
Εισαγωγή

Οι αρχές του «μάνατζμεντ έργου» («management de 
projet») και της «εργασίας στα πλαίσια έργου»1 έχουν εισαχθεί 
στην καθημερινότητα της διαχείρισης των οργανισμών, ακόμη 
και στον χώρο του πολιτισμού. Σε ένα επαγγελματικό περιβάλ-
λον, το έργο (projet) δηλώνει μια «περιστασιακή επιχείρηση 
που συγκροτείται για την παραγωγή ενός μοναδικού προϊόντος 
(produit), υπηρεσίας ή αποτελέσματος» [Portny και Sage, 2018, 
σ. 12]. Εφόσον βασίζεται στην ομαδική εργασία και ανατρέπει την 
ιεραρχία των υπηρεσιών, συγκεντρώνει υπεύθυνους από διαφορε-
τικούς ορίζοντες και επαγγέλματα (καλλιτέχνες, τεχνικοί, υπεύθυνοι 
επικοινωνίας, οικονομικοί διαχειριστές, κ.λπ.), οι οποίοι καλούνται 
να συνεργαστούν για έναν συγκεκριμένο στόχο, στα πλαίσια ορι-
σμένου χρονοδιαγράμματος και πόρων. Ο όρος «έργο» υποδηλώ-
νει τον προληπτικό χαρακτήρα των δράσεων που συγκροτούνται. 
Χρησιμοποιείται καθημερινά στη γαλλική γλώσσα σε ποικίλους το-
μείς, από το έργο ζωής, το επαγγελματικό, αρχιτεκτονικό, κτηματο-
μεσιτικό έργο, έως το έργο ενός ερωτευμένου. «Οι τύποι προληπτι-
κής διαχείρισης επιβάλλονται σήμερα με την ποικιλομορφία τους 
ως ένα μείζον γεγονός της εποχής μας», σημειώνει ο Jean-Pierre 
Boutinet [2012, σ. 1], που δείχνει πόση δημοφιλία γνώρισε εκθε-
τικά ο όρος τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ στις αρχές της δεκαετίας 
του ‘60 η χρήση του ήταν σχετικά μικρή. Το πολιτιστικό έργο 
(projet culturel) θα μπορούσε, επομένως, να οριστεί ως ένα έρ-
γο με σκοπό την παραγωγή (production) ενός αγαθού ή μιας 
υπηρεσίας που σχετίζεται με τον πολιτισμό. Ωστόσο, η έννοια αυτή 

1. Το πλαίσιο έργου είναι «μια οργανωτική διαδικασία για την επίτευξη ενός συ-
γκεκριμένου αποτελέσματος» [Altier και Muller, 2017, σ. 9].
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εντάσσεται σε ένα πλαίσιο τόσο πολιτικό όσο και οικονομικό, το 
οποίο χρειάζεται να αναλυθεί για να γίνει κατανοητό.

Η λέξη «έργο» μπορεί να οριστεί, σε μια ευρεία έννοια, ως «εκεί-
νο που έχουμε την πρόθεση να κάνουμε, καθώς και η εκτίμηση των 
μέσων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της πρόθεσης αυ-
τής. Συνώνυμα: σχέδιο, ιδέα, πρόθεση, πλάνο, πρόγραμμα» (Ψηφι-
ακός θησαυρός της γαλλικής γλώσσας). Ο όρος εισήχθη στη γαλλική 
γλώσσα γύρω στο 1470 για να δηλώσει «μια ιδέα που προάγεται, 
καθώς και ένα σχέδιο που προτείνεται για την υλοποίηση αυτής 
της ιδέας» (ό.π.). Η λέξη εμφανίστηκε γρήγορα στο αρχιτεκτονικό 
λεξιλόγιο. Πράγματι, ο Jean-Pierre Boutinet, που αφιέρωσε πολλά 
έργα στη μελέτη αυτής της έννοιας, αναφέρει ότι, την εποχή-σταθμό 
του 14ου αιώνα, εμφανίζεται το αρχιτεκτονικό έργο που αφορούσε 
την υλοποίηση του τρούλου του Θόλου της Φλωρεντίας από τον 
Brunelleschi, καθώς και η αποσύνδεση του έργου από την εκτέλε-
σή του [Boutinet, 1993 και 2012]. Εάν ετυμολογικά η έννοια της 
λέξης projet (projectus στα λατινικά) σχετίζεται με μια «πράξη προ-
αγωγής», ο όρος «έργο» προσδιορίζει τη θεωρητική σύλληψη 
(conceptualisation) της δράσης πριν από την εκτέλεσή της, μια 
στιγμή που είναι απαραίτητη για την προετοιμασία της υλοποίη-
σης της πρόθεσης. Κατά κάποιον τρόπο, η Αναγέννηση σημαδεύει 
την έλευση μιας κοινωνίας βασισμένης στο έργο, μια τάση που θα 
συνεχιστεί στον Διαφωτισμό, κατά τον οποίο οι έννοιες του έργου 
και της προόδου φαίνεται να εξελίσσονται μαζί. Οι έννοιες της πρό-
ληψης και της θεωρητικής σύλληψης είναι πολύ πιο παλιές, αφού 
μπορούμε να φανταστούμε ότι χρειάστηκε κάτι περισσότερο από 
«ένα μαστόρεμα δοκιμών και λαθών» [Boutinet, 1993, σ. 9] για να 
κατασκευαστεί ο φάρος της Αλεξάνδρειας ή οι πυραμίδες της Αιγύ-
πτου. Ωστόσο, είναι αναμφισβήτητο ότι η ανάπτυξη των μαθηματι-
κών και των επιστημών της φύσης επέτρεψε, κατά την Αναγέννηση, 
εννοιολογικές προόδους (ιδίως τη σύλληψη μιας άλλης οπτικής του 
χρόνου), τόσο τεχνικές όσο και οργανωτικές, οι οποίες οδήγησαν 
τελικά στη βιομηχανική επανάσταση, στην ανάπτυξη της κλασικής 
οικονομίας και του μάνατζμεντ. Η έννοια του έργου αναπτύσσεται 
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πράγματι κατά τη διάρκεια του Διαφωτισμού, αλλά εδώ μας ενδι-
αφέρει κυρίως η ανάμιξή του με τον κόσμο της διαχείρισης. Η τε-
λευταία αυτή εξέλιξη εμφανίστηκε μόλις κατά τη δεκαετία του ‘90.

Η έννοια του έργου στη σημερινή 
κοινωνία

Το βιβλίο Το νέο πνεύμα του καπιταλισμού των Luc Boltanski και 
Ève Chiapello συνοψίζει πολύ εύστοχα τις αλλαγές που επήλθαν 
μεταξύ των δεκαετιών του ‘60 και του ‘90. Η μελέτη τους, που βα-
σίζεται στην ανάλυση της βιβλιογραφίας του μάνατζμεντ, δείχνει 
πόσο το λεξιλόγιο και η οπτική του κόσμου μεταμορφώθηκαν κατά 
την περίοδο αυτή. 

Έτσι, ο όρος «έργο» επιβλήθηκε μαζί με τις έννοιες του «δικτύ-
ου», της «ομάδας» και του «μάνατζερ», δηλαδή μαζί με μερικές 
από τις πιο βασικές λέξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη βι-
βλιογραφία [Boltanski και Chiapello, 1999]. Ο καπιταλισμός 
(capitalisme) αμφισβητήθηκε έντονα στο τέλος της δεκαετίας του 
‘60 (ιδίως στο πλαίσιο του Μάη του ‘68), αλλά κατάφερε να ανα-
πτύξει ένα νέο πρόσωπο, αφομοιώνοντας την κριτική της υπερβολι-
κά ιεραρχημένης εταιρείας (οι όροι «διεύθυνση», «διευθυντής» και 
«υπάλληλος», «εξουσία» χρησιμοποιούνταν κατ’ εξοχήν στη βιβλι-
ογραφία του μάνατζμεντ της δεκαετίας του ‘60), προς όφελος των 
δομών δικτύου, που επικεντρώνονται στις δεξιότητες και τα έργα. 
Όσοι έζησαν αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο θυμούνται τις αλλαγές 
που επήλθαν στον κόσμο της επιχείρησης, αλλά και στην κοινωνία 
εν γένει. Στη θέση των τεράστιων ομίλων που αποτελούσαν το ση-
μείο αναφοράς κατά τη δεκαετία του ‘60 (Renault, General Motors) 
και χτυπήθηκαν έντονα από την κρίση, προτιμήθηκαν συχνά οι μι-
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που προτάθηκαν ως πιο δυναμικές. 
Ο Bernard Tapie είναι η επιτομή αυτού του φαινομένου. Το 1986, 
χρονιά ιδιωτικοποίησης του δημόσιου καναλιού TF1, ο πιο γνωστός 
εργοδότης της εποχής στη Γαλλία παρουσίασε μια βραδινή εκπομπή 
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με τίτλο Φιλοδοξίες, συνδυάζοντας την οικονομία και την ψυχαγω-
γία, με κεντρικό θέμα την επιτυχία των νέων μάνατζερ στο επιχειρη-
σιακό τους έργο. Είναι η στιγμή που δημιουργούνται επιχειρήσεις, 
που γίνεται επανάσταση στο μάνατζμεντ προς όφελος ενός νέου 
ομαδικού πνεύματος και κυρίως, όπως αναφέρουν οι Boltanski και 
Chiapello, ανατρέπονται οι σχέσεις εξουσίας –η κλασική αντίθεση 
διευθυντή και υπαλλήλου (ή καπιταλιστή και προλετάριου)– προς 
όφελος της επιτυχίας της επιχείρησης μέσα από την ανάπτυξη νέων 
έργων και την ανατροπή των ιεραρχιών. Αυτό το φαινόμενο είναι 
βαθύτερο, διότι βασίζεται στη μεταμόρφωση του χρηματοοικονομι-
κού μοντέλου και γενικότερα της οικονομίας (économie).

Ανάμεσα στο 1930 και το 1974, στην εποχή μετά την κρίση του 
‘29 και χάρη στην επιρροή της σκέψης του John Maynard Keynes, 
συνέβη μια ραγδαία μεταμόρφωση της οικονομίας, βασισμένη σε 
μια μαζική παρέμβαση του κράτους (État) (μεγάλα έργα, εθνι-
κοποίηση των επιχειρήσεων, κ.λπ.) με στόχο την ανάπτυξη και τη 
μείωση της ανεργίας [Mairesse και Rochelandet, 2015]. Στα τριάντα 
χρόνια που ακολούθησαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλα-
δή στην ένδοξη τριακονταετία, το οικονομικό μοντέλο των ευρω-
παϊκών χωρών της Δύσης, εκκινούμενο από την κεϋνσιανή σκέ-
ψη και τροφοδοτούμενο από τον φόβο της μεγάλης επιρροής του 
κομμουνιστικού μοντέλου, παρουσιάστηκε ως σοσιαλδημοκρατι-
κό, αφού επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της κατανάλωσης μέσω 
της παρέμβασης των κρατικών αρχών, ενώ δεν ευνοούσε τον κα-
πιταλισμό του επιδόματος και του χρηματιστηρίου. Το κεϋνσιανό 
(και στη συνέχεια νεο-κεϋνσιανό) μοντέλο αμφισβητήθηκε έντονα 
στην αρχή της δεκαετίας του ‘70, ενώ, μετά από την οικονομική 
κρίση που δημιούργησε το πετρελαϊκό σοκ του 1974, εγκαταλεί-
φθηκε προς όφελος πολιτικών (politiques) που βασίζονταν σε 
μικρότερη παρέμβαση του κράτους και σε αυστηρό περιορισμό της 
νομισματικής ανάπτυξης, επιφέροντας αξιοσημείωτη ανάπτυξη του 
χρηματοοικονομικού τομέα, με φόντο τη φιλελευθεροποίηση και 
την παγκοσμιοποίηση. Ένα κύμα ιδιωτικοποιήσεων πολλών τομέ-
ων της οικονομίας ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία και διέπνευσε την 
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Ευρώπη (στη Γαλλία ιδιωτικοποιήθηκαν οι Saint-Gobain, Paribas, 
TF1, Société Générale, κ.λπ.). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι επιχειρήσεις 
ανέπτυξαν πολλά κίνητρα για το προσωπικό (personnel) μέσα 
από χρηματοοικονομικά εργαλεία (μετοχές, δικαιώματα προαίρε-
σης, τίτλοι κτήσης), τα οποία οδηγούσαν τα στελέχη, που αποτελούν 
τον κύριο στόχο, να επενδύσουν περισσότερο στους κόλπους της 
επιχείρησης, αλλά και να εργαστούν για να βελτιώσουν την πορεία 
των μετοχών της στο χρηματιστήριο. Σε αυτό το πλαίσιο, η κουλ-
τούρα του έργου εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή για να παρα-
κάμψει τις παραδοσιακές ιεραρχικές αντιστάσεις και τις αντιθετικές 
σχέσεις, εφόσον οι υπάλληλοι ή τα στελέχη και οι μέτοχοι μοιρά-
ζονται έναν κοινό στόχο με τους υπόλοιπους κατόχους κεφαλαίων: 
την αναβάθμιση της επιχείρησης μέσα από την αδιάκοπη βελτίωση 
της παραγωγικότητάς της, με την ανάπτυξη νέων μεριδίων αγοράς 
(marché) ή τη μείωση του κόστους λειτουργίας της (για παράδειγ-
μα με μετεγκατάσταση).

Εάν η οικονομική ιστορία φωτίζει σημαντικά την κουλτούρα του 
έργου, η εξέλιξη αυτής της έννοιας μπορεί να γίνει κατανοητή και μέ-
σα από τις μεταμορφώσεις του μάνατζμεντ ή των «επιστημών διοίκη-
σης» εν γένει, οι οποίες γνωρίζουν μια αξιοσημείωτη ανάπτυξη από 
τη δεκαετία του ‘70. Η σύγχρονη οικονομική ανάλυση ανάγεται στον 
18ο αιώνα. Αντιθέτως, οι προάγγελοι του μάνατζμεντ αναδύονται μό-
λις στις αρχές του 20ου αιώνα, με προσωπικότητες όπως ο Frederick 
Taylor (1856-1915) και ο Henri Fayol (1841-1925). Είναι γεγονός πως 
η Εξειδικευμένη Εμπορική και Βιομηχανική Σχολή (σημερινή ESCP 
Business School) δημιουργήθηκε το 1819 στο Παρίσι, ενώ η Harvard 
Business School ιδρύθηκε το 1908. Όμως, η πραγματική εκπαίδευ-
ση στο ζήτημα της διαχείρισης έκανε την εμφάνισή της στη Γαλλία 
κυρίως από το τέλος της δεκαετίας του ‘60 [Chessel και Pavis, 2001]. 
Η έννοια του έργου εμφανίζεται από την εποχή αυτή ως μια από τις 
έννοιες-κλειδιά του μάνατζμεντ, όπως φαίνεται από την ίδρυση του 
Project Management Institute (PMI) στη Φιλαδέλφεια το 1969, το 
οποίο στόχευε στην παγκόσμια ανάπτυξη μιας δομημένης γνώσης και 
εξειδικευμένης κατάρτισης στο ζήτημα της διαχείρισης έργου.
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Η Γαλλόφωνη Ένωση Μάνατζμεντ Έργου (AFITEP) δημιουργή-
θηκε το 1982 και αφοσιώθηκε στην προώθηση (promotion) 
αυτής της ειδικής μεθόδου, επιχειρώντας με τον ίδιο τρόπο να δο-
μήσει το σύνολο των γνώσεων και μεθόδων που είναι απαραίτητες, 
σύμφωνα με την ίδια, για τη σύλληψη και υλοποίηση ενός έργου. 
Κατά κάποιον τρόπο, η ανάπτυξη της εκπαίδευσης στο μάνατζμεντ 
και η εισαγωγή του στο εκπαιδευτικό σύστημα οδήγησαν στη με-
γάλη αύξηση των ερευνών και των δημοσιεύσεων για το εν λόγω 
ζήτημα, ενώ συνέβαλαν ιδίως στο να γίνει γνωστή η μέθοδος της 
διαχείρισης έργων στο ευρύ κοινό.

Ο ορισμός του έργου στον χώρο του 
μάνατζμεντ

Φαίνεται λοιπόν πως η έννοια του έργου έχει ευρεία χρήση στον κό-
σμο. Οι επιστήμες της διοίκησης δίνουν έναν σχετικά ακριβή ορισμό 
σε μια προσπάθεια να καθιερώσουν ένα κοινό λεξιλόγιο μέσα από 
εθνικές ή διεθνείς προδιαγραφές. Το 2002 η Γαλλόφωνη Ένω-
ση Διαχείρισης Έργου (AFITEP) δημιούργησε μια προδια-
γραφή ποιότητας Afnor (X50-115) που ορίζει το έργο (μια παρόμοια 
προδιαγραφή ISO ορίστηκε λίγα χρόνια αργότερα) ως εξής:

«Μια μοναδική διαδικασία, η οποία συνίσταται σε ένα σύνολο 
συντονισμένων και ελεγχόμενων δραστηριοτήτων που φέρουν 
ημερομηνίες έναρξης και λήξης, για την επίτευξη ενός στόχου 
σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις» [αναπαραγωγή από 
Garel, 2011, σ. 15].

Σε αυτό το πλαίσιο, το Project Management Institute ορίζει το 
μάνατζμεντ έργου ως:

«Εφαρμογή γνώσεων, εργαλείων και μεθόδων σε δραστηριότη-
τες έργων για την ικανοποίηση, ακόμη και την υπέρβαση, των 
αναγκών και των προσδοκιών των συμβαλλόμενων μερών του 
έργου» [ό.π., σ. 17].
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Έτσι, η έννοια του έργου (και η διαχείρισή του) συγκροτείται από 
ένα σχετικά απλό σύνολο χαρακτηριστικών:

1. Το έργο είναι μια μοναδική διαδικασία που αντιτίθεται στη λο-
γική της συνεχόμενης εργασίας ρουτίνας. Πρόκειται για μια νέα 
δραστηριότητα και όχι για την πανομοιότυπη αναπαραγωγή μιας 
ελεγχόμενης διαδικασίας. Ωστόσο, η αρχή αυτή παραμένει σχε-
τική: εκείνο που είναι μοναδικό ή καινοτόμο για κάποιους (η 
οργάνωση ενός φεστιβάλ) μπορεί (εν μέρει) να αποτελεί ρουτίνα 
για κάποιους άλλους (να είναι η δεύτερη παραγωγή του ίδιου 
φεστιβάλ).

2. Το έργο εντάσσεται στη γενική στρατηγική της επιχείρησης (ανά-
πτυξη, διαφοροποίηση, κ.λπ.) και στοχεύει στην επίτευξη ενός 
στόχου σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Οι «συγκεκρι-
μένες απαιτήσεις» προκύπτουν από μια ανάλυση της τρέχουσας 
κατάστασης του οργανισμού: ανάγκη αύξησης των επισκεπτών 
ενός μουσείου, ανάγκη ανανέωσης μιας δισκογραφικής εταιρεί-
ας, κ.λπ. Η ανάλυση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική σκέψη του 
οργανισμού.

3. Επίσης, από τη στρατηγική διαδικασία προκύπτει κυρίως η γνώ-
ση των περιορισμών που συνδέονται με την επιχείρηση στην 
οποία πρέπει να ενταχθεί το έργο. Το έργο οριοθετείται από τους 
περιορισμούς των καθυστερήσεων (délais), του κόστους και των 
πόρων (ressources), οπότε πρέπει να μπορεί να αναπτυχθεί από 
αυτά τα προσδιορισμένα δεδομένα για να είναι σε θέση να αντα-
ποκριθεί στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της κατάστασης.

4. Το έργο δεν είναι ένας προσανατολισμός της δραστηριότητας, 
αλλά εντάσσεται σε μια καθαρά προσδιορισμένη χρονική στιγ-
μή. Η κυριαρχία πάνω στο άγνωστο επέρχεται τη στιγμή του 
τέλους της εμπειρίας, όταν υπάρχει η δυνατότητα ενός χρόνου 
αξιολόγησης. Επομένως, όταν ορίζεται το έργο, περιλαμβάνει 
μια ημερομηνία έναρξης και μια ημερομηνία λήξης (όπως στην 
περίπτωση ενός θεατρικού έργου, ενός φεστιβάλ, μιας περιστα-
σιακής έκθεσης, της έκδοσης ενός βιβλίου…).
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5. Τέλος, εάν ο χρόνος και η δραστηριότητα του οργανισμού μπο-
ρούν να διαιρεθούν σε έναν αντίστοιχο αριθμό έργων, ενώ κα-
θένα από αυτά, με βάση την ίδια λογική, μπορεί να διαιρεθεί σε 
ένα σύνολο συντονισμένων και ελεγχόμενων δραστηριοτήτων, 
το καθήκον του υπεύθυνου έργου δεν είναι να τις υλοποιήσει 
όλες, αλλά να τις συντονίσει και να διασφαλίσει την υλοποίησή 
τους με βέλτιστο τρόπο εντός των προθεσμιών. Η επιτυχία του 
έργου βασίζεται, επομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό στον συ-
ντονισμό των μελών της ομάδας που είναι επιφορτισμένη με το 
έργο, ιδίως στη συνεννόηση, στη σωστή επικοινωνία και στην 
κατάλληλη διανομή  των καθηκόντων μεταξύ των διαφόρων 
επαγγελματιών που συνασπίζονται γύρω από το έργο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διεύθυνση του έργου στηρίζεται σε ένα 
σύνολο λιγότερο ή περισσότερο πολύπλοκων μεθόδων που επιτρέ-
πουν τον καλύτερο έλεγχο των ζητημάτων κόστους, της ταχύτητας 
ανάπτυξης των έργων, της διαχείρισης του προσωπικού που ασχο-
λείται με τα έργα, της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη 
διαχείριση των έργων, της καθοδήγησης και της αξιολόγησης, κ.λπ.2

Αυτές οι μέθοδοι εφαρμόζονται όμως τόσο στην προετοιμασία 
ενός ταξιδιού ή γεύματος, ή στην ιδιωτική ζωή, όσο και στην κατα-
σκευή ενός εργοστασίου ή ενός προτύπου ελικοπτέρου στην επαγ-
γελματική ζωή, ή, στον τομέα του πολιτισμού, στη δημιουργία ενός 
θεατρικού έργου, στη σύλληψη (conception) μιας νέας ιστο-
σελίδας (site Internet), ενός βιβλίου ή μιας μουσικής περιο-
δείας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες 
ιδιαιτερότητες της διαχείρισης έργων στον τομέα του πολιτισμού.

2. Η βιβλιογραφία στο θέμα της διαχείρισης έργου είναι ογκώδης. Εκτός από 
τις παραπομπές που έχουν ήδη αναφερθεί, βλ. Altier και Muller [2017], Claveau 
[2015], Corbel [2012] και Nere [2006].
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Η έννοια του έργου στον χώρο του 
πολιτισμού

Στην πραγματικότητα, τα ζητήματα διαχείρισης εμφανίστηκαν στον 
χώρο του πολιτισμού μόλις στις αρχές της δεκαετίας του ‘80, στο 
πλαίσιο των αλλαγών στην πολιτική οικονομία που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Αυτές οι αλλαγές επέφεραν τη μεταμόρφωση των τρό-
πων παρέμβασης των κρατικών αρχών στον πολιτισμό και την ανά-
γκη πολλών πολιτιστικών εταίρων να στραφούν στην αγορά για να 
κερδίσουν εναλλακτικά εισοδήματα. Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίστη-
καν νέες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης.

Στη Γαλλία η έννοια του πολιτιστικού σχεδιασμού 
(ingénierie culturelle), που εισήγαγε ο Claude Mollard 
το 1986, επιχειρεί να ορίσει το περίγραμμα των νέων πόστων δι-
αχείρισης που θα στελεχώσουν αυτόν τον τομέα. Τα εργαλεία του 
πολιτιστικού σχεδιαστή που αναφέρει ο Mollard περιλαμβάνουν 
την αναζήτηση βέλτιστων λύσεων, τον έλεγχο του κόστους, τον 
σεβασμό των προθεσμιών, τον ορισμό των στόχων, την εφαρμο-
γή προγραμμάτων, την κινητοποίηση χρηματοδοτήσεων και την 
τεχνική και καλλιτεχνική υλοποίηση των έργων [Mollard, 2012, 
σ. 70-78], δηλαδή έννοιες που προέρχονται από τη διαχείριση 
των έργων εν γένει. Από τη δεκαετία του ‘90, αντί για κατάρτιση 
στον πολιτιστικό σχεδιασμό, αναπτύσσονται δεκάδες μεταπτυχια-
κά προγράμματα σύλληψης και διεύθυνσης πολιτιστικών έργων. 
Σήμερα η κατάρτιση αυτού του είδους εξακολουθεί να είναι η 
πιο συχνή στον συγκεκριμένο τομέα (περίπου 30% των ατόμων 
που αναζητούν εργασία ισχυρίζονται ότι διαθέτουν αυτήν την κα-
τάρτιση, ενώ μια έρευνα υπολόγισε πως τα προγράμματα αυτού 
του είδους ξεπερνούν το ένα τρίτο των πανεπιστημιακών σπου-
δών στα επαγγέλματα του πολιτισμού [Patriat και Mathieu, 2012· 
Mathieu, 2011]).

Όσον αφορά τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, η σύλληψη 
και διεύθυνση πολιτιστικών έργων εμφανίζεται στη δεύτερη θέση 
(13%), πίσω από τα επαγγέλματα της διοίκησης/διαχείρισης (31%) 
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και μπροστά από εκείνα της επικοινωνίας-διαμεσολάβησης 
(médiation) (10%) [Mathieu, 2011, σ. 211 και 237].

Στα επαγγέλματα της διοίκησης/διαχείρισης και της σύλληψης 
έργων επανεμφανίζονται οι δύο χρόνοι διαχείρισης που αναφέρ-
θηκαν παραπάνω: ενώ τα διοικητικά καθήκοντα προϋποθέτουν μια 
μακρά χρονική περίοδο, βασισμένη στη διάρκεια και τη ρουτίνα, η 
υλοποίηση έργων τοποθετείται σε μια πιο σύντομη χρονική περί-
οδο. Το τελευταίο αυτό φαινόμενο βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη 
στον χώρο του πολιτισμού και στην κοινωνία γενικότερα.

«Σήμερα δεν υπάρχουν πολιτιστικές υποδομές που αρκούνται 
αποκλειστικά σε μόνιμες δραστηριότητες. Ακόμη και μια βιβλι-
οθήκη (bibliothèque) ή ένα τμήμα αρχείων οργανώνουν 
εκθέσεις. Έτσι, το τακτικό προϊόν μιας πολιτιστικής υποδομής 
κατέληξε να είναι η πολιτιστική εκδήλωση (événement), η 
οποία προτείνει δραστηριότητες ψυχαγωγικού τύπου που δια-
φέρουν από τις πιο σοβαρές και μελετημένες δραστηριότητες 
παιδαγωγικού τύπου των ιδρυμάτων κρατικής εκπαίδευσης.» 
[Mollard, 2012, σ. 100].

Η παρατήρηση αυτή του Claude Mollard, που αναφέρεται στις 
αλλαγές στον χώρο του πολιτισμού, υπογραμμίζει τη σημασία της 
βραχείας ή περιστασιακής διαχείρισης, αλλά και τη μετάβαση που 
πραγματοποιείται εκείνη την περίοδο σε δραστηριότητες που ο συγ-
γραφέας ονομάζει «ψυχαγωγικές» (ή «παιδαγωγικο-ψυχαγωγικές») 
στον χώρο του πολιτισμού, σε αντίθεση με τη μακρόχρονη επιμόρ-
φωση που κυριαρχεί στον χώρο της κρατικής εκπαίδευσης.

Διαφορές πολιτιστικού έργου, μόνιμων δραστηριοτή-
των και άλλων έργων

Η σύγχρονη κατανάλωση φαίνεται να σχετίζεται με βραχείες παρα-
γωγές –μια περιστασιακή έκθεση, μια ταινία που θα σταματήσει να 
προβάλλεται σε λίγες εβδομάδες, μια περφόρμανς, ένα βιντεοκλίπ 
και άλλα παρόμοια έργα που αφορούν τον χώρο του πολιτισμού. 
Στην πραγματικότητα, βέβαια, στηρίζεται σε έργα μεγαλύτερης χρο-
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νικότητας: μόνιμη έκθεση μουσείου (musée), εργασία στη βιβλι-
οθήκη ή στα αρχεία, δημοσίευση ενός σχετικά σταθερού καταλό-
γου βίντεο στο διαδίκτυο (Internet), μακρόχρονη πολιτική ενός 
πολιτιστικού κέντρου (centre culturel) ή θεάτρου, κ.λπ.

Εν ολίγοις, για να υπάρχουν έργα ορισμένου χρόνου, πρέπει να 
υπάρχουν και μόνιμοι θεσμοί, φορείς αναγνωρισμένοι από την κοι-
νωνία, με μακρόχρονη επιχορήγηση και ικανότητα άσκησης επιρροής.

Η σύλληψη και η διαχείριση ενός έργου στον χώρο της κουλ-
τούρας δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τη διαχείριση έργου σε ένα ερ-
γοστάσιο σοκολάτας ή όπλων: σύλληψη νέου προϊόντος, απόπειρα 
διαφοροποίησης του εμπορικού σήματος, κ.λπ. Η ανάγνωση εγχει-
ριδίων διαχείρισης έργου αποτελεί, από αυτήν την άποψη, μια ωφέ-
λιμη ενέργεια για κάθε επαγγελματία του πολιτισμού που επιθυμεί 
να πληροφορηθεί για τις μεθόδους οι οποίες συνδέονται με αυτήν 
την έννοια. Υπάρχουν, όμως, και εγχειρίδια διαχείρισης της τέχνης 
ή του μάρκετινγκ (marketing) της τέχνης και του πολιτισμού 
[Evrard, 1993· Bourgeon-Renault, 2014], τα οποία αναφέρονται στις 
ιδιαιτερότητες αυτού του τομέα. Είναι σημαντικό να επισημανθούν 
οι ιδιαιτερότητες των πολιτιστικών έργων σε αντιδιαστολή με τους 
άλλους τομείς. Οι ιδιαιτερότητες αυτές συνδέονται με τα ειδικά χα-
ρακτηριστικά των αγαθών που παράγει ο πολιτιστικός τομέας.

Στην οικονομία διακρίνονται τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
ενός πολιτιστικού αγαθού (bien culturel), δηλαδή του απο-
τελέσματος ενός πολιτιστικού έργου:

1. Έχει ουσιαστικά μη χρηστικό χαρακτήρα: το πολιτιστικό έργο 
καταλήγει στη σύλληψη ενός αγαθού που επιφέρει μια ανιδιο-
τελή απόλαυση και δεν μπορεί να μεταφραστεί πλήρως σε οικο-
νομικό επίπεδο.

2. Πρόκειται για αγαθά που σχετίζονται με την εμπειρία και τις πε-
ποιθήσεις: είναι δύσκολο να γνωρίζει κάποιος, πριν τα κατανα-
λώσει, εάν θα τα απολαύσει, ενώ τα χαρακτηριστικά τους βασί-
ζονται σε ένα σύστημα πεποιθήσεων που μπορεί να εξελίσσεται 
με τον χρόνο.

3. Τα αγαθά που προκύπτουν από αυτά τα έργα είναι γενικά μη 
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ανταγωνιστικά (η κατανάλωσή τους δεν επιφέρει την εξαφάνισή 
τους) και εν μέρει μη αποκλειστικά (δεν μπορεί να αποκλειστεί 
κάποιος από την κατανάλωσή τους, αφού η ικανότητα αποκλει-
σμού εξαρτάται από τη βάση του έργου, το οποίο είναι στην ου-
σία του ένα συλλογικό αγαθό).

4. Τα έργα αυτά (και τα αγαθά που παράγουν) είναι πηγής θετικών 
εξωτερικών συνεπειών, δηλαδή η παραγωγή τους έχει επιπτώ-
σεις, ιδίως οικονομικές (για παράδειγμα, την αύξηση των ημε-
ρών διαμονής σε ξενοδοχείο και των δείπνων σε εστιατόριο 
(restaurant) κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ) [Mairesse και 
Rochelandet, 2015, σ. 33-37].

Αυτές είναι οι κύριες ιδιαιτερότητες που εξηγούν γιατί οι κρατι-
κές αρχές επενδύουν όλο και περισσότερο στη χρηματοδότηση πο-
λιτιστικών έργων (λόγω των θετικών εξωτερικών τους συνεπειών 
ή λόγω της μη ανταγωνιστικότητας και μη αποκλειστικότητάς τους) 
και γιατί η επένδυση των συμβαλλόμενων μερών σε έναν τέτοιο 
τύπο έργων (παραγωγή μιας παράστασης ή μιας διαμεσολαβητικής 
δραστηριότητας) δεν συνδέεται μόνο με ζητήματα χρηστικότητας ή 
συμφέροντος.

Μπορούν να επισημανθούν παρόμοια χαρακτηριστικά για έναν 
ορισμένο αριθμό έργων που συνήθως δεν εντάσσονται άμεσα στον 
χώρο της κουλτούρας, όπως στον τομέα της αρχιτεκτονικής ή της 
μόδας, παρότι οι τομείς αυτοί είναι πιο χρηστικοί και συχνά ευνο-
ούν μια πιο εμπορική λογική. Μια τέτοια προσέγγιση δεν εκπλήσ-
σει καθόλου, αφού οι τομείς αυτοί εντάσσονται σε μεγάλο βαθμό 
στην οικονομία της δημιουργικότητας (économie de la 
créativité) [Bouquillion, 2012], αλλά η προσάρτησή τους σε κα-
θαρά βιομηχανικές πρακτικές –η αρχιτεκτονική των μεγάλων συ-
νόλων, η συλλογική εστίαση, η ένδυση– τους διαφοροποιεί ίσως 
περισσότερο απ’ ό,τι τους ενώνει. Από αυτήν την άποψη, δεν υπάρ-
χει ακριβής οριοθέτηση των πολιτιστικών έργων, αλλά –όπως στην 
οικονομία ή στη διαχείριση– ένας «κεντρικός στόχος» («cœur 
de cible») που καθοδηγείται ουσιαστικά από τον τομέα των πα-
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ραστατικών τεχνών, της εθνικής κληρονομιάς και της αγοράς της 
τέχνης (marché de l’art), στον οποίο προστίθεται ένας δεύτε-
ρος κύκλος έργων που συνδέονται με τον τομέα της πολιτιστικής 
βιομηχανίας, ο οποίος περιλαμβάνει τον εκδοτικό χώρο, τη μουσική 
βιομηχανία, τον κινηματογράφο (cinéma), την τηλεόραση 
(télévision) και τα βιντεοπαιχνίδια. 

Οι τύποι πολιτιστικών έργων

Η φύση των πολιτιστικών έργων ποικίλει. Υπάρχουν ειδικά έργα 
που συνδέονται με την οργάνωση μιας συζήτησης, ενός φεστι-
βάλ (festival) ή ενός εργαστηρίου αρωμάτων, με την οργάνωση 
μιας έκθεσης, μιας συναυλίας, μιας ταινίας ή ενός βιντεοπαιχνιδιού, 
κ.λπ. Υπάρχει η τάση διαφοροποίησης αυτών των έργων με βάση 
τους κύριους τομείς του πολιτισμού (θέατρο, μουσική, πλαστικές 
τέχνες, λογοτεχνία): η μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλο δεν 
γίνεται εύκολα, αφού διαφέρει πολύ το πνεύμα που κυριαρχεί, για 
παράδειγμα, στον χώρο του βιβλίου από εκείνο του θεάτρου ή των 
μουσείων. Η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί εδώ επιχειρεί κυρίως 
να ομαδοποιήσει τα έργα με βάση το σχήμα παραγωγής τους, ώστε 
να αναδείξει έτσι περισσότερο τα σημεία που ενώνουν τους διάφο-
ρους τομείς παρά εκείνα που τους διαφοροποιούν.

Εκδήλωση

Ένας μεγάλος αριθμός έργων ανήκουν στο είδος της «εκδήλωσης», 
η οποία χαρακτηρίζεται από μια πολύ σύντομη χρονική περίοδο, 
είτε πρόκειται για την οργάνωση μιας περφόρμανς ή ενός πυροτε-
χνήματος, είτε για το λανσάρισμα ενός προϊόντος, για μια συζήτηση 
ή ένα συνέδριο, ένα λογοτεχνικό βραβείο ή μια ειδική διαμεσολα-
βητική δραστηριότητα (ξενάγηση, παρουσίαση, εργαστήριο). Το ιδι-
αίτερο αυτό είδος έργων ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον τομέα 
των εκδηλώσεων, ενώ συγκεντρώνει περισσότερους από 14.000 
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εργαζόμενους σε εκατοντάδες επιχειρήσεις που είναι δομημένες ως 
επαγγελματικές ενώσεις (Unimev, Lévénement). Ο συγκεκριμένος 
τομέας οργάνωσε το 2018 στη Γαλλία 1.200 σαλόνια (salons) και 
εκθέσεις (foires), καθώς και 2.800 συνέδρια και επιχειρησιακές 
εκδηλώσεις [Unimev, 2019]. Κατά κάποιον τρόπο, θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι αυτό το σύντομο είδος έργου (μίας ή δύο ωρών, δηλα-
δή ίση με τη διάρκεια μιας παράστασης) αποτελεί το πιο γενικό είδος 
πολιτιστικού έργου – και για τον λόγο αυτό μελετάται σε εκτεταμένη 
βιβλιογραφία [Happe-Durieux και Delecourt, 2012· Masset, 2015· 
Claveau, 2015· Pascal, 2017· Rapeaud, 2019].

Φεστιβάλ/έκθεση

Κάννες, Βενετία, Σάλτσμπουργκ, Βασιλεία και Μαϊάμι είναι μερικές 
μόνο από τις πόλεις που συνδέονται με φεστιβάλ ή εκθέσεις διε-
θνούς φήμης. Το φεστιβάλ συγκεντρώνει για ένα ορισμένο χρονικό 
διάστημα μια σειρά εκδηλώσεων (συνήθως από παλαιότερες πα-
ραγωγές) από έναν συγκεκριμένο πολιτιστικό τομέα: κινηματογρά-
φος, θέατρο (théâtre), ποίηση, θρησκευτική τέχνη, μουσική 
(musique), εκθέσεις. Η οργάνωση των φεστιβάλ ξεκίνησε τον 18ο 
αιώνα, αλλά ο αριθμός τους δεκαπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια 
(έγιναν πάνω από 2.000 φεστιβάλ μουσικής στη Γαλλία από την αρ-
χή του 21ου αιώνα και ο αριθμός τους αυξάνεται σταθερά) [Négrier 
και Jourda, 2007· Négrier, Djakouane και Jourda, 2010]. Η έννοια 
της έκθεσης είναι ακόμη πιο παλιά (οι μεγάλες εκθέσεις ξεκίνησαν 
τον Μεσαίωνα) και στόχος της είναι να φέρει σε επαφή τους εμπό-
ρους με ένα κοινό (public) καταναλωτών. Η ίδια αρχή διέπει και 
τα σαλόνια πολιτισμού (για παράδειγμα, του βιβλίου) ή τις εκθέσεις 
σύγχρονης τέχνης. Η έκθεση φαίνεται να αποτελεί πιο άμεσα μια 
εμπορική δραστηριότητα που συνδέεται με την πώληση προϊόντων 
σε μια αγορά και προϋποθέτει μια ορισμένη αποδοτικότητα, ενώ 
το φεστιβάλ (που ετυμολογικά παραπέμπει στη γιορτή και έχει συ-
νήθως μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα) επιχειρεί να προσελκύσει τη 
συμμετοχή του κοινού μέσα από ποιοτικές εκδηλώσεις. Χάρη στη 
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σημασία και το εύρος τους, η έκθεση και το φεστιβάλ αποτελούν 
συνήθως μια πιο πολύπλοκη δραστηριότητα απ’ ό,τι η οργάνωση 
μιας μεμονωμένης εκδήλωσης. Η έκθεση και το φεστιβάλ μπορεί 
να έχουν, από τη φύση τους, μικρή διάρκεια, όμως η περιοδικό-
τητά τους (όταν έχουν επιτυχία) τις μετατρέπει ορισμένες φορές σε 
έναν θεσμό ρουτίνας.

Ο πρωτότυπος χαρακτήρας κάθε νέας εκδήλωσης τοποθετεί, ωστό-
σο, τα δύο αυτά είδη ανάμεσα στο έργο και τη δομημένη οργάνωση.

Παράσταση

Η παράσταση (spectacle) εντάσσεται στην καρδιά όλων των έρ-
γων που συνδέονται με τις παραστατικές τέχνες, είτε πρόκειται για 
θέατρο, μουσική, όπερα, τσίρκο, χορό, είτε για τις τέχνες του δρό-
μου. Η ιδιαιτερότητά του οφείλεται, όπως είναι λογικό, στον τρόπο 
αναπαράστασης που συνδέεται με τη σκηνή (μια δομή που στήνεται 
για τον σκοπό αυτό) και φέρνει σε επαφή ένα κοινό (θεατών) με τους 
καλλιτέχνες, σε ένα κτήριο που προορίζεται για αυτόν τον σκοπό 
(θέατρο, όπερα, αίθουσα συναυλίας) ή σε οποιονδήποτε άλλο χώ-
ρο (δρόμο, βιομηχανικό κτήριο, εξοχή, φύση) [Urrutiaguer, 2012].

Έκθεση

Η έκθεση (exposition) συνδέεται περισσότερο με τον τομέα της 
κληρονομιάς –μουσεία και ιστορικά μνημεία– αλλά τη συναντάμε 
και στην αγορά της τέχνης (γκαλερί, σαλόνια και εκθέσεις ή φεστι-
βάλ), στις βιβλιοθήκες και στα αρχεία, καθώς και σε πολλούς άλ-
λους πολιτιστικούς χώρους (πολιτιστικά κέντρα), εμπορικούς χώ-
ρους (κασίνο ή μεγάλα εμπορικά κέντρα), ακόμη και στον δημόσιο 
χώρο (στο πάρκο ή στον δρόμο). Η έννοια της έκθεσης προϋποθέτει 
τη συγκέντρωση αντικειμένων ή την παραγωγή έργων (πινάκων, 
γλυπτών, προβολών, εγκαταστάσεων) που τοποθετούνται και πα-
ρουσιάζονται για να ιδωθούν από ένα κοινό (επισκεπτών), για λό-
γους εμπορικούς, εκπαιδευτικούς ή ψυχαγωγικούς.
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Χάρτινο και ψηφιακό έγγραφο

Η προετοιμασία ενός χάρτινου εγγράφου (document papier) 
παραπέμπει στον χώρο του βιβλίου (την πιο παλιά πολιτιστική βι-
ομηχανία), αλλά αυτός ο τύπος παραγωγής ξεπερνά κατά πολύ τον 
συγκεκριμένο κλάδο. Τα περισσότερα έργα περιλαμβάνουν, σε κά-
ποια στιγμή, την εκτύπωση ενός χάρτινου εγγράφου, το οποίο απο-
τελεί ένα έργο από μόνο του: κατάλογος έκθεσης, πρόγραμμα πα-
ράστασης, φυλλάδιο επιχείρησης, κ.λπ. Η εμφάνιση των τεχνολο-
γιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (technologies de 
l’information et de la communication – TIC) μεταμόρφω-
σε ραγδαία τον χώρο των πολιτιστικών βιομηχανιών, αφού κατάρ-
γησε τα παραδοσιακά υλικά μέσα της ταινίας, του δίσκου, της τηλεο-
πτικής εκπομπής, του βιντεοπαιχνιδιού, για να τα παρουσιάσει με το 
ίδιο μέσο, το ψηφιακό έγγραφο. Η δημιουργία αυτών των εγγράφων 
–είτε πρόκειται για κινηματογραφική ταινία είτε για την παραγωγή 
ενός βιντεοπαιχνιδιού ή CD δίσκου– προϋποθέτει, σε επαγγελματικό 
επίπεδο, την ύπαρξη ενός πολύ εξειδικευμένου βιομηχανικού κλά-
δου, όπως, για παράδειγμα, του κινηματογράφου, που αναλύεται 
σε πολλές μελέτες [Creton, 2014]. Τα βήματα υλοποίησης αυτής της 
διαδικασίας μπορούν, ωστόσο, να πραγματοποιηθούν (ακόμη και 
για τα βιντεοπαιχνίδια) με τρόπο σχετικά χειροτεχνικό.

	Συμβουλές από έμπειρο επαγγελματία για την παρα-
γωγή μιας παράστασης

Όταν ξεκινάς να συμμετέχεις σε ένα έργο παράστασης, πρέπει να 
αντιληφθείς ότι θα σε απασχολήσει για τρία χρόνια τουλάχιστον 
(προετοιμασίες, πρόβες) και ακόμη περισσότερο, εάν λάβεις υπό-
ψη σου και την περιοδεία. Πρόκειται για ένα μακρύ ταξίδι, στο 
οποίο προσκαλείς εταίρους, καλλιτέχνες, τεχνικούς, διοικητικούς 
υπαλλήλους και κοινό. Είναι ένα ταξίδι με διακοπές, με χρόνους 
εργασίας διαφορετικής έντασης, οι οποίοι πυκνώνουν και φτά-
νουν σε αποκορύφωμα με τις πρόβες και την πρεμιέρα. Οι σύ-
ντροφοι του ταξιδιού έχουν συνήθως προσωπικότητες έντονες, 
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γενναιόδωρες, σύνθετες, διαφορετικές από τις δικές σου. Το έργο 
της δημιουργίας απαιτεί από όλους έναν συγχρωτισμό και μια 
επένδυση που συνήθως καταργεί τα όρια ανάμεσα στην επαγ-
γελματική και ιδιωτική ζωή, προϋπόθεση που είναι απαραίτητη 
για την αλχημεία του θεάτρου. Είναι καλύτερο να είσαι προετοι-
μασμένος γι’ αυτό.
Για τον συντονισμό της δημιουργικής ομάδας, έχεις κατ’ αρχάς 
ανάγκη από μια έμπιστη ομάδα υλικής υποστήριξης (τεχνικό και 
διοικητικό προσωπικό ενός θιάσου ή ενός θεάτρου) που θα σε 
συνοδεύσει στην προετοιμασία και υλοποίηση της παράστασης.
Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξεις ένα ωραίο έργο που αγαπάς, 
που να είναι τόσο στο πλαίσιο των ικανοτήτων σου, όσο και μια 
ελκυστική καλλιτεχνική περιπέτεια για σένα και τους άλλους.
Εάν θες να δώσουν όλοι τον καλύτερο εαυτό τους, πρέπει να κά-
νεις την ομάδα σου να ονειρεύεται. Πρέπει να μοιραστείς το έργο 
σου, να αφηγηθείς καλά την ιστορία του. Η κινητήριος δύναμη 
ενός καλλιτέχνη είναι κατά 80% η φαντασία. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να ορίσεις μια απλή καλλιτεχνική πορεία, με ένα σημείο 
αφετηρίας (ένα κείμενο, μια ιδέα…), μια οπτική (δραματουργία) 
και καθαρούς αισθητικούς άξονες. Μη διστάσεις να προσαρμό-
σεις και να αλλάξεις της λεπτομέρειες της ιστορίας σου ανάλογα 
με την πρόοδο: έτσι θα επιτρέψεις στην ομάδα σου να ξεκινήσει 
από την ίδια αφετηρία, ώστε να παίζουν όλοι το ίδιο έργο.
Αφηγήσου με τον δικό σου τρόπο. Όλα τα μέσα είναι καλά: λεκτι-
κά, οπτικά, ακουστικά. Παρουσίασε αναφορές (εικόνες, άρθρα 
εφημερίδων…).
Ορισμένοι σκηνοθέτες είναι πολύ ικανοί στη δραματουργία του 
κειμένου, άλλοι στη σωματική διάσταση. Εγώ αγαπώ τη σκηνογρα-
φία. Η παρουσίαση της μακέτας είναι το ίδιο σημαντική με την πρώ-
τη ανάγνωση: προσκαλώ την καλλιτεχνική, τεχνική και διοικητική 
ομάδα και, όταν είναι εφικτό, τους εταίρους, ακόμη και το κοινό.
Στην ιστορία σου υπάρχουν τα στοιχεία που γνωρίζεις. Αλλά εί-
ναι εξίσου σημαντικό να παραδεχτείς ότι δεν τα γνωρίζεις όλα: η 
δημιουργία είναι μια διαδικασία όπου ο καθένας πρέπει να είναι 
δημιουργικός στον δικό του τομέα. Δεν γνωρίζω ποτέ τι πρέπει 
να κάνει ο ηθοποιός, περιμένω να μου προτείνει κάτι κατά τη δι-



26 Διοίκηση  πολιτιστικών έργων

άρκεια ενός αυτοσχεδιασμού, του οποίου το πλαίσιο έχω ορίσει: 
μια σκηνή δομείται μέσα από αυτές τις ανακαλύψεις. Οι ηθοποιοί 
είναι αναμφίβολα ευφυείς όταν παίζουν. Το ίδιο και οι σκηνο-
γράφοι με τα χαρτόνια τους ή το τρισδιάστατο πρόγραμμά τους, 
οι κατασκευαστές ή οι διοικητικοί υπάλληλοι με τα δικά  τους 
εργαλεία… Εσύ πρέπει να συνδυάσεις όλη αυτήν τη δημιουρ-
γικότητα με το ένστικτό σου για να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα.
Όταν ορίζεις με ακρίβεια τις ανάγκες του έργου, αφήνεις περιθώ-
ρια (στον προϋπολογισμό, στον χρόνο…) για να ανταποκριθείς 
στο απροσδόκητο, εξασφαλίζεις την ηρεμία σου κατά τη διάρ-
κεια των προβών.
Ο βοηθός σκηνοθέτη είναι ένα πρόσωπο με σημαντικό ρόλο 
στην προετοιμασία και υλοποίηση των προβών. Είναι ένα επάγ-
γελμα που συνήθως παραμελείται στη Γαλλία, αλλά αποτελεί μια 
σημαντική λογιστική βάση που βοηθά στην υλοποίηση και τήρη-
ση του προγράμματος (planning) των προβών και των τεχνικών 
συναντήσεων (réunions), στη σύνδεση όλων των μελών της ομά-
δας, στην ικανότητα πρόληψης, κ.λπ. Πρέπει να διαθέτει μεγά-
λες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. Ο καλός βοηθός 
σκηνοθέτη αποτελεί ένα αναντικατάστατο πλεονέκτημα για την 
επιτυχία του έργου.
Τέλος, πρέπει να οργανώσεις τον χρόνο για τις άτυπες συναντή-
σεις της ομάδας: δείπνα, καφέδες, έξοδοι, βόλτες. Όταν η ομάδα 
συναντιέται εκτός εργασίας, έχει τη δυνατότητα για άτυπη επικοι-
νωνία, η οποία μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για την εξάλειψη 
ενδεχόμενων κενών στην κατανόηση και για την αναθέρμανση 
της φαντασίας: είναι σαν να συνεχίζει να προχωρά το έργο σε 
έναν άλλο χώρο, με έναν άλλο τρόπο.
Είναι στο χέρι του καθενός να προσαρμόζει τις τεχνικές του ανά-
λογα με τις ευαισθησίες του και τα μέσα του: η δημιουργία πρέ-
πει να επενδύει στην παραγωγή τόσο της ίδιας της παράστασης 
όσο και των εργαλείων της.

Jean Boillot
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Πλάνο και δομή του έργου

Το έργο αυτό παρουσιάζει τη σύλληψη του έργου με πρακτικό τρό-
πο, ενώ υπογραμμίζει την ενσωμάτωση της διαδικασίας του έργου 
σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική οπτική, η οποία συνδέεται με τη 
γενική λειτουργία του οργανισμού που παράγει το έργο.

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται, επομένως, στη γενική στρατη-
γική διαδικασία της επιχείρησης στην οποία εντάσσεται ένα έργο 
(δεν γεννιέται από το πουθενά, ενώ συμβάλλει με τη σειρά του και 
σε άλλες δραστηριότητες). Το σύνολο σχεδόν των μελετών επί του 
θέματος αγνοεί αυτό το προκαταρκτικό στάδιο προς όφελος μιας 
οπτικής που επικεντρώνεται στη σύλληψη και υλοποίηση αυτόνο-
μων έργων. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η εφαρμογή 
τους εάν δεν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η θεώρηση και η σύλλη-
ψή τους προκύπτουν από μια πιο γενική διαδικασία που περιλαμβά-
νεται σε κάθε στρατηγική σκέψη (συνολική στρατηγική, στρατηγική 
μάρκετινγκ, στρατηγική επικοινωνίας).

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα στάδια της υλοποίησης ενός 
πολιτιστικού έργου, από τη θεωρητική του σύλληψη έως την εφαρμο-
γή και την αξιολόγησή του. Εδώ θα αναλυθούν διαδοχικά τα βασικά 
ζητήματα που πρέπει να μελετηθούν στο πλαίσιο αυτής της διαδικα-
σίας: χρόνος, μέσα, κόστος, ομάδες, κ.λπ. Το κεφάλαιο αυτό περιέχει 
αναμφίβολα την πιο γενική ανάλυση διαχείρισης έργου (η δομή του 
είναι παρόμοια με εκείνη των περισσότερων μελετών επί του θέματος).

Το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο λαμβάνουν πιο άμεσα υπόψη 
τους, όπως και το πρώτο, τις ιδιαιτερότητες του πολιτιστικού το-
μέα. Το νομοθετικό πλαίσιο, που αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο, 
αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο σε αυτό το ζήτημα: τα πολιτιστικά 
έργα εγείρουν ζητήματα (συγγραφικών) δικαιωμάτων και ασφάλι-
σης, εθελοντισμού (bénévolat), ασφάλειας, κ.λπ. Ο προϋπο-
λογισμός του έργου και η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων –που ανα-
λύονται στο τέταρτο κεφάλαιο– συνιστούν επίσης, λόγω του κατά 
βάση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του χώρου του πολιτισμού, 
μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τα άλλα έργα.
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Το πέμπτο κεφάλαιο αναλύει τα ζητήματα επικοινωνίας που συν-
δέονται με την υλοποίηση του έργου. Το έκτο και τελευταίο κεφά-
λαιο αναφέρεται στο κλείσιμο του έργου σε σχέση με τη συνολική 
λειτουργία του οργανισμού.

Η σύλληψη και η υλοποίηση ενός πολιτιστικού έργου, που αποτε-
λούν το κεντρικό θέμα του παρόντος βιβλίου, δεν είναι αυτονόητες.

Η έννοια του έργου αποτελεί ένα ιδιαίτερο φαινόμενο της δυτι-
κής κοινωνίας μας, το οποίο αναπτύσσεται αδιάκοπα κατά τη διάρ-
κεια των αιώνων και σήμερα αποκτά μια αυξημένη σημασία στους 
κόλπους των οργανισμών. Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να γίνει αντι-
ληπτή χωρίς να αναφερθούν οι οικονομικές αλλαγές και η φιλελεύ-
θερη λογική που μεταμόρφωσαν ριζικά τυ σύλληψη της κοινωνίας 
μας και, κατά κάποιον τρόπο, την αντίληψή μας για τη ζωή, τον χώ-
ρο και τον χρόνο. Ιδίως η σχέση μας με τον χρόνο επηρέασε έντο-
να την ανάπτυξη σύντομων, προσωρινών, δηλαδή περιορισμένων 
στον χρόνο, μορφών δράσης –στοιχείο που αποτελεί ένα από τα 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά του έργου. Το πολιτιστικό έργο, όπως 
μελετάται εδώ, προϋποθέτει τη διαδικασία διαχείρισης έργου που 
επιβλήθηκε στη βιβλιογραφία της διοίκησης από τη δεκαετία του 
‘70. Διαφέρει, όμως, σημαντικά από τα βιομηχανικά και εμπορικά 
έργα. Το παρόν βιβλίο διευκρινίζει τις ιδιαιτερότητες του πολιτιστι-
κού έργου –και ιδίως τον μερικώς μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα 
του– που επηρεάζουν έντονα την υλοποίησή του.


