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Η εγκατάσταση της Λεµού θα µείνει εκεί από τις 12 µέχρι
τις 31 Οκτωβρίου

"Στο Σταυροδρόµι" της Καλλιόπης
Λεµού στην Πύλη του
Βραδεµβούργου

Κοινωνία & Πολιτ ισμός

Έργο Ελληνίδας γλύπτριας στην Πύλη του Βραδεµβούργου
Η Ακαδηµία Καλών Τεχνών του Βερολίνου συµµετέχει στις εκδηλώσεις για την 20η επέτειο της Πτώσης του Τείχους µε έργο
της Ελληνίδας γλύπτριας Καλλιόπης Λεµού.

Η ογκώδης εγκατάσταση µε τίτλο At Crossroads, “Στο σταυροδρόµι”, έχει στηθεί ακριβώς µπροστά από
την Πύλη του Βραδεµβούργου.

Θέµα του έργου, που αποτελεί µέρος µιας τριλογίας, είναι η λαθροµετανάστευση.

Οι τουρκικές ψαρόβαρκες Uğur - “Τύχη”, Umut - “Ελπίδα”, Aşkim - “Αγάπη µου”, Maviş - “Θαλασσί” και
Buket - “Μπουκέτο” που οι ιδιοκτήτες τους τις είχαν πουλήσει σε λαθρεµπόρους και αυτοί µε τη σειρά
τους τις χρησιµοποίησαν για τη µεταφορά λαθροµεταναστών στην Ελλάδα είναι ένα µέρος από την
εγκατάσταση της Ελληνίδας γλύπτριας Καλλιόπης Λεµού.

Εννιά αυθεντικές τέτοιες βάρκες που τις είχαν κατασχέσει οι ελληνικές λιµενικές αρχές χρησιµοποίησε η
γλύπτρια Καλλιόπη Λεµού για την εγκατάστασή της στο Βερολίνο, η οποία καλύπτει µία επιφάνεια 180

τ.µ. και έχει ένα ύψος 14 µέτρων. Τέσσερις από τις βάρκες είναι τοποθετηµένες στο βάθρο της εγκατάστασης και σχηµατίζουν έναν σταυρό,
ένα σταυροδρόµι, που η Καλλιόπη Λεµού το συνδέει µε το Βερολίνο, γιατί: «Το Βερολίνο το θεωρώ σαν την πρωτεύουσα του ίσως
ισχυρότερου ευρωπαϊκού κράτους. Και το σταυροδρόµι συµβολίζει τις αποφάσεις που παίρνονται εδώ για την Ευρώπη. Τις πολιτικές
αποφάσεις, αποφάσεις για τη µοίρα των λαθροµεταναστών, για την πολιτική µε την οποία αντιµετωπίζουµε τους λαθροµετανάστες.»

Καλλιόπη Λεµού: «φθάνουν µε την ψυχή στο στόµα: βρεγµένοι, πεινασµένοι»

Τόσο οι τέσσερις βάρκες στη βάση, όσο και οι άλλες πέντε που βρίσκονται η µία πάνω
στην άλλη είναι ενταγµένες σε έναν γκρι σκελετό, έναν σκελετό που µοιάζει µε φρούριο.
Το ενδιαφέρον στην προκειµένη περίπτωση είναι ότι οι βάρκες εξέχουν µε τέτοιο τρόπο
από τον σκελετό, ώστε δίνουν την εντύπωση ότι τον διαπερνούν, όπως ‘διαπερνούν’ κάθε
χρόνο τα σύνορα ή το τείχος της Ευρώπης οι εκατοντάδες χιλιάδες λαθροµετανάστες.

Σε αυτόν τον σκελετό οι βάρκες είναι κρεµασµένες ανάποδα, δηλαδή η καρίνα τους είναι
προς τα πάνω. Κάπως αφύσικα, σαν τις αφύσικες συνθήκες, στις οποίες αναγκάζονται να
ζήσουν οι λαθροµετανάστες. Η Καλλιόπη Λεµού τους γνωρίζει καλά από την ιδιαίτερη της
πατρίδα τη Χίο: «Έχω συναντήσει οµάδες από αυτούς τους ανθρώπους στους βράχους και
στα νησάκια της πατρίδας µου και έχω έρθει αντιµέτωπη µαζί τους. Έρχονται
κυριολεκτικά µε την ψυχή στο στόµα, βρεγµένοι, πεινασµένοι.»

Κάπως έτσι θα πρέπει να είχαν έρθει και οι παππούδες της το 1922 σαν πρόσφυγες από τη Σµύρνη. Και όπως ξέρει από τις αφηγήσεις τους, η
αντιµετώπισή τους τότε στην Ελλάδα δεν ήταν και η καλύτερη.

Αυτά τα βιώµατα ώθησαν την Καλλιόπη Λεµού που ζει εδώ και 38 χρόνια στο Λονδίνο να ασχοληθεί µε τους σύγχρονους πρόσφυγες. Η
επαφή µε την Ακαδηµία Καλών Τεχνών του Βερολίνου ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια µε πρωτοβουλία της. Μετά την Ελευσίνα και την
Κωνσταντινούπολη η γλύπτρια ήθελε να παρουσιάσει το τρίτο µέρος της τριλογίας της για τη λαθροµετανάστευση στη γερµανική
πρωτεύουσα. Οι πρώτες δύο εκθέσεις µε αυτή τη θεµατική, “Πορθµεία” και “Κύκλιο ταξίδι”, είχαν πραγµατοποιηθεί η µία στην Ελευσίνα και
η άλλη στην Κωνσταντινούπολη.

«Οι βάρκες της Λεµού θυµίζουν τα νέα σύνορα της Ευρώπης»
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At Crossroads: Η Ακαδηµία Καλών Τεχνών θέλει να
κρατήσει το έργο για πάντα

Ημερομηνία 12.10.2009

Εκτύπωση Εκτύπωση της σελίδας

Μόνιμος σύνδεσμος https://p.dw.com/p/K4hc

Η πρόταση της Ελληνίδας γλύπτριας έπεισε το βερολινέζικο ίδρυµα – τόσο
καλλιτεχνικά, όσο και πολιτικά. Διότι όπως υποστηρίζει ο υπεύθυνος του
προγράµµατος της Ακαδηµίας, Γιοχάνες Όντενταλ, δεν µπορείς είκοσι χρόνια µετά από
την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου και το τέλος του Ψυχρού Πόλεµου να επιλέξεις
έργο που εστιάζει το ενδιαφέρον του µόνον σε άµεσα ζητήµατα της γερµανικής
ενοποίησης: «Φυσικά, πολλά ζητήµατα που συνδέονται άρρηκτα µε την ενοποίηση
παραµένουν ανοιχτά. Αυτό όµως δεν είναι το βασικό ζήτηµα, αλλά ποια στάση θα
τηρήσουµε εµείς ως Γερµανοί στην Ευρώπη. Αυτές οι βάρκες της εγκατάστασης που
θυµίζουν τα νέα σύνορα της Ευρώπης µας βοηθάνε να απαντήσουµε σε αυτό το
ερώτηµα. Πρόκειται για µια πολύ δυνατή κατάθεση, που µας επιτρέπει να
τοποθετήσουµε τη δική µας ιστορία σε ένα ευρωπαϊκό, σε ένα διεθνές πλαίσιο.»

Η εγκατάσταση της Καλλιόπης Λεµού έχει εντυπωσιάσει τόσο πολύ την Ακαδηµία Καλών Τεχνών του Βερολίνου, ώστε καταβάλλει αυτό το
διάστηµα προσπάθειες για να παραµείνει το έργο για πάντα στο Βερολίνο.

Παναγιώτης Κουπαράνης, Βερολίνο

Υπεύθ. σύνταξης: Βιβή Παπαναγιώτου
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