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cultureFWD workshop: Xτίζοντας το νέο δημιουργό 
 
Μια εκπαιδευτική συνάντηση των ανθρώπων του πολιτισμού και της δημιουργίας 
BIOS, Πειραιώς 84 
23 Ιουνίου 2015  
 
 
Το cultureFWD σε συνεργασία με το Salzburg Global Seminar (SGS) φιλοξενεί το πρώτο του 
διαδραστικό/εκπαιδευτικό workshop για όλων των ειδών καλλιτέχνες, δημιουργούς και ανθρώπους 
της πολιτιστικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στις 23 Ιουνίου 2015. 
 
Το workshop θα επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους ο ελληνικός χώρος του πολιτισμού και 
της δημιουργίας μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις και 
θα ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με το Salzburg Global Forum for Young Cultural Innovators (SGS-
YCI). 
 
Με εμπνευσμένες ομιλίες και παραγωγικά εργαστήρια από διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματίες 
του πολιτισμού, οι συμμετέχοντες στο workshop cultureFWD θα μοιραστούν και θα συνεργαστούν 
πάνω σε ιδέες, θα συσφίξουν τους δεσμούς τους, και θα αποκτήσουν γνώσεις και εργαλεία για την 
ενίσχυση του έργου και της προβολής τους. Ειδικότερα, θα διερευνήσουν: 
 
Πτυχές της δημιουργικής οικονομίας, μέσω διαλόγου που θα συντονιστεί από την Shelagh Wright 
και τον Peter Jenkinson, συντονιστές του Salzburg Young Cultural Innovators Forum και μέλη 
διαφόρων think tanks της δημιουργικής οικονομίας. 
Επιχειρηματική σκέψη, μέσα από εργαστήρια ενίσχυσης δεξιοτήτων με τον Sam Coniff, ιδρυτή και 
διευθυντή του Livity, μια «πέρα από τα κέρδη» υπηρεσία απασχόλησης της νεολαίας 
Κοινωνική Καινοτομία, μέσα από εργαστήρια ενίσχυσης δεξιοτήτων με την Cassie Robinson, 
ιδρύτρια του Point People και συν-ιδρύτρια των Tech For Good TV, The Civic Shop και Civic Crowd.  
Το workshop  αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου του cultureFWD να συμβάλει στην ενίσχυση του 
ρόλου του πολιτισμού και των τεχνών στην κοινωνία και την οικονομία. 
 
 
cultureFWD 
Το cultureFWD ξεκίνησε από πέντε Έλληνες υπότροφους του SGS με κίνητρα και υποστήριξη που 
απέκτησαν από το πρόγραμμα SGS-YCI το 2014. Η συμμετοχή Ελλήνων εκπροσώπων στο πρόγραμμα 
SGS-YCI για τα έτη 2014 & 2015 υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.  Στόχος του 
cultureFWD είναι να συντελέσει στη διαμόρφωση των συνθηκών υπό τις οποίες οι πολιτιστικές και 
δημιουργικές πρωτοβουλίες του τόπου θα μπορούν να ευδοκιμήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει να 
ενώσει ιδέες και δυνάμεις, να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας, να παρέχει 
γόνιμες εμπειρίες μάθησης και δικτύωσης και να αναπτύξει εργαλεία διαπραγμάτευσης που θα 
αναδεικνύουν και θα στηρίζουν τις δυνατότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της χώρας. 
 
Προς αυτή την κατεύθυνση, το cultureFWD επικεντρώνεται κυρίως στη χαρτογράφηση των 
πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων της Ελλάδας και την οργάνωση συντονισμένων δράσεων που 
προωθούν την επικοινωνία, τη μάθηση και τη συν-δημιουργία. Το workshop είναι η πρώτη από αυτή 
τη σειρά δράσεων και ορόσημο στην διαδικασία χαρτογράφησης, η οποία μέχρι τώρα έχει δώσει 



στοιχεία για μια πλούσια βάση δεδομένων και έχει επιβεβαιώσει την δίψα για ενότητα και αμοιβαία 
υποστήριξη ανάμεσα σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας. 
 
Το workshop αυτό είναι αποτέλεσμα της εργασίας της ελληνικής ομάδας SGS στο Salzburg Global 
Forum for Young Cultural Innovators. Το Forum YCI είναι ένα δεκαετές πρόγραμμα του Salzburg 
Global Seminar που επιδιώκει την εμπλοκή των καινοτόμων του πολιτισμού και της δημιουργίας στην 
διαπολιτισμική ανταλλαγή και μάθηση και την διευκόλυνση της επιτυχίας τους στον τομέα 
δραστηριοποίησής τους. Κάθε χρόνο, 50 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο καλούνται σε 5ήμερο 
σεμινάριο στο Σάλτσμπουργκ, που συνδυάζει θεωρία και πρακτική, με παρουσιάσεις που δίνουν 
έμφαση στα φλέγοντα θέματα του πολιτιστικού τομέα και εργαστήρια που ενισχύουν την 
επιχειρηματική σκέψη, την αποτελεσματική επικοινωνία στόχων, τη διαχείριση ψηφιακών πόρων, 
την ηγετική διαγωγή και την ομαδική εργασία. 
 
Υιοθετώντας το επιτυχημένο μοντέλο SGS σε τοπικό επίπεδο, το cultureFWD στοχεύει να ανοίξει 
νέους δρόμους για τον πολιτισμό και τη δημιουργία στην Ελλάδα, παρέχοντας έδαφος για την 
ανάδειξη της αξίας των τεχνών, την προβολή του έργου των δημιουργικών ανθρώπων του τόπου και 
την σύνδεσή τους με την παγκόσμια κοινότητα πολιτιστικών καινοτόμων. 
 
 
Πρόγραμμα ημερίδας: 
 
10.00 – 10.15 Εισαγωγική/ Χαιρετισμοί από τον ομάδα του CultureFWD και την Susi Seidl –Fox,  
  διευθύντρια προγράμματος του Salzburg Global Seminar 
10.15 – 10.45  Το ελληνικό δημιουργικό τοπίο (tbc) – Ομιλητής Αλέξανδρος Μιστριώτης/ καλλιτέχνης  
  – θεωρητικός 
10.45-11.30  Peter Jenkinson/ Shelagh Wright 
11.30 – 14.00  Skills Groups (Επιχειρηματική σκέψη & Κοινωνική Καινοτομία) 
14.00 – 15.00  Διάλειμμα  
15.15 – 16.00  Inspirational speaker 2 (TBC) 
16.00 – 18.30  Skills Groups (Επιχειρηματική σκέψη & Κοινωνική Καινοτομία) 
18.30  - 19.00  Συμπεράσματα / Τα επόμενα βήματα  
 
 
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν. 
Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν βάση βιογραφικού, το οποίο θα χρειαστεί να αποστείλουν 
ηλεκτρονικά στο email : jstepan@salzburgglobal.org έως τις 8 Ιουνίου 2015 
Και θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για την συμμετοχή τους στο workshop έως τις 15 Ιουνίου 2015. 
 
 
Πότε: 23 Ιουνίου 2015, 10:00 – 19.00  
Πού: BIOS, Πειραιώς 84, Αθήνα 
 
 
Παρακολουθείτε τα νέα μας, συμμετέχετε εκδηλώσεις μας, συμβάλλετε στην έρευνά μας: 
http://culturefwd.gr/ 
Επικοινωνήστε μαζί μας: info@culturefwd.gr 
 
 
Μάθετε περισσότερα: 
Salzburg Global Seminar: http://www.salzburgglobal.org/ 
Salzburg Global Seminar for Young Cultural Innovators: http://yci.salzburgglobal.org/  
 
Η συνάντηση πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
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