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16-26 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, ΥΔΡΑ

“Το σώμα είναι αυτό […] μέσα από το οποίο μαθαίνουμε να να καταγράφουμε και να ευαισθητοποιούμαστε σε ό,τι 
αποτελεί τον κόσμο.” Bruno Latour

Το RSOD θα εγκαινιαστεί τον Αύγουστο του 2015 στο μαγευτικό νησί της Ύδρας. Είναι ανοιχτό σε όλους όσους 
ενδιαφέρονται για τα σώματα εν κινήσει. Χορευτές, επαγγελματίες και μη, ανήσυχα άτομα όλων των ηλικιών 
αφοσιωμένα στο χορό και ευρύτερα με στόχο την ανάπτυξη σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο.

Το RSOD είναι ένα μέρος όπου “όποιος μιλάει ή κινείται, διδάσκει.” Ως εκ τούτου δέν υπάρχουν δάσκαλοι ή 
μέντορες. H κεντρική αρχή του RSOD είναι να λειτουργήσει μέσα από την αυτοτροφοδοτούμενη διεισδυτική 
έρευνα, σε ένα περιβάλλον αισθητικής αφθονίας. Για μια περίοδο δέκα ημερών, το σχολείο παράσχει ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για μεμονωμένες και συλλογικές πρακτικές, τυπικές και μη τυπικές ανταλλαγές, την ευκαιρία για 
αναπτύξη καλλιτεχνικής τεχνικής σε κοινωνικό πλαίσιο. Μέσα από συζητήσεις, συνομιλίες, μοιράσματα, αυτό-
οργανωμένες παραστάσεις, προβολές και έρευνα, οι συμμετέχοντες διανύουν την διαδρομή της μάθησης και 
της εξέλιξης συλλογικά. Παίρνουν την ευθύνη να συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο στον προσδιορισμό και 
στις ενέργειες της σχολής, να ενδιαφέρονται για θεμελιώδη προβλήματα, να επιτρέπουν λάθη να συμβούν, να 
δοκιμάζουν έργα χωρίς προσδιορισμένο συμπέρασμα, να προσφέρουν άφοβα τη νοημοσύνη τους. Το RSOD 
φιλοξενείται από μια μικρή οργανωτική ομάδα, οι οποίοι είναι και αυτοί μαθητές του σχολείου.

Το RSOD αποσκοπεί στο να αποτελέσει “μοτίβο συνομιλίας και δράσεων” μέσα στο κοινωνικό και φυσικό 
περιβάλλον της Ύδρας, έναν μηχανισμό για την καλλιέργεια της ηθικής, μια “χορογραφία των ανθρώπων”. Το νησί 
προσφέρει μια πληθώρα από αισθητικές δυνατότητες για να θρέψει τις καλλιτεχνικές ανάγκες των συμμετεχόντων, 
οι οποίοι καλούνται να προσαρμόσουν την αισθητική της πρακτικής τους στο υπάρχoν περιβάλλον.

Το κόστος για την παρακολούθηση του σχολείου για το εναρκτήριο έτος 2015 είναι 350 ευρώ, το οποίο καλύπτει 
τις  βασικές ανάγκες του μαθητή (στέγη και γεύματα). Δεν υπάρχουν υποτροφίες, ωστόσο θα παρέχουμε 
πληροφορίες και επιστολές υποστήριξης για όσους υποψήφιους φοιτητές θέλουν να απευθυνθούν σε σωματεία η 
ιδιώτες για ενίσχυση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 10.04.2015.

Για να κάνετε αίτηση στείλτε μία σύντομη δήλωση του γιατί θα θέλατε να συμμετάσχετε στο RSOD 2015, μαζί με 
βιογραφικό σημείωμα, στο contact@riceonhydra.org. Oι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εντός δύο εβδομάδων. 
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;
Το πρόγραμμα της σχολής καλύπτει διάφορες μορφές έρευνας που έχουν αναπτυχθεί από συμμετεχόντες του 
R.I.C.E., πχ “Τόποι Ανασκαφής” και “Προσωπικές κοσμολογίες” (προτάσεις του Μ.Klien), “Συναντήσεις Πάγκου” 
(πρόταση E. Schouten), καθώς και άλλ χορογραφικών δομών για ενσωμάτωση, διάλογο και ανταλλαγή. Επίσης 
θα υπάρχουν προτεινόμενες προβολές, συνομιλίες, συζητήσεις και δράσεις παρουσίασης. Το πρόγραμμα 
θα συνδιαμορφωθεί ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Συμπληρώνεται με κοινά γεύματα και 
συνομιλίες με επισκέπτες από την τοπική κοινότητα αλλά και το εξωτερικό.  

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ;
Η τιμή καλύπτει (κοινή) διαμονή στην Σχολή Εμποροπλοιάρχων στο λιμάνι της Ύδρας, απογευματινό/βραδυνό 
δείπνο και τη γενική αποδοχή σας στην σχολή. Θα υπάρχουν επίσης δύο αίθουσες διαθέσιμες για πρόβες, έρευνα 
και μοίρασμα/κατανομή δουλειάς.

ΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ;
Δεν καλύπτονται έξοδα μεταφοράς, πρωινό ή μεσημεριανό φαγητό. Θα σας αποσταλούν λεπτομέρειες σχετικά με 
την μεταφορά σας από την Αθήνα στην Ύδρα. 

ΜΗΠΩΣ ΜΕΓΑΛΩΣΑ ΠΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΖΩΗ, ΘΑ ΒΟΛΕΥΤΩ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ;
Η κοινόχρηστη αίθουσα διαμονής στο λιμάνι της Ύδρας προσφέρει βασικές ανέσεις, κατάλληλες για μιά απλή 
ζωή σε Ελληνικό νησί το καλοκαίρι. Μέσα απο προηγούμενες δοκιμές καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ένα λιτό, 
απέριττο περιβάλλον είναι ιδανικό να υποστηρίξει τη διαδικασία της καλλιτεχνικής έρευνας στα πλαίσια του RSOD.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ;
Στόχος μας είναι να συγκεντρωθούν κυρίως σύγχρονοι καλλιτέχνες με σημαντική πείρα. Υπάρχουν ωστόσο θέσεις 
και για ενθουσιώδεις αρχάριους προκειμένου να διασφαλιστεί μια ποικιλόμορφη ομάδα. 

ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ;
Οι συμμετέχοντες είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι (ατομικά ή/και συλλογικά) να αποφασίσουν αν και πώς θα διαχειριστούν/
μοιραστούν την δουλειά τους.

Η RSOD ΠΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;
Η RSOD έχει μια τριμελή οργανωτική ομάδα (Μίκαελ Κλίεν, Βιτόρια Κωτσάλου, Ζωή Τσαβδαρίδου) που αντλεί 
από το όραμα και το έργο των άλλων μελών του R.I.C.E.
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ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ;
Η οργανωτική ομάδα είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση του κοινού χώρου διαμονής στο λιμάνι της Ύδρας, 
καθώς και δύο επιπλέον κοινόχρηστων χώρων εργασίας. Επίσης, αναλαμβάνει την οργάνωση για καθημερινό 
βραδινό φαγητό σε μια (πολύ καλή) ταβέρνα, την εισαγωγή του προγράμματος σπουδών και τις ερευνητικές δομές 
την πρώτη μέρα, καθώς και θα βοηθά γενικά με ό,τι ερωτήσεις, προβλήματα, ανησυχίες προκύψουν κλπ.

ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ;
Οτιδήποτε δεν καλύπτεται υπό τον τίτλο “Τι θα κάνει η οργανωτική ομάδα για μένα”. Η οργάνωση των 
παραστάσεων, η εξασφάλιση επιπρόσθετων πόρων ή/και συμμετεχόντων για τα έργα είναι όλα ευθύνη των 
συμμετεχόντων.

ΤΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ RSOD;
Ελάχιστος. Σε συνεργασία με το Δήμο Ύδρας μπορούμε να παρέχουμε κάποιο τεχνικό εξοπλισμό—π.χ. ρέυμα, 
ηχοσύστημα, απλό φωτισμό. 

ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ INTERNET;
Πρόσβαση στο Internet υπάρχει σε πολλά καφέ και άλλα μαγαζιά στην Ύδρα. Πιθανώς θα υπάρξει επίσης 
σύνδεση σε έναν από τους “δικούς μας” χώρους.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΩ;
Οι μαθητές θα ασχοληθούν σοβαρά με το κεντρικό θέμα του R.I.C.E. “Η χορογραφία των ανθρώπων”. Θα 
στείλουμε δραματουργικό υλικό πριν την έναρξη του RSOD να διαποτίσει τις ανησυχίες των μελών και τις σχέσεις 
που πρόκειται να διαμορφωθούν μεταξύ τους.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ;
Πιστεύουμε ότι η σύγχρονη χορογραφία θα έπρεπε να ασχολείται με την “ρύθμιση των όρων με τον οποίο 
συμβαίνουν τα πράγματα”. Αυτή τη χρονική στιγμή μια συλλογική κατάσταση η οποία “δεν γνωρίζει”, δείχνει 
ευνοϊκή για να καρποφορήσει μία μακροπρόθεσμη πολιτισμική αλλαγή . Τα ερωτήματα που θέτουμε μέσα από την 
κίνηση και το χορό, είναι πανάρχαια ερωτήματα που ο καθένας από εμάς θα πρέπει να διερωτάται επίμονα.

ΠΩΣ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΧΟΛΗ;
Το RSOD αρθρώνει μια πρόταση για το πως μπορεί να είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα του μέλλοντος, για το πώς 
μπορούμε να οργανωθούμε ως προς την εξέλιξή μας, πώς εξαπλώνεται η γνώση και πώς προβληματισμοί 
προκύπτουν αναπόφευκτα για να απαντηθούν στη συνεχεία εκ νέου. Το RSOD προς το παρόν δεν αποτελεί 
επίσημη νομική οντότητα, επιτρέποντας έτσι μια ευπροσάρμοστη οργανωτική δομή.
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JERUSALEM

CONTACT

contact@michaelklien.com
www.michaelklien.com
www.facebook.com/klien.michael
www.vimeo.com/klien


