
Συζητώντας με τον καλλιτέχνη, Γ. Δρίβα1

Ελένη Μπουτουλούση2

Ελένη Μπουτουλούση: Λοιπόν καλημέρα.  Χαιρόμαστε πολύ που δέχτηκες
την πρόσκλησή μας και είμαστε τώρα μαζί! Έχουμε μισή ώρα για συζήτηση.
Θες κάτι να πεις πρώτα ή να αρχίσουμε εμείς με ερωτήσεις; Έχουμε δουλέψει
πολύ με το έργο, όπως σου 'χα πει. Τώρα κάνουμε για τον αποκλεισμό στο
σχολείο, αλλά, όπως ξέρουμε, όλοι οι αποκλεισμοί παρόμοιοι είναι, είτε μιλάμε
για κύτταρα είτε μιλάμε για τις «Ικέτιδες», είτε για μαθητές στο σχολείο. Με
αυτή τη λογική είμαστε μέσα στο κλίμα. Θέλει κάποιος, κάποια να αρχίσει με
μια ερώτηση;

Φοιτήτρια: Ναι! Να σας ρωτήσω εγώ: Ποιο ήταν το κίνητρο σας για αυτό το
έργο  που  παρουσιάσατε  στη  μεγάλη  αυτή  έκθεση;  Γιατί  θελήσατε  να  το
παρουσιάσετε εκεί;

Γιώργος Δρίβας: Λοιπόν η ερώτηση ήταν: Ποιο ήταν το κίνητρό μου για να
κάνω το έργο ή ποιο ήταν το κίνητρο μου για να πάω στην Μπιενάλε;

Φοιτήτρια: Ε, και τα δύο αλλά πρώτα για το έργο.

Γιώργος Δρίβας: Πρώτα για το έργο. Ωραία! Κοιτάξτε να δείτε, το έργο αυτό
βγήκε  μέσα  από  μια  σειρά  συζητήσεων  που  είχα  με  τον  επιμελητή  μου,
Ορέστη Ανδρεαδάκη, οι οποίες συζητήσεις είχαν ένα βάθος χρόνου που θα
μπορούσε  να  πει  κανείς  ότι  ξεκίνησαν  κανένα  χρόνο  πριν  φτάσουμε  να
καταθέσουμε την πρόταση.

Η αφετηρία ήταν μία πρόταση που είχε κάνει ο επιμελητής μου για το πώς θα
ήταν να ξαναδούμε τις «Ικέτιδες» με νέο μάτι και να τις κάνουμε μια installation
(εγκατάσταση). Έτσι είχε ξεκινήσει η συζήτηση, δηλαδή για το πώς μπορούμεεγκατάσταση). Έτσι είχε ξεκινήσει η συζήτηση, δηλαδή για το πώς μπορούμε
να δούμε κείμενα  παλαιότερα με  νέο  τρόπο και  να δούμε πόσο σύγχρονα
μπορούν να γίνουν. Πώς μπορούν να ξαναδιαβαστούν στο σύγχρονο context.
Αυτή η συζήτηση πήρε πολλές μορφές και κατέληξε κάποια στιγμή να γίνει και

1 Η συζήτηση μέσω Skype με τον Γιώργο Δρίβα έγινε στο πλαίσιο του Σεμιναρίου: «Ταυτότητες και
αποκλεισμός  στο  σχολείο:  Λογοαναλυτικές  προσεγγίσεις»,   σε  αίθουσα  διδασκαλίας  του  Α.Π.Θ.,
27.4.2018.

Απομαγνητοφώνηση της συζήτησης: Στράτος Πολίτης (φοιτητής).

Επεξεργασία της απομαγνητοφώνησης: Ελένη Μπουτουλούση.

Στην απομαγνητοφώνηση απαλείφθηκαν τα σημεία εκείνα της προφορικότητας που δυσκολεύουν την
κατανόηση. Επίσης, τα σημεία στίξης ακολουθούν τις συμβάσεις του γραπτού λόγου.
2 Ελένη Μπουτουλούση (Καθηγήτρια.  Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας),  Τμήμα Γερμανικής  Γλώσσας
και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, butulusi  @  del  .  auth  .  gr  
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κάτι άλλο, και κάτι άλλο, με τον χρόνο κιόλας και κάποια στιγμή καταλήξαμε να
πούμε ότι αυτό το πράγμα, που έχει σχηματιστεί εδώ, θα μπορούσε να είναι
μια πολύ αξιοπρεπής εθνική εκπροσώπηση και να το πάμε στην Μπιενάλε.
Σκεφτόμασταν γενικώς πράγματα που μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν
και τελικά, καταλήξαμε ότι αυτή η ιδέα, όπως είχε διαμορφωθεί θα μπορούσε
να είναι μία πολύ αξιοπρεπής εθνική εκπροσώπηση, διότι έχει ένα διάλογο με
τα  αρχαία  γράμματα,  ξαναφέρνει  ένα  πολύ  σημαντικό  κείμενο  στην
επικαιρότητα και χτίζει δίπλα του κάτι πανανθρώπινο.

Φοιτήτρια:  Μάλιστα.  Και  γιατί  θελήσατε  να  πάτε  στην  έκθεση  να
εκπροσωπήσετε  τη  χώρα;  Είχατε  κάποιο  στόχο  να  το  δουν  οι  ξένοι
ενδεχομένως; Να το δει ο πολύς κόσμος στο εξωτερικό; Να μεταφέρετε κάποιο
μήνυμα ενδεχομένως;

Γιώργος Δρίβας: Α, ναι, ναι, ναι! Ε, προφανώς. Πίστευα ότι το ζήτημα που
θέτει καταρχήν ο Αισχύλος και κατ'  επέκταση το έργο μου, είναι ένα ζήτημα
που αξίζει να συζητηθεί και συζητείται έτσι κι αλλιώς. Ένα σημαντικό σημείο
είναι  αυτό.  Δεν  είναι  ένα  ελληνικό  ζήτημα,  είναι  το  πώς  στέκεται  κανείς
απέναντι στο άγνωστο, απέναντι στο ξένο. Τι είναι, τι μπορεί να διακινδυνεύσει
κανείς με βάση τις αξίες του και τα ιδανικά του είναι διλήμματα πανανθρώπινα
και δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Για αυτόν τον λόγο ακριβώς σκεφτόμουν,
σκεφτόμασταν προφανώς, ότι αυτό αξίζει να πάει σε μια τόσο  μεγάλη αρένα,
όπως είναι η μεγάλη αρένα της Βενετίας,  που συμμετέχουν 86 χώρες, που
συμμετέχουν εκατοντάδες καλλιτέχνες και να ξεκινήσουμε συζήτηση: τι κάνει
μία ολόκληρη κοινωνία αλλά και ένας άνθρωπος μόνος του, όταν βρίσκεται σε
τέτοιες στιγμές που καλείται από τη μία να έχει τα πιστεύω του, όποια είναι
αυτά,  και  από  την  άλλη  να  πάρει  μία  απόφαση  πρακτική  και  επείγουσα,
διακινδυνεύοντας κάτι από αυτά που έχει. Πόσο είμαστε διατεθειμένοι, δηλαδή,
ως πολίτες και ως κοινωνίες να κάνουμε αυτό το βήμα; Για αυτό και προφανώς
καταλήξαμε να το προτείνουμε στην Μπιενάλε.

Ελένη Μπουτουλούση: Άλλη ερώτηση; Ναι, Μαρία.

Φοιτήτρια:  Ναι,  γεια  σας  κύριε  Δρίβα.  Με τις  «Ικέτιδες»  γίνεται  ουσιαστικά
αναφορά  στη  δημοκρατία.  Σε  τι  αποσκοπεί  αυτό;  Δηλαδή,  επιλέξατε  τις
«Ικέτιδες» για αυτόν το λόγο ή για κάποιον άλλον;

Γιώργος  Δρίβας: Κοιτάξτε  να  δείτε  τώρα.  Εδώ  έχει  κάτι  ενδιαφέρον  η
ερώτηση σας. Συνδέεται και με μια άλλη ερώτηση. Αλλά θέλω να πω σε σχέση
με τον Αισχύλο ότι σε διάφορα κείμενα που έχω διαβάσει εκ των υστέρων έχει
εκφραστεί και η άποψη ότι το ζήτημα που βάζει το έργο, για το πώς παίρνονται
οι  αποφάσεις  έχει  μέσα του  ενδεχομένως  και  μία  ερώτηση για  το  αν  είναι
σωστό να παίρνονται έτσι. Και εξηγούμαι.

Στο δεύτερο κομμάτι της τραγωδίας, που δεν σώζεται, αλλά ξέρουμε περίπου
τι γινόταν, οι Αιγύπτιοι έρχονται στο Άργος, κάνουν ένα μικρό πόλεμο και τις
παίρνουν πίσω τις Δαναΐδες. Δηλαδή, το Άργος χάνει. Έχει εκφραστεί λοιπόν η
άποψη από κάποιους αναλυτές του Αισχύλου ότι δεν είναι σίγουρο ότι όταν
λέει ο Αισχύλος ότι θα αποφασίσει ο λαός είναι υπέρ αυτού. Θέτει ένα ερώτημα
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και εκεί ακόμα, ποιος πρέπει να αποφασίσει και πώς, διότι στο πρώτο κομμάτι
της τραγωδίας αποφασίζει ο λαός. Όποιος λαός του τόπου, μην τα ξεχνάμε
αυτά, αυτοί που αποφάσιζαν δεν ήταν όλοι. Ήταν μόνο οι πολίτες, δεν ήταν οι
γυναίκες,  δεν  ήταν  οι  ξένοι  και  λοιπά  και  λοιπά.  Ήταν  μία  δημοκρατία
περιορισμένου  βεληνεκούς.  Αλλά  εν  πάση  περιπτώσει.  Λοιπόν.  Αυτοί  που
αποφάσιζαν δεν δικαιώθηκαν, αν θέλετε, ιστορικά, μυθολογικά. Δηλαδή, στο
δεύτερο κομμάτι χάνουν. Το πληρώνουν, την απόφασή τους.

Μπορεί, λοιπόν, και ο Αισχύλος να λέει ότι και η δημοκρατία είναι ένα ζήτημα ή
μπορεί να λέει ότι η δημοκρατία είναι να αγωνίζεσαι για τα πιστεύω σου με
όποιο τίμημα. Δεν ξέρουμε προφανώς τι ήθελε να πει ο Αισχύλος, αλλά εγώ θα
σας πω ότι με την ερώτηση που κάνετε, του βάζετε το ερώτημα ποια είναι η
θέση της τραγωδίας, του κειμένου για τη δημοκρατία.

Φοιτήτρια:  Για  ποιο  λόγο  χρησιμοποιείτε  τα  κύτταρα  ως  μεταφορά;  Παίζει
κάποιο ρόλο ότι  τα κύτταρα είναι ένα κομμάτι  του ανθρώπινου οργανισμού,
οπότε του ανθρώπου γενικά;

Γιώργος  Δρίβας: Ναι,  ναι,  βεβαίως!  Ήθελα  οπωσδήποτε  να  είναι  κάτι
ζωντανό, μάλιστα να σας πω κάτι που δεν το έχω πει, δεν έχει τύχει δηλαδή.
Όταν ξεκίναγα να γράφω  το σενάριο, είχα σκεφτεί στην αρχή να το γράψω,
επειδή  μου άρεσε  πολύ η  ιδέα  του  CERN, του  εργαστηρίου  στην Ελβετία.
Έλεγα  να  το  πάω στη  φυσική  και  να  μιλούσα  για  άτομα  και  νετρόνια  και
πρωτόνια και τέτοια με βάση όλα αυτά τα πειράματα που κάνουν στο CERN.

Αλλά σκέφτηκα μετά ότι αυτό δεν είναι ακριβώς ζωντανός οργανισμός και με
ενδιέφερε πολύ να είναι κάτι  ζωντανό, να είναι πολύ κοντά, δηλαδή, σε μια
άποψη που έχουμε για τον άνθρωπο, έτσι; Να μην είναι πράγμα, να μην είναι
κάτι τόσο αόριστο όσο είναι τα πρωτόνια και τα νετρόνια, ας πούμε. Για αυτό
κατέληξα σε βιολογικό πείραμα. Προφανώς ήθελα να κάνω και τον συνδυασμό
πολύ  πιο  άμεσο,  δηλαδή  μιλάμε  για  κάτι  ζωντανό,  όταν  μας  λένε  για  να
αποφασίσουμε.

Φοιτήτρια: Ναι, αλλά επιλέξατε τα κύτταρα του ανθρώπου συγκεκριμένα. Δεν
επιλέξατε τα κύτταρα ενός ζώου, ε; Είχε και αυτό κάποιο λόγο;

Γιώργος  Δρίβας: Το  πείραμα  έγινε  ως  εξής:  Οι  επιστήμονες  δουλεύουνε
πάνω  σε  ένα  ανθρώπινο  κύτταρο  σε  επίπεδο  πειράματος  έτσι,  για  να  το
μεταφυτέψουν μετά σε ανθρώπους έτσι; Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, ο άνθρωπος,
τώρα ήθελα να το κάνω εγώ όσο γίνεται πιο έντονο, όσο γίνεται πιο κοντά μας,
να μας αγχώσει, δηλαδή, πιο πολύ.

Γράφοντας το σενάριο έκανα μια έρευνα πάνω στο πώς διαφορετικοί λαοί της
Ευρώπης αντιμετωπίζουν τους μετανάστες. Διαπίστωσα, λοιπόν, ότι ο τρόπος
που  αποδέχονται  τον  ξένο  και  δη  τον  μετανάστη  έχει  διαφορετικές
διαβαθμίσεις  αναλόγως  του  πόσο  κοντά  και  μακριά  είναι  το  πρόβλημα.
Δηλαδή, αν πεις σ΄ ένα Σουηδό, ας πούμε, «Θα έπρεπε η Ευρώπη μέσω της
Μεσογείου να δεχθεί πιο πολλούς μετανάστες;» Ένα 90% θα σας έλεγε «Ναι».
Όταν αυτό το θέμα πλησιάζει  και τον ρωτάγανε:  «Θα έπρεπε,  ας πούμε, η
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Σουηδία  να  δεχθεί  περισσότερους  μετανάστες;»  Το  ποσοστό  μειωνόταν.
Βέβαια,  χάνει  το  ενδιαφέρον  του,  που  δείχνει  λίγο  και  τον  ανθρώπινο
παράγοντα,  διότι  κάποιες στιγμές, όταν ξαναπλησίαζε το πρόβλημα, πάλι ο
ανθρωπισμός ξαναξύπναγε και πάλι διέφευγε το ποσοστό λίγο σε αυτούς που
θα τους  δεχόταν.  Θα  ξαναβοηθούσες  κάποιον,  ρε  παιδί  μου,  που  θα σου
ζήταγε βοήθεια στο δρόμο; Μπορεί να έλεγες πάλι «Ναι». Θέλω να πω όμως
με αυτό, ότι το πόσο πρακτικά κοντά είναι το πρόβλημα επηρεάζει τον τρόπο
που αντιδρούμε.

Έτσι  λοιπόν,  ήθελα  να  βρω  ένα  πείραμα  που  να  είναι  πολύ  κοντά  στον
άνθρωπο, να είναι ένα ανθρώπινο κύτταρο που μας αφορά, είναι κοντά μας,
είναι  η  ηπατίτιδα,  είναι  μία αρρώστια  που μπορεί  να πάθουμε εμείς,  να το
έχουμε ακούσει σίγουρα, το έχει πατέρας μας, να το έχουμε πάθει εμείς, να το
έχουν πάθει  συγγενείς  μας,  να είναι  κάτι  πολύ απλό συγκεκριμένο και  μας
ακουμπά. Δεν ήθελα να είναι σαν δικαιολογία, δηλαδή.

Δηλαδή, δεν ήθελα να είναι ένα διακύβευμα που είναι αρκετά θεωρητικό και
δεν  το  καταλαβαίνεις  και  πάρα  πολύ.  Εν  πάση  περιπτώσει,  που  δεν  μας
αφορά και ιδιαίτερα, ξέρετε. Όχι! Όχι αυτό! Είναι ένα κύτταρο που έχει βρεθεί
και βοηθάει να σωθεί η ανθρωπότητα από την ηπατίτιδα. Κάτι που ξέρουμε
όλοι. Λες ναι ή όχι; Αυτό. Είναι μπροστά σου, είναι εκεί και πρέπει να πάρεις
μία θέση.

Ελένη Μπουτουλούση: Ωραία. Ευχαριστούμε. Άλλες ερωτήσεις;

Φοιτητής: Ναι, τώρα μιλούσατε για τα θέλω σας ουσιαστικά για τον στόχο που
φτιάξατε  το  έργο.  Όταν  βλέπουμε,  δηλαδή,  ότι  στην  πρώτη  γραμμή  είχατε
κάποιο κοινωνικό, ας πούμε, πολιτικό σχόλιο. Τώρα εδώ που είμαστε, βλέπετε
προεκτάσεις,  ας πούμε και  σε άλλους κλάδους όπως είναι  η γλωσσολογία.
Πώς  νιώθετε  με  αυτό  που  έχει  φύγει  πλέον  από  εσάς  και  έχει  πάρει
διαφορετικούς  δρόμους;  Μπορείτε  να  το  επηρεάσετε;  Δηλαδή,  πώς  θα
αντιδρούσατε σε αυτό;

Γιώργος  Δρίβας: Πρώτα  από  όλα  αυτό  που  είχα  πει  με  την  κυρία
Μπουτουλούση, ότι δεν πιστεύω απαραίτητα ότι υπάρχει μία μόνο ερμηνεία.
Πόσο μάλλον ότι αυτή η μία και μόνο ερμηνεία είναι η δική μου. Δηλαδή, αν
κανείς δεν καταλάβει το έργο, ακριβώς, όπως εγώ το έχω σκεφτεί, είναι λάθος.
Δεν το πιστεύω καθόλου αυτό.  Αντιθέτως,  πιστεύω σε θέματα ανοιχτά που
βάζουν μία βάση για να ανοίξουμε μια συζήτηση. Καταρχήν, όπως όλοι ξέρετε,
η τελευταία σκηνή έχει ανοιχτό τέλος. Με άλλα λόγια δεν θέλω να δώσω μία
απάντηση.  Δεν  ψάχνω για  μια  απάντηση  που  την  τραβάει  και  την  παίρνει
κανείς μαζί του φεύγοντας. Καλύτερα να τη δώσει αυτός μετά. Οπότε έτσι κι
αλλιώς  το  έργο  τελειώνει  χωρίς  απαντήσεις.  Ακόμα  περισσότερο  θέλει  να
ανοίξει μια συζήτηση.

Μου  άρεσε  μάλιστα  ιδιαιτέρως  που  μου  έστειλε  η  κ.  Μπουτουλούση  ένα
κείμενο πού είχε αρκετές φράσεις που με ενέπνευσαν. Μία από αυτές ήταν μία
φράση του Ρανσιέρ, αν θυμάμαι καλά, που λέει ότι ο δάσκαλος δεν επιβάλλει
τις γνώσεις, αλλά βοηθάει τους μαθητές να δημιουργήσουν γνώσεις. Θέλω να
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πω λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή εσείς μπορεί να ξέρετε πιο πολλά για το έργο
από αυτά που ξέρω εγώ.  Με την έννοια ότι  έχετε  αναλύσει,  έχετε  πάει  σε
άλλους δρόμους που εγώ δεν έχω σκεφτεί. Και, μπορεί, αν ξαναέρθουν πίσω
(εγκατάσταση). Έτσι είχε ξεκινήσει η συζήτηση, δηλαδή για το πώς μπορούμεως ένα feedback και ως μία συζήτηση), μπορεί να οδηγήσουν και εμένα πια
σε  έναν  άλλο  δρόμο  προβληματισμού  και  ενδεχομένως  σε  ένα  άλλο  έργο.
Αυτό είναι για μένα το ζήτημα της τέχνης. Αυτή η συνέχεια της συζήτησης και
αυτή  η  σύγκρουση,  αν  θέλετε,  στη  συζήτηση  και  γενικά.  Έτσι  λοιπόν,
προφανώς και χαίρομαι πάρα πολύ.

Να βάλω και ένα ζήτημα τώρα που κατά κάποιο τρόπο που έχει σχέση πολύ
με την ερώτηση αυτή. Από τη μια μεριά, υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που
δεν παίρνονται απαραίτητα και μόνο με δεδομένα, υπάρχουν και αποφάσεις
που  παίρνονται,  όταν  δεν  έχουμε  δεδομένα.  Δηλαδή,  όταν  λέω  για  την
σύγκρουση των δύο πυλώνων, ας πούμε του τραπεζιού, ο καθηγητής και η
διευθύντρια,  ας  πούμε  η  συντηρητική,  λέει  κάποια  στοιχεία  ότι  περίπου  τα
κύτταρα είναι αυτό κλπ. Από εκεί και πέρα όταν μπαίνει στην συζήτηση «Τι θα
γίνει,  αν εφαρμοστούν;» «Τι  θα γίνει,  αν τα δεχτούμε;»  «Είναι  επικίνδυνα;»
«Μπορεί  να  μας  χαλάσουν  το  πείραμα;»  Δεν  υπάρχει  απάντηση.  Είναι
άγνωστο. Εκεί λοιπόν, ένα άλλο ζήτημα που θέτει το έργο, είναι τι κάνουμε,
όταν δεν έχουμε δεδομένα. Πώς διαχειριζόμαστε το άγνωστο και αυτό είναι
που με ενδιαφέρει πολύ ως έτσι μετασυζήτηση, ας πούμε, του έργου.

Ένα θέμα είναι πώς ερμηνεύονται τα δεδομένα προφανώς, πώς αποφασίζει
κάνεις για τα δεδομένα. Έτσι ακούμε κάποια πράγματα, τα ερμηνεύει με βάση
τις δικές του αξίες και παίρνει και αποφάσεις. Πολύ ωραία, το ξέρουμε αυτό.
Ένα δεύτερο που πρέπει  να σκεφτούμε είναι, που εμένα έτσι με ενδιαφέρει
πολύ είναι το πώς λειτουργούν τα δεδομένα. Που ξέρουμε πολύ καλά από τη
στατιστική πώς ερμηνεύονται τα στοιχεία και πώς μπορούμε να καταλήξουμε
σε συμπεράσματα αναλόγως με τις ερμηνείες που κάνουν τα δεδομένα, αλλά
υπάρχει και το ζήτημα, πώς λειτουργούν τα δεδομένα. Όχι τι ψάχνουν! Πώς
αποφασίζεται τι ψάχνουν; Δεν έχει άλλους ανθρώπους από πίσω του; Έτσι;
Πώς και τι ψάχνει.  Πώς λειτουργούν τα δεδομένα και πιο πίσω από αυτή τη
συζήτηση, λοιπόν, για να ολοκληρώνουμε, πώς τοποθετούμεθα  απέναντι σε
αυτό που δεν ξέρουμε, το άγνωστο; Έτσι, λοιπόν, ένα θέμα,  ας πούμε, της
συζήτησης σε ένα  metalevel είναι ότι ο ένας θεωρεί το άγνωστο ως ευκαιρία
και ο άλλος σαν απειλή.

Και εκεί υπάρχει ένα άλλο επίπεδο ιδεολογίας, που αξίζει να το σκεφτεί κανείς
και συνοψίζω σχετικά με την ερώτησή σας ότι δεν υπάρχει πάντα ένα πράγμα,
μία  απάντηση.  Υπάρχουν  πολλές  ερμηνείες.  Το  ζήτημα  είναι  πώς  τις
διαχειριζόμαστε όλες αυτές.

Υπάρχει  ένα  που  λέει  ότι  το  να  σκεφτόμαστε  είναι  να  μπαίνουμε  σε  έναν
λαβύρινθο που μπορεί να μη βγούμε ποτέ, αλλά μπορούμε να βρούμε 300
ρήγματα στους τοίχους.  Εγώ μετά από αυτή τη σκέψη κατέληξα στην εξής
ερώτηση: Πώς διαχειρίζομαι αυτό που δεν το ξέρω, που δεν ξέρω αν  είναι
επικίνδυνο ή όχι. Και εν τέλει λέω: Πρώτα πρέπει να καταλάβω κάτι και μετά να
το αποδεχθώ ή πρέπει πρώτα να το αποδεχτώ και μετά να το καταλάβω; Αυτό
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είναι το απόσταγμα που βγαίνει από το έργο. Είναι δυο αντίθετες διαφορετικές
σκέψεις: Το ένα λέει ότι πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτό το ξένο, ότι
μπορούμε να το ελέγξουμε και μετά να το αποδεχτούμε. Και το άλλο λέει: Είναι
κάτι.  Βάλτε  το  σε  ένα  πλαίσιο  συνύπαρξης  και  μετά  εφόσον  συνυπάρχετε
αποφασίζετε κιόλας.

Ελένη Μπουτουλούση: Έχει  ενδιαφέρον  ότι  στην  εκπαίδευση  επικρατεί  η
άποψη ότι πρέπει να μάθουμε τι είναι το ξένο και μετά να το αποδεχτούμε, ενώ
στην ψυχολογία ότι η συνύπαρξη με το ξένο δημιουργεί την κατανόηση και
την αποδοχή, κλπ.

Εμένα μου άρεσε τόσο πολύ το έργο και το έφερα και στο μάθημα, επειδή
επεξεργάζεσαι  το  δίλημμα.  Δηλαδή,  το  ότι  την  προηγούμενη  φορά πριν  το
Πάσχα υπήρχαν παιδιά που λέγανε «Ναι φοβάμαι,  αν δεν υπάρχει έλεγχος»
και άλλοι λέγανε «Εντάξει κι εγώ φοβάμαι αλλά όχι τόσο πολύ». Από αυτή τη
συζήτηση (με αφορμή το έργο) δημιουργήθηκαν καινούργιες σκέψεις και για
τους αφόβητους και για τους πολύ φοβισμένους. Αν όμως δεν το ανοίξεις αυτό,
να το  συζητήσεις  ή  αν  εσύ έδινες  στο  έργο μία  απάντηση,  θα  έκλειναν  οι
αναζητήσεις.

Βέβαια, θα μπορούσε να το δικαιολογήσει κάνεις αυτό. Εντάξει, ρε παιδί μου,
στα συγκεκριμένα δεδομένα πήρε μία απόφαση. Όμως εσύ είσαι έργο τέχνης,
δηλαδή, αυτό που θα έλεγες θα ήταν ένα μήνυμα γενικό. Δεν θα έλεγα εγώ ο
Δρίβας είπε για τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό. Θα έλεγα ότι δίνει γενικά
αυτή την απάντηση. Οπότε, καλά κάνεις και δεν μας λες τίποτα και λες πάρτε
το μαζί σας το δίλημμα, βρείτε τις αντιφάσεις συναντήστε τες. Και γι αυτό
είναι ωραίος ο τελευταίος διάλογος, επειδή όλοι και οι πολλοί ανθρωπιστές
αμφιταλαντευόμαστε. Και μέχρι το τέλος με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο,
που  αυτή  είναι  η  πορεία  της  σκέψης,  μια  εδώ  και  μια  εκεί,  σε  κάνει  να
γεννήσεις  κάτι  νέο.  Προφανώς  όταν  βρεθείς   στην  πράξη,  πρέπει  να
αποφασίσεις κάτι από τα δύο. Η πράξη δεν έχει και τα δύο, αλλά όμως αυτό
που  θα  αποφασίσεις  τελικά  θα  είναι  πάρα  πολύ  δημιουργικό  και  πολύ
δουλεμένο.

Γιώργος Δρίβας: Το θέμα είναι μέσα από τη συζήτηση να καταλαβαίνεις κάθε
φορά,  γιατί  αποφασίζεις  αυτό  που  αποφάσισες.  Να  έχεις  καλύψει  όλο  το
φάσμα των επιχειρημάτων. Να μη λες αντανακλαστικά, αυτόματα, ας πούμε,
να μην αναπαράγεις κλισέ. Σκέψου, γιατί το έκανες αυτό εκείνη τη στιγμή και τι
διακυβεύεται και τι χάνεται. Αλλά να ξέρεις όλη την παλέτα.

Ελένη Μπουτουλούση: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση;

Φοιτήτρια: Να κάνω μία ερώτηση για το επόμενο το έργο;

Γιώργος  Δρίβας: Κοιτάξτε  να  δείτε,  με  απασχολεί  πολύ  το  ζήτημα  της
πληροφορίας αυτό τον καιρό και με βάση αυτό που έγινε με το facebook. Πώς
διαχέεται και ποιος την έχει; Ποιος τη δίνει και γράφω σε σχέση με αυτό. Αλλά
δεν θέλω να πω πολλά ακόμα, μπορεί να κάνετε στο επόμενο εξάμηνο μία
παρουσίαση.  Αυτό  με  ενδιαφέρει  αυτήν  την  στιγμή.  Πώς  μαζεύονται  οι
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πληροφορίες σήμερα πώς διαχέεται, ποιος την έχει, ποιος τη δίνει, γιατί την
έχει, γιατί τη δίνει.

Ελένη Μπουτουλούση: Ωραία, άλλη μία ερώτηση;

Φοιτήτρια:  Ναι,  με  τη  σειρά  μου  θέλω  να  ρωτήσω  για  το  «Εργαστήριο
Διλημμάτων». Κατά πόσο το θέμα αυτό απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία ή
γενικότερα το όλο θέμα απασχολεί παγκοσμίως την κοινωνία, και κατά πόσο
πιστεύετε  πως θα επέλθει  η κάθαρση στον αποδέκτη  του έργου σας;  Στον
θεατή.

Γιώργος Δρίβας: Καλά, προφανώς! Επειδή κιόλας για να πω κάτι εδώ ότι εγώ
δεν θέλω το έργο να είναι μόνο για τους μετανάστες, έτσι; Δεν αναφέρω μόνο
αυτό.  Το  έργο  μιλάει  για  το  άγνωστο  και  το  ξένο.  Συνεπώς,  αφορά
οποιαδήποτε  κοινωνία  οποιαδήποτε  εποχή  οποιοδήποτε  άνθρωπο.  Άρα
φυσικά και πιστεύω ότι έχει να κάνει με την παγκόσμια κοινωνία με τον τρόπο
που την ωθεί σε μια οποιαδήποτε πρόκληση, που δεν τη θέλει, και πώς τη
διαχειρίζεται. Πώς την ενσωματώνει ή όχι.

Τώρα  να  πω  και  ένα  σχόλιο  σε  αυτό.  Επειδή  έτσι  μου  άρεσε  η  λέξη
«κάθαρση». Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι η κάθαρση για μένα, το
βλέπω λίγο σαν ένα σημείο που έχει βγει από τον κυκεώνα  των σκέψεων και
έχει  μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα πράγματα.  Αυτό,  βέβαια,  αλλάζει  κάθε
λεπτό,  έτσι;  Γιατί  στη  ζωή  μας  και  στην  καθημερινότητά  μας  κάθε  στιγμή
πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις. Όλες αυτές οι αποφάσεις γίνονται συνέχεια,
δεν είναι μία φορά. Οπότε, αν υπάρχει κάτι σε σχέση με το έργο και τα λοιπά
είναι να καταφέρεις να δεις μέσα από το λαβύρινθο των διλημμάτων και των
προτιμήσεων.  Φεύγοντας  ο  θεατής  να  έχει  μία  πιο  καθαρή  αντίληψη,
κατανόηση, αν θέλετε, για το τι είναι αυτό το πράγμα που τον περιβάλλει. Και
να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του μέσα σε αυτό.

Ελένη Μπουτουλούση: Άλλη μια τελευταία ερώτηση, μικρή, σύντομη.

Φοιτητής: Πώς  τα  καταφέρνετε  να  δημιουργείτε  συνδέσεις,  ας  πούμε,  να
χωράτε  κάτω  από  το  ίδιο  καπέλο  επιστήμη,  τέχνη,  σχόλιο  κοινωνικό  και
διάφορες  συνδέσεις,  που  από  μόνες  τους  δεν  στέκουν,  ας  πούμε,  που
συναντάμε στο έργο σας; Γιατί εν τέλει είναι τέχνη,  αλλά δεν είναι μόνο τέχνη.

Γιώργος  Δρίβας: Εμένα  με  ενδιαφέρει  πολύ  ένας  όρος,  ο  οποίος  λέγεται
recontextualization, επαναπλαισιοποίηση, αν θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει, δεν μ΄
αρέσει  να μιλάμε για κάτι  σε πρώτο επίπεδο, μ'  αρέσει  να δημιουργώ έναν
άλλον συμβολισμό, ένα είδος παραβολής, ας πούμε. Ένα παράδειγμα που λέει
κάτι  άλλο. Ακριβώς γιατί  θέλω να πετύχω μια απόσταση του θεατή και μια
χαλάρωση απέναντι σε αυτό που λέω, έτσι ώστε να μπορέσει, όσο γίνεται, να
ξεπεράσει τις πρώτες δικλείδες ασφαλείας που μπορεί να έχει.

Δηλαδή,  μπαίνει  στο  έργο  και  παρακολουθεί,  ας  πούμε,  έναν  πείραμα.  Α,
εντάξει  λέει,  λίγο  βαρετό  ακούγεται,  εντάξει,  είναι  ένα  βιολογικό  πείραμα.
Κάποια  στιγμή  αρχίζουν  και  συνειδητοποιούν,  κάτσε  αυτό  δεν  είναι  για
κύτταρα,  μιλάμε  για  ανθρώπους.  Αυτό  έχει  κοινωνικές  προεκτάσεις,  άρα
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μιλάμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο.  Και  στο τέλος είναι  υπαρξιακό.  Γενικά
από την αρχή μέχρι  το τέλος ως θεατής,  αναρωτιέσαι  τι  θα έκανα εγώ, αν
καθόμουν σε αυτό εδώ το τραπέζι.  Αυτές λοιπόν οι  αναγωγές είναι που με
ενδιαφέρουν και για αυτό ακριβώς δημιουργώ αυτούς τους διαλόγους μεταξύ
των διαφόρων τομέων, δηλαδή είναι καλλιτεχνικό έργο που έχει γραφτεί σαν
επιστημονικό πείραμα. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ.

Και  ένα  σχόλιο  τελευταίο  για  το  τι  είναι  σύγχρονη  τέχνη.  Aυτό  είναι  και  η
δύναμη της σύγχρονης τέχνης σήμερα, να ενώνει διαφορετικούς τομείς και να
δημιουργεί διαλόγους πέραν συγκεκριμένων τομέων. Τέχνη με επιστήμη, τέχνη
με νομική, οικονομία με οτιδήποτε. Πραγματικά με ό,τι θες. Με μαθηματικά, με
γλωσσολογία, με ό,τι θες. Και εκεί να δημιουργούμε άλλα πράγματα. Αυτά εδώ
πιστεύω.

Ελένη Μπουτουλούση: Σε ευχαριστούμε πολύ και σου ευχόμαστε καλό ταξίδι
στις σκέψεις σου.
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