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Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία  

Πριν από την πανδημία, η Transcultures συμμετείχε σε διάφορες πρωτοβουλίες και παρήγαγε 

πολλές εκδηλώσεις και φεστιβάλ που είχαν σχέση με τα πολυμέσα και τα ψηφιακά και ηχητικά 

έργα τέχνης. Επίσης, η Transcultures υποστηρίζει νέους καλλιτέχνες που σπουδάζουν στο 

Βέλγιο ή την Ευρώπη, εκθέτοντας τη δουλειά τους στις εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ της. 

Η Transcultures φιλοξενεί Βέλγους και διεθνείς καλλιτέχνες σε συνεργασία με τοπικούς, 

εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους, σε τακτική βάση. Πριν από την πανδημία, η 

Transcultures διοργάνωνε επίσης εργαστήρια με αρκετούς καλλιτέχνες, που είχαν ως κοινό-

στόχο άλλους καλλιτέχνες, δημιουργούς αλλά και νέους. Επιπλέον, οργάνωναν διαλέξεις και 

συζητήσεις για θέματα που σχετίζονται με την ψηφιακή κουλτούρα και τις ηχητικές τέχνες.  

Επιπλέον, εκτός από τις διαλέξεις, τα εργαστήρια, τις συζητήσεις και τις δεξαμενές σκέψης που 

διοργάνωνε η Transcultures πριν από την πανδημία, εξέδιδε επίσης βιβλία, DVD, CD και 

δημιουργούσε διαδικτυακό περιεχόμενο για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Από το 2013, η 

Transcultures κυκλοφορεί επίσης τη δική της ανεξάρτητη εταιρεία πειραματικής μουσικής που 

ονομάζεται «Transonic». 

Ακόμη, η Transcultures διοργάνωσε το 2003 ένα φεστιβάλ ήχου με τίτλο «City Sonic», όπου 

παρουσίασε την ηχητική ποικιλομορφία μέσα από τον αστικό χώρο. Επίσης, το 2005 ξεκίνησε 

ένα φεστιβάλ που παρουσίαζε διάφορες εκθέσεις σχετικά με τις ψηφιακές τέχνες και τις τέχνες 

των μέσων. 

Τέλος, το 2014, η Transculures δημιούργησε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται «Vice Versa», το 

οποίο προωθεί τις συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών των ψηφιακών τεχνών, ερευνητών και 

προγραμματιστών. Το Vice Versa είναι επίσης ένα ετήσιο φόρουμ Τεχνών-Επιστημών, όπου 

καλλιτέχνες, ερευνητές και παραγωγοί καλούνται να παρουσιάσουν τα καινοτόμα έργα τους και 

να συζητήσουν διάφορα σχετικά θέματα. 

 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, οι καλλιτέχνες σε ολόκληρη την Ευρώπη έπρεπε να 

μπουν σε καραντίνα και πολλές εκθέσεις, παραστάσεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 

ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν. Ωστόσο, η Transultures πιστεύει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, πολλοί καλλιτέχνες σε όλη την Ευρώπη και το Βέλγιο αρνήθηκαν να περιορίσουν την 

καλλιτεχνική τους έκφραση και εξέφρασαν την ανάγκη να συνδεθούν με το κοινό τους. Ως 

αποτέλεσμα, η Transcultures ξεκίνησε τη δράση «No Lockdown Art – NoLA» (Τέχνη χωρίς 

Καραντίνα), για να υποστηρίξει τους Βέλγους και διεθνείς καλλιτέχνες που ξεκίνησαν να  

 



 

 

δημιουργούν, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ενδιαφέροντα έργα ήχου, βίντεο και 

πολυμέσων. 

Η δράση NoLa έχει σχεδιαστεί ως ένα πρόγραμμα υποστήριξης ανοιχτό σε καλλιτέχνες για 

βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα έργα και στοχεύει στην υποστήριξη των 

καλλιτεχνών, παρέχοντας προβολή σε διάφορα έργα στο διαδίκτυο. Ως αποτέλεσμα, το No 

Lockdown Art (#NoLA2020) κυκλοφόρησε στα μέσα Απριλίου 2020 και έκανε έκκληση για έργα 

που θα υποστήριζαν δώδεκα πρωτοβουλίες καλλιτεχνών σε καραντίνα. Το 2021, οι δράσεις του 

NoLA ενισχύθηκαν και πολλά έργα/δημιουργίες βρήκαν διάχυση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

τόσο πρόσωπο με πρόσωπο όσο και σε διαδικτυακές εκδηλώσεις/φεστιβάλ. 

Μερικά από τα έργα που υπάγονταν στη δράση NoLa περιελάμβαναν: 

● Άλμπουμ «No Lockdown», Συνεδρίες Transonic, Χειμώνας 2020-21: δημιουργοί ήχου από 

διάφορες χώρες και με διαφορετική αισθητική, καλούνται να στείλουν μια ζωντανή 

συνεδρία ήχου (όπως μια μικρή συναυλία), για να παρουσιαστεί διαδικτυακά σε ένα 

άγνωστο κοινό. Αυτό θα παρουσιαστεί με συγκεκριμένα γραφικά, καθώς και λίγα λόγια 

για το κομμάτι και τον καλλιτέχνη. Η έμφαση εδώ δίνεται στην ποιότητα της ηχητικής 

δουλειάς και στις νοητές εικόνες που δημιουργεί στον ακροατή. 

● Ludovic Medery – Travel without moving! (Ταξίδια χωρίς κίνηση) | Creaconnections > 

NoLA 2020:  Traveling without moving … Ένα μοντάζ ηχογραφήσεων που έγιναν κατά τη 

διάρκεια των ταξιδιών, των περιπάτων και της εξερεύνησης τοπίων που έκανε ο Ludovic 

Médery (Βέλγος καλλιτέχνης). Μια ηχητική ιστορία για ακρόαση με ακουστικά ή 

ηχοσύστημα υψηλής ποιότητας, για μεγαλύτερη απόλαυση του ταξιδιού. 

● « Érosions – Flux & Densités » – Έκθεση του Alain Wergifosse – La Chambre Blanche (Qc): 

Ο Alain Wergifosse (Βέλγιο) έχει δημιουργήσει από απόσταση αυτό που ορίζει ως έναν 

«χώρο περισσυλλογής» στην γκαλερί του Κέντρου Εικαστικών/Ψηφιακών Τεχνών του 

Κεμπέκ. Για να γίνει αυτό, ο καλλιτέχνης που βρίσκεται σε περιορισμό στο Βέλγιο 

βασίζεται εν μέρει στη συνεργάτιδά του τους τελευταίους μήνες, την ιστορικό τέχνης και 

επιμελήτρια Anne-Sophie Blanchet (Κεμπέκ). Στο πνεύμα και τον σεβασμό της 

αλληλεπίδρασής τους, θα είναι, με έναν τρόπο, τα μάτια και τα αυτιά του κατά τη 

διάρκεια της συναρμολόγησης αυτής της εμβυθιστικής εγκατάστασης που συνδυάζει 

δύο συλλογές έργων τέχνης: «Erosions» (Διαβρώσεις) και «Flux & Densities» (Ροή και 

Πυκνότητες). Έτσι, καθώς οι έννοιες της συνάντησης, της ακρόασης, του συμβιβασμού 

και της αποδοχής έχουν αποδειχθεί κεντρικής σημασίας, το έργο γίνεται ζήτημα της 

συσχέτισης πρόσφατων και παλαιότερων έργων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 

πλαίσιο πειραματισμού, συλλογισμού και αναστοχασμού, που είναι ταυτόχρονα 

ευαίσθητο αλλά και κριτικό. 

 

 



 

 

Φωτογραφία: Αφίσα NOLA 

 

Προϋποθέσεις καινοτομίας και επιτυχίας  

Προκειμένου να εφαρμοστεί ή να προσαρμοστεί επιτυχώς αυτή η καλή πρακτική, είναι 

σημαντικό η δράση να διαδοθεί σωστά και με επιτυχία, ώστε να προσελκύσει καλλιτέχνες που 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. Επίσης, δεδομένου ότι η καλή πρακτική βασίζεται εξ 

ολοκλήρου σε ψηφιακές/διαδικτυακές εκθέσεις ή διαδικτυακή παρουσίαση της δουλειάς των 

καλλιτεχνών, είναι σημαντικό να υπάρχουν αξιόπιστα ψηφιακά εργαλεία που να μπορούν να το 

υποστηρίξουν. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας 

(CSI)   



 

 

Φωτογραφία: Αφίσα Transcultures  

 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

 

1. Πώς μπορεί μια τέτοια πλατφόρμα να προσελκύσει περισσότερους καλλιτέχνες από 

άλλους τομείς να παρουσιάσουν διαδικτυακά; 

2. Μπορεί αυτή η πλατφόρμα να είναι χρήσιμη μετά την πανδημία Covid-19; 

 

 

 

 


