«Πολιτισμικές Συνέργειες»
Συνάντηση Πολιτισμού ΝΑ Ευρώπης
Υπουργοί Πολιτισμού
&
Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Μουσεία,
Καλλιτεχνικά και Δημιουργικά Δίκτυα

Με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Πολιτισμού της Αλβανίας κας Valbona Shujaku ,
του Υφυπουργού Πολιτισμού της Ρουμανίας κ. Michai Gherghe και της Σερβίας κ.
Dejan Maslikovic και του Γενικού Γραμματέα της Διεύθυνσης για την Πολιτιστική
Κληρονομιά του Μαυροβουνίου κ. Aleksandar Dajkovic πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ύστερα από πρωτοβουλία της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνης Ζορμπά, η «Συνάντηση Πολιτισμού» των
χωρών της ΝΑ Ευρώπης.
Στην τοποθέτησή της η κ. Ζορμπά αναφέρθηκε στα Βαλκάνια, τα οποία, όπως τόνισε
χαρακτηριστικά μπορεί να ήταν κάποτε πυριτιδαποθήκη πολέμων, αλλά τώρα
μπορούν να συνεργαστούν σε μια έκρηξη ιδεών, δημιουργικότητας και πολιτισμού.
Η Υπουργός Πολιτισμού επισήμανε ότι σε μια εποχή, με την άνοδο της ακροδεξιάς
στην Ευρώπη να κάνει φανερό το σκοτεινό πρόσωπο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο
δρόμος που χρειάζεται να ακολουθήσουμε είναι σαφής, είναι ο δρόμος της ειρήνης,
της φιλίας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συμπερίληψης και χαρακτήρισε σημείοσταθμό τη «Συνάντηση Πολιτισμού» καθώς συμβάλλει στη σύνδεση της πολιτικής
δημοκρατίας με την πολιτισμική δημοκρατία.
Στη «Συνάντηση Πολιτισμού» συμμετείχαν και οι Διευθυντές Μουσείων και
Πολιτιστικών Οργανισμών των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, η συμβολή των οποίων θα
είναι καθοριστική για το μέλλον των πολιτισμικών συνεργειών στο πεδίο της
μουσικής, των εικαστικών, των παραστατικών και των κινηματογραφικών τεχνών
καθώς και της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στόχος της «Συνάντησης Πολιτισμού» είναι η υπογραφή Κοινής Διακήρυξης των
συμβαλλομένων μελών που θα ορίζει παράλληλα τη σύσταση της «Επιτροπής για
Πολιτιστικούς Οργανισμούς & Μουσεία», αποτελούμενης από τους Διευθυντές όλων
των παρόντων συμβαλλόμενων μερών με τη δυνατότητα της διεύρυνσης μέσω της
συμμετοχής άλλων χωρών. Η Επιτροπή θα εργαστεί για την εφαρμογή της κοινής
Διακήρυξης και για την παρουσίαση δέσμης προτάσεων για τις
πολιτιστικές ανταλλαγές και τις συνέργειες, έτσι ώστε να παρουσιάσει
συγκεκριμένες προτάσεις στους Υπουργούς Πολιτισμού έως τον Σεπτέμβριο του
2019.
Σκοπός της Διακήρυξης είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου πολιτιστικής ανάπτυξης του
Ευρωπαϊκού Νότου που θα συμπεριλαμβάνει φιλοξενίες (residencies) και ανταλλαγή
για επαγγελματίες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και

καλλιτέχνες, καθώς και την ενθάρρυνση και υποστήριξη των συμπαραγωγών και της
καλλιτεχνικής συνεργασίας.
Στη «Συνάντηση Πολιτισμού» τόσο η Υπουργός Πολιτισμού όσο και οι ομόλογοί της
της των χωρών της ΝΑ Ευρώπης τόνισαν τη σημασία του σύγχρονου πολιτισμού και
την αναπτυξιακή του δύναμη και τέθηκε ως αρχικός στόχος η αξιοποίηση των ήδη
υπαρχόντων δικτύων στις περιοχές με την σταδιακή προσθήκη νέων στόχων και
μεθόδων συνεργασίας.
Ειδικότερα, τέθηκαν ζητήματα που θα συμπεριληφθούν στη δομημένη αρχιτεκτονική
των πολιτισμικών συνεργειών που θα επεξεργαστεί η Επιτροπή, που προβλέπει,
μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός summer school νέων καλλιτεχνών, καθώς και
πλατφόρμας θεσμών, καλλιτεχνών και events για το σύνολο των χωρών.
Επίσης, θα προταθεί και το άνοιγμα των συνεργειών των συμβαλλομένων χωρών –
μελών και σε άλλες χώρες, ενώ θα διευρυνθούν και οι δυνατότητες για creative hubs
σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο των hubs. Στην προσπάθεια αυτή σημαντικό
ρόλο θα διαδραματίσουν και διάφοροι τομείς του δημιουργικού πεδίου, όπως οι
δημιουργικές βιομηχανίες, με την δυνατότητα εργαλείων υποστήριξης και
χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
ενώ σημαντική θεωρείται η ανταλλαγή εμπειριών από ξένες κινηματογραφικές
παραγωγές και η στάθμιση κόστους- οφέλους.
Στη «Συνάντηση Πολιτισμού» παραβρέθηκε και η Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδια
για τη Μακεδονία- Θράκη Ελευθερία Χατζηγεωργίου, η οποία στην τοποθέτησή της
αναφέρθηκε στις προοπτικές που διανοίγονται από την αναβάθμιση των
διαβαλκανικών σχέσεων, οι οποίες είναι όχι μόνο ελπιδοφόρες αλλά και ουσιαστικές,
προσθέτοντας ότι οι εργασίες της συνάντησης θα προωθήσουν νέες πρωτοβουλίες,
νέες στρατηγικές πολιτισμικής συνεργασίας, νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που θα
φέρουν ακόμη πιο κοντά τους λαούς μας και θα διευρύνουν το ήδη θετικό κλίμα στην
πορεία των σχέσεών μας.

