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artlife
Κατερίνα Κοσκινά

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΘΑΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΕΜΣΤ
Η διευθύντρια ιον Εθνικού ΛΛουσεΐου Σύγχρονη Tfxvns KciTfpivd Κοσκινά μιλά οίο thetini ptople γη us öpiunisaKKii και
ris επίκεΐμη ικοινό της φοιβης παρλςκευα

ν και το Εθνικό Μουσείο luvxpovns
Τέχνης ΕΜΣΤ έχει ανελλιπή δράση
από το 2000 μόλις εδώ και xpsis
μήνες οι δραστηριότιτκχτου γίνονται
στο νέο κτίριο και μόνιμη έδρα πλέον
του ΕΜΣΤ τηνπρώηνζυθοποιία ΦΙΞ

Με την τακτική λειτουργία του χώρου των περιοδικών
εκθέσεωντου ΕΜΣΤ και την έναρξη μιας νέας σειράν εκθέσεων

σε ετήσια βάση υπότοντίτλο Το ΕΜΣΤ στον κόσμο
oncos η έκθεση Κρίσιμοι διάλογοι
Αθήνα Αμβέρσα που είχε τεράστια
επισκεψιμότητα η Κατερίνα Κοσκινά

δηλώνει αισιόδοξη για την
ευρύτερη απήχηση εν05 μουσείου
θεσμού

Μετι κρπτήριο επιλέγετε tous
καλλιτέχνες cms εκθέσει που
λαμβάνουν χώρα στο νέο κτίριο

Το κτίριο δεν λειτουργεί ολόκληρο

ακόμα καθακ είμαστε εν αναμονή

τωνεγκρίσεωνκαιτωνενεργει
ώνπου θα μοκοδηγήσουνστηνπλήρη
λειτουργία του και την έκθεση ms
μόνιμα συλλογής μας Αρα είμαστε
στο ξεκίνημα του νέου εκθεσιακού

μαςπρογράμματος Γιατηνπεριοδι
κή έκθεση που προηγήθηκε την
πρώτη στον νέο χώρο τα έργα των
καλλιτεχνώνπου εκτέθησανπροέρ
χονταιαποκλεισπκάαπόπ5συλλογέ5
του ΕΜΣΤ και του MuHKA δηλαδή
του Μουσείου Σύγχρον^Τέχντβτης
Αμβέρσας μετοοποίοσυνεργασπί
καμε Η επόμενη μεγάλη έκθεσηπου

στοχεύουμεναεγκαινιάσουμεελπί
ζουμε όπ θα είναι η μόνιμη συλλογή
τουμουσείου,τη5θποία5ταέργαπρο(ρανώ5θαπροέρχονται
απότη συλλογή μας και η θεμαπκή δηλαδή η μουσειολογική
μελέτη έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Μουσείων Για ης
υπόλοιπες εκθέσει και δράσει μας στο μέλλον θα λειτου ρ

γούμε κατά περίπτωση είτε με έργα απότη συλλογή του

μουσείου είτε με συνεργασίες ή φιλοξενίες είτε με θεματικές
και ερευνηηκές εκθέσει Το κριτήριο σχετίζεται με το είδθ5

ms έκθεσε
Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το μέλλον σε

πολιτισμικό και εκπαιδευτικό επίπεδο Οιπροβλέψεις
γιατο μέλλονστηνπαρούσα συγκυρία είναι δύσκολο να είναι

ιδιαίτερα αισιόδοξες Παρ όλααυτά,το ΕΜΣΤ επαναλειτούργησε
σε αυτή τη συγκυρία και έτσι μας χαρακτηρίζει μια

συγκρατημένη αισιοδοξία Αλλωστε η επισκεψιμότητα στην
έκθεση που τελείωσε ans 5 Φεβρουαρίου ήταν υψηλή και

έφτασε τα 2θ.οοο άτομα αριθμός που ξεπερνά μια έκθεση

ôiàpiŒias τριών μηνών την ετήσια επισκεψιμότητα των
περισσότερωνχρόνωναπότηλειτουργίατουμουσείου.Αυτό
pas ετπτρέπει να πιστεύουμε όπ το ΕΜΣΤ έχει αρχίσει να

διαμορφώνειτοδικότου κοινό στονέοτου ottth Προφανακ
το πολππσμικό και εκπαιδευτικό τοπίο δεν καθορίζεται από

εμώ.Σίγουρα όμ&κ μπορούμενααποτελέσουμε ένανσημα

Η Κατερίνα Κοσκινά μιλά για Tis vées δραστηριότητε5 του Εθνικού Μουσείου Zùyxpovns Τέχνη

νπκό παράγοντα διαμόρφωσα μαζί με τα άλλα συναφή
δημόσια και ιδιωπκά ιδρύματα ms xcopas Ω5προ5ταεκπαι
δευπκά δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στα προγράμματα pas
μέσα και έξω από το μουσείο ενώ ευελπιστούμε να τα αυξήσουμε

και να οργανώσουμε σε συνεργασία και με άλλα
εκπαιδευπκά ιδρύματα μαθήματα σεμινάρια και βιωματικά
εργαστήρια evtôs και εια05τωντειχών
Ektös από εικασπκέ5 εκθέσει προβλέπονται και

άλλου είδου5 εκδηλώσει ôncos pouaixés Κάθε

χώρο$έχειτο ανπκείμενο καιτοαστόχουςτου.Τα όρια opcos
om σύγχρονη τέχνη είναι αρκετά ελαστικά Εμείς δώσαμε το

στίγμα μα5 με το πρόγραμμα Προλεγόμενα a&onoioovias

mvπεpioδoτωv υποχρεωπκών δοκιμώνπου προηγούνται

ms opicmiais λειτου pvias του ΕΜΣΤ και εν αναμονήms ολο

κλήρωση5τωνδιαδικασιώνπου θατο οδηγήσουνστα εγκαί
νιάτου εττιλέξαμετηνπραγματοποίηση σειράν καλλιτεχνικών

δράσεων φιλοξενώντας διαφορεπιατς popcptis καλλιτεχνικά

γεγονότα οε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή ιδρύματα
Στoπλaio^oauτό,πpaγμaτoπolήσaμεr^rtbrmanceσύγxpo
νου χορού σε συνεργασία με το Fluxum Foundation και την
ομάδα σύγχρονου xopoύmsΠέpσαsΣταματoπoύλou,ßpαδιά
όπερας μετηνΕθνική Λυ ρική Σκηνή φιλοξενήσαμετοΜουσείο

Ελεύθερη5 Σκέψη5 Ανθρώπων
ΜΕΣΑ),μιαέκθεοημεέργα μαθητών

των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
τωνΦυλακών,θέλονταςνατονίσου
μετονκοινω^όρόλοτηςτέχνηςκαι
m δυνατότητατωνθεσμώνακπρος
αυτή mv κατεύθυνση
Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια

του μουσείου Τι τακτική
θα ακολουθήσετε με tous
καλλιτέχνες Δεχόμαστε πολλέ5

προτάσειςγιασυνεργασίε5 και εκθέσει

όπως και για δωρεές έργων
Είμαστε ανοιχτοί ενώ παράλληλα
επιθυμούμε να χαράζουμε έναπολύ

σαφέ5πλαίσιοmsστρατηγιιαΰ pas
Επιθυμούμε το ΕΜΣΤ να είναι ένας

xcopos για tous καλλιτέχνε5 να το
νιώθουν οτττπ τους να είναι δίπλα

μας Στόχος και αποστολή μας είναι
να τους βοηθήσουμε να γίνουντηο
εξωστρεφείς να ανοίουμεδρόμους
για συνέργειες με το εξωτερικό για
την προβολή του έργου τους
Δουλεύουμεενταπκάπροςαυτήτην
κατεύθυνση και οι επόμενες κινήσεις

μα5 καταδεικνύουν αυτή mv προ
σπάθειάμα5 Εξάλλου,ανοίξαμετους

xcopous των περιοδικών pas εκθέσεων με μια έκθεση που
εντάσσεταιστονέοπρόγραμματου μουσείου Το ΕΜΣΤστον

κόσμο
Τι δυσκολίε5 πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσετε σε
σχέση με την πολιτική του μουσείου Οσες δυσκολίες

και να ανπμετωττίσουμε μεγάλε5 ή piKpés ο oroxos είναι

onpavHKÔs δεν μα5 ετπτρέπει να εγκαταλείψουμε τηνπρο
σπάθεια.Τοκαθήκονμα5είναιεθνικό υπηρετούμε ένανθεσμό
που ήδη από τα πρώτα του βήματα βρήκε ενθουσιώδη
ανταπόκριση απότο κοινό Το να υπερνικάμε τα εμπόδια και
ns 6ucn<oÀiss μάς κάνει όλο fbi mo ôuvaroûs Εχω τηνπεποί
θηση λοιπόν ότι öAes 01 δυσκολίεβ θα ξεπεραστούν και το
κοινό θα αγαπήσει το ΕΜΣΤ


