1. Πιαίζηο οηθολοκηθού προγρακκαηηζκού
Γηα λα εμπγηαλζεί θαη λα κπεη ζε λέα θάζε ιεηηνπξγίαο ην ζύζηεκα
ππνζηήξημεο ηνπ ειεύζεξνπ ζεάηξνπ ζην ζύλνιό ηνπ, ε Οκάδα Eξγαζίαο
εθηηκά όηη πξέπεη λα ζηαζεξνπνηεζεί ν ρξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο ηεο
δηαδηθαζίαο ησλ επηρνξεγήζεσλ (από ηελ πξνθήξπμε σο ηελ εθηακίεπζε
ηεο ηειεπηαίαο δόζεο) ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο. Μ’ απηό ηνλ
ηξόπν, νη αηηνύληεο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηακνξθώλνπλ εγθαίξσο
ηνλ θαιιηηερληθό πξνγξακκαηηζκό ηνπο θαη λα ηνλ ηεξνύλ κε ζπλέπεηα.
2. Η λοκηθή κορθή ηωλ επητορεγούκελωλ θορέωλ
Σήκεξα, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα επηρνξεγεζεί θνξέαο πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ζεαηξηθό ρώξν, είλαη λα έρεη ηε κνξθή αζηηθήο
κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο. Εξεπλάηαη θαηά πόζνλ είλαη ζθόπηκν λα
δηαηεξεζεί ε ελ ιόγσ πξνϋπόζεζε, ε νπνία ζηελ πξάμε έρεη απνδεηρζεί
ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή γηα ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ. Γηα λα
επλνεζεί ε αλάπηπμε λέσλ δπλάκεσλ θαη εγρεηξεκάησλ θαζώο θαη νη
ζπκπξάμεηο αλεμάξηεησλ θαιιηηερλώλ, πξνηείλεηαη λα εμεηαζηεί έλα λέν
λνκηθό πιαίζην πνπ ζα επηηξέπεη θαη ζε θπζηθά πξόζσπα λα θαηαζέηνπλ
αηηήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο παξαζηάζεηο/δξάζεηο.
3. Η ζσγθέληρωζε ηες θαιιηηετληθής δραζηερηόηεηας ζηελ
Αζήλα
Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρνξεγνύκελσλ ζηάζσλ ή ζρεκάησλ
δξαζηεξηνπνηείηαη θαιιηηερληθά ζηελ Αζήλα. Ελόςεη ηεο αδήξηηεο
αλάγθεο λα ππάξμεη κία «ζεαηξηθή απνθέληξσζε», εμεηάδεηαη θαηά
πόζνλ ζα ήηαλ ζθόπηκν λα ηεζεί, σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηρνξήγεζε
ελόο θνξέα, ε παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ηνπ θαη ζηελ πεξηθέξεηα.
4. Πιεζωρηζκός ζεαηρηθώλ οκάδωλ θαη ποισδηάζπαζε δσλάκεωλ
Με δεδνκέλν ηνλ πιεζσξηζκό παξαζηάζεσλ ζηελ Αζήλα, είλαη απ’ όιεο
ηηο απόςεηο ζεκηηή (ελδερνκέλσο θαη ζθόπηκε) ε ζπλέλσζε ζρεκάησλ
θαη θαιιηηερλώλ. Γη’ απηό πξνηείλεηαη ε διεύρυνζη ηων καηηγοριών πνπ
δηθαηνύληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε επηρνξήγεζεο αιιά θαη ησλ ηύπσλ ησλ
πξνηάζεσλ πνπ κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ, ώζηε λα εληζρπζνύλ νη
θαιιηηερληθέο ζπκπξάμεηο θαη ηα δίθηπα ζρεκάησλ αιιά θαη ν,
παξάιιεινο κε ηε ζεαηξηθή παξαγσγή, ρώξνο ηεο έξεπλαο, ηεο ππνδνρήο
θαη δηακόξθσζεο λέσλ ηάζεσλ, ηεο δηάδξαζεο κε ην εμσηεξηθό.
Πξνηείλεηαη αθόκε έλα ζύζηεκα αμηνιόγεζεο πνιιαπιώλ θξηηεξίσλ,
θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ ζα παίξλεη ζπγθεθξηκέλε πνζόζησζε, ε νπνία ζα

απμνκεηώλεηαη θαη’ έηνο αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο πνιηηηθήο ηνπ
ΥΠ.ΠΟ.Τ. γηα ην ζέαηξν. Μ’ απηό ηνλ ηξόπν ζα εμαζθαιίδεηαη
κεγαιύηεξε «αληηθεηκεληθόηεηα» θαηά ηε θάζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ
θαηαηεζεηκέλσλ πξνηάζεσλ.
Τν δίιεκκα «πνιιά ζε ιίγνπο ή ιίγα ζε πνιινύο» πνπ επαλεξρόηαλ ζηηο
ζπζθέςεηο ησλ επηηξνπώλ γηα ηηο επηρνξεγήζεηο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ
ηειεπηαία δεθαπεληαεηία, έρεη μεπεξαζηεί από ηελ ίδηα ηε ζεαηξηθή
πξαγκαηηθόηεηα (είλαη εληππσζηαθή ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία αλαδύνληαη
ζπλερώο λέα ζρήκαηα). Τν ζεκεξηλό ζηνίρεκα είλαη ε εμεύξεζε ηνπ
ζεκείνπ ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ αλάγθε γηα ππνζηήξημε ησλ
εδξαησκέλσλ ζρεκάησλ αιιά θαη γηα δεκηνπξγία ππνδνκώλ γηα ηελ
αλάδεημε θαη θπθινθνξία ησλ πην δπλακηθώλ θαη ππνζρόκελσλ λέσλ
θαιιηηερλώλ, νκάδσλ, ζπκπξάμεσλ (αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη γεληάο).
5. Το πρόβιεκα ηες ζεαηρηθής ζηέγες
Πνιιέο, ηδίσο λέεο ή πξσηνεκθαληδόκελεο, ζεαηξηθέο νκάδεο
αληηκεησπίδνπλ κεγάιε δπζθνιία ζηελ πξνζπάζεηα λα «ζπλαληεζνύλ»
κε ην θνηλό, ιόγσ ηνπ πςεινύ θόζηνπο ελνηθίαζεο ζεαηξηθήο ζηέγεο.
Τίζεηαη ην εξώηεκα θαηά πόζνλ ζα ήηαλ ζθόπηκν κέξνο ησλ
επηρνξεγήζεσλ ηνπ ειεύζεξνπ ζεάηξνπ λα ιακβάλεη ηε κνξθή
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πξνο ηηο ελ ιόγσ νκάδεο (ι.ρ. επηδόηεζεο
ελνηθίνπ), ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε από κέξνπο ηνπο εμεύξεζε ζεαηξηθήο
ζηέγεο. Αθόκε εμεηάδεηαη ην ελδερόκελν δεκηνπξγίαο ελόο πνιπρώξνπ
ζε αθίλεην πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην ίδην ην Υπνπξγείν, ζηνλ νπνίν ζα
κπνξνύζαλ λα παξνπζηάδνληαη νη εθάζηνηε θαηαηηζέκελεο θαιιηηερληθέο
πξνηάζεηο θαηόπηλ αμηνιόγεζεο.
6. Η δσζθοιία πρόζβαζες ζηε δηεζλή ζθελή. Το δήηεκα ηες
θηλεηηθόηεηας ηωλ ειιεληθώλ ζεαηρηθώλ ζτεκάηωλ εθηός
ζσλόρωλ
Η ειιεληθή ζεαηξηθή παξαγσγή, όπσο θαη ε ζύγρξνλε ειιεληθή
δεκηνπξγία ζην ζύλνιό ηεο, πξέπεη λα εμαρζεί ζηελ Επξώπε θαη ηνλ
θόζκν, ώζηε λα πεξηνξηζηεί ην ηξέρνλ θαζεζηώο θαιιηηερληθώλ έξγσλ
πνπ παξάγνληαη γηα «εζσηεξηθή θαηαλάισζε». Εηδηθά ζηνλ ρώξν ηνπ
ζεάηξνπ, κε δεδνκέλε ηε δπζθνιία πξόζβαζεο ησλ ειιεληθώλ ζεαηξηθώλ
ζρεκάησλ ζηε δηεζλή ζθελή θαη ηελ πεξηνξηζκέλε θηλεηηθόηεηα
κεκνλσκέλσλ θαιιηηερλώλ ή ζηάζσλ εθηόο ζπλόξσλ, εμεηάδνληαη νη
ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ην ΥΠ.ΠΟ.Τ. ζα κπνξνύζε λα παξέκβεη δξαζηηθά
ώζηε λα γίλεη γλσζηό θαη εθηόο επηθξάηεηαο ην πςειώλ πνηνηηθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ζέαηξν πνπ παξάγεηαη ζηε ρώξα καο. Καη βεβαίσο λα

εληαρζνύλ θαη νη Έιιελεο δεκηνπξγνί ηνπ ζεάηξνπ ζην δίθηπν θαη ζηνλ
δηάινγν ησλ, Επξσπαίσλ θαηαξρήλ, ζπλαδέιθσλ ηνπο.

