EON Hakkında

EUROPEAN OFF NETWORK (EON) Uluslararası Çağdaş Sahne Sanatları Birliği IETM
tarafından düzenlenen toplantılar sırasında, Avrupalı bağımsız tiyatro toplulukları ağı olarak
kurulmuştur. EON, bu toplantıdan itibaren katılımda bulunan yüksek sayıdaki topluluk ile birlikte
(Avrupa ve Avrupa dışından 600’ün üzerinde tiyatro, dans ve sahne sanatları topluluklarıyla)
özerk biçimde gelişmiş ve “Fringe Theatre” ile bağımsız sanatçıların sorunlarına ve ihtiyaçlarına
odaklanan uluslararası bir organizasyon oluşturma fırsatı yakalamıştır.

Organizasyonun temel amaçları; sanatsal alanda uluslararası alışveriş ve değişim fırsatları
yaratmak, görünürlüğü ve sanatsal çalışmaların dolaşımını artırmak ve bağımsız sanatı
destekleyen ve savunan uluslararası bir yapı oluşturmaktır. AB standartlarıyla tamamen uyumlu
olan bu yapı, sanatçılararası bir ağ olarak etkin biçimde faaliyet göstermekte ve tiyatroların
geçmişi ve katılımcı ülkeler hakkındaki bilgi ve anlayışı temel almaktadır.

Organizasyon kültürlerarası alışveriş, ortak projeler geliştirme, yeni vizyonlar hedefiyle biraraya
gelen gösteri sanatçıları, oyuncu, dansçı, akrobat ve yönetmenlerin katılımıyla
zenginleşmektedir. Sanat üretimi ve sanatsal paylaşım alanında atölyeler, seminerler ve
gösteriler düzenlenmekte, sanatçılar düzenlenen toplantı ve panellerle iş birliği olanaklarını
tartışmaktadır. Kültürel/sanatsal etkileşimi hedefleyen bu organizasyonlar hükümetler ve ilgili
ülkelerin özel/sivil kuruluşları tarafından da desteklenmektedir.

Organizasyonun koordinasyonu, gerçekleştirdiği ulusal etkinlikler sayesinde tiyatrolar ve
Avusturyalı şirketler ile yakın bağlara sahip olan Viyana merkezli FREIE THEATER tarafından
yürütülmektedir. Fon çalışmaları, sektördeki yasal gelişmeler ve sektörün tanıtımı üzerine
odaklanan Freie Theater, aynı zamanda tiyatrolar ile kurumlar arasındaki bağlantı noktası
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konumundadır.

Ağın organizasyonu ve koordinasyonu ulusal düzeyde katılımcı ülkelerin her birinden gelen bir
kilit temsilcinin (genellikle şirket statüsünde) çalışmaları yoluyla yürütülmektedir. Bu kilit temsilci,
organizasyonun kendi bölgesindeki gelişiminden sorumludur.

EON 2007 Teatro Inverso ve Scarlettine Theatre organizasyonuyla Brescia'da düzenlenmiştir.
300'ü aşkın sanatçıyı buluştan toplantı, büyük bir başarı elde etmiştir. Avrupa'nın 30 kentinden
katılarak biraraya gelen Avrupa sanatçıları, deneyim ve bilgi aktarımında bulundu ve çok sayıda
sanatsal workshop ile sanatsal anlamda birlikte üretme fırsatını yakalamıştır.
Etkinlik kapsamında ayrıca
Third Space
Konferanslarının ilki gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte Türkiye’yi temsil eden gruplardan biri olan
Simya Sanat organizasyonun Türkiye temsilci seçilmiştir. Simya Sanat, 2010 yılında Avrupa
Kültür Başkenti İstanbul’da gerçekleştirilecek olan
3. büyük EON Buluşmasının
ve buluşma kapsamında düzenlenecek Uluslararası Konferans ve Festival programının
organizasyon ve yurtiçi- yurtdışı koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir.
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