RESEARCH + STRATEGY

Το έναυσμα για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας
δόθηκε από την παρατήρηση των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες εν μέσω πανδημίας
αναφορικά με το μέλλον της τέχνης, των
ζωντανών θεαμάτων και το μέλλον των ίδιων των
επαγγελματιών του χώρου. Βλέπαμε ότι υπήρχαν
πολλά αναπάντητα ερωτήματα και υποθέσεις στα
οποία η έρευνα θα μπορούσε ίσως να δώσει μία
κατεύθυνση.

Στην ανάγκη από την πλευρά μας ως Long Lust να
βοηθήσουμε και να προσφέρουμε, προτείναμε σε
μία ομάδα ανθρώπων του χώρου να
συνεργαστούμε και να διερευνήσουμε ποια είναι η
στάση και η διάθεση του κοινού απέναντι στα
θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες της
τέχνης και πώς οι θεατές αξιολογούν τυχόν
εναλλακτικές ιδέες για το μέλλον αυτής.

Λόγω και της ταυτότητας της ομάδας των
καλλιτεχνών με τους οποίους συνεργαστήκαμε,
τελικά αποφασίστηκε να επικεντρωθoύμε στα
ζωντανά θεάματα και στο πώς αυτά θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον
υπό τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται.
Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν μεγάλη και
ένθερμη κι ελπίζουμε τα ευρήματα να
περιγράφουν αποτελεσματικά τη διάθεση του
κοινού και να είναι τελικά χρήσιμα και ουσιαστικά.
Καλή ανάγνωση.
thelonglust.com

Η έρευνα διεξήχθη με τη μορφή
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου
την περίοδο 24 – 26 Μαΐου 2020.
Η πλειοψηφία των ερωτήσεων
ήταν ποσοτικού χαρακτήρα και
υπήρχαν και κάποιες ανοιχτές
ερωτήσεις, ποιοτικής φύσης.
Η μέση διάρκεια συμπλήρωσης
του ερωτηματολογίου ήταν 14
λεπτά.

Το δείγμα ήταν ο γενικός πληθυσμός, δεν υπήρχαν quotas ή screen out ερωτήσεις.
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 2.077 συμμετοχές.
Το 29% των ανθρώπων που πήραν μέρος εργάζονται στο χώρο των ζωντανών
θεαμάτων, κάτι που οπωσδήποτε δεν αντιπροσωπεύει το γενικό πληθυσμό.
Επιπλέον, σε κάποιες ερωτήσεις οι απαντήσεις των εργαζομένων στο χώρο
συγκέντρωναν πιο υψηλά ποσοστά στις ακραίες τιμές. Για αυτό το λόγο η κύρια
ανάλυση των ευρημάτων στηρίχτηκε στις απαντήσεις του γενικού κοινού (σύνολο
1.475 ερωτώμενοι) και όπου είναι χρήσιμο αναφέρονται διαφορές στις απόψεις με
τους εργαζόμενους στο χώρο.
Επίσης λόγω τoυ περιεχομένου του ερωτηματολογίου και του τρόπου που διανεμήθηκε,
μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα
ζωντανά θεάματα και πηγαίνουν σχετικά συχνά σε αυτά. Αυτό πρέπει να το έχουμε
υπόψη μας όταν ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα και συμπεράσματα αυτής της έρευνας.
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Tα ζωντανά θεάματα έχουν λείψει πολύ στον κόσμο, ιδιαίτερα το μοναδικό
συναίσθημα επαφής, επικοινωνίας κι αλληλεπίδρασης που δημιουργείται
μεταξύ καλλιτεχνών και θεατών το οποίο, όπως πολλοί αναφέρουν, δύσκολα
βιώνεται με κάποιον άλλο τρόπο.
Το 76% δηλώνει διατεθειμένο να πάει σε κάποια ζωντανή συναυλία/
παράσταση το διάστημα 15 Ιουλίου – 15 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα το
52% υποστηρίζει ότι σκοπεύει γενικότερα να πηγαίνει σε αυτές με την ίδια
συχνότητα με την οποία πήγαινε προ πανδημίας.
Η μεγάλη πλειοψηφία επίσης νιώθει ασφαλής να πάει σε κάποια
συναυλία/παράσταση εφόσον αυτές επιτραπούν.
Tο κοινό δεν απαιτεί κάποια επιπλέον αυστηρά υγειονομικά μετρά ως εχέγγυα
ασφάλειας για τα ζωντανά θεάματα όπως βλέπουμε να συμβαίνει άλλωστε και
με άλλες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής (π.χ. εστίαση, διασκέδαση).
Η ιδέα της διεξαγωγής των θεαμάτων σε δημόσιους χώρους (π.χ. πάρκα,
πλατείες, κεντρικοί δρόμοι), σε μη παραδοσιακούς χώρους (π.χ. λιμάνια,
ύπαιθρο, βιομηχανικά κτίρια) αλλά και τα site specific θεάματα έχουν
ιδιαίτερα θετική αποδοχή. Από τη μία οι ανοιχτοί, μεγάλοι χώροι απαντάνε
στην ανάγκη του κόσμου για αίσθηση ασφάλειας κατά την παρακολούθηση
και από την άλλη αυτές οι εναλλακτικές ιδέες προσφέρουν μία νέα εμπειρία
θέασης και συμμετοχής που το κοινό δείχνει να την επιθυμεί.

Οι online συναυλίες/παραστάσεις
είχαν ανταπόκριση κατά το
διάστημα της καραντίνας
και το σημαντικότερο αντιληπτό
πλεονέκτημά τους είναι ότι
έδωσαν την ευκαιρία στον κόσμο
να δει θεάματα και καλλιτέχνες
που δεν θα είχε τη δυνατότητα
να παρακολουθήσει διαφορετικά.
Παρόλα αυτά η συντριπτική
πλειοψηφία θεωρεί ότι η online
εμπειρία υστερεί της ζωντανής
και δεν είναι ένα ικανό
υποκατάστατό της. Εάν όμως το
online περιεχόμενο έχει κάποιο
αποκλειστικό χαρακτήρα (π.χ.
πρώτη μετάδοση, αποκλειστική
διάθεση) το 71% του δείγματος
δηλώνει ότι θα πλήρωνε για μία
τέτοια υπηρεσία, με την
πλειοψηφία να είναι διατεθειμένη
να πληρώσει από 1 μέχρι 5 ευρώ.

Αναφορικά με το ρεπερτόριο στο θέατρο, το κοινό
δεν δείχνει να επιθυμεί να δει έργα που βασίζονται
στην εμπειρία της πανδημίας και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Η πλειοψηφία θα ήθελε το ρεπερτόριο
να μη μεταβληθεί σε σχέση με το πώς ήταν πριν την
υγειονομική κρίση κι ακολουθεί η προτίμηση σε
σύγχρονα έργα κοινωνικού και πολιτικού
περιεχομένου. Υπογραμμίζεται κι εδώ η ανάγκη μας
για μία αίσθηση «κανονικότητας», ανάγκη που πολλές
έρευνες έχουν καταδείξει, ενώ παράλληλα θέλουμε
το θέατρο κι η τέχνη γενικότερα να μας βοηθήσει να
κατανοήσουμε το παρόν αλλά όχι απαραίτητα με
περιεχόμενο «πανδημικό».
Τέλος, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι την
απασχολεί το πώς έχουν επηρεαστεί οι εργαζόμενοι
στην τέχνη από την παρούσα κατάσταση. Θεωρούν
ότι η πολιτεία δεν έχει κάνει αρκετά ώστε να στηρίξει
τον κλάδο ενώ οι ίδιοι είναι πρόθυμοι να συνδράμουν
οικονομικά μέσω κινήσεων όπως crowdfunding ή
κάποιου «τέλους υποστήριξης» στην τιμή του
εισιτηρίου.

Πόσο σας έχουν λείψει γενικά οι ζωντανές
συναυλίες/παραστάσεις στο διάστημα της
απαγόρευσής τους λόγω πανδημίας;

Η έρευνα κατέδειξε ξεκάθαρα ότι τα ζωντανά
θεάματα μας έχουν λείψει ουσιαστικά. Η εικόνα αυτή
μάλιστα αντιπροσωπεύει όλο το δείγμα, ανεξάρτητα
από την ηλικία του κοινού ή τον τόπο κατοικίας του.
H αλληλεπίδραση, η επαφή, η επικοινωνία, η αίσθηση
συλλογικότητας είναι αυτά που έλλειψαν περισσότερο
την περίοδο της απαγόρευσης των ζωντανών
θεαμάτων. Όπως πολλοί ερωτώμενοι περιέγραψαν,
τα ζωντανά θεάματα προσφέρουν ένα συναίσθημα
μοναδικό που δεν μπορεί να βιωθεί με κάποιο
διαφορετικό τρόπο.
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Μου έλειψε η επαφή µε τους καλλιτέχνες, γιατί µετά από
µια καλή συναυλία/παράσταση ένιωθα ένα ξεχωριστό
αίσθηµα ευφορίας και οι µετέπειτα συζητήσεις µε φίλους.
Η συµµετοχή
όλων των
αισθήσεών
µου, επειδή
τίποτα δεν
συγκρίνεται µε
µία ζωντανή
παράσταση.

Το να νιώθουµε κάτι κοινό
όλοι µαζί, το να µπορεί να
αγγίξει η ψυχή µου κάτι
υψηλό. Το να είµαι
άνθρωπος.
Τα συναισθήµατα, το σύντοµο
ταξίδι που πηγαίνεις µέσα από
αυτά!

Η σκέψη αυτή µε τροµάζει
και µε θλίβει αφάνταστα.
Χάλια, η τέχνη είναι
απαραίτητο συστατικό
στη ζωή.

Αυτή ήταν η πιο συχνή
απάντηση στην ερώτηση
«Πώς θα νιώθατε αν δεν
γινόταν καμμία ζωντανή
συναυλία/παράσταση για τα
επόμενα 2 χρόνια;»
Μία σίγουρα υποθετική και
ίσως προβοκατόρικη ερώτηση
που σκοπό είχε να κατανοήσει
την ένταση των συναισθημάτων
του κοινού στη σχέση του με τα
ζωντανά θεάματα.
Είναι ξεκάθαρο ότι τις
συναυλίες και τις παραστάσεις
τις έχουμε ανάγκη, δεν
θεωρούνται «πολυτέλεια» ούτε
απλά μία «διασκέδαση».

Τροµοκρατηµένη
µόνο που το
διάβασα. Χωρίς
τέτοιες εµπειρίες
δε νοµίζω ότι η
ζωή µου θα είχε
την ιδιά ποιότητα.
Μοναξιά και δυστυχία.
Όχι µόνο προσωπική, που
δεν θα µπορώ να πηγαίνω,
αλλά συλλογική, καθώς
χάνεται ένα τόσο όµορφο
και δηµιουργικό κοµµάτι
της ζωής µας.

Σχεδόν ο ένας στους δύο δηλώνει ότι σίγουρα θα πάει σε συναυλίες/παραστάσεις το διάστημα 15 Ιουλίου – 15 Σεπτεμβρίου και
o ένας στους τρεις δηλώνει ότι μάλλον θα πάει. Μάλιστα οι θεατές που ζουν εκτός Αθηνών είναι συγκριτικά σε μεγαλύτερο βαθμό
θετικοί ότι θα πάνε σε κάποιο ζωντανό θέαμα σε αυτή την περίοδο.
Το πιο σημαντικό κριτήριο για να αποφασίσει ο κόσμος να πάει σε μία συναυλία/παράσταση είναι αυτές να αρχίσουν να επιτρέπονται.
Η ύπαρξη υγειονομικού πρωτοκόλλου το οποίο θα τηρείται αυστηρά έρχεται δεύτερο σε σημαντικότητα ως προϋπόθεση
παρακολούθησης και ακολουθεί η διεξαγωγή των συναυλιών/παραστάσεων σε μεγάλους ανοιχτούς χώρους με σχετικά λίγο κόσμο.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο προγραμματισμό από τις 15 Ιουλίου θα ξεκινήσουν κάποια ζωντανά θεάματα σε ανοιχτούς χώρους.
Πόσο πιθανό είναι να παρευρεθείτε σε ένα από αυτά στο διάστημα 15 Ιουλίου – 15 Σεπτεμβρίου;
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Το 52% δηλώνει ότι θα πηγαίνει στα ζωντανά θεάματα όσο και
πριν και το 26% δηλώνει ότι θα πηγαίνει λίγο λιγότερο από πριν.
Αν και αυτές οι απαντήσεις είναι ουσιαστικά υποθέσεις,
δηλώνουν ξεκάθαρα την πρόθεση που έχει το κοινό να μη
μειώσει δραματικά τη συχνότητα επίσκεψής του.
Η ανάγκη για θεάματα είναι ζωντανή και ο κόσμος δεν
βλέπει σημαντικά υγειονομικά εμπόδια στην παρακολούθησή
τους εφόσον αυτά θα επιτρέπονται.

To κοινό αξιολογεί πολύ θετικά την ιδέα να δοθεί περισσότερος δημόσιος χώρος
για τη διεξαγωγή θεαμάτων. Εξίσου ενθαρρυντική είναι και η ανταπόκριση στην
ιδέα να χρησιμοποιηθούν λιγότερο συμβατικοί χώροι.
Και η πρόταση των site specific θεαμάτων κρίνεται θετικά αν και όχι στον ίδιο βαθμό.
Να σημειωθεί ότι η ιδέα της μείωσης της χρονικής διάρκειας των συναυλιών/
παραστάσεων ώστε να είναι πιο ασφαλής η θέασή τους δεν είναι κάτι που οι
ερωτώμενοι θα ήθελαν να δουν να συμβαίνει.
Tο κοινό είναι ανοιχτό σε νέες ιδέες που θα του επιτρέψουν να παρευρεθεί σε
ζωντανά θεάματα υπό τους παρόντες περιορισμούς αλλά και θα το προσκαλέσουν
να εκτεθεί σε νέες εμπειρίες που ίσως δεν είχε προ πανδημίας.
Επιπλέον η χρήση ανοιχτών χώρων απαντάει και στην ανάγκη για ασφαλέστερη
θέαση και συμμετοχή.

Υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να προσαρμοστούν οι ζωντανές παραστάσεις στο
άμεσο μέλλον. Πείτε μας κατά πόσο σας αρέσουν αυτές οι ιδέες ως θεατές ή όχι.
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1: Δεν μου αρέσει καθόλου
αυτή η εναλλακτική & δεν
με αφορά ως θεατή

Θα δοθεί περισσότερος δημόσιος
χώρος στα ζωντανά θεάματα (π.χ.
πάρκα, δημόσια κτίρια, πλατείες,
κεντρικοί δρόμοι κτλ).

5: Μου αρέσει πολύ
αυτή η εναλλακτική
& με αφορά ως θεατή

Οι συναυλίες/παραστάσεις θα
γίνονται και σε χώρους που δεν
είναι παραδοσιακά
συναυλιακοί/θεατρικοί όπως
βιομηχανικά κτίρια, λιμάνια,
πλατείες, στο ύπαιθρο κλπ.
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Θα αυξηθούν τα site specific
θεάματα (θεάματα σε μη
θεατρικούς και μη συναυλιακούς
χώρους, που αποδεσμεύουν τους
καλλιτέχνες από τη συμβατική
σκηνική ερμηνεία και η
δημιουργία προκύπτει από το
διάλογο με τον εκάστοτε χώρο).
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Φαίνεται ότι το κοινό δεν δικαιολογεί ενδεχόμενη αύξηση στην τιμή
του εισιτηρίου για να καλυφθεί η χαμηλότερη, λόγω μέτρων, πληρότητα.
Το 42% δηλώνει ότι μία τέτοια κίνηση θα τους απέτρεπε από το να
παρακολουθήσουν μία συναυλία/παράσταση. Σε μία περίοδο όπου τα
εισοδήματα έχουν πληγεί είναι αναμενόμενο και το κοινό να αντιδρά
σε μία αύξηση της τιμής του εισιτηρίου. Δεν είναι λίγοι αυτοί που
υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε η Πολιτεία να επιδοτήσει μία τέτοια
κίνηση και όχι να επιβαρυνθούν οι θεατές. Επιπλέον αρκετοί αναφέρθηκαν
στην ανάγκη να μειωθούν οι τιμές των εισιτηρίων ώστε να είναι πιο
προσιτές σε μεγαλύτερο κοινό, ιδιαίτερα στην παρούσα κατάσταση.

Η πρόταση του να φοράνε υποχρεωτικά όλοι οι θεατές μάσκα θα απέτρεπε
το 46% του κοινού από το να τις παρακολουθήσει.
Τα υπόλοιπα μέτρα που συζητήθηκαν στην έρευνα, η υποχρεωτική απόσταση
μεταξύ των θεατών, η υποχρεωτική απόσταση μεταξύ των καλλιτεχνών στη
σκηνή και η διεξαγωγή των θεαμάτων μόνο σε χώρους άνω των 300 ατόμων
δεν κρίνονται ως ιδιαίτερα αποτρεπτικά.
Επιβεβαιώνεται αυτό που είδαμε και προηγουμένως, η ανάγκη των θεατών για
συμμετοχή κι αλληλεπίδραση φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη από τους
περιορισμούς που τα υγειονομικά μέτρα ενδέχεται να φέρουν.

Το 31% του δείγματος παρακολούθησε τουλάχιστον 5 online
συναυλίες/παραστάσεις το τελευταίο 3μηνο και το 47% παρακολούθησε 1-4.
Αυτό με το οποίο συμφωνεί η πλειοψηφία των ερωτώμενων είναι ότι μέσω των
online προβολών εκτέθηκαν σε καλλιτέχνες/θεάματα που υπό κανονικές
συνθήκες δεν θα είχαν την ευκαιρία να το κάνουν. Μάλιστα οι θεατές ηλικίας
18-29 αξιολογούν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της online παρακολούθησης
λίγο πιο θετικά από τα υπόλοιπα ηλικιακά γκρουπ. Αρκετοί παρακολούθησαν
παραστάσεις από το εξωτερικό που δεν θα μπορούσαν να έχουν δει
διαφορετικά και το ίδιο ισχύει και για αυτούς που ζουν εκτός Αθηνών και είδαν
συναυλίες/παραστάσεις στις οποίες λόγω απόστασης δεν θα είχαν πρόσβαση.

Η έρευνα επίσης δείχνει ότι υπάρχει μία θετική συσχέτιση
μεταξύ της συχνότητας επίσκεψης στα ζωντανά θεάματα και
της συχνότητας παρακολούθησης online θεαμάτων.
Αυτοί που είδαν περισσότερο online θεάματα είναι αυτοί που
πήγαιναν περισσότερο σε συναυλίες και παραστάσεις πριν την
πανδημία.
Μία ένδειξη ότι στη συγκεκριμένη περίοδο τα online θεάματα
προσέλκυσαν περισσότερο υπάρχοντες παρά νέους θεατές.

Από την έρευνα είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι για το κοινό,
ανεξαρτήτως ηλικίας, η εμπειρία της online παρακολούθησης
υστερεί της ζωντανής όπως την ξέρουμε.
Η μεγάλη πλειοψηφία δεν πιστεύει ότι η online παρακολούθηση
σου επιτρέπει να δεις λεπτομέρειες της παράστασης ή ότι είναι
ένα ικανό υποκατάστατο της ζωντανής θέασης.
Το 49% άλλωστε Διαφωνεί και Μάλλον διαφωνεί ότι θα συνεχίσει
να βλέπει παραστάσεις online όταν αρχίσουν να επιτρέπονται τα
ζωντανά θεάματα.

Ακολουθούν κάποιες περιγραφές σχετικά με τις online παραστάσεις. Για κάθε μία θα θέλαμε να μας πείτε κατά
πόσο συμφωνείτε ή όχι με αυτά που δηλώνει

1

2

3

4

5

1: Διαφωνώ απόλυτα

Μέσω των online παραστάσεων εκτέθηκα
σε καλλιτέχνες/θεάματα που δεν θα είχα
παρακολουθήσει υπό κανονικές συνθήκες.
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40%

5

5: Συμφωνώ απόλυτα

Θεωρώ ότι τα online θεάματα θα είναι ένα ικανοποιητικό και ισάξιο
υποκατάστατο των ζωντανών συναυλιών/παραστάσεων στο άμεσο μάλλον.
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61%

26%

21%

Στις online συναυλίες/παραστάσεις μπορεί
κανείς να βιώσει σημαντικές λεπτομέρειες
που χάνονται στη ζωντανή παρακολούθηση.
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25%

28%

Θα συνεχίσω να βλέπω συναυλίες/παραστάσεις online κι όταν ξεκινήσουν
τα ζωντανά θεάματα.
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21%

28%

23%

23%

5%

Δυστυχώς, αν και εκτιμώ την προσπάθεια που έγινε από καλλιτέχνες
και ομάδες να υπάρχει προβολή παραστάσεων και Live από σπίτια
καλλιτεχνών, το συναίσθημα που έχεις όταν βλέπεις μια παράσταση
ή μια συναυλία δεν μπορεί να συγκριθεί.
Να περιμένεις να ακούσεις το 3ο κουδούνι, να κάθεσαι στο πάτωμα
πίνοντας μπύρα και να κοιτάς το κούρδισμα των οργάνων πριν
αρχίσει η συναυλία, να τραγουδάς αγκαλιά με τους φίλους σου, να
βλέπεις την ένταση των σωμάτων στη σκηνή, το χειροκρότημα, το
κλασσικό ποτό και οι ατέλειωτες συζητήσεις μετρά την παράσταση.
Οι ήρωες είναι πλέον δικοί σου άνθρωποι, τα τραγούδια που
άκουσες έχουν σιγουρά γραφτεί για σένα... Ψυχική ανάταση.

Το 45% του κοινού θα δεχόταν να πληρώσει για να έχει
πρόσβαση σε αποκλειστικό online περιεχόμενο και οι
περισσότεροι θα πλήρωναν 1-5€ για μία τέτοια υπηρεσία.
Μάλιστα οι εκτός Αθηνών θεατές είναι συγκριτικά πιο
θετικοί στο να πληρώσουν 6-10€ και αυτό ίσως
υπογραμμίζει μία ουσιαστική ανάγκη που μπορεί να
καλύψει η online προβολή θεαμάτων.
Ένα 44% επίσης θα δεχόταν να εκτεθεί σε διαφημίσεις
ώστε να έχει δωρεάν πρόσβαση σε online θεάματα που
τους ενδιαφέρουν.
Εξάλλου υπάρχει κι ένα 28% του δείγματος που δηλώνει
ότι θα συνεχίσει να βλέπει online συναυλίες/παραστάσεις
κι όταν αρχίσουν να επιτρέπονται τα ζωντανά θεάματα.
Παρόλο που η online εμπειρία γενικά θωρείται ότι
υστερεί της ζωντανής παρακολούθησης υπάρχουν
δυνατότητες να προσφερθεί περιεχόμενο που θα κινήσει
το ενδιαφέρον και θα μπορέσει να αποφέρει έσοδα είτε
μέσω εισιτηρίου είτε μέσω διαφήμισης. Υπάρχει άλλωστε
από ότι φαίνεται κοινό το οποίο θα ενδιαφέρεται ενεργά
για online συναυλίες και παραστάσεις και στο μέλλον.

Θα ήμουν διατεθειμένος/η να πληρώσω κάποιο ποσό για να έχω ειδική
πρόσβαση σε online περιεχόμενο παραστάσεων / συναυλιών
(π.χ. πρώτη προβολή, αποκλειστική παράσταση, αποκλειστική διάθεση κλπ.)
15%
Διαφωνώ
απόλυτα

22%
Μάλλον
Διαφωνώ

20%
Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

31%
Μάλλον
συμφωνώ

14%
Συμφωνώ
απόλυτα

Τι ποσό κατά μέσο όρο θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε για
να έχετε αποκλειστική πρόσβαση σε μία online συναυλία/παράσταση
που σας ενδιαφέρει;
29%

38%

24%

7%

2%
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6-10€

11-15€

16€+

Η έκθεση σε διαφημίσεις είναι κάτι που θα δεχόμουν για να έχω
δωρεάν πρόσβαση σε online περιεχόμενο παραστάσεων / συναυλιών
που με ενδιαφέρουν.
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Έχει ενδιαφέρον ότι η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει πως δεν θα ήθελε να μεταβληθεί η φύση του ρεπερτορίου στο θέατρο μεταξύ προ και μετά
πανδημίας. Η υπόθεση ότι ο κόσμος θα έχει διάθεση για έργα που αναπαράγουν την παρούσα κατάσταση δεν φαίνεται να ισχύει. Από τη μία
πλευρά αυτό δείχνει την ανάγκη μας για μια αίσθηση «κανονικότητας», κάτι που έχουν υποδείξει διάφορες έρευνες ανεξαρτήτως της αγοράς
που μελετούν. Από την άλλη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κοινό δεν έλκεται από την ιδέα να παρακολουθήσει στο θέατρο τόσο σύντομα
κάτι που και το ίδιο έχει βιώσει με ένταση και δυσκολία.
Παράλληλα όμως το κοινό δεν δηλώνει ότι θα ήθελε να δει πιο πολλές κωμωδίες ή ψυχαγωγικό περιεχόμενο όπως θα μπορούσε να υποθέσει
κάποιος. Δεύτερο σε προτίμηση έρχεται το ρεπερτόριο με σύγχρονα έργα κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου. Διαφαίνεται ότι το κοινό έχει
ανάγκη μέσω του θεάτρου, αλλά και της τέχνης γενικότερα, να κατανοήσει την παρούσα πραγματικότητα αλλά δεν θα ήθελε αυτό να γίνει
με μία προσέγγιση "πανδημική".

Θα ήθελα έργα που να αναδεικνύουν προβλήµατα
κοινωνικοπολιτικά, αλλά να προτείνουν και διέξοδο.
Να προβληµατίζουν για το πώς µπορούµε να ζήσουµε
καλύτερα.

Άξιο αναφοράς είναι ότι συγκριτικά με το γενικό
κοινό οι καλλιτέχνες επιθυμούν σε μικρότερο
βαθμό να παραμείνει το ρεπερτόριο ίδιο με πριν
(43% έναντι 62%). Αυτό που πολλοί άνθρωποι του
χώρου αναφέρουν είναι ότι θα ήθελαν ρεπερτόριο
με ποιότητα και ουσία ανεξαρτήτως εποχής ή μορφής,
που θα αφορά πιο ουσιαστικά και πιο ευρεία το κοινό.
Για κάποιους καλλιτέχνες η παρούσα κρίση είναι μία
καλή αφορμή για να βελτιώσει ο χώρος τα κακώς
κείμενα του παρελθόντος τόσο σε δημιουργικό όσο
και σε εργασιακό επίπεδο.

Θα ήθελα το ρεπερτόριο, όποιο
κι αν είναι αυτό, να το έχουν
διαλέξει οι συντελεστές µε
αγάπη. Να έχουν κάτι να πουν,
να έχουν λόγο να ανέβουν στη
«σκηνή» και να µοιραστούν µια
ιστορία. Αν αυτή θα ειπωθεί
κλασικά, µε site-specific µέσα ή
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
δε µε νοιάζει. Αυτό που δεν θα
αντέξω είναι να πήξουµε σε
«ιστορίες καραντίνας» και σε
αρπαχτές και προχειρότητες
απλά και µόνο για να υπάρχει
«δουλίτσα».

Περισσότερα
ερευνητικά έργα
µε εναλλακτική
προσέγγιση ως
προς τη
διαδικασία
δηµιουργίας και
όχι τόσο ως προς
το καλλιτεχνικό
θέµα και τρόπους
να µεγαλώσει η
απεύθυνση του
θεάµατος σε πολύ
ευρύτερα κοµµάτια
της κοινωνίας.

Θα ήθελα έργα που ανταποκρίνονται στην
καλλιτεχνική ανάγκη και αναζήτησή του
εκάστοτε δηµιουργού την συγκεκριµένη
στιγµή κι ας έχουν οποιαδήποτε φόρµα.
Κι ας ανήκουν σε οποιοδήποτε είδος.
Αρκεί να είναι πηγαία, εµπνευσµένα
και ειλικρινή.

Το 95% του κοινού γενικά συμφωνεί ότι τους απασχολεί ουσιαστικά το πώς επηρεάζονται οι καλλιτέχνες από την παρούσα κατάσταση.
Η πλειοψηφία επίσης θα συμφωνούσε να μπει κάποιο μικρό τέλος στα εισιτήρια των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αυξάνοντας αντίστοιχα
την τιμή τους, ώστε να στηριχτεί ο χώρος της τέχνης και των καλλιτεχνών ή να συνδράμει οικονομικά ώστε να υποστηρίξει τους
καλλιτέχνες (π.χ. συγκεκριμένες ομάδες, θέατρα κτλ. μέσω crowdfunding).
Αν και, όπως είδαμε προηγουμένως, η αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου για να καλυφθεί η χαμηλότερη πληρότητα δεν είναι μία κίνηση
που έχει γενική αποδοχή, το κοινό είναι πιο θετικό στο να υποστηρίξει οικονομικά τους καλλιτέχνες εφόσον θα υπάρχει μία πιο
στοχευμένη ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.
Να σημειώσουμε επίσης ότι το 41% του συνολικού δείγματος πιστεύει ότι θα χρειαστούν 6-12 μήνες μέχρι να επανέλθει ο χώρος των
θεαμάτων στα προ επιδημικής κρίσης επίπεδα ενώ το 34% πιστεύει ότι θα χρειαστούν 1-2 χρόνια για αυτό. Oι εργαζόμενοι στο χώρο
είναι ελάχιστα μόνο πιο απαισιόδοξοι σε σχέση με το γενικό κοινό ως προς τον χρόνο που θα απαιτηθεί (37% και 38% αντίστοιχα).
Έχει ενδιαφέρον που σε αυτό το κάτα κάποιο τρόπο υποθετικό ερώτημα οι προβλέψεις τόσο των θεατών όσο και των εργαζόμενων
στην τέχνη είναι στο ίδιο μήκος κύματος.

Με απασχολεί ουσιαστικά το πώς επηρεάζονται
επαγγελματικά οι καλλιτέχνες από την παρούσα κατάσταση.
20%

75%

Μάλλον Συμφωνώ

Συμφωνώ Απόλυτα

Θα ήμουν θετικός στο να μπει κάποιο μικρό τέλος
στα εισιτήρια των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
αυξάνοντας αντίστοιχα την τιμή τους, ώστε να
στηριχτεί ο χώρος της τέχνης και των καλλιτεχνών.
44%

29%

Μάλλον Συμφωνώ

Συμφωνώ Απόλυτα

Θα ήμουν διατεθειμένος να συνδράμω οικονομικά ώστε
να υποστηρίξω τους καλλιτέχνες (π.χ. συγκεκριμένες
ομάδες, θέατρα κτλ μέσω crowdfunding).

38%

19%

Μάλλον Συμφωνώ

Συμφωνώ Απόλυτα

Η Πολιτεία έχει ήδη κάνει αρκετά για να στηρίξει
τον κλάδο των καλλιτεχνών εν μέσω πανδημίας.

To 90% γενικά διαφωνεί με το ότι η Πολιτεία
έχει κάνει αρκετά για να υποστηρίξει τον
κλάδο των καλλιτεχνών εν μέσω πανδημίας.
Πολλοί ερωτώμενοι σχολιάζουν ότι σε αυτή
τη συγκυρία η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει
έμπρακτα την τέχνη και τους καλλιτέχνες.

26%

64%

Μάλλον Διαφωνώ

Διαφωνώ Απόλυτα

Ο κλάδος των καλλιτεχνών δεν μπορεί να απαιτεί
την ίδια υποστήριξη από την Πολιτεία όπως άλλοι
επαγγελματικοί κλάδοι.
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Μάλλον Διαφωνώ

Διαφωνώ Απόλυτα

Τόσο το κοινό όσο και οι εργαζόμενοι στο χώρο πιστεύουν ότι
η κίνηση Support Art Workers είναι ουσιαστική και θα βοηθήσει
τους καλλιτέχνες (49% και 56% αντίστοιχα). Παρόλα αυτά
υπάρχει και μία σημαντική μερίδα τόσο του κοινού όσο και των
εργαζομένων που πιστεύουν ότι είναι μία ουσιαστική κίνηση η
οποία όμως στο τέλος δεν θα βοηθήσει τον κλάδο (38% και 37%
αντίστοιχα).
H γενικότερη αξιολόγηση αυτής της κίνησης είναι ότι
πρόκειται για μία καλή πρωτοβουλία, που έθεσε μία πρώτη
βάση και κατάφερε σε ένα βαθμό να συσπειρώσει τους
καλλιτέχνες. Υπάρχουν και αρκετοί όμως που πιστεύουν
ότι θα πρέπει να υποστηρίξει το σύνολο των εργαζομένων
στην τέχνη και να αποκτήσει πιο θεσμικό χαρακτήρα
ώστε να μπορεί να πιέσει πιο αποτελεσματικά.

Πώς αξιολογείτε την κίνηση ‘Support Art Workers’?

38%

49%

Είναι μία ουσιαστική κίνηση
αλλά δεν νομίζω στο τέλος
να βοηθήσει τους καλλιτέχνες

Είναι μία ουσιαστική
κίνηση που θα βοηθήσει
τους καλλιτέχνες

Σηµαντική και ουσιαστική πρωτοβουλία όµως
χρειάζεται καλύτερη και πιο κινηµατικη οργάνωση,
συγκεκριµενοποίηση αιτηµάτων και στόχων.

Ουσιαστική κίνηση που έφερε
κοντά τους καλλιτέχνες, δεν
ξέρω κατά πόσο µπορεί να
διεκδικήσει από το κράτος
χωρίς να έχει θεσµικό ρόλο.

Είναι ωραίο να βλέπεις την
καλλιτεχνική κοινότητα για
πρώτη φορά να κινητοποιείται
και µάλιστα µε µια σχετική
αίσθηση ενότητας.

Είναι σίγουρα µια θετική πρωτοβουλία, αλλά
αν δεν γίνει περισσότερο µαχητική σε
συνδυασµό µε οργάνωση των καλλιτεχνών
σε εργατικά σωµατεία, δεν βλέπω πως µπορεί
να έχει αποτέλεσµα εκτός των social media.

Είναι ένας τρόπος να γίνει µια αρχή. Θεωρώ πως λόγω µη
κοινών συµφερόντων και συµµετοχής σε αυτό ανθρώπων
που οι ίδιοι έχουν εκµεταλλευτεί και κακοµεταχειριστεί
συναδέλφους τους, πως δεν θα αποτελέσει ουσιαστική
κίνηση, είναι όµως µια αρχή.
Οι ενταγµένοι στο σύστηµα art workers
θα πρέπει να νοιάζονται και για τους
µη ενταγµένους και τούµπαλιν.
∆εν παλεύουν για το ίδιο πράγµα.

Μία από τις πιο ξεκάθαρες κι ελπιδοφόρες διαπιστώσεις αυτής της έρευνας είναι ότι ο κόσμος έχει ουσιαστική αγάπη για τα ζωντανά θεάματα, η οποία μάλιστα
παραμένει ενεργή κατά το διάστημα που αυτά απαγορεύονται.
Ο διάλογος και η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ καλλιτεχνών και θεατών στις συναυλίες και στις παραστάσεις δημιουργεί μοναδικά συναισθήματα και
εμπειρίες κι αυτό άλλωστε εξηγεί και την μεγάλη ανάγκη να ξαναβρεθούμε σε αυτές. Δεν είναι τυχαίο ότι το κοινό δεν βλέπει σημαντικά εμπόδια στα πιθανά
υγειoνομικά μέτρα που μπορεί να εφαρμοστούν και είναι διατεθειμένο να παρευρεθεί άμεσα σε συναυλίες και παραστάσεις όταν αρχίσουν να επιτρέπονται.
Η πολύ θετική αποδοχή που φαίνεται να έχουν οι προτάσεις για θεάματα σε γενικότερα νέους χώρους και νέες συνθήκες, πέρα από τους κλασικά
συναυλιακούς/θεατρικούς, υπογραμμίζει το πόσο ανοιχτό είναι το κοινό σε ιδέες που θα του επιτρέψουν να ξαναβιώσει αυτή τη μοναδική σχέση.
Ακόμα και η παρακολούθηση θεαμάτων online, παρόλο που αναντίρρητα υστερεί του live, μπορεί να έχει ουσιαστικό ρόλο στο άμεσο μέλλον αν
το περιεχόμενο είναι στοχευμένο κι έχει εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα δώσουν τη δυνατότητα στο κοινό να συνδεθεί συναισθηματικά.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κόσμος, οδηγούμενος από την αγάπη και την ανάγκη του για τα ζωντανά θεάματα, είναι έτοιμος να καλωσορίσει την όποια
επόμενη φάση. Η ουσιαστική πρόκληση φαίνεται να είναι το πόσο άμεσα και αποτελεσματικά θα αντιδράσει ο ίδιος ο κλάδος ώστε να δημιουργήσει τις νέες
συνθήκες επαφής με τους θεατές, ανεξαρτήτως μέσου, χώρου ή πλατφόρμας. Αυτό που δείχνει να έχει σημασία είναι η ουσία του περιεχομένου.
Όπως αρκετοί εργαζόμενοι στα ζωντανά θεάματα ανέφεραν στην έρευνα, ο χώρος είχε πολλαπλά προβλήματα πριν την υγειονομική κρίση και τώρα είναι μία
ευκαιρία να επανεξεταστούν η ποιότητα και ο σκοπός του προσφερόμενου πολιτιστικού προϊόντος αλλά και οι συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργείται για
όλους τους εμπλεκόμενους.
Ελπίζουμε η παρούσα έρευνα με κάποιο τρόπο να βοηθήσει στο σχεδιασμό των μελλοντικών κινήσεων και των αποφάσεων που θα παρθούν. Υπάρχουν, φυσικά,
πολλά στοιχεία και ευρήματα που λόγω οικονομίας χώρου δεν αναφέρθηκαν σε αυτή την παρουσίαση και είμαστε στη διάθεσή σας να τα συζητήσουμε σε
μεγαλύτερο βάθος και με περισσότερη λεπτομέρεια.
Κλείνοντας, ευχαριστούμε τους συνεργαζόμενους καλλιτέχνες για το χρόνο που διέθεσαν στην ανάπτυξη των στόχων της έρευνας και του ερωτηματολογίου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δανάη Ξανθάκη (dixandesign.com) για τον εικαστικό σχεδιασμό της παρουσίασης.
Ραντεβού στη σκηνή,
vangelis@thelonglust.com
thelonglust.com
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