
 

 

FLIPPED STUDIO “SUCCESSFUL INNOVATOR” - NOVA 

Αριθμός έργου: 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Πρώτη χρονιά πανδημίας: Ηλεκτρονικός πανδημικός πολιτισμός στη 

Ρουμανία - Το φως στο τέλος του τούνελ 

https://www.facebook.com/puppetmagic/?ref=page_internal 

Δημιουργός καλής πρακτικής, χώρα: Δεν ισχύει (Κλουζ-Ναπόκα, Ρουμανία) 

Τομέας: Παραστατικές Τέχνες 

Είδος επιχείρησης/απασχόλησης: Το Magic Puppet είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

με στόχο την προώθηση της τέχνης του κουκλοθέατρου και της ταχυδακτυλουργίας. 

 

Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία  

Να είναι κανείς συνδεδεμένος στο διαδίκτυο ή να μην είναι; – Τι μπορείτε να βρείτε με ένα κλικ; 

Όλες οι μορφές πολιτιστικής δραστηριότητας μεταφέρθηκαν (και) στο διαδίκτυο σε διαφορετικό 

χρόνο και μεταδόθηκαν απευθείας 

(σε πραγματικό χρόνο). Η 

δημοτικότητα και το χαμηλό 

κόστος της σύνδεσης στο 

διαδίκτυο καθιστούν τα 

συστήματα απευθείας μετάδοσης 

πολύ «χρήσιμες λύσεις» για τους 

χρήστες. Αυτό είναι και το 

επίτευγμα αυτής της καλής 

πρακτικής, ακόμα και πριν από την 

πανδημία, στον κλάδο των 

παραστατικών τεχνών. Γιατί από 

πριν; Διότι η υπάρχουσα γνώση για 

την αξιοποίηση του διαδικτύου και 

των συστημάτων απευθείας μετάδοσης, αλλά και η ικανότητα για την προσαρμογή των 

παραστατικών τεχνών στο διαδικτυακό περιβάλλον βοήθησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Πηγή/-ές: https://diviziadeinovare.ro/reform-focus-magic-puppet/ 

Φωτογραφία - Οπτική ταυτότητα του Magic Puppet 

https://www.facebook.com/puppetmagic/?ref=page_internal
https://diviziadeinovare.ro/reform-focus-magic-puppet/


 

Η βασική ιδέα αυτής της καλής πρακτικής δεν ήταν μόνο η ψυχαγωγία του κοινού-στόχου στα 

θέατρα και η «διαδικτυακή υποκριτική», αλλά και η καταγραφή της διαδικτυακής 

δραστηριότητας μέσα από τις 

πλατφόρμες κοινωνικής 

δικτύωσης στον κλάδο των 

παραστατικών τεχνών. Όλες οι 

υπάρχουσες διαδικτυακές 

δεξιότητες των καλλιτεχνών, τις 

οποίες απέκτησαν πριν από την 

πανδημία, είχαν ως αποτέλεσμα οι δραστηριότητες να λαμβάνουν χώρα απευθείας και το κοινό 

να τις παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είχαν άμεσα 

αποτελέσματα στο κοινό, τα οποία και μετρούνταν από τον αριθμό προβολών. Όλες οι 

εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν πριν από την πανδημία (αν και λίγες), λειτούργησαν 

υποστηρικτικά για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των καλλιτεχνών κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας και, έτσι, αυτοί ένιωθαν ότι μπορούσαν να επιβιώσουν αν πραγματοποιούσαν 

περισσότερες εκδηλώσεις στο διαδίκτυο. 

 

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

αντιμετώπισή τους 

Τα εμπόδια κατά τη διάρκεια της πανδημίας αφορούσαν 

το διαδικτυακό περιβάλλον και το κοινό-στόχο, αλλά και 

το γεγονός ότι δεν μπορούν να μεταφερθούν 

διαδικτυακά όλες οι θεατρικές σκηνές και ρόλοι 

(υποκριτική), ο φωτισμός της σκηνής, τα χρώματα, η 

ζωντανή ατμόσφαιρα, κλπ. Δεν ήταν όλοι οι ηθοποιοί και 

καλλιτέχνες προετοιμασμένοι για μια τόσο ριζική 

αλλαγή. Ωστόσο, η καινοτομία και η δημιουργικότητα σε 

συνδυασμό με την επιθυμία επιβίωσης κατά την περίοδο 

της πανδημίας «έκαναν θαύματα». 

Προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε: «Πραγματοποιήσαμε 

πάνω από 50 εκδηλώσεις στο διαδίκτυο, υπήρξε 

δραστηριοποίηση, δεν εφησυχάζαμε, προσφέραμε 

δωρεάν περιεχόμενο. Ήμασταν αρκετά γρήγοροι, στις 

πρώτες εκδηλώσεις είχαμε πολύ μεγάλη απήχηση, στο 

YouTube εκατοντάδες άτομα παρακολουθούσαν την 

εκπομπή ζωντανά και είχαμε απήχηση σε χιλιάδες 

ανθρώπους. Το πρόβλημα είναι ότι κράτησε το πολύ ένα 

μήνα, μέχρι που τα κρατικά θέατρα άρχισαν να 

προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες και οι προβολές 
Δωρεάν εικόνα από το Unsplash 



 

μας μειώθηκαν κατακόρυφα φτάνοντας στις μόλις 3. Για τον λόγο αυτό σταματήσαμε. […] Οι 

δημόσιοι οργανισμοί είχαν κινηματογραφημένο περιεχόμενο, ενώ εμείς τα προβάλλαμε όλα 

ζωντανά», είπαν οι νέοι ηθοποιοί από το Magic Puppet. Οι ηθοποιοί του Magic Puppet θεωρούν 

ότι βλέπουμε μια αλλαγή στις πολιτιστικές επιλογές του πληθυσμού: «Δεδομένης της 

κατάστασης που βρισκόμαστε και σε περίπτωση που οι χώροι άνοιγαν και πάλι αύριο, το κοινό 

δεν θα ερχόταν. Οι εκδηλώσεις μας ήταν δωρεάν και δεν ερχόταν κόσμος». 

 

Προϋποθέσεις για καινοτομία και επιτυχία 

Σε μια χρονιά που σηματοδοτήθηκε από την πανδημία, το πρόγραμμα «re:form» προτείνει μια 

αναθεώρηση της εργασίας στον ρουμανικό πολιτιστικό τομέα με στόχο την καλύτερη διαχείριση 

των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Η ανάπτυξη νέων προτάσεων για έργα και η υποβολή 

προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης αποτελούν μια καλή λύση που προτείνεται στο πλαίσιο 

αυτής της καλής πρακτικής. Μια άλλη λύση που προτάθηκε και εφαρμόστηκε ήδη ήταν η αγορά 

οπτικοακουστικού υλικού υψηλής ευκρίνειας για να «κερδίσουμε» το ενδιαφέρον του κοινού. 

Προτάθηκαν τρόποι βελτίωσης σε διάφορα 

επίπεδα. Σε σχέση με την ομάδα, 

καθιερώθηκαν μηνιαίες συναντήσεις και 

μέθοδοι εργασίας για τη βελτιστοποίηση της 

οργάνωσης/του τρόπου εργασίας σε μια 

εκδήλωση/εργασία, αλλά και αποσαφήνιση 

των ρόλων. Ένα άλλο σχέδιο αφορούσε την 

κοινότητα γύρω από τον οργανισμό και τον 

χώρο που θέλαμε να αναπτύξουμε – και 

αναφερόμαστε τόσο στα μέλη που 

συμμετέχουν ενεργά (καλλιτέχνες, 

εθελοντές) όσο και στο κοινό που συμμετέχει 

παρακολουθώντας τις εκδηλώσεις. 

Όλες αυτές οι ιδέες σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την κοινωνικο-πολιτιστική σφαίρα, αλλά 

και με την ανθρώπινη πρωτοβουλία και προσπάθειες. Δεν προϋποθέτουν πολιτική/δημόσια 

έγκριση ή υπερβολική χρηματοδότηση. Οι κύριες δραστηριότητες και ιδέες αυτής της καλής 

πρακτικής περιλαμβάνουν τη δημιουργία εκπαιδευτικών εκπομπών για παιδιά και την 

πραγματοποίηση κοινωνικο-εκπαιδευτικών εργαστηρίων για νέους, τόσο σε αστικές περιοχές 

όσο και σε αγροτικές ή μειονεκτικές περιοχές. 

Καινοτόμες λύσεις που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού στο 

πλαίσιο αυτής της καλής πρακτικής: 

- Εστίαση στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, παρακολούθηση μαθημάτων πολιτιστικής 

διαχείρισης και προγραμματισμός συναντήσεων με μέλη της ομάδας. 

Δωρεάν εικόνα από το Unsplash 



 

- Εξ ολοκλήρου εστίαση στην ανάπτυξη προτάσεων για έργα, καθώς ήταν η μόνη πηγή 

χρηματοδότησης που δεν εξαρτιόταν από το κοινό και, σε κάποιο βαθμό, από τα περιοριστικά 

μέτρα που έλαβαν οι αρχές. 

- Αναφορικά με την ποιότητα του υλικού βίντεο/διαδικτύου, αγορά καλύτερου εξοπλισμού ήχου 

και φωτογραφίας-βίντεο για την αισθητή βελτίωση αυτών των πτυχών. 

 

Συμμετοχή εθελοντών  

Δεν ισχύει 

 

 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

 

1. Τι έμαθα από αυτή την καλή πρακτική; 

2. Τι μπορεί να επηρεάσει το κίνητρό μου να προσαρμοστώ σε νέα πολιτιστικά και 

δημιουργικά πρότυπα και να εγκαταλείψω τις παραδοσιακές μορφές παραστατικών 

τεχνών; 

3. Σε ποιο βαθμό πιστεύω ότι τα περιεχόμενα αυτής της καλής πρακτικής ήταν σημαντικά 

και χρήσιμα για μένα; 

 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε το Κέντρο Προώθησης Διά Βίου 

Μάθησης (CPIP) της Ρουμανίας. 


