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Χορός
το σπίτι,
το πιθανό σύμπαν,
οι αλλαγές στη διακυβέρνηση.

Μετεμψυχώσου. Τώρα.

Ανοιχτό σε αφιερωμένους 
ανθρώπους όλων των ηλικιών 
που έχουν αφοσιωθεί στο 
χορό, τις ενσωματωμένες 
πρακτικές, η στην πρακτική 
της τέχνης γενικότερα, για 
προσωπική, επαγγελματική 
ή κοινωνική ανάπτυξη, η 
Ricean School of Dance 2018 
αναστέλλει την κανονιστική 
κοινωνική δυναμική για ένα 
άγνωστο κίνημα, σχέσεις και 
οράματα.



3Για τέταρτη συνεχή χρονιά η σχολή Ricean School 
of Dance επιστρέφει στο νησί της Ύδρας. Είναι 
ανοιχτή σε αφοσιωμένα άτομα, όλων των 
ηλικιών, τα οποία ενδιαφέρονται για το χορό, 
τις παραστατικές τέχνες και τις σωματικές 
πρακτικές σε προσωπικό, επαγγελματικό και 
κοινωνικό επίπεδο.

Με τη θέσπιση ενός περιβάλλοντος που 
διευκολύνει τις τυπικές και άτυπες ανταλλαγές, το 
σχολειό προσφέρει στους μαθητές του την ευκαιρία 
αναπτύξουν την κριτική και καλλιτεχνική τους 
πρακτική μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Στο 
RSOD δεν εμπλέκονται καθηγητές η μέντορες. H 
RSOD αποτελεί ένα κάλεσμα για ανταλλαγή που 
προέρχεται από την κοινή χρήση της γνώσης. 
Για την περίοδο των δέκα ημερών το σχολειό 
επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον 
για την ατομική και συλλογική πρακτική. To 
πρόγραμμα σπουδών που δεν καθοδηγεί ούτε 
διδάσκει καλλιτεχνικές μορφές έρευνας θα είναι 
ανοιχτό προς εξέλιξη. Για την περίοδο των δέκα 
ημερών το σχολειό επιδιώκει να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον για την εξέλιξη ατομικών και 
συλλογικών πρακτικών.

H RSOD είναι ένα μέρος όπου ‹αυτός που 
oμιλεί› (κινείται) διδάσκει. Παρέχεται ένα ανοιχτό 
πεδίο παραδοχής αλλά και επαρκείς προϋποθέσεις 
ουτοσώστε το κάθε άτομο να μάθει για τον εαυτό 
του, την πρακτική και τις επεκτάσεις της, μέσα 
από τους άλλους, το περιβάλλον και τις συνθήκες. 
Οι συμμετέχοντες μετέχουν εμπιστοσύνης ώστε 
να συμβάλλουν με ουσιαστικούς τρόπους στην 
αποφασιστικότητα των δράσεων του σχολείου, 
να ενδιαφερθούν για θεμελιώδη ερωτήματα, να 
επιτρέψουν σε λάθη να συμβούν, να ξεκινούν έργα 
χωρίς την ανάγκη της λογικής του αποτελέσματος 
και να προσφέρουν άφοβα την νοημοσύνη τους.

Η RSOD φιλοξενείται από μια μικρή οργανωτική 
ομάδα, οι οποίοι είναι και αυτοί μαθητές του 
σχολείου. Η οργανωτική ομάδα εισάγει ένα 
αρχικό πρόγραμμα με πρωτότυπες προσεγγίσεις 
πρακτικής, το οποίο είναι ανοιχτό προς εξέλιξη 
ανάλογα με τις ανάγκες και ενδιαφέροντα των 
μαθητών. Μέσα από συζητήσεις, συνομιλίες, 
μοιράσματα, αυτό-οργανωμένες παραστάσεις, 
προβολές και έρευνα, οι συμμετέχοντες διανύουν 
την διαδρομή της μάθησης και της εξέλιξης 
συλλογικά. Τοποθετημένο και απασχολούμενο 
με τις διασυνδεδεμένες σφαίρες του κοινωνικού 
και φυσικού περιβάλλοντος της Ύδρας το 
RSOD στοχεύει στο να διαμορφώσει ‹ένα μοτίβο 
συνομιλίας και δράσεων›, έναν μηχανισμό για 
την καλλιέργεια της ηθικής, μια χορογραφία των 
ανθρώπων.

Οι άμεσοι πόροι της σχολής είναι περιορισμένοι. 
Το νησί της Ύδρας ωστόσο προσφέρεται άφθονο 
για να θρέψει τις ανάγκες ενός καλλιτέχνη, 
προσκαλώντας τους μαθητές να προσαρμόσουν 
την αισθητική της πρακτικής του σε ό,τι είναι ήδη 
εκεί. Η Ύδρα είναι φορτισμένη με έναν πλούτο 
αισθητικών δυνατοτήτων με τις οποίες η RSOD 
επιδιώκει να συγχωνεύεται.

«Το σώμα είναι αυτό […] μέσα από το 
οποίο μαθαίνουμε να καταγράφουμε και να 
ευαισθητοποιούμαστε σε ότι αποτελεί τον κόσμο.»
—Bruno Latour
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ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΟΨΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ RSOD;

Πρόκειται για μια ευκαιρία για ριζική και απόλυτη 
επανεξέταση του χορού και της χορογραφίας 
στις μέρες μας, ούτως ώστε αυτές οι επιστήμες 
να μπορέσουν ουσιαστικά να συμβάλουν 
στο ξεδίπλωμα του χορευτή, του ανθρώπου, 
της κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος είναι 
σε επείγουσα ανάγκη για τον χορευτή στον χορό 
του/της και για χορογράφους που κατανοούν και 
αντιλαμβάνονται το πλαίσιο της κίνησης και τις 
σωματικές πρακτικές, σε κοινωνικό επίπεδο. Η 
RSOD αναγνωρίζει ότι το να παρατηρεί κανείς 
τα κοινωνικά και περιββαντολογικά πρότυπα 
και μοτίβα είναι μια πράξη που συν-παράγει 
την χορογραφία. Ότι ο χορός, ο χορευτής και 
η χορογραφία είναι ανακατεμένες πτυχές ή 
καλύτερα διαφορετικά πλαισιωμένες όψεις ενός 
φαινόμενου. Θεωρούμε ότι το να μην ξέρουμε, 
το να αναγνωρίζουμε την απεραντοσύνη του 
άγνωστου, είναι καλύτερο σημείο εκκίνησης από το 
να γνωρίζουμε. Η RSOD είναι το πρώτο βήμα του 
RICE για να υπηρετήσει αυτή την θέση και καλεί 
όλους να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν την 
δική τους μοναδική προοπτική και ευαισθησία.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ;

Μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε ένα 
περιβάλλον με συνθήκες τέτοιες που θα 
επιτρέπουν στα πράγματα να συμβούν. Αυτή 
τη χρονική στιγμή μια συλλογική κατάσταση του 
‹δε γνωρίζω› φαίνεται να ευνοεί τη δημιουργία 
μιας μακροπρόθεσμης πολιτισμικής αλλαγής. Τα 
ερωτήματα που θέτονται μέσα από την κίνηση και 
το χορό είναι πανάρχαια ερωτήματα που ο καθένας 
μας χρειάζεται συνεχώς να θέτει και να απαντά.



5ΠΩΣ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΧΟΛΗ;

Από τα αρχικά του σταδία το RICE υπήρξε ένα 
εκπαιδευτικό ίδρυμα αναφερόμενο στο παρόν. 
Διερωτάται πώς μπορούμε να οργανώσουμε 
τους εαυτούς μας προς την εξέλιξη, πώς 
διαδίδεται η γνώση, πώς αναπόφευκτα οι 
ερωτήσεις συνεχίζουν να υποβάλλονται και 
μονίμως να απαντώνται εκ νέου. Η RSOD 
είναι μια ελεύθερης διακίνησης προσαρμοστική 
οργανωτική δομή, μέρος του μη—κερδοσκοπικού 
οργανισμού RICE.

ΠΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η RSOD;

Η RSOD διέπεται από τις ερωτήσεις: Πώς 
μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα 
κατά τη διάρκεια της σχολής; Ποια είναι τα 
ζητήματα που εγείρονται; Πώς μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε την ελευθερία όσον αφορά την 
κατάκτηση της γνώσης, τι σχέση έχει το κοινωνικό 
πλαίσιο με την πρακτική της τέχνης, πώς το 
περιβάλλον και ο καιρός επηρεάζουν την πρακτική 
μας; Πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις, ποια 
είναι τα μοτίβα που κυβερνούν την ατομική 
μας συμπεριφορά σε ένα συλλογικό πλαίσιο 
και αντίστροφα; Πώς μπορούμε να κρατήσουμε 
την ατομική μας κληρονομιά και συγχρόνως 
να λειτουργήσουμε συλλογικά; Αν κανείς δεν 
ονομάζεται δάσκαλος, τότε ποιος είναι ο δάσκαλός 
μας;

ΠΟΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ;

Η RSOD οργανώνεται από μια ομάδα ανθρώπων, 
η οποία αντλεί από το όραμα και τις εμπειρίες των 
προηγούμενων δράσεων του RSOD και του RICE. 
Τα μέλη της ομάδας είναι και οι ίδιοι μαθητές του 
σχολείου. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται η 
φιλοξενία, από την ομάδα φιλοξενίας, κάθε χρονιά 
είναι αντικείμενο έρευνας προς ανάπτυξη. Επίσης 
οι μαθητές που έχουν προηγουμένως συμμετάσχει 
στο RSOD και σε εκδηλώσεις του RICE βοηθούν 
νεοεισερχόμενους να προσαρμοστούν και να 
βρουν το δρόμο τους μέσα από το σχολείο.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ;

Το όραμα είναι ότι είμαστε όλοι φοιτητές, δεν 
υπάρχουν δάσκαλοι ούτε μέντορες, απλά 
διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικό υπόβαθρο 
και ένα πανέμορφο νησί χωρίς αυτοκίνητα. Θα 
υπάρξει μια οργανωτική ομάδα που φροντίζει 
τις ανάγκες των συμμετεχόντων, το φαγητό, την 
στέγη και θα είναι διαθέσιμη για την υποστήριξη 
του καθενός στην διαδικασία του. Γενικά η σχολή 
RSOD εκδηλώνει ενδιαφέρον για τις ιδιότητες 
της αυτό-οργάνωσης. Έτσι, εάν κάποιες 
διαδικασίες δεν ευνοούν τον σκοπό τότε εμείς οι 
μαθητές μπορούμε να τις αλλάξουμε. Ποιες πτυχές 
του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών θα 
παραμείνουν και ποιες θα προστεθούν ως το τέλος 
θα φανερωθεί από την διαδικασία της φοίτησης.



6ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Το πρόγραμμα ξεδιπλώνεται και αναπτύσσεται 
καθ όλη τη διάρκεια του σχολείου, ενσωματώνει 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τις ερωτήσεις, τις 
ιδέες και τις δράσεις. Συγκεκριμένες έρευνες και 
χορογραφικά μοτίβα που έχουν αναπτυχτεί στο 
RICE και στη RSOD στο παρελθόν θα λάβουν 
χώρα. Όπως το Excavation Sites, Parliament, 
Personal Cosmologies, Embedments (όπως έχουν 
προταθεί από τον Michael Kliën), bench-talks 
(όπως έχουν προταθεί από Edd Schouten), Day 
out of Time, Ricefield (όπως έχει προταθεί από 
Βιτόρια Κωτσάλου), Freedom Dance (όπως έχει 
προταθεί από Jeffrey Gormly). Επιδιώκουμε τα 
άτομα να εμπλακούν στο να προσφέρουν, 
να δοκιμάσουν και αναπτύξουν τις δομές, τις 
μεθόδους και τις προτάσεις για σωματικές 
πρακτικές, μάθηση, διάλογο, χορό και 
συνύπαρξη. Επίσης θα υπάρχουν προτεινόμενες 
προβολές, συνομιλίες, συζητήσεις και δράσεις 
παρουσίασης. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με 
κοινά γεύματα και συνομιλίες με επισκέπτες από 
την τοπική κοινότητα αλλά και το εξωτερικό.

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ;

Φυσικά αυτό είναι ένα σχολείο. Είναι επίσης ένα 
πανεπιστήμιο, μια προσωρινή φυλή, ένα 
θέατρο και μια κυψέλη. Αλλά πρώτα απ όλα είναι 
ένα σχολείο. Είναι ένα μέρος όπου μπορούμε 
να αξιοποιήσουμε το περιβάλλον μας ώστε να 
επαναπροσδιορίσουμε και να επεκτείνουμε τις 
ατομικές πρακτικές μας, για να μαθητεύσουμε 
σε ανταλλαγή με άλλους. Ωστόσο, είμαστε 
υπερήφανοι για την προσφορά δίχως πιστώσεις 
ή πιστοποιητικό στο τέλος, μόνο το γεγονός ότι 
θα είστε ένα αναπόσπαστο μέρος της RSOD θα 
είναι αρκετό. Στην πραγματικότητα, ελπίζουμε ότι 
η σχολή RSOD θα είναι σε θέση να αποτελέσει 
τον τρόπο που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τα 
σχολεία στο μέλλον.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΟΜΑΔΑ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ;

Η οργανωτική ομάδα είναι υπεύθυνη για 
την εξασφάλιση και φροντίδα του κοινού 
χώρου διαμονής στο λιμάνι της Ύδρας—
Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε να μείνετε 
σε ιδιωτικό κατάλυμα που θα χρειαστεί όμως 
να το οργανώσετε οι ίδιοι (μπορούμε να σας 
ενημερώσουμε για ειδικές προσφορές σε B&B)—
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, ενώ 
παράλληλα θα βοηθά γενικά με ό,τι ερωτήσεις, 
προβλήματα, ανησυχίες προκύψουν.

ΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΟΜΑΔΑ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ;

Οτιδήποτε δεν καλύπτεται υπό τον τίτλο ‹Τι θα 
κάνει η οργανωτική ομάδα για μένα›.



7ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ;

Η RSOD προσκαλεί άτομα που εξελίσσουν 
μια προσωπική πρακτική στον τομέα της 
τέχνης, του πολιτισμού, της επιστήμης και της 
εκπαίδευσης και θέλουν να καλλιεργήσουν την 
ενσωμάτωση. Στόχος μας είναι να συγκεντρωθούν 
κυρίως σύγχρονοι και έμπειροι καλλιτέχνες. 
Υπάρχουν ωστόσο θέσεις και για ενθουσιώδεις 
αρχάριους προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
ποικιλόμορφη ομάδα. Καλωσορίζουμε άτομα που 
είναι πρόθυμα να εκθέσουν την προσωπική τους 
πρακτική στον ήλιο, να δοκιμάζουν τη δική τους 
κληρονομιά ενάντια στις αναδυόμενες ανησυχίες 
μιας χορογραφίας των ανθρώπων και που 
αντανακλούν με ειλικρίνεια την ερευνητική πρόταση 
«Πώς να κινηθώ τώρα;»

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ;

Τα 2018 τα δίδακτρα είναι 450 ευρώ, που καλύπτει 
τις βασικές ανάγκες του μαθητή: η είσοδος στο 
σχολείο, 10 ημέρες καταλύματα σε μια κοινόχρηστη 
αίθουσα ύπνου στο λιμάνι, καθημερινό δείπνο 
σε μια ταβέρνα, καθώς και η βασική παροχή του 
νερού, καφέ, τσάι και σνακ. Σε περίπτωση που ο 
συμμετέχων επιλέξει να ενοικιάσει ιδιωτικό δωμάτιο 
θα υπάρχει κάποια μείωση στην τιμή συμμετοχής 
στην σχολή. Έχουμε θέσει την τιμή όσο το δυνατόν 
πιο χαμηλά για να αποτρέψουμε την οικονομική 
πραγματικότητα που μπορεί να μας χωρίζει από 
μια μεγάλη εμπειρία. Το RICE είναι στην διαδικασία 
αιτήσεων για υποστήριξη και σκοπεύει να μπορέσει 
να προσφέρει χαμηλότερες τιμές στους Έλληνες 
συμμετέχοντες. Ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμες 
υποτροφίες, εμείς θα παρέχουμε πληροφορίες 
και επιστολές υποστήριξης για τυχόν υποψήφιους 
φοιτητές που μπορούν να κάνουν αίτηση σε 
κάποιον φορέα για χρηματοδότηση.

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ;

Η τιμή καλύπτει (κοινή) διαμονή σε κοινόχρηστη 
αίθουσα στο λιμάνι της Ύδρας, απογευματινό/
βραδινό δείπνο, σνακ, καφές και τσάι 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.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;

Στείλτε μια σύντομη δήλωση (50—200 λέξεις) γιατί 
θα θέλατε να συμμετάσχετε στη RSOD, μαζί με ένα 
βιογραφικό σημείωμα στο:
riceonhydra@gmail.com

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
30/03/2018

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εντός δύο 
εβδομάδων.
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Εγκαταλείποντας την έννοια της τέχνης ως 
διασκεδαστικό σχολιασμό για το εκτυλισσόμενο 
θέαμα της κοινωνίας μας, το RICE, επιδιώκει 
νέες μορφές κοινωνικής ζωής και κοινωνικής 
ηθικής που προκύπτουν από την ενσωματωμένη 
πραγματικότητα: το συλλογικό σώμα. Το RICE 
ιδρύθηκε το 2013 ως μια πολιτιστική πρωτοβουλία 
στο νησί της Ύδρας (Ελλάδα), φέρνοντας σε 
επαφή καλλιτέχνες ευρείας φήμης, στοχαστές 
και ντόπιους. Αφιερωμένο στην εξερεύνηση 
της χορογραφίας των ανθρώπων στοχεύει 
στον οραματισμό των ανθρωπίνων σχέσεων 
(προσωπικών, πολιτικών, κοινωνικών) με 
τις ευαισθησίες του καλλιτέχνη, ποιητή, 
χορευτή. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς το RICE, 
δραστηριοποιείται στη διατήρηση ενός δικτύου 
καλλιτεχνών, ερευνητών και συνεργατών. 
Βασισμένο στους διάλογους που προκύπτουν 
και τις ανταλλαγές, το RICE εμπλέκει τη ζωή 
και την τέχνη προσφέροντας χώρο και χρόνο 
αναδρομικά για παρατήρηση, αναθεώρηση και 
πράξη. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι χειροπιαστό 
(κοινωνική χορογραφία, παραστάσεις, κείμενα) 
όπως και εφήμερο.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΟΛΗ RSOD ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΦΕΡΕΙ 
ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

Η σχολή RSOD γεννήθηκε από την πρωτοβουλία 
RICE που οργανώναμε για τέσσερα χρόνια. Κατά 
τη διάρκεια του RICE, καλλιτέχνες και στοχαστές 
συγκεντρωνόντουσαν με σκοπό να εξετάσουν, 
να επαναξιολογήσουν και να αναπτύξουν τους 
τομείς του χορού και της χορογραφίας, και να 
εντοπίζουν καινούργια μονοπάτια για την κοινωνία 
και τον πολιτισμό. Το 2015 ιδρύσαμε την RSOD, 
ως μία κίνηση αντιμετώπισης της έλλειψης 
ριζικών και νέων πρωτοβουλιών στον τομέα της 
εκπαίδευσης του χορού, αντικατοπτρίζοντας 
την ευρύτερη ανάπτυξη της τέχνης προς την 
κατεύθυνση της πολιτικής, τον ακτιβισμό, την 
κοινωνική δικαιοσύνη και την φαντασία. Ως 
εκ τούτου, προτείναμε ένα σχήμα που μπορεί να 
αντιμετωπίσει αυτή την έλλειψη. Η RSOD είναι 
ένα πείραμα που διαμορφώνεται μέσα από τους 
μαθητές του. Με την κοινή έννοια των λέξεων, δεν 
υπάρχουν δάσκαλοι, δεν υπάρχουν εργαστήρια και 
κεντρικές ανακοινώσεις ή συναντήσεις. Λέγοντας το 
αυτό, το σχολείο έχει προφανώς μια αρκετά σαφή 
καλλιτεχνική κατεύθυνση … μια πολλαπλότητα των 
οραμάτων που συσσωρεύονται με το χρόνο.



10ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΟΡΑΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΕΡΙΜΜΕΝΩ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ 
RSOD;

Η σχολή RSOD είναι αυτό-κατευθυνόμενη 
με πολλούς τρόπους, έτσι θα πρέπει να 
σκεφτείτε στα δάχτυλα των ποδιών σας. Θα 
συγκεντρωθούν περίπου 40—50 άνθρωποι, με 
διαφορετικά υπόβαθρα και συμφέροντα, που 
κυμαίνονται από κορυφαίους επαγγελματίες 
σε αρχάριους. Όταν κατεβείτε από το καράβι, 
μάλλον θα έχετε ήδη συναντηθεί με άλλους 
συμμετέχοντες μέσω των κοινωνικών μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, Την πρώτη ημέρα ο καθένας 
θα εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών και των 
διαφόρων προτεινόμενων μορφών έρευνας. Κάθε 
μέρα θα προσδιοριστούν ώρες αφιερωμένες 
στον χορό-έρευνα, ανίχνευσης, θεωρία, μελέτης, 
συζήτησης, κλπ και θα προταθούν συγκεκριμένα 
πρότυπα που έχουν αποδειχθεί επιτυχείς στο 
παρελθόν. Το πρόγραμμα αφήνει άφθονο 
χώρο για να ‹ξεφυτρώνουν› δραστηριότητες—
πρόσθετες μορφές που προτείνονται από 
τον κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια των ωρών 
προγραμματισμού. Οι μαθητές επιλέγουν της 
δράσεις στις οποίες συμμετάσχουν καθώς καμία 
από τις δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και 
αντιστέκονται στην ‹τυραννία› της συλλογικότητας 
ανά πάσα στιγμή. Εμείς ενθαρρύνουμε όλους τους 
συμμετέχοντες να συνευρίσκονται στα κοινοτικά 
δείπνα. Αναμένουμε επίσης πρώην συμμετέχοντες 
του RSOD να εισαγάγουν τους αρχάριους στο 
ήθος και τη λειτουργία του σχολείου.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΩ;

Οι μαθητές θα ασχοληθούν σοβαρά με το κεντρικό 
θέμα του RICE ‹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.

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 μια απλή ζωή σε νησί το καλοκαίρι. Μέσα 
από προηγούμενες δοκιμές καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι ένα λιτό, απέριττο περιβάλλον 
είναι ιδανικό να υποστηρίξει τη διαδικασία της 
καλλιτεχνικής έρευνας στα πλαίσια της RSOD. Στη 
περίπτωση που δεν θέλετε να μείνετε στην σχολή 
Εμποροπλοιάρχων, επικοινωνήστε μαζί μας για 
να σας βοηθήσουμε στην ενοικίαση δωματίου 
στην Ύδρα. (Το κόστος συμμετοχής στην σχολή 
μειώνεται στην περίπτωση που δεν μένετε στην 
κοινόχρηστη αίθουσα διαμονής)

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.



11ΤΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ RSOD;

Ελάχιστος. Σε συνεργασία με το Δήμο Ύδρας 
μπορούμε να παρέχουμε κάποιο τεχνικό 
εξοπλισμό—π. χ. ρεύμα, ήχο-σύστημα, 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.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ;

Είμαστε κάπως αποθαρρυντικοί προς τον 
παραδοσιακό τρόπο του ‹διδάσκω, μπορείτε να 
μάθετε›. Όχι ότι η RSOD είναι ‹κατά› της ρύθμισης 
αυτής-αλλά προσφέρουμε ένα διάλειμμα από 
αυτό το μοντέλο, προσφέρεται η αναστολή για 10 
ημέρες, για να δοκιμάσετε κάτι άλλο. Όλοι είναι 
ευπρόσδεκτοι να προσφέρουν πλαίσια για τη 
μάθηση και για την εμπειρία.

ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ;

Θα υπάρξει πολύ χορός (αν θέλετε να χορέψετε 
πολύ). Στις ταράτσες των σπιτιών, στα λιμάνια, 
στις βεράντες ή ακόμη και σε στούντιο. Δεν 
υπάρχουν προ-σχεδιασμένες παραστάσεις ή 
προγραμματισμένες ευκαιρίες απόδοσης. Ωστόσο, 
ολόκληρο το νησί είναι σαν ένα στρείδι που θα 
ανοίξετε, έτσι ο χορός είναι πιθανό να συμβεί με 
πολλούς τρόπους, και να συλληφθεί από κάθε 
μαθητή.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ RSOD ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ;

Η σχολή είναι το πνευματικό τέκνο του 
χορογράφου Michael Kliën και της χορεύτριας-
καλλιτέχνη Βιτόρια Κωτσάλου οι οποίοι 
διατύπωσαν την ιδέα ενός σχολείου μετά από την 
εμπειρία συνεργασίας μαζί με τους καλλιτεχνικούς 
συνεργάτες του RICE (Steve Valk, Jeffrey Gormly, 
Edd Schouten, Ζoe Tsavdarides, Lizzy Le Quesne 
κλπ). Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με μια 
ευρεία ομάδα καλλιτεχνών και στοχαστών ώστε 
να αναπτύξουμε περαιτέρω τις έννοιες πίσω από 
το RICE και την RSOD. Η RSOD θέλει επίσης να 
αξιοποιήσει την τρέχουσα παγκόσμια και τοπική 
κρίση ως καταλύτη για να σκιαγραφήσει το δρόμο 
προς τα εμπρός, να είμαστε βαθιά εμπνευσμένοι 
για να προχωρήσουμε τον εαυτό μας σε ένα νέο 
παράδειγμα, να αφήσουμε μία νέα αισθητική να 
προκύψει, και να καλλιεργήσουμε τη δυνατότητα 
να συμβάλουμε σε ένα νέο τρόπο παραγωγής. 
Ως εκ τούτου, στην Ελλάδα εκμεταλλευόμαστε την 
προνομιακή της θέση, του επείγοντος χαρακτήρα, 
για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών, 
πολιτικών δομών και συνεπώς, των πολιτιστικών 
θεμάτων με μια αίσθηση πρωτοποριακού 
πνεύματος, το οποίο θα ήταν δύσκολο να 
επιτευχθεί οπουδήποτε αλλού.
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