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Мрежи по изкуствата в Европа
Изминаха пет години откакто бяха направени научни проучвания за първото издание на
този справочник, публикуван от тогавашния Съвет по Изкуствата на Великобритания.
Мрежите станаха най-модерната транснационална дума през първата половина на 1990те и
много се изписа за забележителния растеж на интереса към едно все пак не ново явление.
Тогава, както и сега единият от факторите зад този растеж бе представата, че мрежата
може да се окаже ключа към финансиране от наднационални и междуправителствени
агенции. Но докато през 1990/91 подтикът за свързване в мрежа бе също и едно желание за
взаимодействие между творци и творчески организации в Западна Европа и техните колеги
в Източна и Централна Европа след политическите брожения през 1989, то днес фокусът
като че ли се е поизместил.
Началното любопитство се трансформира в системен обмен и сътрудничество, макар че
намирането на финансови средства за това си остава сериозен проблем.
Проектът ‘Да посеем семената на мрежата’ на Кралския Национален Театър, Лондон,
даващ възможности за театрали от Централна и Източна Европа да работят на място като
“сенки’ на колегите си във Великобритания и рекламата на възможности за излагане във
Франция на творби на творци от Източна Европа от Fonds Regional d'Art Contemporain
d'Alsace, са само две илюстрации на начините, по които ресурсите и уменията на Западна
Европа се предлагат на професионалистите в Източна Европа с чувствителност и взаимно
обогатяване.
Днес се усеща осезаема промяна на интереса към обмен Север-Юг и вътрешно-регионален
диалог - Юг-Юг, Балтийски-Северни страни, Средноевропейски, т.н.
'Свързването в мрежа', както отбеляза Нийл Уолъс от Международни проекти, 'е явление
на плътта'. Доколкото знам той не е имал пред вид в този случай les liaisons dangereux
(опасните връзки), а допълнителното предимство на контактите лице в лице.
Мрежите, поне най-активните, наистина са интерактивни и активизиращи - две думи,
свързани днес най-вече с електронните връзки, но имащи по-дълбок отзвук. Затова е важно
да отбележим, че това не е справочник на новите възможности, които електронните мрежи
могат да предоставят, за да ни заинтересуват в международни контакти, дори ако те са
само потенциално вълнуващи. Свързването в мрежа е много повече от това тъй като то е
повече от база данни или списък пощенски адреси. Свързването в мрежа е
професионалисти, които се учат от опита на други по въпроси от общ интерес. Свързано е
с обмяната на информация между колеги с готовност. Свързването в мрежа изисква
изграждането на партньорства и дългосрочно доверие. Засяга солидарността в
преследването на общи интереси. Включва инвестици от време и усилия. Най-вече това е
мобилността на хора, идеи и опит.
Тази обмяна на информация и дебати около най-добрите политики и практики са
основните задачи на много от изброените мрежи; сътрудничество по съвместни проекти

или ко-продукции - често като начин за споделяне на риска - е задача на други. Някои
мрежи предоставят пространство за обмисляне или лаборатория за нови идеи; други са
платформи за представителство и лобиране. Някои се оказват катализатори на промяна;
други, по-малко амбициозни, са доволни от ролята си на “говорилни’. Повечето
предоставят услуги на членовете си; понякога това не е нищо повече от бюлетин; в други
случаи има подробен график на всички срещи, конференции, изследвания и публикации.
Продължават проблемите с дефинирането
При изследването за това второ издание ние поискахме от мрежите за първи път да
посочат правния си статут. В отговорите си тези органи описаха себе си като асоциации,
международни НПО, организации с идеална цел, институти, икономически групировки
или просто ‘мрежи’.
За съжаление не сме се приближили повече към разрешаването на проблема по
дефинирането, който излиза винаги на повърхността при дискусии относно свързването в
мрежа, отколкото бяхме при първото издание през 1990/91. Може би не бива да се
тревожим. Целта на този справочник не е да навлиза в стерилни терминологични дебати.
Целта е просто да илюстрираме възможностите за транснационално сътрудничество и
обмяна на опит, които съществуват.
По тази причина, когато обмисляхме кои са подходящите мрежи, които да включим, ние се
придържахме към дефиницията, която използувахме в първото издание: Мрежите могат да
бъдат дефинирани най-добре не по начина, по който са съставени,а по начина по който
функционират. Ако те участвуват в редовни трансгранични обмени на информация и
сътрудничество с други страни или центрове, то тогава трябва да ги включим. (1)
Поставихме само още два параметъра. Първо, една ‘мрежа’ трябва да е съставена от
‘равни’ партньори, центрове или индивиди в няколко европейски държави. Но позволихме
си и малко свобода.
Нито един справочник за мрежите не би бил пълен без да са включени важните
фасилитатори на свързването в мрежа и бази за информация като Европейската културна
фондация и Европейският културен център. Следователно ние сме ги включили в нова
категория ‘мрежови фасилитатори’. Второ, ‘мрежите’, които съществуват основно за
изпълнението на един проект, не са включени. Поради тази причина ad hoc краткосрочното
сътрудничество между организации, събрани основно, например, за изпълнението на
схемата на програма Калейдоскоп на Европейската Комисия или програма Медиа, също не
са включени. От друга страна, мрежи с една мисия, чийто живот се очаква да бъде дълъг
(например, кампании за и представяне на авторско право) са включени.
Изгубихме следите на някои мрежи от първото издание насам - или защото тихомълком са
престанали да съществуват, или защото не могат да бъдат открити, или в няколко от
случаите не успяхме да ги убедим да отговорят навреме. Но затова пък имаме 30 нови
статии.
Както и преди дължината на стаите не рефлектира задължително размера или важността на
различните мрежи. Тя може да представлява нивото на активност и енергия на
организацията, но може и да отразява количеството информация, което ни е предоставено
(или не предоставено). Целенасочено не сме давали преценки относно качеството или
ефективността на отделните мрежи.
Културни мрежи: жизненоважна ‘трета’ сила
Точно както жизнената демокрация зависи от жизнен ‘трети’ или доброволен сектор, така

и културният сектор зависи за жизнеността си от виталността на една процъфтяваща трета
сила от мрежи, асоциации и общества. Мрежите често могат да бъдат по-подходящ вектор
за културни действия от правителството.
За съжаление ‘Работни групи’, доклад на Европейският Форум по Изкуствата и
Културното Наследство, посочва, че 'точно в момента когато културните мрежи могат да
бъдат разглеждани като достигнали ниво на зрялост и професионализъм, тяхната
способност да работят... се подронва от несигурна и ниска база на финансиране за найскромните им основни нужди.’ (2)
Програмните политики на наднационално и междуправителствено ниво не успяха да
посрещнат новото търсене на културно взаимодействие. Техният ефект, по схемата на
Калейдоскоп, бе отслабен от концентрацията върху еднократни грантове за проекти,
които са различни от предоставянето на дългосрочно финансиране, което би улеснило
развитието на по-постоянни културни партньорства.
Ако реалната мобилност на творците трябва да стане факт, значи е време международните
институции и правителствата да преразгледат културната си политика, за да насърчат
неофициален и независим обмен, който да отразява по-адекватно съвременната практика в
изкуството и новия политически контекст в Европа.
В първото издание на справочника завърших увода с надеждата, че тази публикация би
довела до по-голямо признаване на нуждата да се установи постоянен диалог между
мрежите и националните и регионални финансиращи органи и може би по-голямо
оценяване от последните на ролята, която мрежите и индивидите в тях,играят като ‘порта’
към Европа и отвъд. Тази цел си остава точно толкова валидна и за появата на новото
издание.
Род Фишер, Директор, Международно Бюро по Изкуствата
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