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INFO
ΓιώργοςΔρίβας Εργαστήριο

Διλημμάτων

Επιμέλεια ΟρέστηςΑν

δρεαδάκης
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης

Τέχνης ΕΜΣΤ

Αίθουσα Περιοδικών
εκθέσεων

ΕΜΣΤ Ισόγειο

Από 29/3 έως 1/7/2018

Εγκαίνια
Πέμπτη 29

Μαρτίου στις 19.30

Πρωταγωνιστούν
Charlotte

Rampling μαζί

με τους Γιώργο Κοτανί

δη Λάζαρο Γεωργακό

πουλο Κόρα Καρβούνη

Πολύδωρο
Βογιατζή

Ρένα Κυπριώτη
Πάνη

Καλοφωλιά
Η Athens

Voice είναι επικοινωνιακός

χορηγός

ro
έργο βιντεοεγκατά

σταση που μάγεψε
την

περσινή Μπιενάλετης

Βενετίας εκπροσωπώντας

τηχώρα μας επιστρέψει

στοσπίτιτου Η

ΣαρλότΡάμπλινγκ πρωταγωνιστεί

Είναιόμως

μια μικρή κουκίδαστοΕργαστήριο
Διλημμάτων

που μπορείς
νατοβιώσεις

στο

ΕθνικόΜουσείοΣύγχρονης
Τέχνης

Συνέντευξη
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτογραφίες
ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Ήταν η ελληνική εθνική συμμετοχή
στην 57η περσινή Μπιενάλε

της Βενετίας Ήταν οι 500.000 των διεθνών επισκεπτών
που περιπλανήθηκαν

στονλαβύρινθο
του έργου Εργαστήριο

Διλημμάτων

του Γιώργου Δρίβα σεαυτή τη γιγάντια βιντεοεγκατάσταση
βιώνοντας

έναέργο όπου κοινωνικά
και πολιτικά περίπλοκοι

και επίκαιροι

στοχασμοί
έκαναντο ελληνικό περίπτερο

θέμα συζήτησης
Το περίπτερο

πουδενπρέπει ναχάσετε ή Ένα αριστούργημα
πουαξίζει από

μόνο του τοεισιτήριο ολόκληρης
τηςΜπιενάλε

ήταν μερικά από τα

διθυραμβικά
σχόλια του ξένου Τύπου και της κριτικής γιαένα έργο

που επιτέλους επέστρεψε
στο σπίτι του Στη μετα-Documenta

εποχή

η παρουσίαση
και έκθεση του Εργαστηρίου

διλημμάτων
στο

ΕΜΣΤαποτελείτο μεγαλύτερο
και πιο στιβαρό καλλιτεχνικά

εικαστικό

θέαματων αθηναϊκών ημερών Μια επιβλητική εγκατάσταση
που

προσφέρει μια ασύλληπτης
έντασης αφήγηση μια οπτικοακουστική

εμπειρία
που οεπισκέπτης

καλείται μέσω πολλαπλών
πηγώναπό

εικόνες και ήχους να καταβυθιστεί
σε έναν μνημειώδη

λαβύρινθο

όπου εντόςτου καραδοκούν
τα διλήμματα της αρχαίας τραγωδίας

Και ταυτόχρονα
η μελλοντολογική

εξέλιξη ενός κόσμου που προ

καιρού έχει καταργήσει
τονχρόνο

Η A.V ξεναγήθηκε
πρώτη στο Εργαστήριο

Διλημμάτων
ενώ δίπλα

μας δεκάδες άνθρωποι
συναρμολογούσαν

και όρθωναν
αυτή

την εντυπωσιακή
εγκατάσταση

Ο επιμελητής
του έργου Ορέστης

Ανδρεαδάκης
και ο καλλιτέχνης

Γιώργος Δρίβας μάς μιλούν
Για

τοέργο πουθα δούμε γιατην ιστορίατου από κοινούταξιδιούτους

Πώςξεκινά η σχέση ανάμεσα σας

Ορέστης
Ανδρεαδάκης

Το 2015 στο πλαίσιοτου φεστιβάλ
Νύχτες

Πρεμιέρας
κάναμε ένα αφιέρωμα

συνολικά στο έργο του Δρίβα

Βέβαια το2009 είχα δει στο ΕΜΣ στη Ρηγίλλης τιςδημιουργίες
του

και είχα πει ότι μου πηγαίνουν
Δεν είναι ακριβώς σινεμά αυτό που

κάνειοΓιώργος είναι όμως κινούμενη
εικόνα

Και μετά
Ορ Ανδρ Στη συνέχεια συζητήσαμε

δυο-τρεις ιδέες και τις δουλέψαμε

μέχρι ενός σημείου Με κοινό στόχο πως ένα αφήγημα
ένα

έργο μπορεί να παρουσιαστεί
ως εικαστική εγκατάσταση

Το πρό

τζεκτ σε μια αρχική του μορφή αλλά με την ίδια λογική το είχαμε

προτείνει
στο Φεστιβάλ Αθηνών επί Λούκου αλλά δυστυχώς

δεν

ευδοκίμησε
η απόπειρα

Ευτυχώς που την ιδέα μας την κατάλαβαν

και τηνεκτίμησαν
κάποιοι άλλοι άνθρωποι

και εδώ και στη Βενετία

Τοτελικό αποτέλεσμα
προέκυψε

απόένα πινγκ πονγκ ιδεών

Πάνωσετι
Ορ Ανδρ Στις Ικέτιδες τουΑισχύλου ωςβίντεο ινσταλέισον

Θεωρήσαμε

τοέργο επίκαιρο Οτανδιαμορφώθηκε
κάτι μεστό που θεωρήσαμε

ότι μπορεί
να εκπροσωπήσει

την Ελλάδα στην Μπιενάλε

το προτείναμε

Ανδεν πήγαινε η ιδέα στην Μπιενάλε
θα μπορούσε

να υλοποιηθεί

Ορ Ανδρ Ένα απόγευμα
στο Φίλιον από όπου ξεκίνησαν

οι κουβέντες

μας καιξεκινούν
άλλωστεοι μισές ιδέεςτηςΑθήνας αναρωτηθήκαμε

για το πού θαβρούμετα
χρήματαγιατην υλοποίηση/Ηταν

ένα μεγάλο
και ακριβό πρότζεκτ

το οποίο στη συνέχεια μεγάλωσε

και άλλο Εκείνεςτις μέρες έσκασε η προκήρυξη
για την Μπιενάλε

αποφασίσαμε
να την καταθέσουμε

Να σημειωθεί
πως οι χορηγοί

καλύπτουν
το 40 τώρα πλέον με τη μετεγκατάσταση

στην Αθήνα

το 50 Αλλιώςδενθα μπορούσε
να γίνει

Γιώργος Δρίβας Αυτό πρέπει να γίνει σαφές Όταν ακούει κάποιος

ότι το υπουργείο
έδωσε 20.000 ευρώ σε μια εποχή που έχουν

πρόβλημα
τα σχολεία και τανοσοκομεία

θατοθεωρήσει υπερβολή

Ομως το ποσό αυτό δεν αφορά μόνο την κατασκευή
αλλά και το

κόστος συντήρησης
επίέξι μήνες στη Βενετία Συντα έξοδα του περιπτέρου

Επειδή παίζει αυτότο επιχείρημα
ότι η τέχνη είναι πολυτέλεια

σε καιρό κρίσης θα δώσωδύο τεχνοκρατικά
επιχειρήματα

Πρώτον για τοέργο έχουν εργαστεί
100 άτομα Μόνο οι πρακτικά

ρ\οι στο περίπτερο
δεν πληρώθηκαν

Ητέχνη είναι βιομηχανία
δίνει

λεφτά σε κόσμο δεν εργάζονται
οι άνθρωποι τζάμπα Δεύτερον

στο περίπτερο
είχαμε 500.000 επισκέπτες

Μας αρέσει όταν ανε¬

βαίνει ο
τουρισμός

της χώρας μας έτσι Πώςθα έρθουν όμως

οι τουρίστες;Ήρθαν
στο περίπτερο

στη Βενετία είδαν το έργο

τους άρεσε Η τέχνη είναι μια αφορμή ακόμα για να ψάξουν για

τηνΕλλάδα και τελικά νατηνεπισκεφτούν

Το έργο σας μιλάγια το πώςδιαχειριζόμαστε
τον ξένο τον

ικέτη Ενέχει λόγωμεταναστευτικού
μια πολιτική θέση

Ορ Ανδρ Δεν κάνουμε στρατευμένη
τέχνη Ολεςοι μορφές

τέχνης

από τον Αισχύλο τον Ευριπίδη
και τον Αριστοφάνη

μέχρι

σήμερα είναι πολιτικές διότι ζουν μέσα στην πόλη και παρεμβαίνουν

στην πολιτεία Οι μισοί από τους ικέτες που υπάρχουν

αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι εγχώριοι
Ανθρωποι

που ενδεχομένως

έχουν διαφορετική
θρησκεία

εβραίοι βουδιστές

μουσουλμάνοι
έχουν διαφορετική

σεξουαλικότητα
είναι ανάπηροι

γέροντες
άνθρωποι

που θεωρούνται
απόκληροι

απο

συνάγωγοι
Είναι εξίσου ικέτες μετους πρόσφυγες

Οι ανάπηροι

ικετεύουννασυμμετέχουν
σε μια κοινωνική ζωή και κατάσταση

αλλά δεν μπορούν
καννα σύρουντο αμαξίδιό

τουςτηνΑθήνα

Ας μηνξεχνάμε πωςξένος ήταν και ο Χριστός
Λέει το τροπάριο

4όςμοι τούτοντονξένον Τονεκβρέφους
ωςξένονξενωθέντα

εν

κόσω Δοςμοι τούτον τονξένον ονομόφυλοι μισούντες
θανα

τούσινωςξένον Αοςμοι τούτοντονξένον ονξενίζομαιβλέηειν

του Θανάτου τονξένον Από τον Αισχύλο στο ιερό τροπάριο
Ο

Χριστός
είναι ξένος στην παράδοση

της περιοχής
και πεθαίνει

ως ξένος Αςτο σκεφτούν οι Αμβρόσιοι
που γράφουν

αυτά που

γράφουν

Αρα έχετε κάνει ένα έργο για τονξένο είτε αυτός έρχεται

από κάπου είτεαυτός που μέσα στο κάπου μας έχει καταδικαστεί

να είναι και να νιώθει ξένος Είναι αυτόένα από τα

διλήμματα
που θέτει τοΕργαστήριο

Διλημμάτων
σας

Γ Δρ Επί της ουσίας το έργο πραγματεύεται
αφενός το πόσο

χώρο αφήνουμε
σε κάτι διαφορετικό

από μας να μοιραστεί
τον

δικό μας και αφετέρου
τι είμαστε διατεθειμένοι

να παραχωρήσουμε

για να συμβεί αυτό Θα χάναμε κάτι από τη δική μας

ασφάλεια
τη δική μας άνεση για να μπορεί

κι ο άλλος να έχει

κάτι Διάβασα στατιστικές
ανοχής και αποδοχής

διαφορετικών

κοινωνικών
ομάδων στην Ευρώπη

απέναντι στους πρόσφυγες

Οσο πιο μακριά απότους ερωτώμενους
ήταντο πρόβλημα

τόσο πιο θετική ήταν και η κοινωνική
ανταπόκρισή

τους Οταν

πλησίαζε το πρόβλημα
μειώνονταν

οι θετικές απαντήσεις
Το

ζήτημα και η αντιμετώπιση
του δεν είναι μόνοθεωρία Θα συμφωνούσες

αςπούμε ένα οίκημα απέναντι απότοσπίτι σου που

είναιάδειο να γίνει κέντρο φιλοξενίας
προσφύγων

Δέχεσαι να

τους φέρνουμε
στη χώρα όχι όμως και απέναντι από το σπίτι

σου Αλλο παράδειγμα
Για να δημιουργήσουμε

χώρους κίνησης

των ΑΜΕΑ πρέπει να καταργήσουμε
αρκετές θέσεις πάρκινγκ

Δέχεσαι να συμβεί αυτό έξω από το σπίτι σου και να πρέπει να

ψάχνεις μετιςώρεςγιανα παρκάρεις

Τοέργοσαςστη Βενετία έλαβεδιθυραμβικές
κριτικές Και

ξαφνικά
επιστρέφει

στο σπίτι του Στη Βενετία το επισκέφτηκαν

500.000άνθρωποι
Εδώθα πιάσειαυτότονούμερο

Ορ Ανδρ Όχι αςτο παραδεχτούμε
ψυχρά Βέβαια οι επισκέπτες

της Βενετίαςείχαν ως αξιοθέατο
όλη την Μπιενάλε Τοδικό

μας περίπτερο
ήταν στα τορ10 Οπότε αν κάποιος είχελίγο χρόνο

έμπαινε
στοδικό μας και σε άλλα 9 Τώρα θα πρέπει να φύγει

απότο σπίτι του και ναέρθει για ναδει μόνοτοδικό μαςέργο

Γιώργο στοέργοσουαναμειγνύεται
τορετρόμετοφουτουριστικό

Γ Δρ Πάντα στα έργα μου επιδιώκω την αχρονικότητα
ώστε

οθεατής να μη θεωρήσει
πως αυτό που του λέω συνέβη κάποτε

και τελείωσε Τα ζητήματα
είναι πανανθρώπινα

και αιώνια

τα αντιμετωπίζουμε
κάθε μέρα για αυτό και δεν υπάρχουν

απαντήσεις

στα διλήμματα
Φεύγοντας

θα πάρεις μαζί σου την

ερώτηση
Και αναρωτήσου

πώς θα απαντούσες
στην ερώτηση

εσύ ο ίδιος.Ένα ερώτημα
που τέθηκε2.500 χρόνια πριν υπάρχει

ακόμα και παραμένει
αναπάντητο

και οικουμενικό
Αυτό που

βλέπεις
στο έργο είναι ένα βιολογικό

πείραμα της δεκαετίας

του 60 είναι οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί
που ζήτησαν

άσυλο είναι

οι πρόσφυγες
γενικώς

Μπορεί να κάνεις όποια ανάγνωση

θέλεις

Πώςψήσατετη Ράμπλινγκ
να παίξειστηνταινία

Ορ Ανδρ Με τον παραδοσιακό
τρόπο Στείλαμε στον ατζέντη

τηςτην ιδέα τηςτηνέδωσε τηςάρεσε Του είπαμε πωςταλεφτά

είναι πολύ λίγα τηνξαναρώτησε
κι εκείνη απάντησε

Αν μου αρέσει

το σενάριο επειδή μου αρέσει πολύ η ιδέα θα το κάνω

τζάμπα
Στείλαμε το σενάριο της άρεσε ήρθε στην Αθήνα και

το έκανε τζάμπα
Είδε στη Βενετία με τον γιο της όλο το έργο

δύο φορές
ενθουσιάστηκε

έκανεδηλώσεις
ότι είναι από τα ωραιότερα

πράγματα
που έχει δει μας πήρε τηλέφωνο

και είπε

τρομερά
κολακευτικά

σχόλια που ντρέπομαι
νατα επαναλάβω

Τρομερή
συνεργασία

Μου έκανε τρομερή
εντύπωση όταν κάναμε

φίτινγκ
και δοκίμαζεδιάφορα κοστούμια

και την ρώτησε

η ενδυματολόγος
Εύα Νάθενα Πώς αισθάνεστε

Είστε ικανοποιημένη

Και απάντησε
Δεν έχει σημασία πώς αισθάνομαι

εγώ σημασίαέχει πώςμε βλέπετε
εσείς Ανείστεεσείς ικανοποιημένοι

θα βρω τον τρόπο να είμαι κι εγώ Μετά το τέλος της

συνεργασίας μας μας ομολόγησε
ότι ήθελε να συμμετέχει

στο

έργο γιατίέλεγε πράγματα
που έπρεπε να ειπωθούν

Π
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