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Άρτεμις Αλκαλάη, Η ταινία, 
2009

Άρτεμις Αλκαλάη
Έλληνες Εβραίοι 
επιζώντες του 
Ολοκαυτώματος
ένα εικαστικό-ερευνητικό πρότζεκτ
2012 - σήμερα

Σάντρα Μάτσα Κοέν Κέρκυρα – Άουσβιτς- Αθήνα

Η Κερκυραία Σάντρα Κοέν θα είναι η πρώτη Ελληνίδα Εβραία επιζήσασα του 

Ολοκαυτώματος που θα φωτογραφίσει η Άρτεμις Αλκαλάη, στην Αθήνα, το 2012. Το

λευκό σπίτι με την κόκκινη κορδέλα που συγκρατείται από ένα χέρι θα «συνοδέψει» την 

Αλκαλάη στη συνάντησή της με τη Σάντρα Κοέν, και έκτοτε ένα διαφορετικό σπίτι θα 

«συνοδεύει» κάθε συνάντησή της με τους επιζώντες του Άουσβιτς.

©Ευγενία Αλεξάκη



Το πρότζεκτ Τραύμα, απώλεια, μνήμη, 
ταυτότητα 
έννοιες κεντρικές στην εικαστική 
δουλειά της Αλκαλάη από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1990.

Το 2012 ξεκινά το εικαστικό-
ερευνητικό πρότζεκτ
Έλληνες Εβραίοι επιζώντες του 
Ολοκαυτώματος 

Από τότε έως σήμερα έχει 
αναζητήσει -στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό- συναντήσει, 
συνομιλήσει και φωτογραφίσει
67 Έλληνες Εβραίους επιζώντες 
των ναζιστικών στρατοπέδων 
Άουσβιτς και Μπέργκεν-
Μπέλζεν.

Από την έκθεση «Έλληνες Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος: µια εικαστική αφήγηση», Ινστιτούτο Θερβάντες, Αθήνα, 2016 
οργάνωση: Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και Ινστιτούτο Θερβάντες

©Ευγενία Αλεξάκη



Η τέχνη ως ερευνητικό 
εργαλείο (arts-based research)

Έρευνα

Πορτρέτα επιζώντων

Φωτογραφική καταγραφή 
των συναντήσεων

Συνεντεύξεις 

Αρχείο εικόνων και 
μαρτυριών

Διαπροσωπικές σχέσεις -
ανθρώπινο δίκτυο

Από τη συνέντευξη της Άννας 
Μορδεχάι στην Άρτεμη Αλκαλάη, 

Αθήνα, 5.2.2013

Ισαάκ Μιζάν
Αθήνα, 2012

Η Άρτεμις Αλκαλάη φωτογραφίζει τον 
Ντίνο Μάτσα, Βόλος, 2014

©Ευγενία Αλεξάκη



Η επιτέλεση
Ατομικό και συλλογικό εγχείρημα

H καλλιτέχνιδα, οι επιζώντες και οι οικείοι 
τους εμπλέκονται από κοινού σε μια 
δημιουργική επεξεργασία του τραύματος, 
μια επιτελεστική διαδικασία αναγνώρισης, 
ενδοσκόπησης και κάθαρσης.

Σε κάθε δημοσιοποίηση –έκθεση και 
παρουσίαση και τώρα στο ψηφιακό 
περιβάλλον, το πρότζεκτ ανοίγεται σε ένα 
νέο κοινό.

Το πρότζεκτ «ζει», εμπλουτίζεται και 
εξελίσσεται κάθε φορά που δίνεται στην 
καλλιτέχνιδα το βήμα και ο δημόσιος 
χώρος-τόπος προκειμένου να γνωρίσουμε, 
να δούμε τις στοχαστικές, ήρεμες μορφές 
των ανθρώπων αυτών και να ακούσουμε τις 
ιστορίες τους.

Ο Ντίνος Μάτσας με συγγενείς 
Βόλος, 2014

Από τη συνέντευξη του Χάινς Κούνιο, Αθήνα 2016

Από την έκθεση στη Συναγωγή της 
Κέρκυρας το 2020

©Ευγενία Αλεξάκη



Ο τόπος
Σε κάθε έκθεση και τώρα στον ιστό-
τοπο του πρότζεκτ, πραγματοποιείται 
μια ακόμη επιτέλεση, δημιουργείται 
ένας «τόπος»

ένας δυναμικός χώρος-τόπος ανάμεσα 
στην καλλιτέχνιδα, τους επιζώντες και 
τον ηθικά υπεύθυνο θεατή-επισκέπτη, 
ένας τόπος μνήμης, ιστορικής γνώσης, 
συμβολικής δικαιοσύνης και 
συνύπαρξης.

Η Αλκαλάη μας προσφέρει εικόνες-
τόπους περισυλλογής, κυριολεκτικούς 
και συμβολικούς, προσωρινές ή και 
μόνιμες ευκαιρίες να συνυπάρξουμε, 
να αλληλοεπιδράσουμε και να 
στοχαστούμε γόνιμα πάνω στο 
παρελθόν και το παρόν, στο τραύμα και 
στη συμφιλίωση.

Άποψη της έκθεσης Κέρκυρα │Επιστροφή, Κέρκυρα 2020

(με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Αθήνα και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Κέρκυρας) ©Ευγενία Αλεξάκη



(Αντι)μνημείο ζωής

ενσυναίσθησης
(empathetic memorial)

Ενσυναισθητικές συνεντεύξεις

Ενσυναισθητική όραση (empathic viewing)

Οι επιζώντες δεν «εικονογραφούνται» ως θύματα ή 
μάρτυρες, απεικονίζονται με τρόπο λιτό, ανεπιτήδευτο, 
με σεβασμό στη συνθήκη ζωής τους, παρουσιάζονται 
στην καθημερινότητά τους, με έναν τρόπο που η μορφή 
τους μοιάζει οικεία,

διεισδύοντας έτσι αμεσότερα στη δική μας 
καθημερινότητα. 

Μπορούμε να τους νιώσουμε κοντά μας, να ακούσουμε 
τις ιστορίες τους, να τους κάνουμε μέρος της ιστορίας 
μας, γιατί είναι η ιστορία μας.

©Ευγενία Αλεξάκη



Στο διαδίκτυο

δημόσιο 
(αντι)μνημείο

άυλο, ψηφιακό 
μνημείο

https://greekjewsholocaustsurvivors.art/

Στο «μνημείο» της Αλκαλάη οι επιζώντες δεν αποτελούν ένα γενικό 
σύνολο. Έχουν όνομα, πρόσωπο και εικόνα στο σήμερα, έχουν τη δική 
τους προσωπική ιστορία που συμπυκνώνεται στα φωτογραφικά 
στιγμιότυπα και την αφήγησή τους. 

Γιεούντα Σαπόρτα, Τελ Αβίβ 2014 ©Ευγενία Αλεξάκη



Από το συμβατικό 
μνημείο….

στο συμμετοχικό 
κοινωνικό και 
παιδαγωγικό «τόπο»

«Παιδαγωγική στροφή» 
στην τέχνη

educational turn

Η εννοιολογική και αισθητική γλώσσα αυτού του
πρότζεκτ, τα φωτογραφικά πορτρέτα, τα
καλλιτεχνήματα-σπίτια, τα έγγραφα και τα
τεκμήρια, η αναζήτηση, η έρευνα και τα ταξίδια, οι
συναντήσεις και ο επιτελεστικός τους χαρακτήρας,
οι συνεντεύξεις και τα βίντεο, το ανθρώπινο δίκτυο
και οι σχέσεις ζωής που δημιουργούνται, το αρχείο
εικόνων και μαρτυριών που προκύπτει, η πορεία
του πρότζεκτ στο χρόνο, το κοινό με το οποίο
αλληλοεπιδρά σε εκθέσεις, παρουσιάσεις,
εκπαιδευτικά προγράμματα και στο διαδίκτυο το
καθιστούν ένα

μνημείο χωρίς μνημειακότητα

ένα καλλιτεχνικό, ερευνητικό, κοινωνικό
εγχείρημα, που ακριβώς υπό αυτή του τη
διάσταση μπορεί να λειτουργήσει ως
παιδαγωγικός «τόπος»

ως μέθοδος δημιουργικής αξιοποίησης της
σύγχρονης τέχνης στη διδασκαλία για το
Ολοκαύτωμα και τα τραυματικά ιστορικά θέματα.

©Ευγενία Αλεξάκη



Διδακτικές κατευθύνσεις Διευκρινίζουμε το χαρακτήρα του πρότζεκτ.

«Αποκωδικοποιούμε» τις φωτογραφίες αλλά και τις
συνεντεύξεις χρησιμοποιώντας την ανακαλυπτική-
διερευνητική μέθοδο.

Αξιοποιούμε το υλικό σε θεματικές ενότητες (πχ
ανά κοινότητα, η ζωή πριν τον εκτοπισμό, η ζωή στα
στρατόπεδα, η διάσωση, η ζωή μετά κ.ά).

Αναφερόμαστε στις διασταυρώσεις τέχνης και
καθημερινότητας, ιστορίας και μνήμης στη
σύγχρονη τέχνη.

Αναζητούμε με τους μαθητές μας και άλλα έργα
όπου ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί την ιστορική
έρευνα, το φωτογραφικό στιγμιότυπο, το αρχείο και
τις προφορικές μαρτυρίες προκειμένου να
διεκδικήσει ορατότητα, κοινωνική και ιστορική
δικαιοσύνη για τους παραδοσιακά αποκλεισμένους
από τα κυρίαρχα εθνικά, κοινωνικά και ιστορικά
αφηγήματα, καθώς και για την πραγμάτευση
τραυματικών γεγονότων.

Αξιοποιούμε τη μεθοδολογία για τη διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος που έχει αναπτυχθεί από
έγκριτους φορείς.

https://greekjewsholocaustsurvivors.art/profile/nata-osmo/
©Ευγενία Αλεξάκη



Βιβλιογραφία
Έλληνες Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Κέρκυρα – Επιστροφή, κατάλογος ατομικής έκθεσης, επιμ. 
Ευγενία Αλεξάκη, Αθήνα 2020. Διαθέσιμο στο: https://greekjewsholocaustsurvivors.art/wpcontent/
uploads/2020/10/CatalogueForTheWEB.pdf

Ευγενία Αλεξάκη, «Τέχνη και μεταβατική δικαιοσύνη. Τόποι συμφιλίωσης στο έργο της Αρτέµιδας
Αλκαλάη», στο Γιώργος Κόκκινος, Παναγιώτης Κιµουρτζής & Μάρκος Καρασαρίνης (επιµ.), Ιστορία και 
Δικαιοσύνη, Αθήνα, Ασίνη, 2020, σ. 359-389.

«Έλληνες Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος – Η τέχνη ως κοινωνικό, ερευνητικό και παιδαγωγικό 
εγχείρημα», στρογγυλό τραπέζι, Ευγενία Αλεξάκη & Άρτεµις Αλκαλάη, Ινστιτούτο Θερβάντες, Αθήνα 
(οργάνωση: Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και Ινστιτούτο Θερβάντες, 9.3.2016). Η τοποθέτηση της της Ε. 
Αλεξάκη διαθέσιμη στο: https://greekjewsholocaustsurvivors.art/wp-content/uploads/2020/10/Alexaki.pdf

Δείτε επίσης στο  https://greekjewsholocaustsurvivors.art/dimosiefsis/

Δικτυογραφία
https://greekjewsholocaustsurvivors.art/

http://alcalay.com/gr

©Ευγενία Αλεξάκη


