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Το πακέτο εγχειριδίων Street Culture for Regions Opportunities in Street Culture είναι ένα διαδικτυακό
διαδραστικό και επιμελημένο σύνολο πηγών και
πρόσθετων συνδέσμων. Αυτό το πλούσιο περιεχόμενο
πολυμέσων παρέχει μια βαθύτερη, αυτό-καθοδηγούμενη
ευκαιρία μάθησης. Σας προσκαλούμε να
χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, να
εξερευνήσετε και να ασχοληθείτε με τις μελέτες
περιπτώσεων και τις βέλτιστες πρακτικές με περισσότερες
λεπτομέρειες.

ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ– Πατήστε για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις μελέτες περίπτωσης (case study)

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Για να επιστρέψετε στη σύνοψη χρησιμοποιήστε την επιλογή κλικ για
επιστροφή στο πρόγραμμα περιήγησής σας

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Μεταβείτε σε μια ενότητα μελέτης περίπτωσης της
επιλογής σας κάνοντας κλικ σε αυτήν στον
διαδραστικό πίνακα περιεχομένων μας.

Click to go back

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.
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ΣΚΕΨΕΙΣ

Στον πιο αυστηρό ορισμό της, η τέχνη
του δρόμου συνιστά ένα σύνολο
εικαστικών
τεχνών,
το
οποίο
αναπτύχθηκε στο δημόσιο χώρο από
το 1970. Οι πρακτικές, οι τεχνικές και τα
υλικά ποικίλλουν (στένσιλ, γραφικά,
κολλάζ, εγκαταστάσεις), όπως και τα
σημεία που επηρεάζονται εντός των
πόλεων (τείχη, πεζοδρόμια, μνημεία...).

Ο όρος καλύπτει μη εξουσιοδοτημένες (χωρίς επίσημη
άδεια) και νόμιμες πρακτικές (με επίσημη άδεια), παρ’
όλο που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να
αναφερθεί σε καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που
διαφέρουν από αυτό που εξακολουθεί να θεωρείται
βανδαλισμός (γκράφιτι, επισήμανση-ταγκιές). Η τέχνη
του δρόμου είναι επίσης μια μορφή αστικής κουλτούρας
που αναπτύχθηκε σε σχέση με άλλα κινήματα, κυρίως το
hip-hop.
Ο δρόμος απεικονίζεται ως ένας τόπος έκφρασης με
πολύ μεγάλη ορατότητα, ανοιχτός σε όλους. Η τέχνη του
δρόμου απεικονίζεται ως δυνατότητα έκφρασης
κοινωνικών θεμάτων και μηνυμάτων με διαφορετική
μορφή, σύμφωνα με τους καλλιτέχνες, τους κατοίκους
και όσους διασχίζουν τον δημόσιο χώρο. Υπό αυτή την
έννοια, ορισμένοι καλλιτέχνες του δρόμου διεκδικούν
καλλιτεχνικές παρεμβάσεις με πολιτική διάσταση, είτε
με την επιθυμία να καταγγείλουν είτε να προωθήσουν
την κοινωνική ένταξη. Εκφραζόμενοι αρχικά εκτός
μουσείων, ορισμένοι από αυτούς τους καλλιτέχνες
έχουν πλέον ενσωματωθεί σε αυτά. Ενώ αρχικά
θεωρείτο περιθωριακή και λαθραία, η τέχνη του δρόμου
αναγνωρίζεται πλέον και έχει ενσωματωθεί στην αγορά
της τέχνης, καθώς και σε ορισμένες πολιτικές της πόλης.
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ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ +
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΤΟΥΔΡΜΟΥ

Κατ' επέκταση, η κουλτούρα του δρόμου περιλαμβάνει
καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και αθλητικές πρακτικές που
λαμβάνουν χώρα στο δρόμο και που, με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, συνδέονται με την τέχνη του δρόμου, το
hip-hop και την αστική κουλτούρα.

Για μεγάλο διάστημα, απευθυνόταν κυρίως σε νέους
ανθρώπους. Πλέον γίνεται όλο και πιο επίσημη και
συνδέεται με άλλα αστικά γεγονότα και αντιλήψεις
σχετικά με την πόλη του αύριο. Η κουλτούρα του
δρόμου περιλαμβάνει πολλές πρακτικές: τέχνη του
δρόμου,
αθλήματα
δρόμου,
skateboarding,
rollerblading,
μουσική,
σχέδιο,
πολεοδομία,
αρχιτεκτονική, μόδα, μαγειρική... O δρόμος εξελίσσεται
σε τόπο πολλαπλών δημιουργιών. Γίνεται ένας πιθανός
χώρος κοινωνικής ένταξης, εκπαίδευσης, εργασίας,
αστικής ανάπτυξης και προσέλκυσης τουριστών. Η
κουλτούρα του δρόμου ενσαρκώνει τη φιλοδοξία να
δώσει μια νέα μορφή και μια νέα ζωή στον αστικό χώρο,
ενώ δημιουργεί την επιθυμία να δημιουργηθούν δεσμοί
μεταξύ των κατοίκων που μπορούν να ενισχύσουν την
ελκυστικότητα μίας γειτονιάς ή τοποθεσίας.
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02
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ + ΚΟΙΝΩΝΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

Η έρευνα των συνεργατών μας δείχνει ότι ενώ οι
παραδοσιακές πολιτιστικές δραστηριότητες όπως οι
τέχνες και οι χειροτεχνίες εκτιμώνται θεσμικά, η
κουλτούρα του δρόμου εξακολουθεί να υποφέρει από
προκαταλήψεις και αρνητική εικόνα. Παρά την
αυξανόμενη επιτυχία της, η αναγνώρισή της παραμένει
άνιση ανάλογα με εκάστοτε χώρα, την πόλη και το
κοινό.
Δημιουργεί λίγους πόρους κατάρτισης παρά την
ποικιλομορφία
των δραστηριοτήτων και των
επαγγελμάτων της, όπως συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη
η δυνατότητά της να αναπτύξει δεξιότητες για άτομα
που αποκλείονται από την επίσημη ή επαγγελματική
εκπαίδευση.

πολύ διαφορετικές εκδηλώσεις και δράσεις στον
δημόσιο χώρο. Καλλιτέχνες, σύλλογοι, φεστιβάλ,
δημόσιοι φορείς και ιδιωτικές δομές εργάζονται με
πάθος και εφευρίσκουν νέους τρόπους εργασίας με
πολύ διαφορετικό κοινό, με έμφαση στην οικονομική και
κοινωνική ένταξη

Σε
αυτό
το
εγχειρίδιο,
κατανοούμε
την
επιχειρηματικότητα ως ένα σύνολο πρωτοβουλιών που
συνδέονται με την κουλτούρα του δρόμου, μια
προθυμία για δράση που συμπίπτει με μια διάσταση
κοινωνικής, εκπαιδευτικής και οικονομικής ένταξης. Ο
πυρήνας της πρότασής μας είναι να οραματιστούμε
έναν νέο τρόπο επανεπένδυσης στον «δρόμο» χάρη
στην ποικιλομορφία των όσων προσφέρει η κουλτούρα
του δρόμου, από τις τέχνες μέχρι τη μαγειρική, από τον
αθλητισμό μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό, από τις
ζωντανές τέχνες μέχρι τη συλλογική δράση, με μια νέα
συμπεριληπτική διάσταση.

Η φιλοδοξία αυτού του εγχειριδίου είναι να αναδείξει με
συγκεκριμένα παραδείγματα τι εφαρμόζεται στις
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες/εταίρους μας και να θέσει
τον θεμέλιο λίθο για μελλοντική κοινή και καινοτόμο
δράση, καθώς η κουλτούρα του δρόμου δεν έχει ακόμη
πραγματικά ληφθεί υπόψη από την σκοπιά της
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συμπερίληψης.
Βασιζόμαστε σε στοιχεία και μελέτες περιπτώσεων κάθε
χώρας, προκειμένου να τα ανακαλύψουμε αλλά και να
τα προτείνουμε ως νέα μοντέλα έμπνευσης.
.

Στη Γαλλία, στην Πολωνία, στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο
Βασίλειο και στην Ελλάδα, η τέχνη του δρόμου γεννά
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03
ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟ,
ΈΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ?
•

•

•

•

•

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ?
•
•
•

•
•

Εκπαιδευτικούς
Εκπαιδευτικούς επιχειρηματικότητας
Κέντρα κοινωνικής εκπαίδευσης (επιχειρηματικά
κέντρα και θερμοκοιτίδες, τοπικά κολέγια ),
Οργανώσεις με βάση την κοινότητα που
παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση.
Υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και ηγέτες που
εντάσσονται
στην
εκπαίδευση
και
την
επαγγελματική κατάρτιση, την οικονομική
ανάπτυξη, την πολιτιστική καινοτομία και την
κοινωνική ένταξη.

Προώθηση και κατανόηση για την αξία της
εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα της
κουλτούρας του δρόμου..
Αύξηση της ευαισθητοποίησης για την αξία και
τις δυνατότητες της κουλτούρας του δρόμου
στους οργανισμούς.
Παραχώρηση χρήσης της κουλτούρας τους
δρόμου στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας
στις αστικές περιοχές.
Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης για την
επιχειρηματικότητα που συνδέονται με
δραστηριότητες κουλτούρας του δρόμου.
Υποστήριξη της ανάδυσης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων μεταξύ ατόμων που
αποκλείονται από την επίσημη ή επαγγελματική
εκπαίδευση σε σχέση με την κουλτούρα του
δρόμου.

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ?
•
•
•

•

Παραδείγματα δράσεων και μελέτης
περιπτώσεων.
Μαρτυρίες και ανάλυση
Συμβουλές για τη διδασκαλία της
επιχειρηματικότητας της κουλτούρας του δρόμου
και την υπέρβαση των εμποδίων.
Διαδικτυακές πηγές, σύνδεσμοι και
δραστηριότητες
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Οι εταίροι του έργου συμμετείχαν στη συλλογή των απαραίτητων
πληροφοριών για την κατασκευή του συγκεκριμένου εγχειριδίου
το οποίο περιλαμβάνει:

East Belfast Enterprise, Ηνωμένο Βασίλειο
Η East Belfast Enterprise (EBE) ιδρύθηκε το
1995, είναι μια προοδευτική κοινωνική
επιχείρηση, η οποία αναπτύχθηκε για να
παρέχει χώρο εργασίας επώασης και
πρωτοβουλίες κατάρτισης/καθοδήγησης για
την υποστήριξη νέων και καθιερωμένων
επιχειρήσεων. Η EBE παρέχει επιχειρηματικά,
εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα
κατάρτισης σε περίπου 150 επιχειρηματίες
κάθε χρόνο, βοηθώντας τους να ξεκινήσουν και
να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Παρέχει
επίσης εργαστήρια, γραφεία εξυπηρέτησης και
χώρους συνεργασίας σε δύο τοποθεσίες στο
Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας και
υποστηρίζει 100 επιχειρήσεις ενοικιαστών

Η κουλτούρα του δρόμου στο Μπέλφαστ
εξελίσσεται, με όλο και περισσότερους
επιχειρηματίες να εισέρχονται στον πολιτιστικό
και καλλιτεχνικό χώρο, του street food
(ταχυφαγείου) και των παραστατικών τεχνών
κάθε χρόνο. Η East Belfast Enterprise είναι στην
ευχάριστη θέση να παίρνει μέρος στο έργο
ERASMUS+ Street Culture for Regions καθώς θα
υποστηρίξει και θα τονώσει τη συνεχή
ανάπτυξη της κουλτούρας του δρόμου στο
Μπέλφαστ, παρέχοντας εργαλεία, μια τοπική
συμμαχία και OER για την υποστήριξη όσων
θέλουν να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν την
επιχείρησή τους. σε αυτούς τους κλάδους και
τους επιχειρηματίες που υποστηρίζουμε.
https://www.eastbelfast.org/

Momentum, Ιρλανδία
Το Momentum είναι μια ομάδα εκπαιδευτικών
και καινοτόμων που δραστηριοποιείται κυρίως
στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Ως ειδικοί σε Ευρωπαϊκά έργα, έχουν πάνω
από 20 χρόνια εμπειρία στη συγγραφή, το
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υψηλού
αντίκτυπου (όπως το Street Culture for
Regions!). Η μεταφορά της καινοτομίας από
την Ιρλανδία στην Ευρώπη και πίσω είναι το
κλειδί για το έργο τους, ενώ η ανάπτυξη και η
προώθηση του πολιτισμού ήταν πάντα βασικός
τομέας του ιρλανδικού και ευρωπαϊκού έργου

τους. Στο Momentum συνδέονται καλά με
τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς
πολιτιστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις
μέσω της πολυετούς εμπειρίας και του
ιστορικού
τους στην προώθηση της
πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης.
https://www.momentumconsulting.ie/
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EUEI

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ηλεκτρονικής
μάθησης (European e-Learning Institute-EUEI)
έχει δεσμευτεί για την παροχή υψηλής
ποιότητας
μαθησιακών
εμπειριών
και
καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
που προσελκύουν μαθητές από διαφορετικούς
τομείς και κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα. Το
EUEI έχει δεσμευτεί για την προαγωγή της
κοινωνικής συνοχής, της ένταξης και της
βιωσιμότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη,
καθιστώντας το ιδανικό εταίρο για το έργο
Street Culture for Regions.

εκπαιδευτικούς
στον
τομέα
της
επαγγελματικής,
της
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, των ενηλίκων και της νεολαίας
ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που
προσφέρονται στους μαθητές από τα
καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και διαδικτυακή
μάθηση. Ειδικεύονται στην παροχή υψηλής
ποιότητας, ανταποκρινόμενων και καινοτόμων
έργων για εκπαιδευτικούς και μαθητές στους
τομείς των παιδαγωγικών προσεγγίσεων, των
επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων,
της ένταξης και της βιωσιμότητας.

Η έμπειρη ομάδα εκπαιδευτών, ερευνητών και
τεχνικών εμπειρογνωμόνων είναι μοναδικά
τοποθετημένη για να καθοδηγήσει τους

https://euei.dk/

EDRA
Η οργάνωση «Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων – ΕΔΡΑ»
The organization "Social Cooperative Activities
for
Vulnerable
Groups
EDRA"
(συντομογραφία: Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ») είναι ένας
μη κερδοσκοπικός οργανισμός - κοινωνικός
συνεταιρισμός, που δραστηριοποιείται στους
τομείς της ψυχικής υγείας και της διανοητικής
αναπηρίας από το 2001, ευαισθητοποιώντας
σε θέματα ψυχικής υγείας και υπερασπίζεται
τα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων.
Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» δραστηριοποιείται
στους παρακάτω τομείς:
1.
2.
3.
4.

Ψυχική Υγεία
Νοητική Αναπηρία
Το παιδί και η οικογένεια
Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» δραστηριοποιείται επίσης
στον τομέα των Ευρωπαϊκών έργων, έχοντας
συντονίσει πολλά έργα μεγάλης κλίμακας στο
πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ (KA2,
Sport) και Creative Europe (Πολιτισμός), και
έχοντας συμμετάσχει σε πολλά έργα ως
εταίρος.
Οι προτεραιότητες των έργων αυτών αφορούν
κυρίως:

•

Πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση
ψυχικών παθήσεων με διάφορα μέσα
(αθλητισμός,
πολιτισμός,
ψηφιακές
δεξιότητες κ.λπ.).

•

Η ένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων και
περιθωριοποιημένων
ομάδων
στην
κοινωνία (μετανάστες, πρόσφυγες κ.λπ.),
καθώς και η ένταξή τους στις τοπικές
κοινωνίες με διάφορα μέσα.

•

Περιορισμό των εκπαιδευτικών ανισοτήτων
παρέχοντας τις δεξιότητες και τις
ικανότητες που απαιτούνται για την ένταξη
στην αγορά εργασίας.

https://www.edra-coop.gr/el/
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Le LABA
Το LABA, που ιδρύθηκε το 2013, με έδρα το
Μπορντό, είναι ένα κέντρο που ειδικεύεται
στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και στον
τομέα των δημιουργικών και πολιτιστικών
βιομηχανιών. Βοηθά στον εντοπισμό, τη
συγκέντρωση και τη διαχείριση ευρωπαϊκών
κονδυλίων, συνοδεύοντάς τα στη στρατηγική
διεθνοποίησης και στη στρατηγική τοπικής
ανάπτυξης.
Η οργάνωση LABA γεννήθηκε σε ένα προάστιο
της δεξιάς όχθης της πόλης του Μπορντό, στην
πόλη Σενόν, της οποίας ο πληθυσμός μετρά 56
διαφορετικές εθνικότητες. Η LABA, με την
υποστήριξη τοπικών εταίρων (Rocher de
Palmer, City of Cenon) δημιούργησε μια
θερμοκοιτίδα για την επιχειρηματικότητα.
Αυτή η θερμοκοιτίδα, που ονομάζεται FORUM,
προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη σε άτομα

που δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση, την
απασχόληση ή την κατάρτιση (NEET) και που
επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους
επιχείρηση. Η ομάδα των 8 εργαζομένων,
ηγείται έργων που εδραιώνουν τους δεσμούς
μεταξύ αυτών των περιθωριοποιημένων
κοινών (το NEET), των δημοσίων εταίρων, των
ενώσεων και των εταιρειών, δημιουργώντας
έτσι συνέργειες εδάφους σε τομείς όπως η
κουλτούρα του δρόμου, οι εικαστικές τέχνες ή
η κοινωνική επιχειρηματικότητα.

https://lelaba.eu/en/home-laba/

Ακαδημία του Λοτζ (Academy of Lodz - AHE)
Το AHE είναι ένα μέρος που διαμορφώνει τη
δημιουργική σας αντίληψη για τον κόσμο.
Το AHE υπερηφανεύεται για την ανάπτυξη των
εσωτερικών δυνατοτήτων των ανθρώπων.

μια ικανότητα αποκλειστική για την
ανθρωπότητα και, μας επιτρέπει να
αλλάξουμε, ή σε ορισμένες περιπτώσεις, να
σπάσουμε τη ρουτίνα όσων γνωρίζουμε και να

προτείνουμε κάτι νέο και καινοτόμο.
Το
Πανεπιστήμιο
Ανθρωπιστικών
και
Οικονομικών Επιστημών του Λοτζ ιδρύθηκε το
1993. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μη δημόσια
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην
Πολωνία.
Το
πανεπιστήμιο
διαθέτει
περισσότερες από 20 σχολές και προσφέρει
ευρεία
επιλογή
θεμάτων,
συμπεριλαμβανομένων πέντε μαθημάτων στα
αγγλικά. Τα προγράμματα σπουδών των
μαθημάτων ενημερώνονται συνεχώς, σύμφωνα
και με τις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς.

Ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του
πανεπιστημίου είναι ότι κάθε φοιτητής
επωφελείται από μια ατομική προσέγγιση στις
μαθησιακές ανάγκες. Σε κάθε έτος σπουδών,
χρησιμοποιούν τη μέθοδο των έργων και των
εργαστηρίων, όπου οι μαθητές αναπτύσσουν
τις ικανότητές τους και διαμορφώνουν στάσεις
που χρειάζονται για να πετύχουν στη ζωή και
την καριέρα τους.
Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το
Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών και Οικονομικών
Επιστημών έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας
στο να βελτιώσει τις δυνατότητες των
ανθρώπων που αποφάσισαν να σπουδάσουν
εδώ και να τους διαμορφώσει, ώστε να είναι
δημιουργικοί και επιτυχημένοι. Σε αυτή τη
μορφή εκπαίδευσης, η δημιουργικότητα είναι
το κύριο συστατικό. Η δημιουργικότητα είναι

Επομένως, σε αντίθεση με πολλές άλλες σχολές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το AHE υποστηρίζει
επίσης την ανάπτυξη των μαθητών σε
δημιουργικές δεξιότητες, την ικανότητα που
τους επιτρέπει να ξεφεύγουν από τα πρότυπα
και τα στερεότυπα.
Για να επιτευχθεί αυτό, το πανεπιστήμιο
προσφέρει δραστηριότητες όπως:

•

Διεύρυνση της φαντασίας: πρόκειται για
μια σειρά εργαστηρίων που βοηθούν τους
μαθητές
να
εμβαθύνουν
στη
δημιουργικότητά τους και να αναπτύξουν
κοινωνικές και διαπροσωπικές ικανότητες.

•

Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και
συναφών ικανοτήτων ως μέρος σπουδών.

•

Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν τις
ιδέες τους, οι οποίες θα λύνουν
προβλήματα που υπάρχουν στην οικονομία
ή την προσωπική ζωή.

https://www.ahe.lodz.pl/
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P. PORTO
Το
P.PORTO
συνιστά
αριστεία
στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά είναι και ένας
χώρος ιδεών και αποτελεσμάτων, στα οποία
κάνουν τη διαφορά. Αποτελούν μια δυναμική
πολιτιστικής αλλαγής, στην πόλη τους, στην
περιοχή τους, στη χώρα τους. Προσπαθούν να
ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις,
χτίζοντας γέφυρες μεταξύ του ακαδημαϊκού
κόσμου, του κόσμου της εργασίας και της
κοινωνίας των πολιτών.
Είναι το τέταρτο δημοφιλέστερο ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το πέμπτο
δημοφιλέστερο ως προς τον αριθμό των
φοιτητών. Στην τυπική εκπαίδευση, στόχος
τους είναι η πλήρης απασχόληση για τους
πτυχιούχους και τους μεταπτυχιακούς τους. Για
να διασφαλιστεί αυτό, ευθυγραμμίζουν με
σαφήνεια το εκπαιδευτικό πορτφόλιο με τις
ανάγκες του οικονομικού και κοινωνικού
κόσμου.

Καθιερώνουν επίσης στρατηγική συνεργασία
με τοπικούς οικονομικούς παράγοντες και
παρέχουν συγκεκριμένες λύσεις σε πραγματικά
προβλήματα. Συνεργάζονται και σχηματίζουν
μια κρίσιμη μάζα. Είναι μια διεθνής κοινότητα
που γεννήθηκε από τη συνεργασία σε ένα
δίκτυο 300 οντοτήτων σε τέσσερις ηπείρους. Το
“DNA” τους: μετατροπή των δυνατοτήτων σε
πλεονέκτημα. Ενθαρρύνουν μια κουλτούρα
καινοτoμίας και εφαρμοσμένης έρευνας, που
διεξάγεται σε μια παιδαγωγική ατμόσφαιρα
που είναι ταυτόχρονα ασεβής, διεπιστημονική
Δεν αρκεί να είσαι ανάμεσα στους καλύτερους.
Δεν αρκεί η καλή κατάταξη μεταξύ των
κορυφαίων θεσμών. Αυτό που πραγματικά
μετράει είναι να αναπτύξουν αυτό που τους
ξεχωρίζει,
το
ισορροπημένο
προφίλ
ακαδημαϊκών και εφαρμοσμένων γνώσεων και
δεξιοτήτων
του
P.PORTO.
Δημιουργία
συνεργασιών και καινοτομία. Σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο.
https://www.ipp.pt/

11

«Η τέχνη του δρόμου έχει την
ικανότητα να ενώνει τη
νεολαία, την ποπ κουλτούρα
και τα νέα κοινωνικά
κινήματα.»

(The streets of contemporary art: an ethnographic case study, Portugal)

FILIPA PERCHEIRO DE FREITAS
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDIES)
ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Οι κατηγορίες είναι οι
ακόλουθες:

04

06

Σελίδα 13

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΔΡΟΜΟΥ + ΟΠΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

05

Σελίδα 21

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΕΡΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕ
ΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Αν και το «Street Culture» δεν καλύπτεται παγκοσμίως
από αυτές τις τέσσερις κατηγορίες ούτε από τις 23
περιπτωσιολογικές μελέτες μας, το νόημα και η
ταξινόμηση γίνεται σαφέστερη χρησιμοποιώντας αυτές
τις τέσσερις ομάδες. Ομοίως, θα παρατηρήσετε ότι
ορισμένες από αυτές τις περιπτωσιολογικές μελέτες θα
μπορούσαν επίσης να εμπίπτουν σε οποιαδήποτε ή σε
Page 13
όλες τις άλλες κατηγορίες. Η ενότητα «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΔΡΟΜΟΥ + ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» περιλαμβάνει το
έργο έξι καλλιτεχνών που προσπαθούν να ζωντανέψουν
τις τοπικές ή τις δημόσιες περιοχές τους μέσω της

Σελίδα 30

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ:
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ+
ΦΑΓΗΤΟ
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Σελίδα 36

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ +
ΦΕΣΤΙΒΑΛ

τέχνης. Η συμπερίληψη περιθωριοποιημένου κοινού
υπογραμμίζει έξι πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν
όσους βρίσκονται στα άκρα της κοινωνίας μας, ώστε να
γίνουν ενεργοί πολίτες. Η ενότητα «Τουρισμός και
φαγητό» περιλαμβάνει τέσσερα επιχειρηματικά
εγχειρήματα που προωθούν άλλους πολιτισμούς και την
υγιεινή ζωή, μέσα από τις γαστρονομικές τέχνες και τις
τουριστικές εμπειρίες. Η ενότητα «Εκδηλώσεις και
Φεστιβάλ» παρουσιάζει επτά ομάδες που φέρνουν
κοντά τους ανθρώπους για να γιορτάσουν την κοινή
τους κουλτούρα.

13
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΔΡΟΜΟΥ + ΟΠΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
01
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Big Ben (Γαλλία)
Mr Dheo (Πορτογαλία)
Dee Craig Βόρεια Ιρλανδία)
Neil O’Dwyer ( Ιρλανδία)
Urban Form Exhibition
(Πολωνία)
06 Guillaumit (Γαλλία)

Κάθε
καλλιτέχνης
δρόμου
επιδιώκει να εκφράσει μια
αναγνωρίσιμη ιδιαιτερότητα ενώ
παραδίδει ένα μήνυμα που
σχετίζεται με το περιβάλλον της
δουλειάς του.
Αυτή η οπτική παρέμβαση μπορεί να πηγάζει από την
ιστορία του τόπου ή να αποτελεί πρόταση για ένα
φανταστικό άνοιγμα. Μπορεί να γλιστράει στο αστικό
σύμπαν
ή
να
προκαλεί
αντιδράσεις
και
προβληματισμούς. μπορεί να είναι καρπός μιας
δουλειάς με τους κατοίκους ή επιβολή ατομικού
οράματος. Σε όλες τις περιπτώσεις, η τέχνη του δρόμου
απαιτεί μια νέα ματιά σε αυτό που μας περιβάλλει
καθημερινά.
Προτείνει και ενίοτε επιβάλλει τη συμμετοχή του κοινού.
Αυτοί οι καλλιτέχνες που εκφράζονται στο δρόμο συχνά
έχουν ένα κοινό: ότι δεν έχουν ακολουθήσει καμία
καλλιτεχνική εκπαίδευση και ότι είναι αυτοδίδακτοι. Υπό
αυτή την έννοια, μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα
και πρότυπο ταύτισης για νέους, οι οποίοι δεν έχουν
ακολουθήσει ένα κλασικό σχολικό πρόγραμμα.

«Η τέχνη έχει σκοπό να
κάνει τους ανθρώπους να
σκέφτονται, να εξάπτει
συναισθήματα και να
δημιουργεί
προβληματισμούς»
BIG BEN
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Παροχή ιδιομορφίας με
δυνατότητα αναγνώρισης.

01

Ο BIG BEN (Γαλλία) άρχισε να εργάζεται
λαθραία στους δρόμους της Λυών σε ηλικία 40
ετών, το 2009, για να μοιραστεί ένα πολιτικό
όραμα για τον κόσμο, επειδή οι ελπίδες του για
αλλαγή δεν έρχονταν. Επηρεασμένος από τον
Banksy και τον Blek le rat, αυτός ο αυτοδίδακτος
καλλιτέχνης ισχυρίζεται ότι κάνει τέχνη του
δρόμου για να πολεμήσει μεταξύ άλλων τη
διαφήμιση. Προτείνει εικόνες που προκαλούν
συχνά το κοινό με χιούμορ και προτείνει μια
ανατρεπτική τέχνη που στόχος της δεν είναι να
είναι συναινετική. Για το λόγο αυτό συνεχίζει να
ασκεί την τέχνη του δρόμου χωρίς άδεια, έναν
τρόπο δράσης που κατά τον ίδιο συνδέεται στενά
με τις απαρχές και τους λόγους ύπαρξης της τέχνης
του δρόμου. Ο δρόμος είναι ένας τόπος έκφρασης
όπου μοιράζεται τις διαθέσεις του, χωρίς να κάνει
παραχωρήσεις, και υποστηρίζει κάθε πόλη που
έχει τείχη έκφρασης πραγματικά ελεύθερα, όχι
απλώς ανεκτά ή πλαισιωμένα από αστικά έργα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η τέχνη του δρόμου δεν έχει
μια διακοσμητική κλίση αλλά έναν πολύ πιο βαθύ
ρόλο, όπως κάθε καλλιτεχνικός κλάδος. Ο Big Ben
είναι πεπεισμένος ότι η τέχνη μπορεί να βοηθήσει
τους ανθρώπους να σκεφτούν και να αισθανθούν
καλύτερα.
https://bigbenstreetart.com/bio/

MR DHEO

BIG GEN

ΠΑΡΕΧΩ

02

Ο MR DHEO (Πορτογαλία) είναι επίσης ένας
αυτοδίδακτος καλλιτέχνης που ξεκίνησε να κάνει
γκράφιτι στους δρόμους του Πόρτο στις αρχές της
δεκαετίας του 2000, σε ηλικία 15 ετών. Τα σχέδιά
του είναι πλέον παρόντα σε περίπου 40 πόλεις σε
όλο τον κόσμο. Με μια τεχνική εμπνευσμένη από
τον φωτορεαλισμό, την ποπ αρτ (pop art) και την
κλασική ζωγραφική, ο κ. Dheo αντιλαμβάνεται το
έργο του ως μια μορφή κοινωνικής δέσμευσης και
καταγγέλλει ιδιαίτερα στα πορτρέτα του τους
κινδύνους του ρατσισμού και της εμμονής στα
κοινωνικά δίκτυα. Το 2018 ζωγράφισε ένα γιγάντιο
πορτρέτο της Γκρέτα Τούνμπεργκ σε έναν τοίχο
στην Κωνσταντινούπολη, μια άλλη απεικόνιση της
αντίληψής του για το γκράφιτι και την
τοιχογραφία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
θετική έννοια. Σε αντίθεση με τα μουσεία ή τους
εκθεσιακούς χώρους, το έργο στο δρόμο είναι
προσβάσιμο σε όλους, χωρίς κοινωνικές
διακρίσεις, κάτι που για τον κύριο Dheo, όπως και
για πολλούς καλλιτέχνες του δρόμου είναι
απαραίτητο στοιχείο.
https://www.mrdheo.com

Σκοπός δεν είναι να τους
ευχαριστείς όλους.
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Ο DEE CRAIG (Βόρεια Ιρλανδία) μεγάλωσε
στην εργατική τάξη του Ανατολικού Μπέλφαστ και
εργάστηκε σε ένα τυπογραφείο. Το βάψιμο τοίχων
στα χρόνια της ένοπλης σύγκρουσης στο
Μπέλφαστ (1969-1994) ήταν αρχικά μια
περιστασιακή δραστηριότητα με ένα στυλ, που
απηχούσε την ιστορία της χώρας του, που
περιγράφεται ως το «σκοτεινό πολιτικό είδος». Η
απόλυσή του πυροδότησε μια οδυνηρή
συνειδητοποίηση που τον ώθησε να γίνει
καλλιτέχνης του δρόμου πλήρους απασχόλησης.
Αυτή η προσωπική αλλαγή συνέπεσε με τις
ειρηνευτικές συμφωνίες και ο Ντι Κρεγκ άρχισε να
υπηρετεί αυτή τη ριζοσπαστική αλλαγή με έργα
που
του
ανατέθηκαν
από
κοινοτικούς
οργανισμούς για την προώθηση της ειρήνης, της
ελπίδας και μιας μορφής πολιτικής υπερηφάνειας.
Έργα αγώνα και πόνου έχουν γίνει τοιχογραφίες
που εμπλέκουν ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά
στρώματα, προάγουν την ένταξη και οικοδομούν
την εμπιστοσύνη. Το Μπέλφαστ έχει προσελκύσει
και άλλους καλλιτέχνες δρόμου και έχει γίνει μια
διεθνούς φήμης πόλη για την τοιχογραφία του. Ο
ίδιος ο Dee Craig έχει γίνει ένας καλλιτέχνης που
ταξιδεύει για να ζωγραφίσει σε όλο τον κόσμο.
Street Art: East Belfast - Belfast
Dee Craig | Facebook

NEIL O’DWYER

DEE CRAIG

ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ
ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ

04

Ο NEIL O'DWYER (Ιρλανδία) είναι καλλιτέχνης
του δρόμου από τη δεκαετία του 1980. Του έχει
ανατεθεί να ζωγραφίσει μια μεγάλη ποικιλία
ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων σε όλη την
Ιρλανδία, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών
χώρων, εστιατορίων, ξενοδοχείων, αθλητικών
συλλόγων, οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών και δημοτικών κτιρίων. Πιστεύει ότι αυτές
οι τοιχογραφίες προωθούν την επικοινωνία, την
εκπαίδευση και τη συμμετοχή των πολιτών σε
τοπικούς σκοπούς όπως ο αθλητισμός και το
αστικό καθήκον. Ο Neil βλέπει τη δουλειά του ως
εργαλείο κοινωνικής δράσης σε γειτονιές που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προωθεί την
μεγαλύτερη εκτίμηση σημαντικών προσώπων,
γεγονότων ιστορικών ή μη, στον τόπο όπου
εργάζεται. Η ταυτότητα και η αισθητική του
δρόμου ενώνονται στους πίνακές του για να
δημιουργήσουν την τοπική εμπλοκή και
συμμετοχή.

https://www.murals.ie/aboutneilodwyer/about-

Η τέχνη στους τοίχους
μπορεί να προωθήσει την
ειρήνη, την ελπίδα και την
πολιτική υπερηφάνεια.

ΕΚΘΕΣΗ URBAN
FORM

murals-how-to-commission-a-mural/
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Η Έκθεση Αστικής Φόρμας (Πολωνία είναι ένα
ίδρυμα που προτείνει στην πόλη του Λοτζ αυτό
που αποκαλεί «polylogue» μεταξύ καλλιτεχνών,
διοργανωτών, χορηγών και κατοίκων. Προσκαλεί
διεθνείς καλλιτέχνες για διαμονή και συναντήσεις
με τους κατοίκους με στόχο τη δημιουργία έργων
στον δημόσιο χώρο, σαν μια υπαίθρια γκαλερί
τέχνης. Αυτή η μόνιμη έκθεση ενσωματώνει ένα
ετήσιο φεστιβάλ στο οποίο καλούνται όχι μόνο οι
κάτοικοι του Λοτζ αλλά και ένα ευρύτερο κοινό. Οι
πίνακες
ζωγραφικής
μεγάλης
κλίμακας
θεωρούνται ως διαφημίσεις που διαχωρίζονται
από την εμπορική χρήση για την προώθηση της
τέχνης και της τέχνης του δρόμου. Το έργο του
ιδρύματος βοήθησε να μεταμορφωθεί το Λοτζ σε
μια πόλη διεθνώς γνωστή για την τέχνη του
δρόμου.
Strona główna (urbanforms.org)
16

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩ
έργα αναδεικνύουν έναν τόπο ή ένα κτίριο. Αντί για
μια μορφή κοινωνικής κριτικής, επιμένει στην
ένταξη στο έργο του, στην επιθυμία να απευθυνθεί
σε ανθρώπους και κατοίκους όλων των ηλικιών. Οι
πίνακες ή οι εγκαταστάσεις του είναι πάντα
αποτέλεσμα
εμποτισμού
και
δουλειάς
συναντήσεων και εργαστηρίων. Λέει ότι εμπνέεται
περισσότερο από κοινωνικές καταστάσεις παρά
από πόλεις, είτε στη Γαλλία είτε σε άλλες χώρες.
https://guillaumit.tumblr.com/

GUILLAUMIT

Ο GUILLAUMIT (Γαλλία) δε θεωρεί τον εαυτό
του καλλιτέχνη του δρόμου ακόμα κι αν
παρεμβαίνει συχνά στο δρόμο στο πλαίσιο
παραγγελιών ή προσκλήσεων. Αυτός ο γραφίστας,
εικονογράφος και σχεδιαστής κίνησης με μεγάλη
καριέρα ξεκίνησε ως εικαστικός καλλιτέχνης στον
κόσμο της μουσικής και στη συνέχεια στράφηκε σε
άλλες εκφράσεις, ενώ διατήρησε το σύμπαν του
φτιαγμένο από γεωμετρικά σχήματα, άκαμπτα
χρώματα και χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων.
Προτιμά να αυτοπροσδιορίζεται ως καλλιτέχνης
που παρεμβαίνει στο δημόσιο χώρο, του οποίου τα
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Χρησιμοποίησε το
δημόσιο χώρο για να
μιλάς σε όλους.
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ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟΣ

•

Ο BOOK A STREET ARTIST (Πορτογαλία)
προσφέρει ένα διαδικτυακό πορτφόλιο
καλλιτεχνών
γκράφιτι
και
εικαστικών
καλλιτεχνών σε πελάτες που μπορεί να είναι
ιδιώτες, εταιρείες ή δημόσιες αρχές. Αυτή η
πλατφόρμα προωθεί με αυτήν την υπηρεσιακή
και εμπορική δραστηριότητα την παρουσία της
τέχνης στον δημόσιο χώρο. Η πλατφόρμα
παρέχει υπηρεσίες στις πόλεις και στους
καλλιτέχνες, τους δίνει τη δυνατότητα να
έχουν
ορατότητα
και πρόσβαση
σε
παραγγελίες ή προσκλήσεις υποβολής
προσφορών, ώστε να μπορούν να ζήσουν από
τις καλλιτεχνικές τους προσπάθειες.

Αυτή η πλατφόρμα απαντά σε πολλά βασικά
ερωτήματα
που
αντιμετωπίζουν
οι
καλλιτέχνες του δρόμου:
•

Ποιος πληρώνει για τα έργα όταν δεν είναι
παράνομα;

•

Πώς μπορείτε να διατηρήσετε τη δημιουργική
ελευθερία με ιδιωτικές ή δημόσιες
προμήθειες?

•

Σε ποια κατάσταση μπορεί να βρίσκεται ένας
καλλιτέχνης του δρόμου?

•

Πώς μπορεί να γίνει κανείς επαγγελματίας
ώστε να έχει πρόσβαση σε παραγγελίες,
προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή αγορές,
διατηρώντας παράλληλα το χρόνο του για
δημιουργία;

BOOK A STREET ARTIST
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www.bookastreetartist.com
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Ο Big Ben βλέπει τρεις τρόπους για να
ανταπεξέλθει αξιοπρεπώς στη ζωή ως
καλλιτέχνης
του
δρόμου:
να
συνεργαστεί με εταιρείες ακινήτων, να
ανταποκριθεί σε δημόσιες και
ιδιωτικές προμήθειες ή να εργαστεί σε
γκαλερί
τέχνης.
Κρίνοντας
τη
διαφημιστική ή τη λειτουργική
αντίληψη της τέχνης του δρόμου,
πιστεύει ότι είναι πολύ ανατρεπτικός
για να ενσωματώσει δημόσια και
ιδιωτικά δίκτυα χρηματοδότησης.
Προτιμά να παραμείνει δάσκαλος για
να διατηρήσει την ανεξαρτησία στις
δημιουργίες του. Άνοιξε επίσης μια
γκαλερί για να δημιουργήσει ένα
δίκτυο καλλιτεχνών του δρόμου.

Η κατάσταση των καλλιτεχνών διαφέρει από χώρα σε χώρα
(συγκεκριμένη ιδιότητα, ιδιώτης / επιχειρηματίας, ιδιωτική
εταιρεία κ.λπ.) και ανάλογα με την επαγγελματική πορεία του κάθε
καλλιτέχνη. Η διεθνής διάσταση της δουλειάς τους προσθέτει σε
αυτούς τους διαφορετικούς τύπους αμοιβών κατά συνέπεια,
πόντους κόστους.

MR. DHEO
Ο Mr. Dheo θεωρεί τον δρόμο
ως το ιδανικό μέρος για
δημιουργία, αλλά συνεργάζεται
με επωνυμίες, διεθνείς εταιρείες
και δημόσιες αρχές, κατόπιν
παραγγελίας, σε περίπου 40
πόλεις σε όλο τον κόσμο. Έχει
επίσης ανοίξει ένα ηλεκτρονικό
κατάστημα για να προσφέρει
αναπαραγωγές των έργων του
σε ψηφιακή μορφή.

NEIL
O’DWYER

O Neil O'Dwyer έχει δημιουργήσει τη δική του
επιχείρηση και εργάζεται με προμήθεια για ένα
ευρύ φάσμα πελατών στον εμπορικό τομέα
(ξενοδοχεία,
εστιατόρια,
εμπορικές
εγκαταστάσεις...) καθώς και για κοινοτικές δομές,
ενώσεις ή πόλεις. Δημοσιεύει επίσης τη δουλειά
του στα μέσα ενημέρωσης και προσφέρει
διαδικτυακές πωλήσεις πρωτότυπων έργων
ζωγραφικής και διάφορες εκτυπώσεις.

DEE CRAIG

BIG BEN

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Ο Dee Craig άσκησε για πρώτη φορά αυτή
την τέχνη για ευχαρίστηση ενώ εργαζόταν
σε ένα τυπογραφείο. Έγινε επαγγελματίας
μετά την απόλυση του και αρχικά
ανταποκρινόταν σε τοπικές παραγγελίες.
Αυτό που αποκαλεί «αυτοαπασχόληση»
όταν μιλά για την καριέρα του μπορεί να
αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλους
καλλιτέχνες του δρόμου. Συνεργάζεται σε
όλο τον κόσμο με οργανισμούς, ιδρύματα,
κρατικούς
φορείς,
πολυεθνικές
και
ευρωπαϊκά έργα.

GUILLAUMIT

Για πολύ καιρό ο Guillaumit επωφελήθηκε από τη
συγκεκριμένη γαλλική ιδιότητα του «διακοπτόμενου
θεάματος» (“intermittent of the spectacle”), λόγω της
δουλειάς του στη μουσική βιομηχανία. Σήμερα, έχει την
ιδιότητα του καλλιτέχνη που συνδέεται με ιδιωτική
εταιρεία. Ανταποκρίνεται σε δημόσιες παραγγελίες στο
πλαίσιο των πολιτικών της πόλης, πραγματοποιεί σχολικά
εργαστήρια, δημιουργεί εικονογραφήσεις ή κινούμενες
εικόνες και συμμετέχει σε διεθνή έργα δημιουργίας στο
δημόσιο χώρο. Συνδυάζει διαφορετικές δουλειές και
μορφές έργων για να ζήσει οικονομικά από τις
δημιουργίες του.
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«Χρησιμοποιώ το δημόσιο
χώρο προσπαθώντας πάντα
να κάνω συμπεριληπτικά
πράγματα, χωρίς
αποκλεισμούς, να μιλάω σε
όλες τις ηλικίες.»
GUILLAUMIT
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
ΔΡΟΜΟΥ
Εκτός από μια πολύ ανοιχτή δυνατότητα
προσωπικής έκφρασης, η τέχνη του δρόμου και η
κουλτούρα του δρόμου αντιπροσωπεύουν
εργαλεία και πόρους για επαγγελματική
κατάρτιση,
εκπαιδευτική
ένταξη
και
επιχειρηματικότητα για νέους που δεν θα είχαν
ακολουθήσει διαφορετικά προγράμματα σπουδών
κλασικού σχολείου.

Οι καλλιτέχνες που ζητήθηκαν για αυτό
το έργο αποτελούν παραδείγματα που
μπορούν να επιτρέψουν μορφές
ταυτοποίησης. Ζητήσαμε από δύο
καλλιτέχνες, τον Big Ben και τον
Guillaumit, μερικές βασικές συμβουλές
για νέους που θέλουν να ασχοληθούν με
την τέχνη του δρόμου και την κουλτούρα
του δρόμου:

• Βρες μία καλλιτεχνική και οπτική
Δεν είσαι μόνος στον πύργο σου,
ταυτότητα,
ως καλλιτέχνης στρέψου στους
• για να σε αναγνωρίζει ο κόσμος στο
άλλους.
δρόμο.

Κάνε την είδηση με θεαματικές
επεμβάσεις.

Μην περιμένεις να έρθουν όλα από τον
ουρανό, δούλεψε σκληρά.

Μπορεί να είσαι διάσημος και να μην
πουλάς, κράτησε μία άλλη δουλειά
για παν ενδεχόμενο.

Εάν ο δρόμος σου μιλάει, μπορεί να γίνει ένα
μέσο διαφήμισης για να γίνεις γνωστός.

21
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09
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11
12
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Entr-autres (Γαλλία)
Walkabout (Ελλάδα)
Street soccer (Βόρεια Ιρλανδία)
Bistrot mobile l'Estey (Γαλλία)
Shedia (Ελλάδα)
N.E.F.E.L.E (Ελλάδα / Βέλγιο)

Η κουλτούρα του δρόμου
τοποθετεί το δρόμο στο
επίκεντρο των
προβληματισμών και των
εκφράσεών του, ως αστικό
χώρο κοινωνικοποίησης
αλλά και πιθανής
κοινωνικής και
επαγγελματικής ένταξης.
Οι χώρες/εταίροι του έργου έχουν εντοπίσει ενώσεις,
ιδρύματα,
εταιρείες
ή
οργανισμούς
που
συνεργάζονται με άτομα -νέους και μη, που
βρίσκονται στο περιθώριο.
Έχουν φανταστεί για αυτούς και μαζί με αυτούς
δράσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και μορφές
επαγγελματισμού που έχουν ως πλαίσιο τον δρόμο:
τέχνη του δρόμου, θέατρο, φαγητό, ποδόσφαιρο,
εφημερίδες, φεστιβάλ...Τόσες πολλές πρωτοβουλίες
που μπορούν να συνδεθούν και να αναπτυχθούν με
την κουλτούρα του δρόμου, που επιτρέπουν σε αυτήν
τη μορφή να έχει θετικό αντίκτυπο στη ζωή των
πολιτών.

«Η

κουλτούρα του δρόμου
παραδοσιακά επηρεάζει
τους ανθρώπους και
ιδιαίτερα τους νέους.
Μαθήματα συμπεριφοράς,
ντυσίματος,
διαπραγμάτευσης και
φιλίας αντλούνται από τις
εμπειρίες και τις απόψεις
που δημιουργούνται και
‘περνούν’ μέσω του
δρόμου.»
JEFFREY IAN ROSS
22

ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

πόρους, συνεργάζεται με τοπικές κοινωνικές
οργανώσεις για να προσεγγίσει νέους που έχουν
εγκαταλείψει το σχολείο για να γίνουν εθελοντές
και αμειβόμενοι εκπαιδευόμενοι έτοιμοι να
ανακαλύψουν, με μέντορες και εθελοντές, την
επιχείρηση εστίασης ή την πώληση χυμού
πορτοκαλιού με σκούτερ στον δημόσιο χώρο. Με
την προσαρμογή στα διαφορετικά προφίλ των
νέων, ο στόχος του συλλόγου είναι να εργαστεί για
να μπορέσουν να βρουν τη θέση τους μέσα στην
κοινωνία μέσω συναντήσεων. Κάθε χρόνο, ένας
πρώην νεαρός εθελοντής γίνεται αντιπρόεδρος της
Entr-autres.

ENTR-AUTRES

Η ENTR-AUTRES (Γαλλία) είναι μια ένωση με
έδρα
το
κέντρο
του
Μπορντό
που
δραστηριοποιείται στον τομέα της ένταξης, της
υγείας και της οικολογίας. Στόχος του είναι να
επιτρέψει στους νέους ηλικίας 16 έως 25 ετών να
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά
εργασίας, μέσω μιας εποπτευόμενης και
εκπαιδευτικής εμπειρίας απασχόλησης, την οποία η
Entr-autres αποκαλεί «μια ήπια είσοδο στον χώρο
εργασίας». Έχει τρεις αποστολές: Αμοιβαιότητα
(Réciprocité - πώληση λεμονάδων στις αποβάθρες
του Μπορντό), υπηρεσία catering (υπηρεσία
οικολογικής ευθύνης) και Αυτονομία (Autonomme συσκευασία γευμάτων και παράδοση με ποδήλατο
για την υπηρεσία catering). Ο σύλλογος, που
χρηματοδοτείται από δημόσιους και ιδιωτικούς
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https://entr-autres.eu/

Η νεολαία επανεπενδύει στην ύπαιθρο
και «ανοίγει» το μυαλό
της

«Μου έλειπε το
νόημα στη δουλειά
μου.»
ROMAIN, VOLUNTEER
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ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ ΔΡΟΜΟΥ

WALKABOUT

09

Το WALKABOUT (Ελλάδα) είναι μέρος της
ιστορίας του θεάτρου ως θεραπείας που υπάρχει
στην Ευρώπη από τον 19ο αιώνα. Ενώ έχουν
δημιουργηθεί θεατρικοί χώροι σε ψυχιατρικά
νοσοκομεία σε αρκετές χώρες, η ομάδα Walkabout
δημιουργήθηκε την εποχή της οικονομικής κρίσης,
το 2017, για να προσφέρει μια δραστηριότητα στο
δρόμο για άστεγους. Εκτός από τις κοινωνικές
κουζίνες, τα κοινωνικά φαρμακεία και τα κέντρα
υποστήριξης, η μη κυβερνητική οργάνωση "Equal
Society" δημιούργησε το Walkabout, θεωρώντας
ότι το θέατρο συμβάλλει επίσης στην ένταξη, την
πνευματική
ενδυνάμωση
και
την
κοινωνικοποίηση.
Μια
ομάδα
έμπειρων
δασκάλων,
επαγγελματιών
ηθοποιών
και
σκηνοθετών συγκεντρώθηκαν για να φανταστούν
το θέατρο ως εργαλείο επανένταξης. Η εμπειρία
του Walkabout αποδεικνύει ότι φέρνοντας τη
δράση στη σκηνή και ειδικά στο δρόμο, το θέατρο
βοηθά στην καταπολέμηση της απομόνωσης, των
συναισθημάτων ανασφάλειας και της έλλειψης
αυτοπεποίθησης. Η παράσταση μπροστά σε κοινό
συνιστά επίσης ένα όπλο για την αντιμετώπιση
των στερεοτύπων στο γενικό πληθυσμό, την
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση. Με το
θέατρο, ο δρόμος γίνεται η σκηνή για αυτές τις
πολλαπλές μεταμορφώσεις.

Πολλοί από τους
συμμετέχοντες βρήκαν
δουλειά μετά το
Walkabout.

www.equalsociety.gr
https://www.facebook.com/equalsocietyngo
https://twitter.com/EqualSociety1?lang=en

https://www.instagram.com/equalsociety/
https://www.youtube.com/user/equalsociety
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Εκπροσώπηση Βόρειας
Ιρλανδίας στο
Παγκόσμιο Κύπελλο

ΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ

Το STREET SOCCER (Βόρεια Ιρλανδία) είναι μια
κοινωνική επιχείρηση και φιλανθρωπικό ίδρυμα
που ιδρύθηκε σε έναν ξενώνα αστέγων στο
Ανατολικό Μπέλφαστ. Οι ιδρυτές του, που έπαιζαν
τακτικά ποδόσφαιρο με κατοίκους, ονειρεύονταν να
συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων,
στο οποίο η Βόρεια Ιρλανδία δεν εκπροσωπήθηκε.
Ως απάντηση, δημιούργησαν αυτό το πιλοτικό
πρόγραμμα, το οποίο έχει πλέον δέκα εβδομαδιαίες
συνεδρίες ποδοσφαίρου με μειονότητες: άστεγους,
τοξικομανείς, άτομα με προβλήματα ψυχικής
υγείας,
πρώην
κρατούμενους,
πρόσφυγες,
αιτούντες άσυλο και μακροχρόνια ανέργους. Ο
αθλητισμός, ως έκφραση της κουλτούρας του
δρόμου, έχει επιφέρει πραγματικές αλλαγές στη
ζωή των ανθρώπων, ειδικά εφόσον συνδέεται με τη
στήριξη της στέγασης, της απασχόλησης, της
εκπαίδευσης, του εθισμού και της ψυχικής υγείας.

f

Το Street soccer αναπτύσσει επίσης θέσεις
εργασίας και υπηρεσίες για τους ανθρώπους που
συμμετέχουν στο έργο. Υποστηριζόμενο από την
τοπική, περιφερειακή και εθνική κυβέρνηση καθώς
και από άλλους οργανισμούς όπως η Ιρλανδική
Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία,
ο
οργανισμός
αναπτύσσεται και συνεργάζεται με πολλούς
ξενώνες αστέγων.
Website: https://www.streetsoccerni.org/
Facebook:https://www.facebook.com/streetsoccern
i/
Twitter: @StreetSoccerNI

STREET SOCCER

10

t

«Το Street Soccer έχει
αλλάξει τις ζωές μας»
(λένε υπερήφανα οι παίκτες).
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ΦΑΓΗΤΟ ΔΡΟΜΟΥ

ΤΟ BISTROT MOBILE DE L'ESTEY

11
Το BISTROT MOBILE DE L'ESTEY, είναι μια
δημιουργία του κοινωνικού κέντρου L'Estey στην
πόλη Bègles. Προσφέρει κινητές καντίνες με φαγητό
δρόμου σε πολλές γειτονιές με ένα πρωτότυπο
μενού ψωμιών από όλο τον κόσμο: Ιταλική Piadina,
Ινδική πίτα Naan, Μαροκινό Batbout, κρέπες και
βάφλες. Νέοι ηλικίας από 15 έως 19 ετών, από
περιθωριοποιημένες περιοχές, παρασκευάζουν,
προετοιμάζουν και διανέμουν το ψωμί με ειδικά
εξοπλισμένα ποδήλατα. Δουλεύοντας σε ζευγάρια
με έναν εθελοντή και συνοδευόμενοι από έναν
μάγειρα, οι νέοι ανακαλύπτουν, χάρη σε αυτό το
έργο, το εμπόριο και την εστίαση και μια
διαφορετική σχέση με τους κατοίκους των
γειτονιών. Προσλαμβάνονται σε συνεργασία με

Ο δημόσιος χώρος
είναι μία πρόκληση
για τους νέους
ανθρώπους

διάφορους κοινωνικούς φορείς της πόλης, για
συνεδρίες μιας εβδομάδας, κατά τις οποίες
αμείβονται. Το κινητό μπιστρό αποτελεί επίσης
μέρος μιας προσέγγισης μηδενικών αποβλήτων,
στην οποία η ομάδα εισάγει τους νέους. Το μπιστρό
είναι ένας υπαίθριος χώρος συνάντησης με διεθνή
κουζίνα και ενθαρρύνει τους νέους να μιλήσουν και
να αισθάνονται άνετα στην επαφή με τους
κατοίκους. Μερικοί από αυτούς συνεχίζουν να
εκπαιδεύονται στον επιχειρηματιό κλάδο των
εστιατορίων, γιατί για τους ηγέτες του έργου, η
μαγειρική είναι ένας πραγματικός μοχλός ένταξης.
https://www.mairie-begles.fr/centre-social-etculturel-de-lestey/

«Όταν μαγειρεύουμε
καταλαβαίνουμε ο
ένας τον άλλον»
CHARLINE FOURNIER,
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
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Πάνω από 100
εφημερίδες δρόμου
παγκοσμίως σε 35 χώρες
και 24 γλώσσες

«Οι άνθρωποι δε
ζητιανεύουν, πουλάνε
με αξιοπρέπεια»
ΣΧΕΔΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΡΟΜΟΥ
επαιτείας, η οποία απαγορεύεται από τον κώδικα
δεοντολογίας της εφημερίδας, όπως ισχύει για όλες
τις εφημερίδες του δρόμου παγκοσμίως. Οι
πωλητές αναλαμβάνουν έναν οικονομικό κίνδυνο
επενδύοντας και οι αναγνώστες αγοράζουν μια
ποιοτική και ανεξάρτητη έκδοση. Η πρόκληση είναι
να μπορέσουν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες να αποκτήσουν ένα αξιοπρεπές
εισόδημα που θα τους επιτρέψει να ξαναχτίσουν τη
ζωή τους.

12
ΣΧΕΔΙΑ

Η ΣΧΕΔΙΑ ιδρύθηκε το 2013 και είναι η μόνη
εφημερίδα δρόμου στην Ελλάδα. Αυτή η
ανεξάρτητη έκδοση που τηρεί τις αρχές της δίκαιης
και εποικοδομητικής δημοσιογραφίας διευθύνεται
από μια ομάδα επαγγελματιών δημοσιογράφων,
φωτογράφων και σκιτσογράφων. Χιουμοριστική και
ανατρεπτική, η Σχεδία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων, από την πολιτική μέχρι τον αθλητισμό, με
μία ιδιαίτερη προτίμηση στα κοινωνικά θέματα.
Όπως και άλλες εφημερίδες του δρόμου σε όλο τον
κόσμο, στόχος είναι να προσφέρει μοναδικές
ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα που βιώνουν τη
φτώχεια και τον αποκλεισμό, λόγω αστεγίας και
μακροχρόνιας
ανεργίας.
Οι
μικροπωλητές
αγοράζουν τις εφημερίδες στο 50% της τιμής και τις
πωλούν προς 4 ευρώ, κρατώντας τα έσοδα. Η
Shedia προορίζεται να αποτελέσει όργανο
κοινωνικού μετασχηματισμού για αυτούς τους
ανθρώπους και δεν αντιπροσωπεύει μια μορφή

www.shedia.gr
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Ο ΔΡΟΜΟΣ, Η ΤΕΧΝΗ + Η
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Το N.E.F.E.L.E είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα
Φεστιβάλ Τέχνης για τη βελτίωση της Ψυχικής
Ζωής. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2017 στην
Αθήνα, ως μέρος ενός Δημιουργικού
Ευρωπαϊκού προγράμματος. Συντονίζεται από
την Ελληνική οργάνωση ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ και
συμπεριλαμβάνει δραστήρια μέλη στην
Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη
Λιθουανία, καθώς και ίδρυση οργανισμών σε
10 ευρωπαϊκές χώρες. Οι κύριοι στόχοι του
Δικτύου είναι να δημιουργήσει και να
αναπτύξει φεστιβάλ τέχνης για την ψυχική
υγεία, να καταπολεμήσει το στίγμα της ψυχικής
ασθένειας,
να
προωθήσει
το
έργο
επαγγελματιών καλλιτεχνών με προβλήματα
ψυχικής υγείας και να ενισχύσει μοντέλα
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
για
καλλιτέχνες
και
όσους
χρησιμοποιούν
υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ένας άλλος
ουσιαστικός άξονας, ο οποίος μπορεί να
διασταυρωθεί και να δημιουργήσει δεσμούς με
την τέχνη του δρόμου και την κουλτούρα του
δρόμου είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης
του κοινού και η προσβασιμότητα νέων
ευάλωτων
ομάδων
σε
καλλιτεχνικές
προσεγγίσεις που συνδέονται με το δίκτυο.

N.E.F.E.L.E.
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https://www.nefeleproject.eu/

Πάλη ενάντια στο
στίγμα

«Όσο
περισσότερο
μιλάς για το φόβο,
τόσο περισσότερο
εξαφανίζεται»
THOMAS, ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ
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ΕΝΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Οι διαφορετικές εμπειρίες των εταίρων καθιστούν δυνατή τη σύνδεση
επαγγελματικών, αθλητικών και καλλιτεχνικών πρακτικών και εμπειριών με μια
κουλτούρα του δρόμου που λειτουργεί ως φορέας κοινωνικής ένταξης, για άτομα που
υποφέρουν από διαφορετικές μορφές περιθωριοποίησης:

Οι πωλήσεις στο
δημόσιο χώρο από
άτομα που
εγκαταλείπουν το
σχολείο, ως ομαλή
είσοδος στον κόσμο της
εργασίας

Ένα άθλημα δρόμου
σαν μέσον
αυτογνωσίας &
απόδοσης νοήματος

Η πώληση εφημερίδων
δρόμου για ανάπτυξη
εισοδήματος

Θέατρο Δρόμου από
αστέγους σαν εργαλείο
ενσωμάτωσης &
καταπολέμησης του
στίγματος

Μια κινητή κουζίνα σαν ένας
τρόπος απορρόφησης
άνεργων νέων και εισόδου
στο δημόσιο χώρο

Φεστιβάλ και
δρώμενα ως τρόπος
επικοινωνίας και
μοιράσματος
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«Οι νέοι μπορούν να τραφούν από το

φαγητό αλλά και από τον πολιτισμό. Είναι
ένα παιδαγωγικό κόλπο, απολαμβάνουν
την ανακάλυψη επαγγελματικών
πρακτικών μαγειρικής αλλά όχι μόνο:
ανοίγουν το μυαλό τους σε κοινωνικές και
πολιτιστικές πτυχές.

CHARLINE FOURNIER,
LE BISTROT MOBILE
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06
ΑΞΙΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ:
ΕΣΤΙΑΣΗ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14
15
16
17

ATA (Greece)
Cicerone (Poland)
The Gourmet offensive
Falafel (Ireland )
Niela (Poland)

Τα διακρατικά έργα μάρκετινγκ και τουριστικής
ανάπτυξης επωφελούνται έτσι από αυτό το πολιτιστικό
κίνημα, το οποίο περιλαμβάνει τοιχογραφίες,
εναλλακτικές
περιηγήσεις,
street
food
και
διεπιστημονικά φεστιβάλ. Όλες αυτές οι ενέργειες
περιλαμβάνουν τους κατοίκους. Οι αντιλήψεις για τις
πόλεις, είτε πρόκειται για συγκρουσιακό παρελθόν, είτε

Από το Μπέλφαστ στο Λοντζ και
πολλές άλλες πόλεις, η
κουλτούρα του δρόμου και η
τέχνη του δρόμου γίνεται
ολοένα και πιο σημαντική για
την αναζωογόνηση ορισμένων
γειτονιών, προκαλώντας την
επαν-ιδιοποίηση του δημόσιου
χώρου από τους κατοίκους και
την προσέλκυση τουριστών

για οικονομική κρίση ή μεγάλες αστικές αλλαγές,
τροποποιούνται με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στους
τόπους και σε όσους ζουν εκεί. Αυτές οι πρωτοβουλίες
δημιουργούν επίσης νέες συνεργασίες με τις δημόσιες
αρχές, ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης και
δεξιοτήτων και νέα ανοίγματα για το κοινό.

performance

Street
performance is
Η
distinguished by its potential
δρόμου διακρίνεται για τις
as a form of artistic and
δυνατότητές της ως μορφή
cultural expression as well as
καλλιτεχνικής και
a creative and attractive
πολιτιστικής
έκφρασης,
activity
for the
public,
καθώς
και
ως
δημιουργική
και
especially the tourist public.
δραστηριότητα
για
Itελκυστική
can be useful
in developing
κοινό,ofιδίως
για το
newτο
points
commercial
τουριστικό
κοινό.
Μπορεί να
and tourist
attraction."

είναι χρήσιμη για την
SARA RODRIGUES
ανάπτυξη
νέων σημείων
εμπορικής
και
(ερευνήτρια
για τουριστικής
το δρώμενο
δρόμου
στον αστικό ιστό )
προσέλκυσης".
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ALTERNATIVE TOURS
Οι Εναλλακτικές Περιηγήσεις της Αθήνας
(Alternative Tours of Athens - ATA) είναι μια ομάδα
αρχιτεκτόνων, φωτογράφων, καλλιτεχνών και
μουσικών που οργανώνουν ανοιχτές ενημερωτικές
και διασκεδαστικές περιηγήσεις στην Αθήνα.
Μέσα από μια μεγάλη ποικιλία περιηγήσεων στους
δρόμους, οι ATA προωθούν την αρχιτεκτονική της
Αθήνας, τη δημόσια τέχνη, τα κοινωνικά κινήματα,
τις ποδηλατικές διαδρομές, τη νυχτερινή ζωή και
την τοπική δημιουργική σκηνή. Η ΑΤΑ εκδίδει
επίσης έντυπους και ηλεκτρονικούς οδηγούς της
Αθήνας, συνδιοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις,
εργαστήρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Αναδεικνύοντας τις διαφορετικές κοινότητες της
πόλης, τα εναλλακτικά αξιοθέατα και τη σύγχρονη
ζωή της πόλης, η ΑΤΑ στοχεύει στην προώθηση του

f

πολιτισμού και του τουρισμού, μέσω της υψηλής
αλληλεπίδρασης μεταξύ επισκεπτών, κατοίκων και
αστικού χώρου.

ATA

14
Η ΑΤΑ εργάζεται πάντα με νέα ταλέντα και
μοναδικές ιδέες που φέρνουν σε επαφή
πολιτιστικούς, τουριστικούς οργανισμούς και
οργανώσεις, με τοπικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά
κέντρα, συγγραφείς, καλλιτέχνες και άλλους
ανθρώπους που συνθέτουν την πολύβουη ελληνική
πρωτεύουσα. Οι ξεναγήσεις είναι απλά η καλύτερη
εισαγωγή και ένας πρώτος τρόπος για να
εμπλακείτε..
Είτε είστε επισκέπτης για πρώτη φορά είτε έμπειρος
κάτοικος της Αθήνας, δηλαδή ντόπιος, θα
φροντίσουμε να ζήσετε την Αθήνα όπως δεν
φανταζόσασταν ποτέ!

«Οι κοινότητες και
οι γειτονιές είναι
πάντα πιο
σημαντικές για μας
από ότι ο
τουρισμός.

Ο τουρισμός υπό το
πρίσμα της
κοινωνικής
ευαισθητοποίησης
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Μια άλλη ιστορία των δρόμων

CICERONE

15

Η CICERONE, που εδρεύει στο Λοτζ, είναι μια
ιδιωτική εταιρεία που προσφέρει ατομικές
και ομαδικές εκδρομές για περισσότερα από
δέκα χρόνια για να δώσει στους ανθρώπους
τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστορία
του Λοτζ και της περιοχής. Συμβάλλει στην
προβολή αυτού του τμήματος της Πολωνίας
και
ενθαρρύνει
τους
τουρίστες
να
κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία της
πόλης. Θέλοντας να προκαλέσει την

περιέργεια των περαστικών, θέλει πάνω απ'
όλα να αναδείξει τους ανθρώπους, τους
τόπους, τις εντυπώσεις και τις φευγαλέες
στιγμές μιας πόλης. Το φάσμα των θεμάτων
που καλύπτει είναι ευρύ: ιστορία του Łódź,
αρχιτεκτονική, τέχνη, τοιχογραφίες, τέχνη
του δρόμου, κινηματογράφος, εργοστάσιο
Łódźd, πολυπολιτισμικότητα, αστυνομικό
μυθιστόρημα...

" Το να είμαι ξεναγός
είναι για μένα ένας
τρόπος να συνδυάσω το
πάθος μου για την
ιστορία, τη γεωγραφία
και τα ταξίδια με την
προσήλωσή μου στη
γενέτειρά
μου".
PATRYCJA CZUDAK

Κάθε επίσκεψη είναι ταξίδι…
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Η
Περιπέτεια του
φαλάφελ

THE GOURMET OFFENSIVE FALAFEL

16

Η GOURMET OFFENSIVE FALAFEL (TGO,
Ιρλανδία) ξεκίνησε ως ένα μικρό περίπτερο
με φαγητό του δρόμου που ιδρύθηκε το 2005
από τον Ολλανδό Floris Wagemaker και
αργότερα προστέθηκε η σύζυγός του Eileen,
ενώ τώρα τα παιδιά τους μεγαλώνουν και
συμμετέχουν σε αυτό που έχει γίνει
οικογενειακή επιχείρηση. Ένα εστιατόριο
άνοιξε το 2015, αλλά το ιστορικό φορτηγάκι
του δρόμου παραμένει. Ενώ η TGO
προσέφερε κυρίως φαλάφελ και φρέσκες
σαλάτες στις πρώτες μέρες της, έχει
αναπτύξει αρκετές vegan εναλλακτικές λύσεις
στα παραδοσιακά takeaways. Τα συνθήματα
είναι: γρήγορα, νόστιμα, υγιεινά και τοπικά
με προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Η
εταιρεία έχει αναπτύξει τα δικά της προϊόντα,
όπως σπιτικό τόφου, γάλα σόγιας και
veganaise. Επίσης, κομποστοποιούν τα
απορρίμματα τροφίμων και το χαρτόνι σε μια
έκταση ενός εκταρίου, ενώ φυτεύουν δέντρα,
βότανα, πολυετή λαχανικά, μπαμπού και
λουλούδια. Η TGO έχει δημιουργήσει ένα
μενού, μια ομάδα και έναν χώρο που μοιάζει
με το ήθος της: συμπόνια, κοινότητα,
διατροφή και προσιτή τιμή. Μια από τις
άλλες φιλοδοξίες της οικογένειας είναι να
δημιουργήσει μια θετική εικόνα της vegan και
της μεσανατολικής κουζίνας μέσα από πιάτα
με μακρινή προέλευση και καλά τοπικά
προϊόντα. Πρωτοπόρος στη Δυτική Ιρλανδία,
το The Gourmet Offensive ταξιδεύει πλέον σε
μουσικά φεστιβάλ σε όλη τη χώρα. Αυτή η
μακροχρόνια επιχείρηση στέφθηκε ως το
καλύτερο vegetarian takeaway της Ιρλανδίας
το 2019 στα Irish Takeaway Awards που
διοργανώθηκαν από το περιοδικό YesChef.

Δημιουργήστε μια
θετική εικόνα στο
πνεύμα των
κατοίκων της πόλης.

" Είμαστε υπερήφανοι που
προσφέρουμε ένα υγιεινό,
φυτικό γεύμα που δεν
κοστίζει ακριβά."
TGO
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Η ξενάγηση στις τοιχογραφίες
Η NIELA είναι μια εταιρεία που διοικείται
από μια ομάδα ανθρώπων παθιασμένων με
την τέχνη του δρόμου, η οποία προωθεί την
τέχνη της στην πόλη της Łódź, όπου η τέχνη
του δρόμου έχει αναπτυχθεί έντονα τα
τελευταία χρόνια. Μετατρέποντας αυτή τη
γεύση για τις τοιχογραφίες σε τουριστικό
αξιοθέατο τόσο για τους ντόπιους όσο και
για τους επισκέπτες, η NIELA προσφέρει
διαφορετικές
φόρμουλες,
όπως
ολοκληρωμένες εταιρικές εκδηλώσεις με τη
μορφή πρωτότυπων εργαστηρίων τέχνης ή
επαγγελματικές περιηγήσεις με επικεφαλής
τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Ιδρύματος
Urban Forms. Υποστηρίζει δημιουργικά
έργα βοηθώντας στη σύλληψη και υλοποίηση
έργων με καλλιτέχνες, γεγονός που τους
επιτρέπει να ζουν από την πρακτική τους.
Διοργανώνει
επίσης
εκδηλώσεις
που
σχετίζονται με την τέχνη του δρόμου, καθώς

και την προώθηση των αστικών μορφών
τέχνης μεταξύ των παιδιών και των νέων. Το
NIELA αυτοπροσδιορίζεται ως κέντρο πηγών
και
γνώσεων
με
επαγγελματικές
παρουσιάσεις πολυμέσων για την τέχνη του
δρόμου, ώστε να μάθετε περισσότερα για την
ιστορία
της,
τις
τεχνικές
που
χρησιμοποιούνται,
την
ποικιλία
των
καλλιτεχνικών δράσεων στον κόσμο και τους
πιο γνωστούς καλλιτέχνες του δρόμου. Η
εταιρεία αποτελεί ένα πολύ δυναμικό
παράδειγμα
μιας
πιθανής
επαγγελματοποίησης της τέχνης του δρόμου
και μιας αναβάθμισης της πόλης με θετικά
αποτελέσματα. Η εταιρεία προσφέρει τις
υπηρεσίες της σε ένα ευρύ φάσμα πελατών,
συμπεριλαμβανομένων
εταιρειών,
πολιτιστικών
ιδρυμάτων,
εταιρειών,
σχολείων, χώρων, οργανισμών και ιδιωτών.

NIELA

17

Submit A break
creative

" Προσεγγίζουμε κάθε
παραγγελία ξεχωριστά,
προσαρμόζοντας το μέγεθος
και τον χαρακτήρα της
εκδήλωσης στις ανάγκες και
τις δυνατότητες του πελάτη."
NIELA
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" Στη Βραζιλία, γινόμαστε μάρτυρες
ενός νέου οικονομικού και
κοινωνικού φαινομένου: οι
επιχειρήσεις του δρόμου ως
οικογενειακές επιχειρήσεις. Κάποτε
περιθωριοποιημένες και άτυπες,
τώρα δραστηριοποιούνται στην
αγορά προσφέροντας προϊόντα
καλύτερης ποιότητας για να
προσεγγίσουν καταναλωτές με
μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη".
DANIELE ECKERT MATZEMBACHER,
ROGÉRIO LEITE GONZALES & CARLOS S.V. SALDANHA

(Can street entrepreneurs be Schumpeterian entrepreneurs?)
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07
EVENTS & FESTIVALS
18
19
20
21
22
23
24

Street Mode Festival (Greece)
SEEK Festival (Ireland)
Festival Chahuts (France)
Tumble Circus (Ireland)
Street Food Polska Festival ( Poland)
Eastside Arts (Northern Ireland)
Galway Community Circus (Ireland)

Οι εκδηλώσεις και τα
φεστιβάλ αποκρυσταλλώνουν
τη δουλειά που γίνεται κατά
τη διάρκεια του έτους γύρω
από την κουλτούρα του
δρόμου, επιτρέπουν
μεγαλύτερη διάδοση και
καλύτερη γνώση στο κοινό,
γιορτάζοντας μια προσφορά
μεταξύ τοπικών και διεθνών
καλλιτεχνών.

Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν πρωτοβουλίες και
ενεργές αρχές ενός πολιτισμού, τον καθιστούν πιο
προσιτό και τον εκδημοκρατίζουν. Η συγκέντρωση
σε έναν τόπο των διαφόρων εκφράσεων που
αντιπροσωπεύουν την κουλτούρα του δρόμου
επιτρέπει επίσης την ανάπτυξη όλων των
συνιστωσών της κάνοντας αισθητούς τους δεσμούς
που τις ενώνουν. Μια εκδήλωση ή ένα φεστιβάλ
εμπλέκει συνεργασίες με τις δημόσιες αρχές αλλά και
με
ιδιωτικές
επιχειρήσεις
και
δημιουργεί
απασχόληση και κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Αυτές οι εκδηλώσεις που προκαλούν οι εταίροι μας
αλλάζουν την εικόνα των πόλεων και των γειτονιών
που γίνονται τοπικά, εθνικά και διεθνή σημεία έλξης.

" Ανυπομονούμε να
καλωσορίσουμε ακόμη
περισσότερους από τους
κορυφαίους καλλιτέχνες
του κόσμου για να
συνεχίσουν να
αφηγούνται τη μοναδική
ιστορία του Dundalk
μέσαSEEK
απόFESTIVAL
την τέχνη".
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STREET MODE
FESTIVAL

OPEN TO ALL
Το STREET MODE FESTIVAL δημιουργήθηκε
γύρω από μια κεντρική ιδέα: να συγκεντρώσει
κατά τη διάρκεια τριών ημερών κάθε χρόνο,
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δεκαπέντε
εκφάνσεις της κουλτούρας του δρόμου και της
τέχνης του δρόμου με τη μορφή ενός μεγάλου
πολιτιστικού γεγονότος με graffiti jams,
skateboarding, street dance, battles... Το
φεστιβάλ Street Mode μεγαλώνει χρόνο με το
χρόνο από το 2009 και χρειάστηκε να
μετακομίσει τρεις φορές για να ανταπεξέλθει
στο μέγεθος του κοινού που το επισκεπτόταν.
Προσκαλεί
διεθνείς
καλλιτέχνες
αλλά
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παραμένει ανοιχτό σε όλα τα νέα ταλέντα που
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο
φεστιβάλ με ένα απλό email. Με επίκεντρο τη
σύγχρονη κουλτούρα του δρόμου και με την
επιθυμία να γνωρίσει ένα όλο και ευρύτερο
κοινό, το φεστιβάλ προσφέρει επίσης
συναυλίες με διεθνή συγκροτήματα όπως οι
Alpha Blondy ή οι Sugar Hill Gang που παίζουν
σε 5 σκηνές. Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι
να συνεχίσουν να αναπτύσσουν αυτό το
δημοφιλές ποιοτικό γεγονός που κάνει την
κουλτούρα του δρόμου ακόμη πιο ορατή.

f

Free running
Breaking battle
Body painting
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Το SEEK FESTIVAL γιορτάζει την τέχνη του δρόμου
με μια επιτακτική ανάγκη: να προωθήσει την πόλη
Dundalk πολιτιστικά και καλλιτεχνικά ως ένα
ζωντανό
κέντρο
δημιουργικότητας.
Από
ανερχόμενους τοπικούς καλλιτέχνες έως διεθνείς
καλλιτέχνες, το SEEK, που συνιδρύθηκε από έναν
καλλιτέχνη γκράφιτι, ζητά από όλους να κάνουν το
ίδιο πράγμα: να δημιουργήσουν μια τοιχογραφία
που συνδέεται με μια μορφή από την ιστορία και
την κληρονομιά του Dundalk. Το 2021, ο Ιταλός
καλλιτέχνης Basik ενδιαφέρθηκε για τη μορφή του
Oliver Plunkett (1625-1681), ενός καθολικού

αρχιεπισκόπου και προκαθήμενου της Ιρλανδίας
που δικάστηκε στο Λονδίνο και στη συνέχεια
εκτελέστηκε. Ο Basik ζωγράφισε αυτή την
τοιχογραφία σε μια γωνία του δρόμου όπου
υπήρχαν κελιά στα οποία φυλακίστηκε ο Oliver
Plunkett. Αυτό είναι κάτι που η συντριπτική
πλειονότητα των κατοίκων μάλλον δεν γνώριζε.
Κάθε χρόνο, με έναν διαφορετικό καλλιτέχνη, το
SEEK έχει ως στόχο να συνδέσει τους κατοίκους με
την ιστορία της πόλης τους, σφυρηλατώντας μια
νέα ταυτότητα βασισμένη στη δημιουργικότητα,
ενώ παράλληλα γιορτάζει το παρελθόν τους.

SEEK FESTIVAL

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ

i

Πλάθοντας
νέα
ταυτότητα
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Συμπεριληπτικότητα για όλους

FESTIVAL CHAHUTS

Η τέχνη του λόγου
Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ CHAHUTS γεννήθηκε το 1992 σε μια
περιοχή του Μπορντό που έπασχε από μια
αρνητική
εξωτερική
εικόνα.
Οι
τοπικές
πολιτιστικές και κοινωνικές ενώσεις που
συμμετείχαν ήθελαν να δημιουργήσουν μια
εκδήλωση που θα έκανε τους κατοίκους
περήφανους και θα άλλαζε την αντίληψη της
περιοχής για τους υπόλοιπους κατοίκους της
πόλης. Η αφήγηση ήταν ο πρώτος άξονας του
φεστιβάλ, το οποίο σταδιακά επεκτάθηκε για να
συμπεριλάβει τις τέχνες του λόγου με καλλιτέχνες
του δρόμου, κωμικούς, περφόρμερ, καλλιτέχνες
του δρόμου... Για τον Chahuts, η τέχνη του λόγου
σημαίνει, στην άκρη του πολιτιστικού και
κοινωνικού πεδίου, την τέχνη της κυκλοφορίας
του λόγου, την τέχνη της ακρόασής του, της
ανάδειξής του ή της ανάλυσής του. Η ηθική θέση
του φεστιβάλ είναι να συμπεριλάβει όλους με το
ίδιο σκεπτικό: καλλιτέχνες, ιδρύματα, τοπικές
αρχές,
οργανισμούς,
κοινωνικά
κέντρα,
πολιτιστικά κέντρα και κατοίκους για να

20
επινοήσουν από κοινού διαδικασίες και μοναδικές
δημιουργίες στο δημόσιο χώρο και σε μη
αφιερωμένους χώρους. Το φεστιβάλ είναι επίσης
μια ευκαιρία για να αναδειχθεί το έργο όλου του
έτους , που ονομάζεται "Chahuts' Fabriques". Με
αυτή την ευκαιρία, οι καλλιτέχνες επωφελούνται
από τις καθηλωτικές διαμονές για να γνωρίσουν
και να ανταλλάξουν απόψεις με τους κατοίκους
και τη γειτονιά και να μάθουν τι θέλουν οι
άνθρωποι. Οι διοργανωτές βλέπουν μια βαθιά
σύνδεση μεταξύ τέχνης και πολιτικής, με την
έννοια της δράσης στην καρδιά της πόλης. Ο
προσδοκώμενος αντίκτυπος της συζήτησης για τις
τέχνες είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης
των
κατοίκων
και
των
συμμετεχόντων, η ανάπτυξη ενός ανοίγματος στον
κόσμο και η δυνατότητα ατομικής και συλλογικής
χειραφέτησης. Μέσα σε τριάντα χρόνια, η εικόνα
αυτής της συνοικίας του Μπορντό έχει αλλάξει
θετικά και ο Chahuts είναι ένας από τους
ιστορικούς πρωταγωνιστές.
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Το TUMBLE CIRCUS έχει μια σαφή
φιλοδοξία: να δημιουργήσει μια κερδοφόρα
και δημιουργική επιχείρηση από και για
καλλιτέχνες (ακροβάτες, ζογκλέρ, ακροβάτες,
κλόουν) και καλλιτέχνες του δρόμου. Το
τσίρκο γεννήθηκε χάρη στη συνάντηση δύο
Ιρλανδών και Σουηδών καλλιτεχνών του
δρόμου, οι οποίοι, μετά από πολλά ταξίδια,
αποφάσισαν
να
εγκατασταθούν
στο
Μπέλφαστ προκειμένου να δημιουργήσουν
έναν μοναδικό χώρο που συνδυάζει το
θέατρο δρόμου και το σύγχρονο τσίρκο στον
δημόσιο χώρο αλλά και κάτω από μια
μεγάλη τέντα. Ο θίασος χρησιμοποιεί την
τέχνη και την παράσταση για να
συνεργαστεί
με
ανθρώπους
από
μειονεκτούσες
κοινότητες
και
να
αμφισβητήσει τις πολιτιστικές αντιλήψεις σε
τόπους πολιτιστικών συγκρούσεων, όπως η
Βόρεια Ιρλανδία. Η χρηματοδότηση της
εταιρείας προέρχεται από τις πωλήσεις
εισιτηρίων για τις παραστάσεις, τις
συμβάσεις με διοργανωτές φεστιβάλ και τις
δημόσιες αρχές. Το Tumble δημιούργησε μια
ειδική σκηνή τσίρκου και είναι το μοναδικό
μη παραδοσιακό τσίρκο που περιοδεύει
στην Ιρλανδία με αυτόν τον τρόπο και
έκτοτε έχει κερδίσει πολλά βραβεία και έχει
περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο.

f
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TUMBLE CIRCUS

Μια βιώσιμη
επιχείρηση

t

Κάνε την
επιχείρηση σου
βιώσιμη
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Ένα φεστιβάλ με βανάκια φαγητού

STREET FOOD
POLSKA FESTIVAL

Το STREET FOOD POLSKA FESTIVAL
προσφέρει στο Łódź μια πρωτότυπη ιδέα: να
μετατρέψει τα φορτηγά φαγητού που
συνήθως συνοδεύουν τις εκδηλώσεις δρόμου
στην καρδιά μιας εκδήλωσης δρόμου.
Εταιρείες γρήγορου φαγητού από διάφορες
περιοχές της Πολωνίας, με εξαιρετικά
διαφορετικές κουζίνες, γίνονται έτσι το κύριο
επίκεντρο του φεστιβάλ. Η είσοδος είναι
δωρεάν και η τιμή του προσφερόμενου
φαγητού ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό
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των
επισκεπτών του
φεστιβάλ:
όσο
περισσότεροι είναι οι επισκέπτες, τόσο πιο
προσιτό είναι το φαγητό. Με την προώθηση
μιας πηγής απασχόλησης που σχετίζεται με
την κουλτούρα του δρόμου, οι διοργανωτές
σκοπεύουν επίσης να αναδείξουν την περιοχή
του Łódź που βρίσκεται πίσω από την
εκδήλωση.

Πολλές προσεγγίσεις
στο θέμα της
«κουζίνας»
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Οι γειτονιές που ο
κόσμος θέλει να ζει

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
Η EASTSIDE ARTS, μια κοινωνική επιχείρηση και
φιλανθρωπικό ίδρυμα, έχει δεσμευτεί για τον
μακροπρόθεσμο στόχο της αναζωογόνησης των
περιοχών του Ανατολικού Μπέλφαστ που έχουν
υποφέρει από τις ένοπλες συγκρούσεις μέσω της
τέχνης του δρόμου. Ενώ το ετήσιο Eastside Arts
Festival κερδίζει ολοένα και περισσότερο την
αναγνώριση, είναι πάνω απ' όλα το αποκορύφωμα
της δουλειάς ενός έτους. Ο οργανισμός παρέχει ένα
φόρουμ για όσους ασχολούνται με την κουλτούρα
του
δρόμου
για
να
πραγματοποιήσουν
παραστάσεις, να δημιουργήσουν εισόδημα, να
συνεργαστούν με την κοινότητα και να βοηθήσουν
να γίνει το Ανατολικό Μπέλφαστ ένα πιο ζωντανό
και ευχάριστο μέρος για να ζει κανείς. Πρόκειται για
την ανοικοδόμηση μετά από χρόνια συγκρούσεων
και διαφόρων μορφών στιγματισμού. Κάνοντας την
τέχνη και τις καλλιτεχνικές πρακτικές προσιτές
στους κατοίκους της περιοχής, προσελκύοντας
εξωτερικό κοινό και κάνοντας την περιοχή

δημοφιλή ως σημαντικό χώρο για την κουλτούρα
του δρόμου, ο οργανισμός έχει συμβάλει σημαντικά
στην κοινωνική και αστική αλλαγή τα τελευταία
δέκα χρόνια. Οι δημιουργικές βιομηχανίες έχουν
αναπτυχθεί σημαντικά με την άφιξη καλλιτεχνών
τοιχογραφιών, παραγωγών ταινιών, καλλιτεχνών
του θεάματος, παραγωγών βιοτεχνικών τροφίμων,
βιοτεχνικών ζυθοποιείων, αγορών και pop-up
εκδηλώσεων. Κορυφαία στιγμή αυτής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, το φεστιβάλ
προσφέρει όχι μόνο δημιουργίες του δρόμου, αλλά
και μουσική, κωμωδία, κινηματογράφο, θέατρο,
διαλέξεις,
εργαστήρια,
εκθέσεις,
ποίηση,
εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, κοινοτικές
εκδηλώσεις και περιηγήσεις στην πολιτιστική
κληρονομιά. Μια στιγμή κατά την οποία οι
δημιουργίες που έγιναν με τους κατοίκους κατά τη
διάρκεια του έτους μπορούν να παρουσιαστούν στο
κοινό, αλλάζοντας την εικόνα της γειτονιάς και την
αντίληψή της.

f
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EASTSIDE ARTS
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GALWAY
COMMUNITY CIRCUS

Μια κυψέλη για τη STREET CULTURE
Το GALWAY COMMUNITY CIRCUS έχει έναν
στόχο: να προωθήσει την καλλιτεχνική,
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων
μέσω της τέχνης του τσίρκου. Οι σωματικές
δραστηριότητες που συνδέονται με το τσίρκο,
όπως η ισορροπία, τα ακροβατικά, τα
ζογκλερικά και οι παραστάσεις και γενικότερα η
σωματική και ψυχική ευεξία αποτελούν
πραγματικούς μοχλούς για αυτή την ιρλανδική
κοινωνική επιχείρηση στο Galway για την
εμπέδωση δεξιοτήτων και την παροχή
υποστήριξης που προάγουν την κοινωνική
ένταξη. Το Galway Community Circus προσφέρει
ετήσια
προγράμματα
κατάρτισης
με
εκπαιδευτές τσίρκου. Τα τακτικά μαθήματα
συμπληρώνονται από ευκαιρίες παραστάσεων,
master classes, ανταλλαγές, κατασκηνώσεις και
εκδρομές. Κάθε χρόνο, ορισμένοι νέοι
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συνεχίζουν να σπουδάζουν τσίρκο με πτυχίο ή
γίνονται ανεξάρτητοι καλλιτέχνες του δρόμου.
Εκτός από τη δημόσια και ευρωπαϊκή
υποστήριξη,
ιδιωτικά
κεφάλαια
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση
υποτροφιών
για
μειονεκτούντες
νέους,
παραγωγές παραστάσεων, εξοπλισμό και έναν
διεθνή καλλιτέχνη σε κατοικία. Προσφέροντας
πολυάριθμα προγράμματα επαγγελματικής
ανάπτυξης και υποστήριξης για νέους
καλλιτέχνες του τσίρκου και του δρόμου, το
Galway Community Circus έχει αναλάβει το
ρόλο ενός κοινωνικού τσίρκου καθώς και μιας
θερμοκοιτίδας για την επιχειρηματικότητα του
πολιτισμού του δρόμου. Η κοινωνική
επιχειρηματικότητα εδώ αφορά την ένταξη και
την ενδυνάμωση.

Συγκέντρωση / Θάρρος / Ανάληψη Ρίσκου / Εμπιστοσύνη
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08
ΤΕΧΝΗ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
:
Είναι ένα ανοιχτό
στοίχημα
Επιχειρηματικότητα και Street Culture, το
κερδοφόρο στοίχημα.
“Το συνέδριο "Επιχειρηματικότητα και κουλτούρα του
δρόμου, η καλή συμφωνία" που διοργανώθηκε από την
ένωση Noise, La ville το 2013 στο Science Po Paris έδωσε
τη δυνατότητα σε διάφορους επιχειρηματίες της
κουλτούρας του δρόμου που κατάφεραν να
εκμεταλλευτούν το οικονομικό δυναμικό της
κουλτούρας του δρόμου να εκφραστούν και να
αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας τους.

THE NOISE
Ο σύλλογος NOISE προωθεί την ποικιλομορφία της
πόλης στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Ο σύλλογος έχει
δημιουργήσει μια πλατφόρμα που σχετίζεται με το
θέμα της πόλης και των πολιτισμών της, έχει
διοργανώσει συνέδρια με θέμα την κουλτούρα του
δρόμου (χιπ-χοπ, καλλιτεχνικές καταλήψεις) και ένα
φεστιβάλ κουλτούρας του δρόμου (Noise Festival).
45

Ο Yoan Prat είναι ένας
επιχειρηματίας που
προέρχεται από τη
δημιουργία ψηφιακών
ιστοσελίδων και βίντεο. Το
2010, συνίδρυσε το OFIVE,
έναν όμιλο μέσων
ενημέρωσης 360
(τηλεόραση/δίκτυο/ραδιόφω
νο/περιοδικό) και
εκδηλώσεων που ειδικεύεται
στην κουλτούρα του δρόμου.
Το 2013, στη μέση της
ανάπτυξης του OFIVE, ο Yoan
Prat εγκαταλείπει την
περιπέτεια για να αφοσιωθεί
σε νέα σχέδια.

Το συνέδριο θα συντονίσει ο
Jacques-Henri Eyraud,
επιχειρηματίας και
καθηγητής του μαθήματος
"Εισαγωγή στην
επιχειρηματικότητα" στο
SciencesPo. Το 2000
συνίδρυσε την
GroupeSporever, έναν όμιλο
παραγωγής και έκδοσης
πολυμέσων. Αφού πούλησε
τις μετοχές του το 2009,
ανέλαβε τα ηνία της
TurfEditions, ενός ομίλου
μέσων ενημέρωσης
αφιερωμένου στις
ιπποδρομίες και τα αθλητικά
στοιχήματα.

Bruno Laforestrie

Ο Bruno Laforestrie ανέπτυξε
τον ραδιοφωνικό σταθμό
Générations FM 88.2,
αφιερωμένο στο Hip-Hop και
τις αστικές κουλτούρες από
το 1996. Παράλληλα,
διευθύνει την εταιρεία
παραγωγής Générations
Développement και την
ένωση Hip-Hop Citoyens, η
οποία ξεκίνησε το φεστιβάλ
Hip-Hop του Παρισιού. Το
2011 ανακηρύχθηκε
Chevalier des Arts et Lettres.

Jacques-Henri Eyraud

Ο Nicolas Lhermitte συνίδρυσε το
2011 την εταιρεία παραγωγής
ICONOCLAST, η οποία συγκεντρώνει
τους πιο ταλαντούχους σκηνοθέτες
(Romain Gavras, Harmony Korine,
Woodkid, So Me, We Are From LA...)
μεταξύ Παρισιού και Λος Άντζελες.
Εκτός από τα μουσικά βίντεο
(Pharrell, Jay-Z x Kanye, Justice,
FrankOcean, MajorLazer, Madonna,
LanadelRey...) που βραβεύτηκαν
στα βραβεία MTV και Grammy, η
ICONOCLAST επεκτείνει τώρα τις
δραστηριότητές της στη διαφήμιση,
τον κινηματογράφο (Wrong,
SpringBreakers), τη φωτογραφία
και την ψηφιακή τεχνολογία.

Hammadoun Sidibé

Ο Michael Dupouy είναι ένας
από τους συνιδρυτές της La
MJC, μιας εταιρείας
επικοινωνίας που ειδικεύεται
στην κουλτούρα του δρόμου
από το 2001. Μεταξύ
δημοσίων σχέσεων,
καλλιτεχνικής διεύθυνσης,
εκδόσεων, ηλεκτρονικού
εμπορίου ή σχεδιασμού
προϊόντων, η La MJC έχει
διαφοροποιήσει τις
υπηρεσίες της και
συνεργάζεται, μεταξύ άλλων,
με τις Colette, Ed Bangers,
Nike, Levi's, Vans, Etnies,
Mini ή Sony.

Ο Hammadoun Sidibé είναι ο
δημιουργός του διαγωνισμού
Quai 54, ο οποίος σε δέκα
διοργανώσεις έχει γίνει το
σημαντικότερο τουρνουά
μπάσκετ δρόμου στον κόσμο.
Τώρα με χορηγό την Jordan
Brand και αφού κατέλαβε το
Palais de Tokyo, το Trocadero
και τα Champs de Mars, το
Quai 54 θέλει να επεκταθεί
διεθνώς.

Yoan Prat

Nicolas Lhermitte

Michael Dupouy

SPEAKERS
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04
Από την υπόγεια κουλτούρα στην επίγεια
και παγκόσμια κουλτούρα, η κουλτούρα του δρόμου έχει
εξελιχθεί πάρα πολύ και έχει γίνει η κουλτούρα που
καταναλώνεται περισσότερο στον κόσμο.
Πώς κατάφεραν αυτοί οι επιχειρηματίες
να δημιουργήσουν αξία με την κουλτούρα του δρόμου;
Ποια οικοσυστήματα επέτρεψαν
το επιχειρηματικό τους μοντέλο να γίνει βιώσιμο;

01

Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον για την
ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Η γνώση της περιοχής σας μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη: η
μελέτη των πολιτιστικών φαινομένων και των συνεπειών
τους στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν και
καταναλώνουν. Η περιέργεια για την κοινωνιολογία και τη
δημογραφία σας επιτρέπει να γνωρίζετε τις πολιτιστικές
τάσεις προκειμένου να αξιοποιήσετε το δυναμικό της
δημιουργικότητας και να αναλάβετε την επιχείρησή σας με
αποτελεσματικό και έξυπνο τρόπο.

02
Να μεταδίδει κανείς πληροφορίες για τον πολιτισμό του, το
πάθος του & να τον μεταδίδει.

03

Ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας για αυτούς τους
επιχειρηματίες είναι το πάθος. Να ενδιαφέρεστε για το
χόμπι σας, το πάθος σας προκειμένου να μπορέσετε να το
μετατρέψετε σε επάγγελμα: να είστε υπερήφανοι για τον
πολιτισμό σας. Παίρνοντας ξανά στην κατοχή τους τον
πολιτισμό τους, μιλάμε για το φαινόμενο της ενδυνάμωσης,
οι άνθρωποι που "κάνουν" , θα "γίνουν". Ξεκινώντας από
αυτό που είναι οι άνθρωποι, η δημιουργία μιας ταυτότητας
γύρω από την πόλη, το κίνημα, την αστικότητα που τους
μοιάζει είναι μια μεγάλη πρόκληση που έχουν αναλάβει
αυτοί οι επιχειρηματίες.

Συνδυάζοντας την αστική ταυτότητα
με ένα μεγάλο εμπορικό σήμα
Ένας από τους τρόπους με τους οποίους αυτοί οι
επιχειρηματίες έχουν πετύχει είναι να έρθουν κοντά σε
μεγάλες μάρκες που δεν είναι κατ' αρχάς "αστικές",
προσφέροντάς τους μια ιδέα, ένα pitch, μια ιστορία, αλλά
και στηριζόμενοι σε γνωστούς ανθρώπους. Θέτοντας τις
πολιτιστικές τους γνώσεις στην υπηρεσία των εμπορικών
σημάτων, καθώς πολλά εμπορικά σήματα δεν διέθεταν
τμήμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσουν με τους νέους,
προσέφεραν προϊόντα, εμπειρίες και έργα "με το κλειδί στο
χέρι", ώστε τα εν λόγω εμπορικά σήματα να κατανοήσουν
καλύτερα τους νέους. Όλα ξεκίνησαν από την επιθυμία να
μεταδώσουν πληροφορίες και να τις μεταδώσουν σε όσο το
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, και μάλιστα μέσω
διαφορετικών εμπορικών σημάτων.

Περιβάλλετε καλά τον εαυτό σας,
"δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου"
Ο Nicolas Lhermitte της Iconoclast, έχει καταφέρει να δώσει
νόημα στα έργα του με τη συνεργασία με μια κοινότητα που
έχει την ίδια κουλτούρα και ανθρώπους που έχουν θελήσει
να πετύχουν μαζί. Ποτέ δεν ασχολήθηκε με την πώληση,
αλλά κατάφερε να δημιουργήσει "συγγένεια". Δείχνοντας σε
πιθανούς συνεργάτες ότι μια ομάδα ανθρώπων εργάζεται
μαζί, κινηματογραφιστές, αθλητικά είδωλα, ράπερς, και
μέσω της συνέργειάς τους, δίνοντας την εικόνα μιας
κοινότητας σε κίνηση που έχει τη δική της ιστορία, βοήθησε
στην ανάπτυξη σχέσεων και στην εξεύρεση χρηματοδότησης.

05
Σκεφτείτε το δικό σας
το κοινό σας, την πελατεία σας :
Το ζήτημα των γενεών είναι ζωτικής σημασίας. Η κουλτούρα
του δρόμου καταφέρνει να απευθύνεται σε ένα μεγάλο
κοινό. Πράγματι, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στην
κουλτούρα του δρόμου είναι αρκετά μεγάλοι για να
καταναλώνουν σήμερα και αποτελούν την κινητήρια δύναμη
πίσω από την επέκταση της κουλτούρας του δρόμου, αλλά η
κουλτούρα του δρόμου λειτουργεί επειδή συνεχίζει να
ενδιαφέρεται για νεαρά ακροατήρια. Δεν πρέπει να χάσουμε
από τα μάτια μας τις νέες γενιές, διατηρώντας και
ενισχύοντας παράλληλα την ιστορία αυτού που ίδρυσε την
κουλτούρα του δρόμου.

06

Η σημασία του ρόλου
των δημόσιων φορέων
Ο Bruno Laforestrie τόνισε τη σημασία του ρόλου του
κράτους στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας,
δεδομένου ότι οι δραστηριότητες αυτές καταλαμβάνουν
δημόσιο χώρο. Κατά τη γνώμη του, πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι οι καλλιτέχνες έχουν τους ίδιους πόρους
για ίσα ταλέντα. Όπως συμβαίνει, για παράδειγμα στη
Γαλλία, στον οπτικοακουστικό τομέα. Το κράτος πρέπει να
παρέχει το πλαίσιο για την καλλιτεχνική ανάπτυξη και να
παραμένει αμερόληπτο.

07

Ο ρόλος της τεχνολογίας &
media ως επιταχυντής
Ο Yoan Prat κατάφερε να δημιουργήσει ένα παράθυρο
έκφρασης για αυτό το αστικό κίνημα. Τα μέσα μαζικής
κατανάλωσης, η ιδέα ήταν να δώσει φωνή σε άλλους.
Υπάρχει θέση για την κουλτούρα του δρόμου στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, ιδίως με τα κοινωνικά δίκτυα που
χρησιμοποιούνται από τους νέους. Από εδώ και πέρα, όλοι
μπορούν να εκφραστούν με τα κοινωνικά δίκτυα, και είναι
ακριβώς η ευκαιρία να αφήσουμε το χώρο σε αυτούς που
προέρχονται από την κουλτούρα του δρόμου να μιλήσουν γι'
αυτήν και να αφήσουμε έναν τρόπο να εκπροσωπηθεί
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Προωθώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο
Το IN SITU είναι η ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την
καλλιτεχνική δημιουργία στο δημόσιο χώρο.Από το
2003, έχει υποστηρίξει περισσότερους από 270
καλλιτέχνες που εργάζονται εκτός των συμβατικών
χώρων και συμβάλλουν στη μεταμόρφωση των
περιοχών μας.Το IN SITU είναι ένα οικοσύστημα που
συνδέει τους καλλιτέχνες με το κοινό, τους
προγραμματιστές και τους βασικούς παράγοντες που
εμπλέκονται
στην
κοινωνική
και
πολιτική
πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη. Το IN SITU είναι
ένα σχέδιο συνεργασίας μεγάλης κλίμακας υπό την
ηγεσία του Lieux publics, του ευρωπαϊκού και εθνικού
κέντρου για την καλλιτεχνική δημιουργία στο δημόσιο
χώρο με έδρα τη Μασσαλία της Γαλλίας.

Ένα άρθρο με τίτλο " Bottom-up vs Upside down" που
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα IN SITU από τον Mathieu
Braunstein, δημοσιογράφο, το 2019 αναδεικνύει διαφορετικές
εμπειρίες και φεστιβάλ που εφευρίσκουν νέες μορφές για να
προσαρμοστούν στον σύγχρονο κόσμο.

οι Νέοι Ήρωες ακολουθούν τις επιλογές των διοργανωτών.
"Έχουμε εμφανιστεί σε πανεπιστήμια ή σε φεστιβάλ που
προσφέρουν ελεύθερη πρόσβαση".
εξηγεί ο van den Berg.

Ένα παράδειγμα είναι η εταιρεία New Heroes με έδρα το
Άμστερνταμ που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αλλαγών που
αντιμετωπίζει ο πολιτιστικός τομέας και σχεδόν φαίνεται να
προσαρμόζεται υπερβολικά καλά στον σύγχρονο κόσμο.
"Δεν είμαστε κολλημένοι στο
κανόνες του πολιτιστικού τομέα.
Είμαστε πιο αυτόνομοι, πιο υβριδικοί".
Στο πλαίσιο της εταιρείας, τα γενικά έξοδα έχουν μειωθεί στο
ελάχιστο και όλοι, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών,
αμείβονται μόνο βάσει έργου.
"Δεν εξαρτόμαστε από την κυβέρνηση, παρόλο που πλέον
λαμβάνουμε χρηματοδότηση από το Ταμείο Παραστατικών
Τεχνών NL,"
εξηγεί ο νεαρός κοινωνιολόγος που είναι υπεύθυνος για την
τεκμηρίωση του συμμετοχικού έργου In Search of Democracy
3.0. Η εταιρεία με έδρα το Άμστερνταμ έχει επιχειρηματικό
προσανατολισμό και προβάλλει ένα φιλελεύθερο μήνυμα
"Δεν θα έλεγα ότι είμαστε εμπορικοί. Δεν είμαστε εμπορικοί
επειδή δεν έχουμε κέρδος... Η επιχειρηματική νοοτροπία έχει
περισσότερο να κάνει με το να είσαι ανοιχτός σε ό,τι υπάρχει".
Όταν οι παραστάσεις τους ανεβαίνουν δωρεάν σε δημόσιο χώρο,

FULL ARTICLE
48

Επίλογος

Μέσω αυτών των διαφορετικών κεφαλαίων, το παρόν πακέτο προτείνει διαφορετικούς τρόπους εξέτασης της
κουλτούρας του δρόμου: μέσα από συναντήσεις με την αισθητική και κουλτούρα του δρόμου, στη συνέχεια με την
κουλτούρα του δρόμου που είναι συμπεριληπτική και χωρίς αποκλεισμούς, και σταδιακά οδηγεί σε έναν
προβληματισμό σχετικά με την ενίσχυση των κοινοτήτων, ιδίως μέσω του τουρισμού ή των εκδηλώσεων μεγάλης
κλίμακας. Αυτό το πακέτο υπογραμμίζει τη μεγάλη ποικιλομορφία της κουλτούρας του δρόμου, τόσο από την άποψη
των κλάδων όσο και των τρόπων κατανόησής της, είναι η επιθυμία αυτών των ατόμων και οργανώσεων να την κάνουν
επάγγελμα ή μοντέλο που τους φέρνει κοντά.
Στόχος αυτού του κιτ είναι να δείξει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να εισέλθει κανείς στον κόσμο της κουλτούρας του
δρόμου. Τα κλειδιά της επιτυχίας βρίσκονται πάνω απ' όλα στη σχέση των ατόμων με την περιοχή τους, στην προθυμία
τους να συνεργαστούν με την κοινότητα, να ξέρουν πώς να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν το πάθος τους, να έχουν
υπομονή, να ξέρουν πώς να δομήσουν το έργο τους σε βάθος χρόνου και επίσης στην ικανότητά τους να περιβάλλουν
καλά τον εαυτό τους.
Όλα τα παραδείγματα που αναφέρονται σε αυτό το κιτ επιδιώκουν να ευαισθητοποιήσουν τους ενδιαφερόμενους
φορείς σχετικά με την αξία και τις δυνατότητες της κουλτούρας του δρόμου στους οργανισμούς τους, ώστε να
μπορέσουν στη συνέχεια να αναπτύξουν προγράμματα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα στην κουλτούρα του
δρόμου.
Έτσι, εμείς, οι εταίροι, είμαστε πεπεισμένοι ότι με την υποστήριξη τέτοιου είδους πρωτοβουλιών, μπορεί να αναδείξει
νέες γνώσεις, νέα πεδία ή να μετατρέψει τα υπάρχοντα χόμπυ σε θέσεις εργασίας και έργα- και να υποστηρίξει τα
άτομα που αποκλείονται από την επίσημη ή επαγγελματική εκπαίδευση να βρουν μια πορεία που τους αντιστοιχεί,
ξεκινώντας από αυτό που είναι.
Εξοικειώνοντας τους αναγνώστες του με την κουλτούρα του δρόμου και την επιχειρηματικότητα, εμπνέοντας τους
χρήστες του να ξεκινήσουν οι ίδιοι ή να υποστηρίξουν νέους επιχειρηματίες στον τομέα: ο οδηγός αυτός είναι η αρχή
μιας συνέχειας. Αυτό το πρώτο βήμα μας βάζει το πόδι στην πόρτα και στόχος μας είναι να προχωρήσουμε στη δράση
με εργαλεία όπως ένας οδηγός για τη δημιουργία περιφερειακών συμμαχιών στον τομέα, προτάσεις για διαδικτυακούς
εκπαιδευτικούς πόρους και μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για αυτοεκπαίδευση στο θέμα.

Αναλυτικότερα, εδώ είναι οι άλλες παραγωγές στις οποίες το πρώτο αυτό κιτ θέλει να κατευθύνει τους αναγνώστες του:
- Ένας οδηγός για τη δημιουργία συνεργασιών σε μια περιοχή μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, ώστε η επένδυσή τους στην
επιχειρηματικότητα στον τομέα της κουλτούρας του δρόμου να είναι πιο σημαντική. Αυτό γίνεται με την ιδέα της κατάρτισης ατόμων και
της δημιουργίας βιώσιμου αντίκτυπου τόσο στην κοινωνική ένταξη όσο και στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών.
- Εκπαιδευτικοί πόροι για την κουλτούρα του δρόμου, συμπεριλαμβανομένων ενός ειδικού προγράμματος σπουδών, μαθησιακών στόχων
και ιδεών αξιολόγησης, ενός οδηγού για τον εκπαιδευτή και δραστηριοτήτων, καθώς και διαδραστικού περιεχομένου πολυμέσων για τη
διδασκαλία και τη μάθηση.
- Μια διασκεδαστική και προσιτή εφαρμογή Street Culture που μεγιστοποιεί την εμπλοκή στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, η
εφαρμογή θα προσφέρει αυτοκατευθυνόμενη μάθηση με διάφορες ενότητες.
Έτσι, το έργο Street Culture for Regions, μέσω αυτού του πακέτου, καλεί τους αναγνώστες του να εξετάσουν βαθύτερα το ερώτημα πώς
μπορεί να προωθήσει τον δρόμο του, την πόλη του και την περιοχή του μέσω των κατοίκων του και των πρωτοβουλιών τους, σύμφωνα με
βιώσιμα μοντέλα. Τώρα που το έχετε στα χέρια σας, μοιραστείτε το και αφήστε τον εαυτό σας να οδηγηθεί στις άλλες προτάσεις αυτού του
έργου!
Βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το έργο εδώ :
Ιστοσελίδα : https://www.street-culture.eu
Facebook : https://www.facebook.com/streetcultureforregions
@streetcultureforregions
Το Street Culture For Regions είναι ένα έργο με άδεια Creative Commons.
Το παρόν έργο διατίθεται στο πλαίσιο του έργου της ΕΕ Street Culture For Regions , 2020-1-UK01-KA202-0F905990 υπό τους όρους της
άδειας χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International.

