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Χορεύοντας στη Σιγκαπούρη της πανδημίας 

 

Δημιουργός της καλής πρακτικής, χώρα: Ομάδα χορού Τhe Human Expression (T.H.E) 

(Η Ανθρώπινη Έκφραση), Σιγκαπούρη 

Τομέας: Παραστατικές τέχνες 

Είδος επιχείρησης/απασχόλησης: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

 

Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία  

Ο ομάδα χορού The Human Expression (T.H.E), μαζί με μία δεύτερη ημι-επαγγελματική ομάδα 

(T.H.E Second Company) πραγματοποιούν υψηλής ποιότητας παραστάσεις σύγχρονου χορού 

και καλλιτεχνικών παραστάσεων στη Σιγκαπούρη. Από την 

ίδρυσή της το 2008, η T.H.E έχει συμμετάσχει στα 

περισσότερα μεγάλα τοπικά φεστιβάλ τέχνης και έχει 

εμφανιστεί σε φεστιβάλ διεθνούς κύρους.  

Η T.H.E εξερευνά σε βάθος την παγκόσμια ανθρώπινη 

εμπειρία. Σύμφωνα με την ομάδα, «στο επίκεντρο των 

έργων μας βρίσκεται μια σύνδεση με την κληρονομιά και τη 

συλλογική μας ιστορία ως Σιγκαπούριων, μαζί με δηκτικές, 

οξυδερκείς παρατηρήσεις για τη σύγχρονη κοινωνία - 

στοιχεία που ξεχωρίζουν το ρεπερτόριο των πρωτότυπων 

δημιουργιών μας. Η πρακτική στοχεύει να μετατρέψει τους 

χορευτές μας σε ολοκληρωμένους ερμηνευτές, ικανούς να 

μεταφέρουν την ουσία της ταυτότητάς μας και τις βιωμένες εμπειρίες μας μέσα από όλο το 

φάσμα της σωματικής, συναισθηματικής, φιλοσοφικής και ουσιαστικής έκφρασης». 

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

αντιμετώπισή τους 

Η εταιρεία ακύρωσε πέντε περιοδείες στην Ιταλία, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία λόγω της 

επιδείνωσης της πανδημίας Covid-19. Αυτές ήταν βασικές δραστηριότητες για προβολή της 

δουλειάς της ομάδας σε παγκόσμιο κοινό και για έσοδα. Με φεστιβάλ, εργαστήρια χορού και  

Πηγή: https://www.pexels.com/photo/adult-art-
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άλλα έργα να έχουν αναβληθεί επ’ αόριστον, η T.H.E Dance Company έχασε τουλάχιστον 

120.000 S$ (89.000 USD) σε πιθανά κέρδη. 

Όταν άρχισε η πανδημία, οι χορευτές κλήθηκαν να σκεφτούν με καινοτόμο τρόπο και έτσι 

μετέφεραν τα προγράμματα προπόνησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Zoom. Αν και αυτό 

βοήθησε πάρα πολύ στη διατήρηση της δημιουργικής ροής, αυτός ο νέος τρόπος εκπαίδευσης 

δεν ήταν εύκολη υπόθεση – χρειάστηκαν δύο εβδομάδες για τα μέλη της ομάδας χορού να 

αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα όπως καθυστερήσεις ήχου, έλεγχο της φυσικής 

κατάστασης των χορευτών μέσω της οθόνης, και άλλα. 

 

Αν και η T.H.E Dance Company χρηματοδοτείται εν μέρει από το Εθνικό Συμβούλιο Τεχνών 

(NAC), τα υπόλοιπα έσοδα που κερδίζονται από τις πωλήσεις εισιτηρίων, τα μαθήματα και την 

εργασία που έχει ανατεθεί είναι, ωστόσο, ζωτικής σημασίας. Ως εκ τούτου, ως λύση, η εταιρεία 

δημιούργησε μια σελίδα πληθοχρηματοδότησης, για να συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό μέχρι το τέλος του 2020 και να καλύψει 

επίσης ορισμένα μη ανακτήσιμα έξοδα, όπως έξοδα 

σκηνογραφίας, που προέκυψαν λόγω των ακυρωμένων 

περιοδειών.  

Η Καλλιτεχνική Χορηγία για Ψηφιακή Παρουσίαση (DPG) 

που χορηγήθηκε από την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του 

Covid-19 παρείχε επιχορήγηση για έργα που 

παρουσιάστηκαν σε ψηφιακή μορφή και ήταν μια τεράστια 

ώθηση για την εταιρεία, ώστε να πειραματιστεί με ένα μέσο 

που δεν ήταν εξοικειωμένο και να σκεφτεί έξω το κουτί. 

Ήταν σαφές για την εταιρεία ότι έπρεπε να δημιουργήσει 

τέχνη με έναν νέο τρόπο και να ψηφιοποιήσει τις 

παραστάσεις της για να ξεπεράσει τα εμπόδια. 

Φωτογραφία από Ron Lach από Pexels. Πηγή: 
https://www.pexels.com/photo/fashion-designer-
communicating-via-video-call-9849936  

Φωτογραφία από Andrea Piacquadio από 
Pexels. Πηγή: 
:https://www.pexels.com/photo/man-wearing-
white-virtual-reality-goggles-834949/ 



 

 

Όσον αφορά κάποιες άλλες καινοτόμες λύσεις για αντιμετώπιση των δυσκολιών του Covid-19, 

η εταιρεία αγόρασε οκτώ ακουστικά/γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR) για να παράγει μια 

ταινία εικονικής πραγματικότητας από το παλιό ρεπερτόριο και να μεταφέρει την εμπειρία του 

θεάτρου στο κοινό από το στούντιο. Επίσης, η εταιρεία υιοθέτησε ένα μοντέλο πληρωμής pay-

as-you-wish για παραστάσεις ζωντανής ροής. Τα μέλη της ομάδας ανέλαβαν περισσότερους 

ρόλους - βιντεοσκόπηση, φωτογραφία ή διαχείριση της ζωντανής ροής - για την παραγωγή των 

ψηφιακών έργων μειώνοντας παράλληλα τα έξοδα. 

Προϋποθέσεις καινοτομίας και επιτυχίας  

Για αυτήν την ομάδα χορού ήταν πολύ σημαντικό ότι είχε την υποστήριξη του Εθνικού 

Συμβουλίου Τεχνών και έλαβε την Καλλιτεχνική Χορηγία για Ψηφιακή Παρουσίαση, η οποία 

βοήθησε πάρα πολύ να συνεχιστεί η δουλειά και να διατηρηθούν οι μισθοί. Ως εκ τούτου, είναι 

πολύ χρήσιμο μια χώρα να διαθέτει σύστημα οικονομικής στήριξης για τον τομέα της τέχνης και 

του πολιτισμού κατά τη διάρκεια μιας κρίσης όπως αυτή του COVID-19. 

Τα ψηφιακά εργαλεία και οι ψηφιακές δεξιότητες ήταν απαραίτητα για να συνεχίσει η ομάδα 

τις πρόβες και τις προπονήσεις της μέσω της πλατφόρμας Zoom καθώς και να παράγει 

παραστάσεις ζωντανής ροής. Είναι επίσης σημαντικό το κοινό να είναι πρόθυμο να χρησιμοποιεί 

ψηφιακά εργαλεία για πολιτιστικές εμπειρίες και να θεωρεί ότι αξίζει να πληρώσει για 

διαδικτυακές παραστάσεις, προκειμένου η εταιρεία να έχει έσοδα και να επιβιώσει έχοντας 

χάσει τα έσοδα από τις ζωντανές παραστάσεις. 

Σύμφωνα με τον ιδρυτή της ομάδας, «ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι να δούμε το 

περιεχόμενο των ψηφιακών τεχνών ως νέο μέσο και όχι ως αντικατάσταση, έτσι ώστε οι 

καλλιτέχνες να μην αισθάνονται ότι παρατούν αυτό που αγαπούν». Η εταιρεία θα συνεχίσει να 

βρίσκει τρόπους, ώστε το κοινό που πληρώνει να συμμετέχει μέσω ζωντανής ροής. Τα σχέδια 

περιλαμβάνουν επίσης την επένδυση σε περισσότερα ακουστικά/γυαλιά εικονικής 

πραγματικότητας, με στόχο να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ενοικίασης παραστάσεων από το σπίτι, 

όπου τα άτομα μπορούν να αποκτήσουν ένα σετ για να παρακολουθήσουν την ταινία εικονικής 

πραγματικότητας  της ομάδας από το σπίτι. 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία από Kosygin Leishangthem από Pexels. Πηγή: 
:https://www.pexels.com/photo/group-of-men-holding-drums-
performing-on-stage-2888802/ 



 

 

Πηγές:  

 https://www.channelnewsasia.com/cnainsider/live-stream-audiences-dance-company-

pandemic-surviving-recession-197041 (Article with interviews of the company 

members);  

 https://www.youtube.com/watch?v=hzSg_bqOrfg (Video about the company during 

COVID-19) 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε το Ταμείο Κοινωνικής Καινοτομίας 

(Social Innovation Fund). 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

 

1. Ποια ψηφιακά εργαλεία/πλατφόρμες είναι σημαντικά, για να συνεχίσει μια εταιρεία 

τις παραστάσεις ή τη δραστηριότητά της κατά τη διάρκεια της καραντίνας; 

2. Ποια ήταν τα βασικά βήματα που έκανε αυτή η εταιρεία για να αντιμετωπίσει τις 

συνθήκες του COVID-19; Εγώ θα έκανα κάτι διαφορετικό για την επιχείρηση/την 

εργασία μου; 
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