
 

 

 

Θεαηπολογικό Σςνέδπιο 
 

Η Ελληνική Ένυζη Κπιηικών Θεάηπος και Παπαζηαηικών Τεσνών 

(ΔΛ.Δ.Κ.ΘΔ.Π.ΤΔ.), ζε ζςνεπγαζία με ηο Τμήμα Θεαηπικών Σποςδών ηος 

Πανεπιζηημίος Αθηνών, διοπγανώνει ζςνέδπιο με θέμα: 

  

 

Θέαηρο  και παραζηαηικές ηέτνες ηον 21
ο
 αιώνα: Η αγωνία 

και ο αγώνας ηοσ επαναπροζδιοριζμού 
 

Σύνηομη πεπιγπαθή 

Ο 21
νο

 αηώλαο, ζε απηά ηα πξώηα 20 ρξόληα ηεο δηαδξνκήο ηνπ, δείρλεη όηη ζα 

είλαη έλαο αηώλαο αιιηώηηθνο θαη ηδηαίηεξα νιηζζεξόο. Οη κεγάιεο αιήζεηεο 

θαη  αθεγήζεηο, ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα δξνκνιόγηα θαη νη έλλνηεο πνπ 

θπξηάξρεζαλ  ηνλ 19
ν
 θαη ηνλ 20ό αηώλα βξίζθνληαη εδώ θαη θαηξό ζε κηα 

θαηάζηαζε ζπλερνύο αλαζεώξεζεο. 

Ζ κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ άξρηζε ην 2008 θαη θνξπθώζεθε κε ηελ 

πξόζθαηε παλδεκία, απεηιεί λα ηαξάμεη ζπζέκεια θνηλσληθέο δνκέο, 

εξγαζηαθέο θαη αλζξώπηλεο ζρέζεηο. Τελ ίδηα ζηηγκή νη ηαρύηαηα 

αλαπηπζζόκελεο λέεο ηερλνινγίεο μεπεξλνύλ πιένλ ηε ιεηηνπξγία κηαο απιήο 

αλζξώπηλεο εθεύξεζεο θαη κεηαηξέπνληαη ζε (θπξηνιεθηηθή) πξνέθηαζε ηνπ 

αλζξώπηλνπ ζώκαηνο: ην «έμππλν» ηειέθσλν ηεο αλζξώπηλεο κλήκεο, ην 

«πνληίθη» ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ.  

Μέζα ζε απηό ην πξσηετθό θνηλσληθό, νηθνλνκηθό θαη ηερλνινγηθό 

πεξηβάιινλ νη παξαζηαηηθέο ηέρλεο, ζην ζύλνιό ηνπο, θαινύληαη λα πάξνπλ 

ζέζε∙ λα δείμνπλ ηα νμπκέλα αληαλαθιαζηηθά ηνπο, ηελ εηνηκόηεηά ηνπο. Γελ 

είλαη δηόινπ εύθνιε απηή ε πξόθιεζε, γηαηί δεηά, κεηαμύ άιισλ, λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ  όξνπο, δξνκνιόγηα θαη εξγαιεία πνπ γηα ρξόληα ηηο 

ζηήξηδαλ. Όια από ηελ αξρή: Τη είλαη ζώκα, ηη είλαη θύιν, ηη είλαη ξόινο, ηη 

είλαη παξνπζία, ηη είλαη δσληαλό («εδώ θαη ηώξα»), ηη είλαη θνηλό, ηη είλαη 



 

 

απζεληηθό θαη ηη θινπηκαίν, ηη είλαη κίκεζε, ηη είλαη πνιηηηθό, ηη είλαη Fake 

News  θαη Real News; Τη εληέιεη είλαη «πξαγκαηηθό» ζε απηή ηελ Post  Truth 

επνρή;  

Βηώλνπκε ηνπο θξαδαζκνύο ηεο ξαγδαίαο ππνρώξεζεο όισλ ησλ ζηαζεξώλ 

πεξηγξακκάησλ, πξάγκα πνπ θάλεη ηα όπνηα απόιπηα ζπκπεξάζκαηα ζηα 

παξαπάλσ εξσηήκαηα άθξσο επηζθαιή. Κακηά απάληεζε δελ κπνξεί πιένλ 

λα είλαη ηόζν πεξηεθηηθή ώζηε λα απνθιείεη όιεο ηηο άιιεο πηζαλέο 

απαληήζεηο. Καη απηόο είλαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ καο ώζεζαλ 

ζηε δηνξγάλσζε απηνύ ηνπ ζπλεδξίνπ: λα κπνύκε ζε απηό ην αθόκε 

αδηακόξθσην, ην νκηριώδεο ηνπίν θαη λα ραξηνγξαθήζνπκε πηζαλά 

δξνκνιόγηα, αδηέμνδα, αγσλίεο, αγώλεο θαη ππνζρέζεηο ηνπ ζεάηξνπ θαη ησλ 

παξαζηαηηθώλ ηερλώλ  ηεο πξώηεο εηθνζαεηίαο ηνπ 21νπ αηώλα ηόζν ζηελ 

Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό.  

Δηδηθά γηα ην ειιεληθό  ζέαηξν θαη ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο ελδηαθέξνπλ, 

κεηαμύ άιισλ, αλαθνηλώζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηα άκεζα πξνβιήκαηα πνπ 

θαιείηαη λα ιύζεη, ηηο πηζαλέο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηνπ, ηηο ζρέζεηο ηνπ κε 

ηε λέα νηθνλνκία θαη ηηο ππό δηακόξθσζε λέεο δνκέο εμνπζίαο.  

Αθόκε, καο ελδηαθέξνπλ αλαθνηλώζεηο πνπ ζπλδηαιέγνληαη κε ηηο ζύγρξνλεο 

ζεσξίεο θαζώο θαη  εθείλεο πνπ επηρεηξνύλ ζπγθξίζεηο κε ηα 

ζεαηξηθά/επηηειεζηηθά   ηεθηαηλόκελα ζηνλ δηεζλή ρώξν.  

 

Βαζικοί θεμαηικοί άξονερ  

 

Αιζθηηική: 

• Μεηά ην κεηαδξακαηηθό, ηη; / Παξαζηάζεηο/επηηειέζεηο ζηνλ ςεθηαθό θόζκν/ Ο ξόινο ηεο 

δξακαηνπξγίαο ζην ζύγρξνλν ζέαηξν (ειιεληθό θαη μέλν) / Ο λένο ξόινο ηνπ ζθελνζέηε (θαη 

ρνξνγξάθνπ)/ Υβξηδηθά (ρνξν) ζεαηξηθά εγρεηξήκαηα / Γηαπνιηηηζκηθόηεηα/Αλαθύθισζε/ 

Πξσηνηππία/ Πξσηνπνξία 

 

Κοινό: 

• Από ην κνληέξλν θνηλό ζην κεηα-κνληέξλν θαη ζην κεηα-νπκαληζηηθό / Σύγρξνλεο ζεσξίεο 

πξόζιεςεο/ Νέεο θόξκεο (επηηειέζεηο) ζπιινγηθόηεηαο, ζπκκεηνρήο, δηάδξαζεο, παξνπζίαο 

(εδώ θαη ηώξα) / Κνηλό/θνηλά (public/publics) 

 

Κπιηική: 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία θαη θξηηηθόο ιόγνο/ Κξηηηθή θαη ςεθηαθόο θόζκνο/Νέεο αληηιήςεηο 

πεξί θξηηηθήο/Όια επηηξέπνληαη (;)—anything goes? 

 

Οικονομία/Πολιηική: 

• Νέεο νηθνλνκίεο/λέεο ζεαηξηθέο (επηηειεζηηθέο/performative) νηθνινγίεο / Πνιηηηζηηθή 

πνιηηηθή: πώο επεξεάδεη ην ίδην ην ζεαηξηθό θαηλόκελν, πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ/ Ηδησηηθά 

ηδξύκαηα-Διεύζεξν ζέαηξν/ Ζ ζέζε ηεο ζεαηξηθήο έξεπλαο (θαη πξαθηηθήο) ζην ζύγρξνλν 

ηνπίν ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο θαη ηεο ειιηπνύο ζηήξημεο από ηελ πνιηηεία 



 

 

 

Οη ζεκαηηθέο είλαη ενδεικηικέρ και ανοισηέρ ζηην πποζέγγιζή ηοςρ. Σηόρνο είλαη λα γίλεη κηα 

ζηαρπνιόγεζε νξηζκέλσλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηάζεσλ, ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ, 

πνπ ζα βνεζνύζαλ ώζηε νη αλαθνηλώζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ λα ζπγθιίλνπλ γύξσ από νξηζκέλνπο 

βαζηθνύο ππιώλεο αλαδήηεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνύ. 

 

Γιαδικαζία 

Όζεο/ζνη ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζην ζπλέδξην απηό παξαθαινύληαη 

λα ζηείινπλ ζε ΟΛΑ ηα μέλη ηηρ επιζηημονικήρ και οπγανωηικήρ 

επιηποπήρ κηα πεξίιεςε (κέρξη 150 ιέμεηο —ζε word) ηεο αλαθνίλσζήο ηνπο 

θαζώο θαη έλα ζύληνκν βηνγξαθηθό (πεξίπνπ 50 ιέμεηο) κέρξη ηηο 20 

Σεπηεμβπίος 2020. 

Δλεκέξσζε σο πξνο ηελ απνδνρή (ή όρη) ηεο αίηεζεο: 31 Οκηωβπίος 2020 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ: 5, 6 και 7 Μαπηίος 2021 

Χώπορ: Παλ/πνιε Εσγξάθνπ (*οι αίθοςζερ διαθέηοςν ηεσνικό εξοπλιζμό για 

πποβολέρ, σπήζη  powerpoint, κ.λπ) 

Χπόνορ ανακοίνωζηρ: 15 ιεπηά (*δεν θα δοθεί ζε καμιά πεπίπηυζη 

πεπιζζόηεπορ σπόνορ). 

Kόζηορ ζςμμεηοσήρ: 25 επξώ (*πποπηςσιακοί και μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ, 

νέοι επεςνηηέρ και επιζηήμονερ, ςποτήθιοι διδάκηοπερ, άνεπγοι: 15 εσρώ) 

 

Δπιζηημονική Δπιηποπή:  

Σάββαο Παηζαιίδεο (spats@enl.auth.gr), Γηώξγνο Πεθάλεο 

(gpefanis@theatre.uoa.gr),  Γεκήηξεο Τζαηζνύιεο 

(dimi.tsatsoulis@gmail.com), Εσή Βεξβεξνπνύινπ (zoiv@jour.auth.gr), 

Γξεγόξεο Ησαλλίδεο (grioann@theatre.uoa.gr) 

Οπγανωηική Δπιηποπή:  

Τόληα Τζακνύξε (atsamouri@hotmail.com), Παξαζθεπή Τεθηνλίδνπ 

(ptektonidou@gmail.com), Γηώξγνο Παπαγηαλλάθεο 

(g.papayiannakis@gmail.com) 

Δκηελεζηική Δπιηποπή: 

Άλλπ Κνιηζηδνπνύινπ, Τώληα Καξάνγινπ, Γεσξγία Οηθνλόκνπ,  Ναηάζζα 

Φαζηώηε 

 

*Σημ. Τν ζπλέδξην  ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ (Γ/λζε 

Γξακκάησλ) 
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