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ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η Κατερίνα Κοσκινά, ∆ιευθύντρια του νεοσύστατου
Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ανοίγει τις πόρτες
του Μουσείου, συστήνοντας τη σύγχρονη πολιτισµική
έκφραση µέσα σ’ ένα από τα πλέον ζωντανά και
εξωστρεφή ιδρύµατα τέχνης της χώρας.
Υπάρχει διαµορφωµένη µια πολιτισµική συνείδηση, που
υπερεκτιµά το παρελθόν, δικαίως σε ό,τι αφορά τα
επιτεύγµατα των αρχαίων χρόνων, αλλά επαναπαύεται σε
αυτό. Πρέπει, χωρίς να µειώσουµε την ένδοξη ιστορία µας,
ν’ αποδεχτούµε αδυναµίες, αποκαλύπτοντας καλά στοιχεία
και πτυχές της σηµερινής πολιτιστικής ιστορίας. Ο
πολιτισµός είναι ένα συνεχές κι έχει καλές και καλύτερες
στιγµές. Το Μουσείο είναι εδώ, για να συµβάλει στην
προβολή της σύγχρονης πολιτισµικής έκφρασης.
Προσπαθούµε να το επιτύχουµε και µε άλλους φορείς σε µια
κρίσιµη στιγµή.
Αν υπάρχει µια λέξη που επιθυµώ να χαρακτηρίζει το
ΕΜΣΤ, είναι η λέξη «ανοιχτό». Σε όλες τις µορφές τέχνης
και τις κοινωνικές οµάδες. Ανοιχτό, δηµοκρατικό,
ερευνητικό και πιστό στις συνέργειες. ΄Ετσι, θα συµβάλει
στη διαµόρφωση µιας ταυτότητας για την οποία θα είµαστε
ικανοποιηµένοι και ίσως υπερήφανοι.
Το Μουσείο οφείλει να διερευνά διαφορετικούς
τρόπους προσέγγισης του κοινού κι επικοινωνίας µε
τους καλλιτέχνες. Οφείλει να προτείνει νέες φόρµες, όπως
εργαστήρια, συζητήσεις, δράσεις, εκπαιδευτικά
προγράµµατα, νέα µέσα, εκποµπές, µαθήµατα, αλλά να
χρησιµοποιεί και κλασικές µεθόδους. Ένας θεσµός
απευθύνεται σε όλους. Πρέπει, βεβαίως, να έχει µια
σταθερή πολιτική, αλλά να βρίσκει και τρόπους να είναι
ενδιαφέρων, προσιτός κι ευχάριστος στο µεγαλύτερο
κοµµάτι της κοινωνίας. Να εξασκεί γοητεία και ν’ αφήνει µια
ευχάριστη αίσθηση, που θ’ αποτελεί εγγύηση επιστροφής του
επισκέπτη. Με αυτήν την έννοια, φέρουµε το χρέος του
κοινωνού πολιτισµού.
Η Ελλάδα ήδη τραβά τα «διεθνή» βλέµµατα. Το
καλλιτεχνικό δυναµικό µας είναι ενδιαφέρον και ισχυρό,
αλλά χρειάζεται υποστήριξη και αφορµές για να γίνει
γνωστό. Η Documenta θα πραγµατοποιηθεί για πρώτη φορά
κι εκτός Κάσελ, στην Αθήνα, ενώ σηµαντικές εκθέσεις και
διοργανώσεις λαµβάνουν χώρα ήδη. Πολλοί έχουν στρέψει
το βλέµµα τους στην Ελλάδα λόγω της ιδιάζουσας
κατάστασης τα τελευταία χρόνια. Το ζήτηµα είναι να το
«εκµεταλλευτούµε» για να δηµιουργήσουµε καλές συνθήκες
για την τέχνη.
Η «σύγχρονη τέχνη» είναι όρος παρεξηγηµένος και
ρόλος του Μουσείου είναι να «λύσει» την παρεξήγηση.
Να βοηθήσει το κοινό να εξοικειωθεί µε τη σύγχρονη τέχνη,
να την αισθανθεί, να την καταλάβει. Εµείς, θ’ ανοίξουµε να
µπει ο κόσµος µέσα και πρέπει, όχι µόνο να τον κάνουµε να
νιώσει άνετα και να τον ενηµερώσουµε, αλλά να τον
προτρέψουµε να διασκεδάσει, γιατί το µουσείο είναι και
ψυχαγωγία: να παίξει, να συζητήσει, να πιει καφέ, να φάει.
Ένας σύγχρονος, ζωντανός οργανισµός.
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