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Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία  

Η Creative Victoria είναι ένας κρατικός κυβερνητικός οργανισμός της Αυστραλίας με στόχο την 

υποστήριξη των δημιουργικών τομέων στην πολιτεία Βικτώρια, ο οποίος επενδύει σε αρκετούς 

καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, εκδηλώσεις και έργα που σχετίζονται με την 

τέχνη και τον πολιτισμό. Επιπλέον, η Creative Victoria στοχεύει στην προώθηση νέων ιδεών για 

καλλιτεχνική καινοτομία και υποστήριξη της σταδιοδρομίας και της ανάπτυξης ντόπιων 

καλλιτεχνών και δημιουργών και παρέχει πολιτιστικές/καλλιτεχνικές ευκαιρίες στη νεολαία και 
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σε νέους ενήλικες. Πριν από την πανδημία του κορονοϊού, η Creative Victoria ξεκίνησε αρκετές 

επιτυχημένες πρωτοβουλίες για την προώθηση της ιδέας της καινοτομίας μέσα από την τέχνη 

και τον πολιτισμό. Για παράδειγμα, με τη Στρατηγική Δημιουργικότητας 2016-2020, που 

ξεκίνησε το 2016, επιτεύχθηκε η ενίσχυση και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας της πολιτείας. 

Μια άλλη πρωτοβουλία με την ονομασία «Melbourne Arts Precinct» είχε στόχο να μετατρέψει 

αυτό το κέντρο τεχνών της Μελβούρνης σε έναν από τους σπουδαίότερους δημιουργικούς και 

πολιτιστικούς προορισμούς στον κόσμο. Επιπλέον, το 2015 η Creative Victoria ξεκίνησε τη 

«Διεθνή Εβδομάδα Παιχνιδιών της Μελβούρνης», η οποία περιλάμβανε έναν συνδυασμό 

συνεδρίων, εκδηλώσεων, εκθέσεων, δραστηριοτήτων και ευκαιριών δικτύωσης για τη 

βιομηχανία παιχνιδιών, τους λάτρεις των παιχνιδιών, ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης και το 

ευρύ κοινό. Γενικά, η Creative Victoria σημείωσε μεγάλες επιτυχίες στην προώθηση νέων ιδεών 

και πρωτοβουλιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα στην πολιτεία Βικτώρια της 

Αυστραλίας. 

 

 

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

αντιμετώπισή τους 

Σύμφωνα με την Creative Victoria, η πανδημία του κορονοϊού είχε σημαντικό αντίκτυπο στην 

αυστραλιανή βιομηχανία παραγωγής ταινιών. Αν και ορισμένα τμήματα που ασχολούνται π.χ. 

με οπτικά εφέ, κινούμενα σχέδια και ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να συνεχίσουν να 

λειτουργούν εξ αποστάσεως, η φυσική παραγωγή, τα φεστιβάλ, οι εκδηλώσεις και οι εκθέσεις 

έχουν σταματήσει. Ωστόσο, η πανδημία δημιούργησε νέες ευκαιρίες για διαδικτυακές 



 

εκδηλώσεις και συνεργασίες ανάμεσα σε επαγγελματίες και εταιρείες σε όλη την πολιτεία, σε 

εθνικό επίπεδο και με διεθνή κέντρα παραγωγής ταινιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την 

Ευρώπη. Σε σχέση με τις εκδηλώσεις, προσφέρθηκε η ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων 

υβριδικών μορφών υλοποίησής τους και η διαδικτυακή προβολή μπορεί να προσελκύσει και 

κοινό εκτός της πολιτείας. Επιπρόσθετα, παρέχει τη δυνατότητα αποκέντρωσης των 

επιχειρήσεων, των δραστηριοτήτων και των εργασιών γύρω από την παραγωγή ταινιών. 

Επομένως, μέσα από την VICSCREEN, η κυβέρνηση της πολιτείας της Βικτώρια θα αναπτύξει την 

πολιτειακή βιομηχανία παραγωγής ταινιών ποιοτικά και ποσοτικά και αποσκοπεί να μετατρέψει 

την πολιτεία σε κορυφαίο κέντρο παραγωγής ταινιών στον κόσμο αποκτώντας ηγετικό ρόλο 

στην αυστραλιανή βιομηχανία παραγωγής ταινιών. Μέσα από νέα προγράμματα, συνεργασίες 

και πρωτοβουλίες, η VICSCREEN θα διασφαλίσει ότι η βιομηχανία παραγωγής ταινιών θα είναι 

σε θέση να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης, να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες 

αλλαγές, να ενισχύσει τη φήμη της και την παγκόσμια επιρροή της και να αυξήσει τις εργασίες 

της βιομηχανίας παραγωγής ταινιών οθόνης, καθώς και τον οικονομικό αντίκτυπο. 

Επιπλέον, η VICSCREEN θα εστιάσει στην υποστήριξη της πολυμορφίας στη βιομηχανία, τόσο 

μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, χωρίς αποκλεισμούς. Στις δράσεις της περιλαμβάνονται 

το νέο Ταμείο Παραγωγής της Βικτώρια, το οποίο θα προωθήσει την παραγωγή ταινιών, 

τηλεόρασης, διαδικτυακού και ψηφιακού περιεχομένου παιχνιδιών στην πολιτεία, και ένα νέο 

Πειραματικό Δημιουργικό Δωμάτιο, με την πρώτη προσέγγιση να επικεντρώνεται στο δράμα 

υψηλής ποιότητας. Καθώς ολοένα και περισσότερα έργα προωθούν τη συνεχή ανάπτυξη του 

εργατικού δυναμικού στην παραγωγή ταινιών, η επόμενη γενιά εργαζομένων της Βικτώρια στη 

βιομηχανία αυτή θα λάβει υποστήριξη από προγράμματα σταδιοδρομίας και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων για βασικούς δημιουργούς και προσωπικό, εστιάζοντας σε καινοτόμα στοιχεία, 

όπως οπτικά εφέ, παιχνίδια και κινούμενα σχέδια, καθώς και επιτόπιες δράσεις κατάρτισης. 

 



 

 

Προϋποθέσεις για καινοτομία και επιτυχία 

Στην πρακτική αυτή, είναι σημαντικό να υπάρχει η κατάλληλη χρηματοδότηση και 

χρονοδιάγραμμα, δεδομένης της μεγάλης κλίμακας της πρωτοβουλίας. Επιπλέον, είναι 

σημαντικό να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία και διασυνδέσεις για την προώθηση ενός τόσο 

μεγάλου προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη τοπικών, 

εθνικών και διεθνών εταιρειών στη βιομηχανία παραγωγής ταινιών. Επιπρόσθετα, η συνεχής 

ανάπτυξη, εξέλιξη και δημιουργικότητα είναι πολύ σημαντικές για τη διασφάλιση της επιτυχίας 

και της καινοτομίας αυτής της καλής πρακτικής, καθώς στοχεύει στη δημιουργία νέων 

εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών με νέα μέσα. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας 

(CSI). 

 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

 

1. Τι έμαθα για τις ανάγκες της βιομηχανίας παραγωγής ταινιών; 

2. Ποια είναι η κατάσταση της βιομηχανίας παραγωγής ταινιών στην Ευρώπη; 

3. Έχουμε παρόμοιες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη; 

 


