουλίας «Capsula» διαµορφώθηκαν στην περίπτωση 

του πρότζεκτ «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» στις παρακάτω περιοχές145: 

                                                 
145 Με τον παρακάτω τρόπο έγινε ο διαχωρισµός των εργασιών στους τέσσερις 
οργανωτές:  
Οργανωτής 1: Ανάπτυξη της ιδέας, παραγωγή, οργάνωση, έρευνα, 
φωτογράφηση της δράσης του Σεπτεµβρίου 
Οργανωτής 2: Επεξεργασία της αίτησης για χρηµατοδότηση, διαµόρφωση της 
ιδέας, επικοινωνία µε τους συµµετέχοντες, φωτογράφηση όλων των εκδηλώσεων, 
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• Έρευνα για χρηµατοδότες και σπόνσορες. 

• ∆ηµιουργία επαφών µε οργανισµούς και ιδρύµατα ανά περιοχή 

(υπηρεσίες  για  αναβάθµιση αστικών περιοχών/συνοικιών, 

πολιτιστικές υπηρεσίες κτλ.). 

• ∆ηµιουργία ιστοσελίδας και φροντίδα του Blog, σύνταξη κειµένων 

της ιστοσελίδας, δελτίων τύπου κτλ. 

• Οργάνωση των οικονοµικών, έρευνα για ένα κατάλληλο νοµικό 

πλαίσιο. 

• Αναζήτηση συµµετεχόντων και συντονισµός. 

• ∆ηµόσιες σχέσεις και επιµέλεια δηµοσιεύσεων. 

• Προγραµµατισµός και υλοποίηση τεσσάρων εκδηλώσεων (ενός 

σεµιναρίου, µιας συνάντησης για εµβάθυνση, της µετακινούµενης 

έκθεσης στο δηµόσιο χώρο διάρκειας δεκατριών ηµερών και της 

έκθεσης µε το συνολικό υλικό στο τέλος). 

• Συντονισµός του προγράµµατος (συνεχής φροντίδα των 

συµµετεχόντων, του τύπου και των εµπλεκοµένων ιδρυµάτων και 

χρηµατοδοτών). 

•  Επιµέλεια των δύο εκθέσεων, φροντίδα για την εξασφάλιση αδειών 

και ασφάλειας. 

• Γραφιστικές εργασίες (µπροσούρες, αφίσες και κατάλογος). 

• Τεκµηρίωση και αξιολόγηση του συνολικού σχεδίου. 

 

Κατά µέσο όρο πραγµατοποιούταν συνάντηση των οργανωτών της 

«Capsula» δυο φορές το µήνα, ώστε να παρουσιάζονται οι πρόοδοι σε κάθε 

                                                                                                                                            
επικοινωνία µε κάποια από τα γραφεία ανάπτυξης και τα πολιτιστικά ιδρύµατα που 
ενεπλάκησαν, στήσιµο και µάζεµα της έκθεσης, έρευνα για αναζήτηση 
συµµετεχόντων, οργάνωση και παρουσίαση του σεµιναρίου,  αναζήτηση και 
εύρεση του χώρου πραγµατοποίησης του, φροντίδα της έκθεσης, γραφιστικές 
εργασίες (µια µπροσούρα και ένας κατάλογος), φροντίδα του µπλογκ (δηµοσίευση 
φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της δράσης του Σεπτεµβρίου) 
Οργανωτής 3: Οργάνωση, αιτήσεις, προετοιµασία και παρουσίαση του 
σεµιναρίου, διαχείριση οικονοµικών, κείµενα στο µπλογκ για ενηµέρωση και 
εµψύχωση των συµµετεχόντων , αναζήτηση για σπόνσορες, διορθώσεις κειµένων, 
επικοινωνία µε τις υπηρεσίες της πόλης του Βερολίνου και µε τον σπόνσορα για 
τον εκθεσιακό χώρο, φροντίδα του εκθεσιακού χώρου 
Οργανωτής 4: Οργάνωση (ιδιαίτερα των περιοχών δηµοσίων σχέσεων και 
δελτίων τύπου, της γραφιστικής και της αναζήτησης σπόνσορινγκ αλλά και 
επιµέλεια των δύο εκθέσεων και γενικές οργανωτικές δραστηριότητες)  
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περιοχή εργασίας, που είχε αναληφθεί από τον καθένα, στους υπόλοιπους 

συνεργάτες και έπειτα να καθορίζονται από κοινού τα επόµενα βήµατα και 

πεδία δραστηριοποίησης του πρότζεκτ. 

 

3.6.2. Οι οµάδες στόχοι  

 

Η οµάδα στόχος του πρότζεκτ «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» ήταν 

καλλιτέχνες και επιστήµονες ανθρωπιστικών σπουδών από διαφορετικές 

χώρες, οι οποίοι διαµένουν στο Βερολίνο ή έχουν κάποια σχέση µε την 

πόλη. Το πρότζεκτ «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες», το οποίο αντιστοιχεί 

και σ’ εκείνο του προγράµµατος «Youth in Action»146, στρεφόταν κυρίως σε 

άτοµα έως 30 ετών. 

 

Σαν «Πρωτοβουλία - Capsula» συνεργαστήκαµε µε την οµάδα στόχο µε τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, ώστε σε συνεργασία µέσω του σχεδίου µας 

«Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» να προσεγγίσουµε µια επιπλέον οµάδα 

στόχο. Αυτήν αποτελούσαν κάτοικοι όλων των ηλικιών των συνοικιών 

Spandau, Charlottenburg, Wedding, Hellersdorf, Kreuzberg, Neukölln και 

Lichtenberg καθώς επίσης επισκέπτες και συνεργάτες ανά περιοχή 

(αναπτυξιακά γραφεία, ιδρύµατα κοινωνικής και πολιτιστικής εργασίας και 

εκπαιδευτικοί φορείς). 

 

Ύστερα από την εµπειρία µας µε διαφορετικούς εκθεσιακούς χώρους και 

ιδιαίτερα γκαλερί, οι οποίες προσεγγίζονται κυρίως από ένα συγκεκριµένο 

κύκλο ανθρώπων, αναπτύξαµε την ιδέα να οργανώσουµε µια 

µετακινούµενη έκθεση ώστε να βοηθήσουµε να γίνει η τέχνη πιο προσιτή. 

Στόχος της µετακινούµενης εκπαιδευτικής και εκθεσιακής διαδικασίας είναι 

να προσθέσει στην παραδοσιακή «δοµή κίνησης από τους ανθρώπους στο 

αντικείµενο» των γκαλερί, µια «δοµή κίνησης του αντικειµένου, που 

εκτίθεται, προς τους ανθρώπους». Οι παραλήπτες θα πρέπει να 

αναζητηθούν εκεί όπου βιώνουν την καθηµερινότητα τους, δηλαδή σε 

εµπορικά κέντρα, κέντρα νεότητας, συνοικίες και αγορές. Αυτή η 

                                                 
146 http://www.jugendfuereuropa.de/ Jugend in Aktion: Το πρόγραµµα JUGEND IN 
AKTION υποστηρίζει νεανικές πρωτοβουλίες σαν δράσεις αυτο-οργάνωσης µιας 
οµάδας νεαρών ατόµων 
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διαδικασία αντιστοιχεί µε το µοντέλο, που περιγράφεται από τον Siebert, 

της µετακινούµενης εκπαιδευτικής εργασίας, η οποία θέλει να προκαλεί µια 

«αφυπνιστική δράση» η µία «αλλαγή οπτικής» του θεατή.147

 

Στην περίπτωση του πρότζεκτ µας ένα παράδειγµα θα ήταν η υποστήριξη 

µια ανταλλαγής µεταξύ των κατοίκων διαφορετικών βερολινέζικων 

συνοικιών και η εµπλοκή εκείνων, που δε βρίσκονται σε κεντρικό σηµείο 

και προσεγγίζονται από λίγους.148

 

Επίσης λάβαµε υπόψιν µας τον κίνδυνο, όπως εκφράστηκε από τον 

Siebert, «όσο πιο µεγάλη η πόλη, τόσο µικρότερο το ενδιαφέρον»149 και 

                                                 
147 Siebert, Horst: Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung. Didaktik aus 
konstruktivistischer Sicht. Augsburg 2006. (Im Folgenden erscheinen die 
Zitatangaben aus diesem Buch mit der Abkürzung: Siebert, DH) σ.183. 
148 «Κατά την αναζήτηση των κατάλληλων τόπων έπαιξε ρόλο η όχι πάντα 
αρµονική συνύπαρξη διαφορετικών αντιλήψεων, τρόπων ζωής και πολιτισµών 
στην πόλη του Βερολίνου. Συνειδητά συµπεριληφθήκαν κατά την επιλογή των 
τόπων στάθµευσης του φορτηγού άγνωστοι χώροι, οι οποίοι δεν εντάσσονται στην 
καλλιτεχνική σκηνή. Στο φαινοµενικά αδιάφορο Lichtenberg θα ξεκινήσει η δράση 
µε το φορτηγό, για να συνεχίσει στην περιοχή Neukölln και συγκεκριµένα στο 
τετράγωνο του Reuterkiezes,  όπου λαµβάνει χώρα µια κατάσταση εξευγενισµού 
(Gentrification).* Στην άλλωτε εργατική συνοικία του Wedding θα ενταχθεί η 
δράση στο πλαίσιο του αφρικάνικου φεστιβάλ. Στη συνέχεια θα βρεθούµε στον 
οικισµό Spandau ακριβώς έξω από το εµπορικό κέντρο / Shopping-Mall Staaken-
Center. Στο εύπορο Charlottenburg επιλέχθηκε το σηµείο, όπου διασταυρώνεται η 
Wilmersdorfer Straße µε τη Schillerstraße, κοντά στην πασίγνωστη 
Kurfürstendamm. Έπειτα θα σταθµεύσουµε στην Mehringplatz στο Kreuzberg, που 
βρίσκεται ακριβώς στο τέλος της τουριστικής Friedrichstraße. Τελευταίος σταθµός 
της «Capsula» ο πεζόδροµος Hellersdorfer, όπου θα συµµετέχει στο  
Promenadenfest.» Κείµενο: «CAPSULA»; «Capsula» das ist ein Kunstraum auf 
Rädern! http://capsulaberlin.wordpress.com/  
*Ορισµός του φαινόµενου του εξευγενισµού (Gentrification) 
(Ο όρος εξευγενισµός είναι η ελληνική απόδοση του όρου gentrification και 
εκφράζει τη διαδικασία, κατά την οποία οι φτωχές εργατικές συνοικίες στο κέντρο 
της πόλης αναµορφώνονται µέσω της δράσης του κτηµατικού κεφαλαίου, των 
µεσοαστών αγοραστών και ενοικιαστών ακινήτων και των ιδιοκτητών γης και 
κατοικιών. Η διαδικασία συνοδεύεται από την αλλαγή της κοινωνικής σύνθεσης 
των περιοχών αυτών. Όπως επισηµαίνει ο Ρ. Marcuse “η αποµάκρυνση 
(dislocation)συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων είναι στόχος του εξευγενισµού, 
όχι µια παρενέργεια”. Ωστόσο, ανώδυνες περιγραφές του φαινόµενου 
περιλαµβάνουν τους όρους «ανακύκλωση της γειτονιάς», «αναβάθµιση», 
«αναγέννηση». Πρώτη φορά ο όρος αυτός χρησιµοποιήθηκε από την Ruth Glass 
το 1964 στην προσπάθεια της να χαρακτηρίσει την κοινωνική µεταβολή που 
επήλθε στην πρώην εργατική συνοικία Islington του Λονδίνου.) Πηγή: Το 
φαινόµενο του Εξευγενισµού (gentrification) κεντρικών περιοχών των πόλεων, 
Ιστορία και Θεωρία 8, Κατεύθυνση: Θεωρίες για την σύγχρονη πόλη, 
Αθανασόπουλος Ορέστης, Καραβά Ματίνα, διαθέσιµο: Σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών Ε.Μ.Π.: courses.arch.ntua.gr/fsr/124829/gentrification.pdf
149 Siebert, DH, σ.184. 
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εκτός αυτού τη µεγάλη ποικιλία πολιτιστικών προσφορών του Βερολίνου. 

Για να γίνουµε τουλάχιστον αντιληπτοί υπό αυτούς τους όρους, θα έπρεπε 

να συµπεριλάβουµε ασυνήθιστες δραστηριότητες, όπως παραδείγµατος 

χάριν την ενεργή συµµετοχή σε δράσεις, βίντεο και πρότζεκτ 

αλληλεπίδρασης για να προσελκύσουµε τους περαστικούς.150

Κατά τη σύσταση του προγράµµατος εκθέσεων µας δώσαµε έµφαση στο 

συγκεκριµένο θέµα.  

 

3.6.3. Χρηµατοδότηση και χώροι εργασίας 

 

Το πρότζεκτ «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» υποστηρίχτηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του προγράµµατος «Youth in Action»151. 

Συµπληρωµατικά υποστηρίχτηκε από διαφορετικούς συνοικιακούς φορείς , 

ιδιαίτερα από αναπτυξιακά γραφεία και αντιπροσώπους του υπουργείου 

πολιτισµού, καθώς επίσης από ιδιώτες-σπόνσορες. Κατά τη διάρκεια του 

πρότζεκτ απευθυνθήκαµε σε περισσότερους χρηµατοδότες, όπως ο φορέας 

«Fonds Soziokultur» και διάφορα ταµεία ανά περιοχή. 

 

Η «Πρωτοβουλία- Capsula» δεν κατέχει προσωπικούς χώρους ή γραφεία. 

Οι συναντήσεις των οργανωτών λάµβαναν χώρα στα διαµερίσµατα τους. 

Για την επεξεργασία των εκάστοτε εργασιών χρησιµοποιούσε ο κάθε 

οργανωτής τα προσωπικά του µέσα στον ιδιωτικό του χώρο.  

 

3.7. ∆ιδακτική προσέγγιση 

 

Κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση του πειραµατικού σχεδίου 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» 

προσπαθήσαµε να «δώσουµε κίνητρα και να υποστηρίξουµε ενήλικες, να 

εµπλακούν µε τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσµο µέσω µιας 

διαδικασίας µάθησης»152 Για την προώθηση αυτού του σχεδίου, όπως 

                                                 
150 Βλ: Στο ίδιο. σσ.183-190.  
151 Aktion 1.2 – Jugendinitiativen. Βλ. Webseite: http://www.jugend-in-aktion.de, 
(28. Juli 2008) 
152 Siebert, Horst, DH, σ.19. 
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παρουσιάστηκε παραπάνω, συµπεριλήφθηκαν διαφορετικοί τρόποι 

επεξεργασίας του θέµατος και εκφραστικά µέσα.153

 

Κατά την υλοποίηση του σεµιναρίου και της συνάντησης για εµβάθυνση 

στο θέµα της «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες», όπου συναντήθηκαν όλοι 

οι συµµετέχοντες, αναλάβαµε ρόλο εµψυχωτών και η συµβολή µας 

συσχετίστηκε µε «εξασφάλιση του πλαισίου για αυτο-οργανωµένες 

µαθησιακές διαδικασίες και πολιτιστικές δράσεις» από την πλευρά των 

συµµετεχόντων.154

                                                 
153 «Το κέντρο βάρους της συλλογής ιδεών βρίσκεται σε διαδραστικά σχέδια, τα 
οποία εµπλέκουν τους κατοίκους των εκάστοτε συνοικιών. Παροµοίως 
επιδιώκουµε, µε τη µορφή σύστασης οµάδων σχεδίων, µια συνεργασία µεταξύ 
διαφορετικών τεχνών και κλάδων. (π.χ. θέατρο, χορός, µόδα, φιλµ, 
κοινωνιολογία, φιλοσοφία, και πολιτικές επιστήµες) Ο στόχος µας είναι µε αυτήν 
τη διαθεµατικότητα να συνδυάσουµε πολλούς τρόπους σκέψης και διαφορετικές 
προσεγγίσεις. Εδώ γίνεται µια προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι ικανότητες, τα 
ενδιαφέροντα και η δηµιουργικότητα του καθενός και γι’ αυτό προσκαλούνται στη 
δράση και άτοµα, που δεν είναι επαγγελµατίες καλλιτέχνες ή θεωρητικοί. 
Επιδιώκουµε την ανταλλαγή ιδεών και την εποικοδοµητική συνεργασία µεταξύ 
δηµιουργικών ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης που διαµένουν στο Βερολίνο. 
Με αυτόν τον τρόπο είναι για παράδειγµα δυνατό να συµµετέχει κάποιος µε  
ζωγραφική, γλυπτική, κατασκευές, αλλά και δράσεις, δρώµενα στο δηµόσιο χώρο, 
χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις ή παρουσιάσεις και κείµενα. Σηµαντικό εδώ 
είναι µέσω του έργου η ύπαρξη αλληλεπίδρασης µε τους κατοίκους της πόλης. 
Σκοπός είναι µε τη βοήθεια των καλλιτεχνικών έργων, των δράσεων και των 
παρουσιάσεων να υπάρξει προβληµατισµός γύρω από την συνύπαρξη 
διαφορετικών πολιτισµών και σκηνών στην πόλη του Βερολίνου. Με αυτόν τον 
τρόπο θα γίνει µια προσπάθεια στοχασµού γύρω από επίκαιρες καταστάσεις  στις 
εµπλεκόµενες συνοικίες της πόλης. Μια ενεργητική ανταλλαγή µε τους κατοίκους 
και τους περαστικούς έχει εδώ µεγάλη σηµασία. Ελπίζουµε µε αυτό το σχέδιο να 
συµβάλουµε, στο να κατευναστούν κάποιοι φόβοι και να απαλειφθούν κάποιες 
προκαταλήψεις και ότι θα συνεργαστούν γι’ αυτό άνθρωποι διαφορετικής 
προέλευσης και διαφορετικών αντιλήψεων.» Πηγή: 
http://capsulaberlin.files.wordpress.com/2008/08/projektmappe_capsula_080901.pdf  
(15.12.2008) 
154 «Στη φάση της προετοιµασίας συναντήθηκαν καλλιτέχνες και θεωρητικοί σε ένα 
διήµερο σεµινάριο όπου παρουσιάστηκαν στοιχεία γύρω από το Βερολίνο και τις 
συνοικίες του. Έλαβαν χώρα οµιλίες γύρω από την ιστορία και τις ιδιαίτερες 
πολιτιστικές συνθήκες των διαφορετικών αυτών συνοικιών. Κατόπιν 
πραγµατοποιήθηκαν περίπατοι σε µικρές οµάδες στις συγκεκριµένες περιοχές ώστε 
να συνοδευτούν οι παρουσιάσεις από την προσωπική έρευνα και εµπειρία των 
συµµετεχόντων. Ύστερα οι συµµετέχοντες περιέγραψαν στους υπόλοιπους αυτά 
που τους κίνησαν το ενδιαφέρον. Αυτό στάθηκε η αφορµή για να αναφερθούν 
προσωπικές εµπειρίες που ίδιοι είχαν σαν κάτοικοι της πόλης αλλά και επίκαιρα 
συµβάντα και εξελίξεις, διαµορφωµένα από την πολυεπίπεδη πραγµατικότητα του 
αστικού χώρου του Βερολίνου.» Απόσπασµα: von CAPSULA, „Capsula“ das ist ein 
Kunstraum auf Rädern! http://capsulaberlin.wordpress.com/
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3.7.1.  ∆ιδακτική της ενεργοποίησης (Ermöglichungsdidaktik) 

 

Η διδακτική θεωρία, στην οποία βασίστηκε το σεµινάριο και η συνάντηση 

των οργανωτών και συµµετεχόντων της «Capsula», έχει πολλά 

χαρακτηριστικά της διδακτικής της ενεργοποίησης  

(Ermöglichungsdidaktik). Η «Πρωτοβουλία – Capsula» χρησιµοποίησε αυτή 

τη διδακτική θεωρία, η οποία περιλαµβάνει «καινούριες κουλτούρες 

διδασκαλίας και µάθησης» και µια συζήτηση γύρω από µια 

κονστρουκτιβιστική παιδαγωγική.155 Οι καινούριες κουλτούρες µάθησης 

συνδέθηκαν στην περίπτωση του σχεδίου «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» 

κυρίως µε τη δηµιουργία ποικίλων δικτύων και την υποστήριξη της αυτο-

οργάνωσης των συµµετεχόντων.  

 

Ο αναδυόµενος πλουραλισµός του κοινωνικού περιβάλλοντος και των 

τρόπων ζωής έπαιξε κατά την εξέλιξη του σχεδίου µας έναν σηµαντικό 

ρόλο. Ξεκινήσαµε από την αφετηρία πως οι ενήλικες έχουν ένα δικό τους 

τρόπο σκέψης και αντιδράσαµε αναλόγως, αφήνοντας κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασµού του πρότζεκτ «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» ελεύθερο πεδίο 

για διαφορετικές προσεγγίσεις και τρόπους επικοινωνίας.156 Στην 

περίπτωση αυτή επρόκειτο για µια «παρακολούθηση δεύτερου 

κανόνα/επιπέδου» (Beobachtung 2. Ordnung)157 καθώς οι συµµετέχοντες 

συνδιαλέγονταν µε διαφορετικές πραγµατικότητες της πόλης του 

Βερολίνου (περιβάλλοντα, κουλτούρες, τρόπους ζωής), ώστε να 

αναπτύξουν τα έργα τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε µια 

                                                 
155 Βλ. Siebert, DH, σ. 22. 
156 Στο ίδιο. σσ. 22-24. 
157 «Beobachtung zweiter Ordnung/παρατήρηση δεύτερου κανόνα/επιπέδου»: Η 
πραγµατικότητα που αντιλαµβανόµαστε είναι αποτέλεσµα των παρατηρήσεων µας. 
Μια παρατήρηση πρώτου κανόνα/επιπέδου αφορά σε αυτό που ο παρατηρητής 
(π.χ. µαθητής) παρατηρεί. Μια παρατήρηση δεύτερου κανόνα/επιπέδου 
επικεντρώνεται στο πως διαµορφώνονται οι πραγµατικότητες (για παράδειγµα µε 
δυαδικό τρόπο, τεχνολογικά, οικονοµικά, κανονιστικά κτλ.). Στην παρατήρηση 
δεύτερου κανόνα/επιπέδου ανήκει και η ενεργή αυτοπαρατήρηση. 
«Η αναγνώριση έχει να κάνει µε έναν εξωτερικό κόσµο, που παραµένει άγνωστος 
και θα πρέπει συνεπώς να µάθει να βλέπει, ό,τι δεν µπορεί να δει, αυτό που δεν 
µπορεί να δει.» (Luhmann 1990, σ. 33.) Μέσω της αυτοπαρατήρησης και της 
µετά-αντίληψης  συνειδητοποιούµε τα δικά µας «τυφλά σηµεία» UNIVERSITÄT 
OSNABRÜCK, Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften. Πηγή: Wolf 
Dieter Kohlberg, www.kohlberg.de.tt. Dokument-Nr.: 6003 
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παρατήρηση της δικής τους θέσης από τους ίδιους µέσα στην κοινωνική 

ζωή της µητρόπολης του Βερολίνου.158

 

Σε ένα επόµενο στάδιο ασχολήθηκαν οι συµµετέχοντες µε τις 

πραγµατικότητες-κατασκευές των διαφορετικών συνοικιών του Βερολίνου 

και δηµιούργησαν τα έργα τους. Αυτά τα έργα µετέφεραν εντυπώσεις και 

µηνύµατα µεταξύ των διαφορετικών περιοχών της πόλης και των κατοίκων 

τους. Σκοπός ήταν µια προσέγγιση της πραγµατικότητας από µια άλλη 

οπτική, µια απελευθέρωση από µοτίβα ζωής, που περιορίζουν το οπτικό µας 

πεδίο, και µια επέκταση του «χώρου» µέσα στον οποίο κινούµαστε.159 

Αυτός ο κονστρουκτιβιστικός προσανατολισµός του σχεδίου µας, που 

αφορά στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, υποστηρίζει µια εξέταση των 

δυνατοτήτων και των ορίων της καθηµερινής ζωής σε µια πολυπολιτισµική 

κοινωνία, στην οποία οι κουλτούρες κυρίως απλώς συνυπάρχουν χωρίς να 

αλληλεπιδρούν µε ουσιαστικότερο τρόπο. 

 

Η επίτευξη ενός γόνιµου διαλόγου καθώς επίσης η ικανότητα δράσης σε 

διαπολιτισµικό επίπεδο για όλους τους εµπλεκόµενους ήταν προσδοκία 

αυτής της διαδικασίας. Αυτός ο προσανατολισµός απαιτούσε µια µεγάλη 

δυνατότητα συναίσθησης, κατανόησης και διαλλακτικότητας αρετών, των 

οποίων η πρακτική εφαρµογή είναι δυσκολότερη στην υλοποίηση απ’ ότι 

στα λόγια. «Η ασυνεννοησία, η παρανόηση, η κακή επικοινωνία, όπου ο 

ένας δε λαµβάνει υπόψιν τα λόγια του άλλου, είναι δυστυχώς ο κανόνας 

                                                 
158 «Η διαπολιτισµική ανταλλαγή βιώνεται στο Βερολίνο, αλλά την ίδια στιγµή 
καθηµερινά λαµβάνει χώρα και η αποτυχία της. Όσο πιο πολύ απέχουν οι 
αντιλήψεις του κόσµου και τα σχέδια ζωής, τόσο πιο δύσκολο καθίσταται το να 
βρεθεί µια κοινή βάση. Ο χώρος του φορτηγού θα είναι ένα κινητό εκθεσιακό 
δωµάτιο και µια πλατφόρµα για δράση. Το φορτηγό σα σύµβολο υπέρβασης των 
ορίων και τρόπος σύνδεσης του κόσµου. Μέσω αυτού µεταφέρονται καθηµερινά 
από τη µια χώρα στην άλλη όχι µόνο αγαθά, αλλά και κοµµάτια της κουλτούρας 
µιας χώρας και µε αυτόν τον τρόπο διασχίζονται σύνορα και πραγµατοποιούνται 
ανταλλαγές. Το φορτηγό µας προσφέρει την ευκαιρία να προσεγγίσουµε 
διαφορετικές περιοχές της πόλης του Βερολίνου, να παρουσιάσουµε εργασίες σε 
περισσότερους τόπους και να δηµιουργήσουµε αλληλεπιδράσεις µεταξύ των τόπων 
αυτών. Γι’ αυτούς τους λόγους επιλέξαµε ένα φορτηγό σαν εκθεσιακό χώρο. Εδώ 
αποτελεί σύµβολο της κινητικότητας και της  διαπολιτισµικής και διεθνούς 
ανταλλαγής και τονίζει την πρόθεση του σχεδίου µας.»  
(Πηγή: 
http://capsulaberlin.files.wordpress.com/2008/08/projektmappe_capsula_080901.pdf 
15.12.2008) 
159 Βλ. Maturana, Varela 1987 σ. 31. 
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στη συνύπαρξη του διαφορετικού».160 Από τους οργανωτές απαιτούνταν σε 

αυτήν την περίπτωση κοινωνικότητα, αποδοχή του µη οικείου και 

περιέργεια για το καινούριο, ενώ παράλληλα αντοχή, συνέπεια και πειθώ.  

 

3.7.2. Η ανάγκη για διάρθρωση 

 

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρέθηκε, ειδικά κατά το σεµινάριο 

και τη συνάντηση, η ανάγκη για διάρθρωση. Η έλλειψη δοµής θα µπορούσε 

να αποτελεί ενδεχόµενο κίνδυνο στη συγκεκριµένη δραστηριότητα 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Αυτός ο κίνδυνος θα εκφραζόταν κυρίως σαν 

έλλειψη του κεντρικού νοήµατος, που εύκολα θα οδηγούσε στην αποτυχία 

του σχεδίου. Σε αυτήν την περίπτωση θα µπορούσε παραδείγµατος χάριν 

να δοθεί η λανθασµένη εντύπωση πως ο κάθε συµµετέχων επεξεργάζεται 

οποιοδήποτε θέµα επιθυµεί, και έπειτα του παρέχεται η δυνατότητα να το 

παρουσιάσει. Στη συνάντηση µας έπρεπε να ξεκαθαριστεί πως στο πλαίσιο 

του σχεδίου µας πρόκειται για την ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης ιδέας και 

πως για να εφαρµοστεί σαν µέρος του πρότζεκτ «Capsula. Τέχνη πάνω σε 

ρόδες», θα έπρεπε να επιλεγεί από τους συµµετέχοντες µια συνοικία του 

Βερολίνου και σχετικά µε αυτήν να γίνει από τον καθένα η προσέγγιση του 

θέµατος.  

Μια ισορροπία µεταξύ µιας δοµηµένης εργασίας και της επίτευξης 

ελεύθερου πεδίου για τους συµµετέχοντες, για να αναπτύξουν τα έργα 

τους, ήταν η µεγαλύτερη πρόκληση για µας από την αρχή. Παροµοίως 

αυτός ο συσχετισµός µεταξύ της ελευθερίας που παρέχει η «διδακτική της 

ενεργοποίησης» και η εξασφάλιση µιας σταθερής βάσης, πάνω στην οποία 

αυτή µπορεί να ξεδιπλωθεί, είναι το αποφασιστικό σηµείο, που θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψιν από την εκπαιδευτική πολιτική. 

 

3.7.3. Κονστρουκτιβιστική σκέψη και καλλιτεχνική 

εκπαίδευση 

 

Όπως αναφέρει ο Siebert, «καθιερώθηκε η συστηµική/κονστρουκτιβιστική 

τάση από το τέλος της δεκαετίας του ’90 στην παιδαγωγική – ιδιαίτερα 

                                                 
160 Siebert, DH, σ. 22. 

 73



στην εκπαίδευση ενηλίκων»161 Μια βασική θέση της κοινωνιολογικής 

συστηµικής θεωρίας, η οποία πηγάζει από τον Talcott Parsons και τον 

Niklas Luhmann, αναφέρει «όσο πιο σύνθετα είναι τα κοινωνικά 

συστήµατα, τόσο περισσότερο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η προσωπική 

δυναµική και οι αλληλεπιδράσεις και τόσο λιγότερο υπόσχονται επιτυχή 

ερµηνεία οι µονοδιάστατες αιτιολογήσεις και ρυθµίσεις».162 Μια 

παιδαγωγική, που εναρµονίζεται µε τη σύγχρονη κοινωνία-όπως αυτή ήδη 

σκιαγραφήθηκε- θα πρέπει να συνδιαλέγεται µε συστηµικές - 

κονστρουκτιβιστικές θέσεις.163

 

Η διαδικασία, η οποία χρησιµοποιήθηκε στο σεµινάριο και αναπτύχθηκε στη 

συνάντηση, στρεφόταν στην προσωπική κινητοποίηση των συµµετεχόντων, 

να επεξεργαστούν το θέµα του πρότζεκτ µε συστηµικό τρόπο. Ιδιαίτερα το 

µοντέλο «Entrainement mental»164 µας έδωσε ιδέες και κατευθύνσεις για 

την εξέλιξη της διδακτικής µας προσέγγισης κατά την ανάπτυξη του 
                                                 
161 Arnold, Rolf, Schüßler, Ingeborg (Εκδότης): Ermöglichungsdidaktik, 
Baltmannsweiler, Schneider-Verlag Hohengehren 2003, σ. 37. 
162 Στο ίδιο. σ. 38. 
163 Βλ. Στο ίδιο.  
164 «Το „Entrainement mental“ ακολουθεί µια µέθοδο που βασίζεται σε διαδικασίες 
µάθησης, που δεν χαρακτηρίζονται από κλειστή οργάνωση της διδακτικής ύλης, 
αλλά από ανοιχτές προσεγγίσεις του προβλήµατος, οι οποίες σε µεγάλο ποσοστό 
συνδέονται µε υποκειµενικές εµπειρίες και στάσεις-αξίες των συµµετεχόντων. Η 
µέθοδος εξελίσσεται σε τρία επίπεδα: 
 
1. Καταγραφή αποθέµατος: Λεπτοµέρειες, γεγονότα, δεδοµένα σχετικά µε το 
θέµα συγκεντρώνονται και ταξινοµούνται.  
 
2. Έρευνα: Τα αποτελέσµατα της «καταγραφής αποθέµατος» αναλύονται βάσει 
της σηµασίας, των αιτιών και των αποτελεσµάτων τους, των ιστορικών 
αλληλοδιεισδύσεων τους και ενόψει πιθανών  νοµιµοτήτων. 
 
3. Συµπεράσµατα: Οι καινούργιες διαπιστώσεις θα συγκριθούν µε τις 
προσωπικές αρχές και κριτήρια, έπειτα θα τεθούν νέοι στόχοι συµπεριφοράς, όπου 
θα καθοριστούν βήµατα πραγµατοποίησης και βοηθητικά µέσα για την προσέγγιση 
τους.  
 
 
Συνοψίζοντας αναγνωρίζεται η „Entrainement mental“, ως µια µέθοδος, η οποία 
προωθεί µια εξάσκηση ακριβών διανοητικών και διδακτικών ακολουθιών: πρώτον 
περιγράφουµε, έπειτα καθορίζουµε; Πρώτα συγκεντρώνουµε πληροφορίες γύρω 
από το θέµα και ύστερα αναζητούµε τις αιτίες; Προηγείται η διατύπωση του στόχου 
και ύστερα προσδιορίζονται οι µέθοδοι και τα βοηθητικά µέσα.» (Πηγή: Terhart 
Ewald, Lehr-Lern-Methoden. Eine Einführung in Probleme der methodischen 
Organisation von Lehren und Lernen. Juventa Verlag Weinheim und München, 4. 
ergänzte Auflage 2005) 
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σεµιναρίου. Σε συµφωνία µε το συγκεκριµένο µοντέλο εστίασε το 

θεωρητικό µέρος του σχεδίου µας στην επεξεργασία σηµαντικών θεµάτων 

από τους συµµετέχοντες (όπως για παράδειγµα τη ζωή διαφορετικών 

κουλτούρων στην µητρόπολη του Βερολίνου, αλλά και τις συγκρούσεις και 

τις δυνατότητες, που προκύπτουν από µια τέτοια συνύπαρξη). Η 

καλλιτεχνική και θεωρητική επεξεργασία των διαφορετικών «κόσµων» του 

Βερολίνου, αλλά και οι διαφορετικές κοσµοθεωρίες, που παρατηρούνται 

στους κατοίκους της πόλης, ήταν τα θέµατα που τέθηκαν ως κυρίαρχα. 

Αυτό στάθηκε για τους συµµετέχοντες σαν αφορµή για να εξελίξουν τα 

έργα τους, τα οποία αντίστοιχα επηρεάζονται από την κοσµοθεωρία τους. 

Στόχος εδώ ήταν, «µέσω αυτής της αλληλεπίδρασης µε τις διαφορετικές 

προσεγγίσεις της ζωής και µέσω της «σχετικότητας»165 τους, να τις 

ταξινοµήσουµε, να κρίνουµε και να τις διευρύνουµε».166

 

3.8. Παραδείγµατα πρότζεκτ στο πλαίσιο της µετακινούµενης 

έκθεσης  „Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες“ 

 

Σ’ αυτό το σηµείο θα ήθελα να παρουσιάσω µερικά παραδείγµατα 

διαφορετικών έργων των συµµετεχόντων, τα οποία αναπτύχθηκαν µε 

αφορµή την µετακινούµενη έκθεση «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» ώστε 

να γίνει πιο σαφής η προσεγγισή τους στο θέµα του συνολικού σχεδίου. 

 

Η Carolin Mundt συγκέντρωσε για το έργο της «Ο αγαπηµένος µου τόπος» 

µικρές ιστορίες και φωτογραφίες γύρω από διαφορετικές γειτονιές του 

Hellersdorf και του Lichtenberg. «Γνωρίζω το Βερολίνο σχεδόν µόνο από 

την τουριστική του πλευρά: Μεγάλα εµπορικά κέντρα, κινηµατογράφοι, 

εκθέσεις, µουσεία κτλ. Σκέφτοµαι πως θα ήταν ενδιαφέρον για τους ξένους 

επισκέπτες να µάθουν και µια φορά για περιοχές, στις οποίες «υπό 

κανονικές συνθήκες» δε θα πήγαιναν. Έτσι έχουν τη δυνατότητα να δουν 

την πόλη από µια άλλη οπτική, πιο κοντά σε αυτήν των κατοίκων της. Αυτό 

                                                 
165 «Μόνο όποιος συνειδητοποιεί τη σχετικότητα του ατοµικού του τρόπου 
αντίληψης της πραγµατικότητας, έχει τη δυνατότητα, να την αλλάξει και να 
αναπτύξει άλλες ερµηνείες αρχικά –πειραµατικά-, έπειτα χρησιµοποιώντας τις σαν 
καινούργιες προσωρινές ερµηνείες των συνηθειών του.»  
Arnold, Ermöglichungsdidaktik σ. 17. 
166 Siebert, Horst. DH. σ. 88. 
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ισχύει όχι µόνο για τους τουρίστες ή για ανθρώπους που παραµένουν για 

ορισµένο χρονικό διάστηµα στην πόλη, αλλά και για τους κατοίκους άλλων 

συνοικιών του Βερολίνου. Με αυτόν τον τρόπο θα διευρυνθούν και θα 

γίνουν γνωστές τοπικές εντυπώσεις». 

 

Κατά την εξέλιξη του έργου της έπαιξε ένα σηµαντικό ρόλο η αντίθεση 

µεταξύ της εµπορικής ζώνης και των οικοδοµικών τετραγώνων, που 

σύµφωνα µε την Mundt «είναι δύο διαφορετικοί κόσµοι». Εκείνη µένει 

εκτός της πόλης και, όποτε έρχεται σαν επισκέπτρια, πηγαίνει σινεµά στο 

Hellersdorf, ένα µέρος, το οποίο παραµένει στον πολύ κόσµο άγνωστο- 

ιδιαίτερα ο οικισµός -παρόλο που, σύµφωνα µε την Mundt, είναι 

«πραγµατικά ευχάριστος τόπος». 

 

Ένα άλλο έργο µε το όνοµα «Recording Community», από τον Knut Bäcker 

και την Edda Kapsch, ασχολήθηκε µε το θέµα «Τι σηµαίνει για σένα 

κοινότητα;». Σε αυτό το πρότζεκτ ρωτήθηκαν περαστικοί γύρω από την 

έννοια της κοινότητας. Οι διαφορετικές ανθρώπινες φωνές ηχογραφήθηκαν 

και έπειτα τοποθετήθηκαν σε 4-5 µαγνητόφωνα µέσα στο φορτηγό κατά τη 

διάρκεια των δύο εβδοµάδων του Σεπτεµβρίου, όπου και παίζονταν. 

Επιπρόσθετα ακούγονταν από ένα ξεχωριστό µαγνητόφωνο κείµενα 

αναγνωσµένα από τον Knut και την Edda, προερχόµενα από διαφορετικούς 

φιλοσόφους αναφορικά µε το θέµα «κοινότητα». «Με αυτόν τον τρόπο 

δηµιουργήθηκε ένα ποτ πουρί εντυπώσεων σχετικά µε την έννοια της 

κοινότητας: Οικογένεια, ζεστασιά, φιλία και συντροφικότητα έπαιξαν ένα 

ρόλο, αλλά και άλλες προσεγγίσεις, όπως πολιτιστικός αποκλεισµός, 

ξενοφοβία, διάλυση της κοινότητας ή άσκηση βίας για οµαδοποίηση µε τη 

χρήση στολής. Αυτή η συνάντηση (ιστορικών), φιλοσοφικών και 

(σύγχρονων) καθηµερινών προσεγγίσεων φανερώνει τις ποικίλες θεµατικές 

παραλλήλους στην ιστορία της σκέψης σχετικά µε την κοινότητα» 

αναφέρουν ο Knut και η Edda. 

 

Το έργο µε τον τίτλο «Εναλλακτικές αστικές διηγήσεις» της Αναστασίας 

Ζευκιλή αφορούσε σ’ ένα έργο µε ενσωµατωµένο µόνιτορ, που εκείνη 

δηµιούργησε και το οποίο εκτέθηκε κατά τη διάρκεια των δύο εβδοµάδων 

της δράσης στο φορτηγό. 
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«Η πιστοποίηση ενός περιπάτου µέσα στο Lichtenberg παρουσιάστηκε σε 

συνδυασµό µε προσωπικές µνήµες καταγραµµένες µε τη µορφή κειµένου 

και φωτογραφίας. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάστηκαν διηγήσεις και 

εµπειρίες των κατοίκων σαν αντίθεση στην επίσηµη ιστορία της 

συνοικίας.»167 Η ίδια η Αναστασία περιγράφει έτσι τη δουλειά της: «There 

are many ways to tell a story. This experience gave me a better 

understanding of how to approach people and how to connect my ideas 

with other people’s reality». 

 

3.9. «Βλέπουµε µόνο αυτό που µπορούµε να αντέξουµε»168

 

Μέσω της κονστρουκτιβιστικής - συστηµικής προσέγγισης του συνολικού 

σχεδίου «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» κατέστη πρώτον δυνατή η σχέση 

µεταξύ των οργανωτών και των συµµετεχόντων και δεύτερον η 

αλληλεπίδραση µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων στο πρότζεκτ (οργανωτών 

και συµµετεχόντων) και των επισκεπτών της έκθεσης. 

 

Συχνά ωστόσο χαρακτηρίζονται οι αρχές της αυτο-οργάνωσης, οι οποίες 

βασίζονται σε συστηµική µορφή της παρατήρησης, δύσκολες και 

περίπλοκες, όπως περιγράφει εύστοχα και ο Frederik Vester στο βιβλίο του 

«Die Kunst vernetzt zu denken», «έχουµε άγχος απέναντι σε περίπλοκα 

συστήµατα», «αντί να εξασκούµε µια σκέψη  πολλών επιπέδων/δικτύωσης, 

οπισθοχωρούµε, όταν συναντάµε πολυπλοκότητα, και στρεφόµαστε στον 

«οικείο» γραµµικό τρόπο σκέψης.»169 «Γραµµικά µοντέλα ερµηνείας και 

προγραµµατισµού επιδρούν «καθησυχαστικά», επειδή φαινοµενικά 

αµβλύνουν την περιπλοκότητα και την κάνουν ελέγξιµη.»170 Ή όπως 

διατυπώνει ο Bourdieu, είναι ο ρόλος του περιβάλλοντος (Habitus) 

αποφασιστικός, «υπό του οποίου την επίδραση οι δρώντες «ενεργούν», 

«εφευρετικά» και «δηµιουργικά» στο πλαίσιο τρόπων συµπεριφοράς, που 

                                                 
167 Απόσπασµα: von «CAPSULA»,  http://capsulaberlin.wordpress.com/  
168 Arnold, Ermöglichungsdidaktik σ. 22. 
169 Denkblokaden im Beobachten und in der Gestaltung komplexer Systeme 
(Vester 2002, σ. 27.) Tabelle (Vester, F. Die Kunst vernetzt zu denken. Ideen und 
Werkzeuge für einen neuen Umgang mit Komplexität. Der neue Bericht an den 
Club of Rome. München 2002) στο: Arnolds Ermöglichungsdidaktik, σ. 22. 
170 Arnold σ. 22. 
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θεωρούνται κοινωνικά σωστά.171 Οι δρώντες καθοδηγούνται από ένα είδος 

εσωτερικής «γραµµατικής» της πράξης τους, η οποία µεταφέρεται µε την 

εµπειρία.172

 

Η εφαρµογή µιας συστηµικής παρατήρησης και πράξης θα ήταν γόνιµη 

µόνο, όταν µπορούσε να αφορά µια συνολική προσέγγιση όλων των µελών 

µιας κοινωνίας και όλων των περιοχών δράσης τους. Αυτό προϋποθέτει στο 

πλαίσιο µιας κοινωνίας µετασχηµατισµού, άρα µιας παγκοσµιοποιούµενης 

και δικτυωµένης κοινωνίας, πως για τους διαφορετικούς ανθρώπους και τις 

κουλτούρες τους έχει εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των βασικών τους 

αναγκών, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να σταθούν ανοιχτοί και δεκτικοί 

απέναντι στον κόσµο και στις διαφορετικές όψεις του. Ο γραµµικός τρόπος 

σκέψης και ο αυτοπεριορισµός των ανθρώπων απέναντι σε µια κοινωνία, 

που παραµένει εχθρική απέναντι στην διαφάνεια και στην µη-γραµµική 

προσέγγιση των πραγµάτων, είναι δικαιολογηµένος. Υπό όρους ανισότητας 

µεταξύ κουλτούρων και συστηµάτων και ενός δυσδιάκριτου 

προσανατολισµού της παγκόσµιας πολιτικής και πολιτικής εκπαίδευσης 

αφορά η συστηµατική προσέγγιση µόνο έναν µικρό κύκλο διανοούµενων, 

οι οποίοι έχουν στη διάθεση τους αρκετό χρόνο να πειραµατιστούν µε νέες 

άγνωστες ιδέες και κουλτούρες. Όµως η αυτο-παρατήρηση σχετίζεται µε 

κοινότητες όσο και µε άτοµα. Η έντονη αβεβαιότητα, που προκύπτει από 

οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές,173 προκαλεί 

µια κατάσταση, όπου το άτοµο οπισθοχωρεί και στρέφεται στην σιγουριά 

και στο οικείο, εποµένως στην τελείως αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη, 

που επιδιώκει η συστηµική πράξη. 

 

                                                 
171 Arnold σ. 21. 
172 Bourdieu 1999, σ. 286. in Arnold σ. 22. 
173 Βλ. Arnold, Ermöglichungsdidaktik. σ. 22. 
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4. Αξιολόγηση του πρότζεκτ «Capsula» από τους οργανωτές του 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να παρουσιάσω συνοπτικά τα αποτελέσµατα των 

ερωτηµατολογίων, τα οποία δηµιούργησα και απευθύνονταν στους 

οργανωτές του σχεδίου «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες». Με αυτόν τον 

τρόπο έγινε µια προσπάθεια επισκόπησης αυτής της πρότασης 

καλλιτεχνικής εκπαίδευση, και ιδιαίτερα έγινε σαφές, πώς βίωσαν οι 

οργανωτές αυτήν την εµπειρία. Ο κατάλογος από την έκθεση µε την 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων στο κλείσιµο του πρότζεκτ 

επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος συγγράµµατος. 

 

4.1. Παρουσίαση των κεντρικών ερωτηµάτων κατά την 

αξιολόγηση του πρότζεκτ 

 

Μια πρώτη αξιολόγηση του σχεδίου «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» 

αλλά και της συνολικής «Πρωτοβουλίας – Capsula» πραγµατοποιήθηκε 

µε τη βοήθεια ενός ερωτηµατολογίου. Σκοπός αυτής της άτυπης 

αξιολόγησης ήταν εκτός από τη σύγκριση των διαπιστώσεων των 

οργανωτών ανάλογα µε τα διαφορετικά πεδία δραστηριοποίησης τους, η 

επισκόπηση περιοχών, που θα πρέπει να βελτιωθούν για να 

εξυπηρετήσουν τα µελλοντικά µέτρα της «Πρωτοβουλίας – Capsula». 

Ιδιαίτερα κερδίζουν εδώ το ενδιαφέρον µας τα αποτελέσµατα από τα 

παρακάτω ερωτήµατα, καθώς βρίσκονται σε στενό συσχετισµό µε τα 

θεµατικά πεδία της παρούσας εργασίας: 

 

-Ποια είναι τα κίνητρα του κάθε οργανωτή του σχεδίου «Capsula. Τέχνη 

πάνω σε ρόδες» να συµµετάσχει σ’ αυτό; 

-Πόση ώρα εργασίας αφιέρωσε κάθε οργανωτής στο πρότζεκτ; 

-Ποιες ήταν οι εµπειρίες, που έγιναν κατά την αναζήτηση για 

χρηµατοδότηση και υποστήριξη; 

- Ποιος οργανωτικός τύπος θα ήταν κατάλληλος για την οµάδα; 

-Τι αποκόµισε ο κάθε οργανωτής από αυτήν την εµπειρία; 

-Τι θα µπορούσε να βελτιωθεί ή αλλάξει στην οµάδα; 
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-Πώς κρίνει ο κάθε οργανωτής το ρόλο του και τη συµπεριφορά του 

απέναντι στην οµάδα; 

-Ενδιαφέρονται οι οργανωτές να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται 

στο πλαίσιο της συγκεκριµένης οµάδας; 

 

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναζήτηση κατάλληλης υποδοµής, η οποία 

θα καταστήσει δυνατή για τους οργανωτές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

και τους καλλιτέχνες µια αυτο-οργανωµένη εργασία σε συνθήκες 

κοινωνίας µετασχηµατισµού.  

 

4.2. Τα αποτελέσµατα και οι διαπιστώσεις των οργανωτών µετά 

την ολοκλήρωση του πρότζεκτ «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» 

 

Η απόκτηση γνώσης ήταν ο κύριος λόγος, για τον οποίο όλοι οι 

οργανωτές της «Capsula» κινητοποιηθήκαν να συµµετάσχουν σε αυτό 

το πρότζεκτ. Περαιτέρω λόγοι ήταν η ευχαρίστηση, που προσφέρει ο 

πειραµατισµός και η συνεργασία, η αναγκαιότητα για απόκτηση 

επιπλέον γνώσεων στο συγκεκριµένο πεδίο και το γεγονός πως η 

συµµετοχή στο πρότζεκτ θα επιδράσει θετικά στη µελλοντική 

επαγγελµατική πορεία. Ο εκτιµώµενος χρόνος, που αφιερώθηκε, αφορά 

πάνω από 500 ώρες για όλους174, και συγκεκριµένα περίπου δέκα ώρες 

την εβδοµάδα. 

 

Αποφασιστικής σηµασίας ήταν η οικονοµική υποστήριξη του σχεδίου, 

καθώς δε θα είχε κανείς ασχοληθεί µε αυτό, εάν δεν είχε 

χρηµατοδοτηθεί. Η βασική χρηµατοδότηση ήταν εύκολο να βρεθεί, δεν 

ήταν όµως επαρκής για την πραγµατοποίηση αυτού του σχεδίου. Κατά 

την αναζήτηση για σπόνσορες και επιπλέον χρηµατοδοτικές πηγές 

υπήρχαν σηµαντικές δυσκολίες. Όλοι οι οργανωτές αναφέρουν πως το 

νοµικό καθεστώς της «Capsula» έπαιξε αποφασιστικό ρόλο. Η 

κατάσταση επιβαρύνθηκε από το γεγονός πως η οµάδα είχε 

περιορισµένη εµπειρία µε αντίστοιχες δραστηριότητες. 

 

                                                 
174 Το συνολικό σχέδιο διήρκησε από τον Σεπτέµβριο 2007 µέχρι το Φεβρουάριο 
2009 
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Τα πεδία στα οποία η «Πρωτοβουλία – Capsula» έχριζε βελτίωσης είναι 

τα παρακάτω: ∆ηµόσιες σχέσεις, διαχείριση οικονοµικών και χρόνου, 

υποδοµή, νοµικό καθεστώς της οµάδας, δίκτυο γνωριµιών, χρονικά 

περιθώρια και προθεσµίες και εν µέρει ο τοµέας της εργασίας, που 

αφορούσε στο νοµικό κοµµάτι του σχεδίου. Η δυναµική της οµάδας και 

η επικοινωνία ήταν όµως οι περιοχές, από τις οποίες προέκυψαν οι 

µεγαλύτερες δυσκολίες. 

 

Σαν µέτρα για την αποτελεσµατική διαµόρφωση της οργανωτικής 

κουλτούρας κατονοµάστηκαν η δηµιουργία ξεκάθαρων περιοχών 

εργασίας, µια µεγαλύτερη εµπιστοσύνη και αξιοπιστία, αλλά και η 

εφαρµογή µιας ιεραρχικής δοµής. Η «Πρωτοβουλία – Capsula» -εδώ 

πρέπει να αναφερθεί- πραγµατοποίησε το πρότζεκτ «Capsula. Τέχνη 

πάνω σε ρόδες» στο πλαίσιο µιας οριζόντιας οργανωτικής δοµής 

προσανατολισµένης στο πρότζεκτ ως οµάδα.  

 

Εξαιτίας των σηµαντικών προβληµάτων επικοινωνίας όλοι οι οργανωτές 

προβληµατίστηκαν και αναφέρουν πως θα εξετάσουν περισσότερο τη 

µελλοντική τους συµπεριφορά ή πως θα πρέπει να αλλάξουν τη 

συµπεριφορά τους απέναντι στους συνεργάτες τους σε αντίστοιχες 

µελλοντικές δραστηριότητες. Σχετικά µε αυτό το θέµα έγινε η 

παρακάτω παρατήρηση: «Πιστεύω πως ένας διαχωρισµός σύµφωνα µε 

ικανότητες από την αρχή, καθώς επίσης και ένας κοινός τόπος 

εργασίας, για παράδειγµα ένα γραφείο, θα είχε αποτρέψει πολλά 

προβλήµατα επικοινωνίας και θα έκανε τα πάντα πιο διαχειρίσιµα. 

Κάποιες υπάρχουσες διαφωνίες είναι σύµφωνα µε τη γνώµη µου 

αποτέλεσµα διαφορών των χαρακτήρων των οργανωτών και λίγο έχουν 

να κάνουν µε την εργασία, που αναλαµβάνει ο καθένας στο πλαίσιο του 

πρότζεκτ.» Όλοι είναι πολύ ικανοποιηµένοι µε τα αποτελέσµατα της 

οµάδας, αλλά θα µπορούσε να είναι ακόµα καλύτερα, εάν η συνεργασία 

δεν ήταν τόσο δύσκολη. «Παρά τα φτωχά µέσα και την άσχηµη 

ατµόσφαιρα στην οµάδα επιτεύχθηκαν πολλά» αναφέρει ένας από τους 

οργανωτές. 
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Η γνώση και η εµπειρία είναι το σηµαντικότερο, που αποκόµισαν οι 

οργανωτές από αυτό το πρότζεκτ, ενώ για τους µισούς έγινε πιο 

συνειδητό τι σηµαίνει συνεργασία. Πέρα από αυτό δηµιούργησε η 

συµµετοχή στο πρότζεκτ επαφές µε ιδρύµατα και ανθρώπους και 

ενέπνευσε νέες ιδέες. Καλύτερες συνθήκες κατά την υλοποίηση του 

σχεδίου κατά τους οργανωτές θα ήταν περισσότερα χρήµατα, χρόνος 

και πληροφορίες γύρω από σχετικές µε πρότζεκτ δραστηριότητες και µια 

συµβουλευτική γύρω από τη γενική διαδικασία οργάνωσης σχεδίων από 

επαγγελµατίες.  

 

Κάποιοι στόχοι του σχεδίου «Capsula. Τέχνη πάνω σε ρόδες» 

επιτεύχθηκαν. Παραδείγµατος χάριν «η δηµιουργία µιας πιο προσιτής 

τέχνης» (η τέχνη να προσεγγίσει τόπους στην περιφέρεια και 

ανθρώπους, που δεν επισκέπτονται από µόνοι τους χώρους τέχνης), «η 

συνεργασία µεταξύ ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης» και «η 

δηµιουργία ενός εναλλακτικού εκθεσιακού χώρου», ενώ δεν 

κατέστησαν δυνατοί άλλοι, όπως η «διαθεµατικότητα» (συνεργασίες 

µεταξύ καλλιτεχνών και θεωρητικών επιστηµόνων) και «η 

µακροπρόθεσµη επίδραση των δραστηριοτήτων». 

 

Μετά την πραγµατοποίηση του σχεδίου «Capsula. Τέχνη πάνω σε 

ρόδες», που βαθµολογήθηκε µε (2) καλό και της «Πρωτοβουλίας- 

Capsula», που βαθµολογήθηκε µε (3)175, αποφάσισαν οι περισσότεροι 

να µην συνεχίσουν. Αυτό σηµαίνει, πως στο πλαίσιο της 

«Πρωτοβουλίας- Capsula» δεν επιθυµούν να οργανώσουν περισσότερα 

σχέδια.  

 

Οι αναφορές, που ακολουθούν, διαφωτίζουν γύρω από τις εντυπώσεις 

και τις διαπιστώσεις των οργανωτών, όπως εκφράστηκαν λίγο µετά την 

ολοκλήρωση του µεγαλύτερου µέρους του πρότζεκτ «Capsula. Τέχνη 

πάνω σε ρόδες». Σαν επίλογος θα παρουσιαστούν οι αρνητικές και οι 

θετικές εντυπώσεις των τεσσάρων οργανωτών όπως εκείνοι τις 

διατύπωσαν µε δικά τους λόγια.  

                                                 
175 γερµανική βαθµολογική κλίµακα 1=άριστα 2=καλά, 3=ικανοποιητικά, 4=όχι 
καλά/µέτρια, 5=απέτυχε 
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4.2.1. Αυτό έπρεπε να γίνει αλλιώς 

 

«Σχετικά µε τον τρόπο συνεργασίας θα έπρεπε να υπάρχουν σαφώς 

διαχωρισµένες περιοχές εργασίας, που θα διατηρούνταν και δε θα 

υπερβαίνονταν. Αυτό δεν θα απέκλειε την µεταξύ µας υποστήριξη, όταν 

χρειαζόταν, και θα βοηθούσε στο να αποφευχθούν οι συγκρούσεις, που 

κόστισαν πολύ ενέργεια για να λυθούν. Η επικοινωνία θα έπρεπε µε 

κάποιον τρόπο οπωσδήποτε να βελτιωθεί µέσω περισσότερων και 

µεγαλύτερων σε διάρκεια συναντήσεων. Αυτό θα ήταν εφικτό, εάν 

υπήρχε ένα κοινό γραφείο και οργανώνονταν παράλληλα και κοινές 

συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.» 

 

«Η επικοινωνία ήταν πολύ δύσκολη, µερικές φορές η κατάσταση 

πραγµατικά µη ανεκτή. Θα έπρεπε µε κάποιον τρόπο να έρθουµε πιο 

κοντά. Είχε να κάνει και µε πολιτιστικές διαφορές, οι διαφορετικές 

ερµηνείες των καταστάσεων οδηγούσαν σε συνεχείς συγκρούσεις: Να 

γίνουµε πιο υποµονετικοί και ανοιχτοί απέναντι στους άλλους.» 

 

«Καλύτερη χρηµατοδότηση και περισσότερος χρόνος για το πρότζεκτ. 

Ξεκάθαρες περιοχές εργασίας ανάλογα µε τις ικανότητες. Καλύτερη 

διερεύνηση και πιο επαγγελµατική παρουσίαση.» 

 

«Η συνύπαρξη της οµάδας δεν ήταν καλή.» 

 

4.2.2. Οι θετικές εντυπώσεις από το πρότζεκτ  „Capsula. Τέχνη 

πάνω σε ρόδες“ 

 

«Μια εµπειρία ζωής, σαν οργανωτής ανάµεσα σε άλλους.» 

 

«Πολλές ενδιαφέρουσες εµπειρίες κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ, 

καλύτερη γνωριµία του Βερολίνου και των θεσµών του, µεγάλη 

υπευθυνότητα από τους οργανωτές κατά την διεκπεραίωση των 

εργασιών τους, ευγενικοί επισκέπτες, σηµαντικές εµπειρίες για 

µελλοντικές συνεργασίες και σχέδια, εξαιτίας των προβληµάτων 

 83



επικοινωνίας σηµαντικές διαπιστώσεις σχετικά µε το πώς µπορεί να 

βελτιωθεί µια συνεργασία/η να αντιµετωπιστεί η προσωπική εργασία σε 

µια οµάδα, γνωριµία µε µερικούς ενδιαφέροντες συµµετέχοντες, οι 

οποίοι εργάστηκαν µε σοβαρότητα και ανέπτυξαν ενδιαφέροντα έργα, 

υπέρβαση ορίων και φόβων.» 

 

«Η εµπειρία µε όλους αυτούς τους ανθρώπους στις γειτονιές, η 

δυνατότητα να γνωρίσεις το Βερολίνο µε αυτόν τον τρόπο ήταν πολύ 

ενδιαφέρουσα. Οι αντιδράσεις τους στα έργα, απέναντι στο πρότζεκτ 

ήταν τόσο διαφορετικές, έρχονταν τόσο κοντά, µας παρουσίασαν συχνά 

συναρπαστικές όψεις της ζωής τους. ∆εν είχα συνειδητοποιήσει πως στο 

τέλος θα προέκυπτε ένα τόσο ενδιαφέρον, θετικό πρότζεκτ, πως οι 

άνθρωποι θα είναι τόσο ευγνώµονες. Χαίροµαι που συνεργάστηκα και 

εγώ γι’ αυτό.» 

 

«Οι ιδέες πραγµατοποιήθηκαν παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Όλοι 

οι οργανωτές έδειξαν υπευθυνότητα και πρωτοβουλία.» 
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5. Επίλογος 

 

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση στην κοινωνία µετασχηµατισµού θα 

διαµορφωθεί από τους οργανωτές της. Αυτή η εργασία προϋποθέτει πως 

θα προσεγγιστεί και οργανωθεί σε στενό συσχετισµό µε τους 

κοινωνικούς όρους της εποχής της. Μια κοινωνία σε µετασχηµατισµό, 

στην οποία συµβαίνουν ραγδαίες αλλαγές και που χαρακτηρίζεται από 

πολυπολιτισµικότητα και ερµηνεύεται σε πολλά επίπεδα, διαµορφώνει 

ένα περιβάλλον, όπου η οργάνωση δραστηριοτήτων καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης αποτελεί πρόκληση. Υπό αυτούς τους όρους ελλοχεύει 

συχνά ο κίνδυνος να χάσουν οι οργανωτές το νόηµα της εργασίας τους, 

κατάσταση που θα οδηγούσε σε διασκορπισµό των διαφορετικών 

δραστηριοτήτων και των επιδιώξεων τους. Οι µορφές καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης µε ανοιχτή την αναζήτηση στόχου και η επιθυµία 

προσβάσεων µεταξύ της θεσµικής και µη θεσµικής εφαρµογής δε 

σηµαίνει πως επιδιώκεται µια άρση των ορίων µεταξύ των διαφορετικών 

λειτουργιών τους. Το αντίθετο: Η συνεχής αλληλεπίδραση µε 

διαφορετικές κουλτούρες, περιβάλλοντα και τρόπους οργάνωσης 

απαιτεί από την πλευρά των οργανωτών µια συνειδητοποιηµένη και 

συνεπή στάση, όπου τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι σκοποί των 

εµπλεκοµένων συστηµάτων θα λαµβάνονται υπόψη. 
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