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Grußwort

»Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schüt-
zen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt« heißt es in Artikel 1 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Die verfas-
sungsrechtliche Priorisierung und Gewährleistung dieses Grundrechts ist 
kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung vor dem Hintergrund der 
Schrecken des Nationalsozialismus. 

Staat und Gesellschaft in Deutschland haben sich nach der totalen Nie-
derlage im Zweiten Weltkrieg in einem schmerzlichen Prozess fundamen-
tal neu orientiert. Die unbeschreiblichen Verbrechen, die vom nationalsozi-
alistischen Deutschland verübt wurden, wurden umfassend aufgearbeitet; 
sie werden weder relativiert oder in Frage gestellt, und die Erinnerung an 
sie leitet das politische Handeln. Und dennoch sind heute Rassismus und 
Antisemitismus in Deutschland erneut reale Bedrohungen, die unsere frei-
heitlich-demokratische Gesellschaft gefährden, und denen wir uns aktiv 
entgegenstellen müssen. Ich vertraue darauf: Das Deutschland von heu-
te verfügt über Institutionen und aktive Bürgerinnen und Bürger, die die 
Unantastbarkeit der Menschenwürde eines jeden Menschen verteidigen. 

Die Fotoausstellung »Korfu | Heimkehr. Griechische Juden Überleben-
de des Holocaust« der Künstlerin Artemis Alcalay, kuratiert von Eugenia 
Alexaki, macht sich zur Aufgabe, die Menschenwürde der porträtierten 
Korfiotinnen und Korfioten jüdischen Glaubens, die den Holocaust über-
lebt haben, zu »restituieren«. Die Porträts wurden in einem ansprechenden, 
würdigen häuslichen Umfeld aufgenommen, wobei die tätowierte Nummer 
auf dem Unterarm der einzige sichtbare Hinweis ist, dass die abgebildeten 
Personen Opfer der nationalsozialistischen Entmenschlichung waren. Das 
Kunstprojekt von Artemis Alcalay dient daher nicht nur der Bewahrung der 
Erinnerung, sondern setzt auch ein Zeichen gegen Holocaust-Leugnung 
und -Verfälschung, mit denen wir uns auch heute konfrontiert sehen. 

Ich freue mich, dass die Fotoausstellung »Korfu | Heimkehr. Griechi-
sche Juden Überlebende des Holocaust« zu den Veranstaltungen zählt, die 
im Rahmen der deutschen Präsidentschaft der Internationalen Allianz zum 
Holocaustgedenken (IHRA) auf Korfu präsentiert werden.

Dr. Ernst Reichel 
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland

Χαιρετισμός

«Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Ο σεβασμός και η προστασία 
της είναι υποχρέωση κάθε κρατικής εξουσίας» σύμφωνα με το άρθρο 1, πα-
ράγραφος 1 του γερμανικού Συντάγματος. Η συνταγματική κατοχύρωση και 
προτεραιότητα του θεμελιώδους αυτού δικαιώματος δεν είναι τυχαία, είναι 
μια συνειδητή επιλογή ως απόρροια του τρόμου του εθνικοσοσιαλισμού.

Το κράτος και η κοινωνία στη Γερμανία, μετά τη συντριπτική ήττα στον  
Β́  Παγκόσμιο Πόλεμο, ακολούθησαν μια οδυνηρή αλλά θεμελιωδώς νέα κα-
τεύθυνση. Τα απερίγραπτα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από την εθνικοσο-
σιαλιστική Γερμανία έτυχαν ενδελεχούς επεξεργασίας. Δεν σχετικοποιούνται 
και δεν αμφισβητούνται, απεναντίας, η υπενθύμισή τους καθοδηγεί το πο-
λιτικό πράττειν. Εντούτοις, ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός αποτελούν και 
πάλι σήμερα πραγματικές απειλές στη Γερμανία, θέτοντας την ελεύθερη και 
δημοκρατική κοινωνία μας σε κίνδυνο. Απέναντί τους θα πρέπει να στοιχη-
θούμε. Και είμαι βέβαιος ως προς αυτό: η Γερμανία σήμερα διαθέτει θεσμούς 
αλλά και ενεργούς πολίτες οι οποίοι υπερασπίζονται το απαραβίαστο της 
αξιοπρέπειας κάθε ατόμου.

Η έκθεση φωτογραφίας «Κέρκυρα | Επιστροφή. Έλληνες Εβραίοι επιζώ-
ντες του Ολοκαυτώματος» της καλλιτέχνιδας Άρτεμης Αλκαλάη, που επιμε-
λήθηκε η Ευγενία Αλεξάκη, αναλαμβάνει το καθήκον να «αποκαταστήσει» 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των απεικονιζόμενων Κερκυραίων εβραϊκού 
θρησκεύματος που επέζησαν του Ολοκαυτώματος. Τα πορτρέτα ελήφθησαν 
στο κατάλληλο, γεμάτο αξιοπρέπεια οικιακό περιβάλλον, ενώ ο με τατουάζ 
σημαδεμένος αριθμός στο χέρι αποτελεί τον μοναδικό ορατό μάρτυρα ότι 
τα εικονιζόμενα άτομα υπήρξαν θύματα της εθνικοσοσιαλιστικής θηριωδίας. 
Ως εκ τούτου, το καλλιτεχνικό έργο της Άρτεμης Αλκαλάη δεν αποσκοπεί 
μόνο στη διατήρηση της μνήμης αλλά και στον αγώνα κατά της άρνησης 
και διαστρέβλωσης του Ολοκαυτώματος, με τις οποίες ερχόμαστε σήμερα 
αντιμέτωποι.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που η έκθεση φωτογραφίας «Κέρκυρα | Επιστροφή. 
Έλληνες Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος» είναι μία από τις εκδηλώ-
σεις που θα παρουσιαστούν στην Κέρκυρα στο πλαίσιο της γερμανικής Προε-
δρίας της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος.

Δρ Ερνστ Ράιχελ 
Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας



7

Η Κερκυραία Σάντρα Κοέν θα είναι η πρώτη Ελληνίδα Εβραία επιζήσα-
σα του Ολοκαυτώματος που θα φωτογραφίσει η Άρτεμις Αλκαλάη, στην 
Αθήνα, το 2012. Τότε, αποφασίζοντας να εγκαταλείψει «την ασφάλεια 
του εργαστηρίου της», όπως γράφει η ίδια η Αλκαλάη, περιπλανάται 
στην πόλη με τα «σπίτια» της, λιτές, αρχετυπικές κατασκευές, σύμβο-
λα της εστίας και του οίκου, για να τα ενθέσει αλλά και να εκτεθεί η 
ίδια3 σε απρόβλεπτες ατομικές και κοινωνικές αφηγήσεις, ατομικές και 
συλλογικές μνήμες.4 Το λευκό σπίτι με την κόκκινη κορδέλα που συ-
γκρατείται 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. Κυριολεκτικά και συμ-
βολικά, τα σπίτια-καλλιτεχνήματα εντάσσονται στα πορτρέτα των επιζώ-
ντων, λειτουργώντας έτσι διττά: ως νήμα εξοικείωσης και επικοινωνίας 
των φωτογραφιζόμενων με την καλλιτέχνιδα, αλλά και ως τρόπος για 
να ερευνήσει και να προεκτείνει ο αποδέκτης-θεατής των πορτρέτων τη 
ματιά του στις έννοιες σπίτι, απώλεια, τραύμα. Από το 2012 μέχρι σή-
μερα, με κοπιώδη έρευνα σε Ελλάδα και εξωτερικό, η Αλκαλάη έχει συ-
ναντήσει, έχει συνομιλήσει και φωτογραφίσει 67 Έλληνες Εβραίους επι-
ζώντες των ναζιστικών στρατοπέδων Άουσβιτς και Μπέργκεν-Μπέλζεν. 
Πρόκειται για ένα μοναδικό corpus εικόνων και ιστοριών που αφορούν 
στους Έλληνες Εβραίους, Σεφαραδίτες, Ρωμανιώτες και Πουλιέζους, το 
οποίο συνιστά υλικό πολύτιμο για την ιστοριογραφία και την ιστορική 

Die Korfiotin Sandra Cohen ist die erste griechische Jüdin und Überle-
bende des Holocaust, die 2012 in Athen von Artemis Alcalay fotogra-
fiert wird. Damals, als sie sich entschied, »die Sicherheit des Ateliers«, 
wie sie schreibt,3 zu verlassen, irrt Alcalay mit ihren »Häusern«, einfa-
chen, archetypischen Werken, Symbolen des Zuhauses und des Heims, 
in der Stadt herum, um diese in unvorhergesehene persönliche und 
öffentliche Narrative, persönliche und öffentliche Erinnerungen zu in-
tegrieren, aber sich auch selbst diesen auszusetzen.4 Das weiße Haus 
mit der roten Kordel, die von einer Hand gehalten wird, begleitet Al-
calay zu ihrem Treffen mit Sandra Cohen, und seitdem wird sie immer 
von einem anderen Haus zu ihren Zusammenkünften mit den Überle-
benden von Auschwitz begleitet. Buchstäblich und symbolisch werden 
die Haus-Kunstwerke in die Porträts der Überlebenden integriert und 
wirken so auf zweifache Weise: Als Vertrauen und Verbindung stiften-
des Band zwischen den Porträtierten und der Künstlerin, aber auch als 
Mittel für den Rezipienten-Betrachter der Porträts, um dessen Blick 
auf die Begriffe Zuhause, Verlust, Trauma zu erweitern. Von 2012 bis 
heute hat Artemis Alcalay nach aufwendiger Recherche in Griechenland 
und im Ausland 67 griechische Juden und Überlebende der national-
sozialistischen Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen ge-
troffen, gesprochen und fotografiert. Daraus entstand ein einzigartiger 
Bilder- und Geschichten-Korpus der griechischen Juden – Sepharden, 

Τόποι συμβολικής δικαιοσύνης 
και συνύπαρξης στο έργο 
της Άρτεμης Αλκαλάη1

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ

Orte symbolischer Gerechtigkeit  
und Koexistenz im Werk  
von Artemis Alcalay1

EUGENIA ALEXAKI

H επιβίωσή τους ως το βαθύ γήρας,
μια αδιανόητη νίκη.

Ο αριθμός στον βραχίονά τους, 
μια διαρκής υπόμνηση.

Το βλέμμα τους, μια παρακαταθήκη για το μέλλον.2

Ihr Überleben bis ins hohe Alter,
ein unvorstellbarer Sieg.

Die Nummer auf ihrem Unterarm,
eine stete Mahnung.

Ihr Blick, ein Erbe für die Zukunft.2

1. Για μια διεξοδική παρουσίαση  
του πρότζεκτ της Αλκαλάη  
«Έλληνες Εβραίοι επιζώντες  
του Ολοκαυτώματος», βλ. Ευγενία 
Αλεξάκη, «Τέχνη και μεταβατική 
δικαιοσύνη. Τόποι συμφιλίωσης  
στο έργο της Αρτέμιδας Αλκαλάη», 
στον συλλογικό τόμο Γιώργος 
Κόκκινος, Παναγιώτης Κιμουρτζής  
& Μάρκος Καρασαρίνης (επιμ.),  
Ιστορία και Δικαιοσύνη, Αθήνα, Ασίνη, 
2020, σσ. 359-389, από όπου και 
αποσπάσματα στο παρόν κείμενο.

2. Οντέτ Βαρών Βασάρ, συνοδευτικό 
κείμενο στην έκθεση της Άρτεμης 
Αλκαλάη, «Έλληνες Εβραίοι επιζώντες  
του Ολοκαυτώματος: μια εικαστική 
αφήγηση», Ινστιτούτο Θερβάντες, 
Αθήνα, Ιανουάριος-Μάρτιος 2016.

3. «Αποφάσισα να εγκαταλείψω  
την ασφάλεια του εργαστηρίου μου 
και να χρησιμοποιήσω το σπίτι  
ως εργαλείο εξερεύνησης, 
επικοινωνίας και προσπάθειας 
κατανόησης του εξωτερικού κόσμου, 
αλλά και ως αφορμή διείσδυσης  
στον προσωπικό μου λαβύρινθο», 
γράφει εξομολογητικά η Αλκαλάη.  
Βλ. Άρτεμις Αλκαλάη, σπίτι:  
μια περιπλάνηση, Αθήνα, Καπόν,  
2012, σ. 6.

4. Πρόκειται για το πρότζεκτ  
«σπίτι: μια περιπλάνηση» που  
η Αλκαλάη παρουσίασε το 2012  
στην Αθήνα (γκαλερί Beton 7), 
ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε 
ομώνυμη έκδοση από τις εκδόσεις 
Καπόν (κείμενα Άρτεμις Αλκαλάη).  
Τα σπίτια-καλλιτεχνήματα είχε  
αρχίσει να τα δουλεύει ήδη  
από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 
και τα συγκέντρωσε σε ατομική  
έκθεση με τίτλο «σπίτι: μια 
εγκατάσταση» στην γκαλερί 7  
(Αθήνα, 2010).  
Βλ. και Άρτεμις Αλκαλάη, σπίτι:  
μια εγκατάσταση, κατάλογος ατομικής 
έκθεσης, κείμενα Ελισάβετ Πλέσσα.

1. Für eine ausführliche Darstellung 
des Projekts von Artemis Alcalay 

Griechische Juden – Überlebende  
des Holocaust, siehe Eugenia Alexaki, 

»Τέχνη και μεταβατική δικαιοσύνη.  
Τόποι συμφιλίωσης στο έργο  

της Αρτέμιδας Αλκαλάη« 
(Kunst und Übergangsjustiz. 

Versöhnungsstätten im Werk von 
Artemis Alcalay), in: Giorgos Kokkinos, 

Panagiotis Kimourtzis, Markos 
Karasarinis (Hrsg.), Ιστορία και 

Δικαιοσύνη (Geschichte und Justiz), 
Athen: Asini 2020, S. 359–389, von  

der auch einige Passagen in den 
vorliegenden Text übernommen wurden.

2. Odette Varon Vassard,  
Begleittext für die Ausstellung  

von Artemis Alcalay »Griechische Juden 
– Überlebende des Holocaust: eine  

Bilder-Erzählung«, Instituto Cervantes, 
Athen, Januar–März 2016.

3. »Ich entschloss mich, die Sicherheit 
meines Ateliers zu verlassen  
und das Haus als Instrument  

der Forschung, der Kommunikation  
und des Versuchs des Verständnisses 

der äußeren Welt, aber auch als  
Anlass für das Eindringen in mein 

persönliches Labyrinth zu benutzen«, 
gesteht Alcalay. Siehe Artemis Alcalay,  

Home: A Wandering, Athen: Kapon 
Editions 2012, S. 6.

4. Es handelt sich um das Projekt 
»Zuhause: Eine Wanderung«, das 

Alcalay 2012 in Athen präsentierte  
(Gallery Beton 7), und von dem 

im selben Jahr ein gleichnamiges 
Kunstbuch mit Texten der Künstlerin  
bei Kapon Editions, Athen, erschien. 
Die Haus-Kunstwerke schuf Alcalay 

bereits seit Ende der 1990er-
Jahre und präsentierte sie in einer 

Einzelausstellung mit Titel Zuhause:  
eine Installation in der Galerie 7,  

(Athen 2010). Siehe auch Artemis 
Alcalay, Zuhause: eine Installation. 

Ausstellungskatalog.  
Text: Elisabeth Plessa. 
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μνήμη, ιδίως καθώς οδεύουμε σε μια εποχή χωρίς τους αυτόπτες μάρ-
τυρες στη ζωή και στις κοινωνίες μας.

Η Αλκαλάη έχει συστηματικά επεξεργαστεί στο καλλιτεχνικό της 
έργο τις έννοιες τραύμα και μνήμη. Δουλεύοντας με ποικίλες τεχνι-
κές, ζωγραφίζοντας, πλέκοντας, υφαίνοντας, κάνοντας κατασκευές και 
μικρογλυπτά, χρησιμοποιώντας νήματα, κλωστές και υφάσματα που 
φτιάχνει μόνη της, ποιεί υπομονετικά εδώ και χρόνια ράμματα, ραφές 
και συρραφές. Ενσωματώνοντας σκόπιμα μεταμοντέρνες χειροτεχνικές 
διαδικασίες, «επιτελεί» ενώσεις στα ρήγματα, υποδηλώνοντας τη νέα 
αρχή, την εκκίνηση από το μηδέν, επιχειρώντας να επουλώσει, συμβολι-
κά, το τραύμα. Στο πρότζεκτ «Έλληνες Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυ-
τώματος» διατηρείται και εντείνεται η διάσταση της επιτέλεσης, μετατο-
πίζει, όμως, η Αλκαλάη τη μέθοδό της προς περισσότερο «αντιμνημεια-
κές» καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις του ιστορικού τραύματος. Επιλέγο-
ντας να εγκαταλείψει τον «καμβά» και το έργο τέχνης με τη συμβατική 
του έννοια, συμμετέχει άμεσα στον προβληματισμό για τη δυνατότητα 
αλλά και τη θεμιτότητα να αναπαραχθεί με όρους αισθητικούς το αδια-
νόητο, η απόλυτα ακραία ιστορική εμπειρία του Ολοκαυτώματος.

Αυτο-υπονομευτικά και αντιστεκόμενη στη συμβατική καλλιτεχνι-
κή πράξη και εμπειρία, η Αλκαλάη αξιοποιεί μεθόδους της ιστορικής 
έρευνας και των κοινωνικών επιστημών και μέσα από το προσωπικό, 
το οποίο είναι και καλλιτεχνικό, χαρτογραφικό στίγμα συνθέτει έναν 
τόπο-δίκτυο ανθρώπων, εμπειριών, τραυματικών και ακραίων ιστοριών, 
αλλά συνάμα και ιστοριών ζωής και επιβίωσης. Χρησιμοποιώντας την 
πρωτογενή έρευνα για τον εντοπισμό, την επικοινωνία, τη φωτογρά-
φιση και τις συνεντεύξεις με τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, η 
σπουδή πάνω στο τραύμα εκφράζεται μέσα από τον καθένα ξεχωριστά 
συγκεκριμένο επιζώντα. Τέτοιου είδους «αντιμνημειακές» προσεγγί-
σεις του τραύματος προβάλλουν τη μοναδικότητα των θυμάτων και 
–όπως εμφατικά δήλωνε ο James E. Young καθιερώνοντας τον όρο και 
την έννοια του αντιμνημείου (counter-monument)– «επιστρέφουν το 
βάρος της μνήμης στον θεατή»,5 αξιώνοντας εντέλει την ενσυνείδητη 
εμπλοκή του στο καθήκον της γνώσης. Οι επιζώντες δεν αποτελούν 
ένα γενικό σύνολο, μια σχεδόν άμορφη μάζα, μια αφαίρεση στο πρό-
τζεκτ της Αλκαλάη, αλλά όλως αντιθέτως διεκδικείται ορατότητα για 
τον καθένα και την καθεμία: έχουν όνομα, πρόσωπο και εικόνα στο σή-

Romanioten und Puglia –, eine wertvolle Materialsammlung für die 
Geschichtsschreibung und das historische Erinnern, besonders, da wir 
uns auf eine Zeit zubewegen, in der unser Leben und unsere Gesell-
schaften ohne Augenzeugen auskommen werden müssen. 

Artemis Alcalay hat in ihrem künstlerischen Werk die Begriffe 
Trauma und Erinnerung systematisch aufgearbeitet. Sie arbeitet mit 
verschiedenen Techniken, malt, strickt, webt, bastelt und schafft 
Kleinskulpturen, benutzt dabei Fäden, Bänder und Stoffe, die sie selbst 
herstellt, und kreiert seit Jahren geduldig Fäden, Nähte und Genähtes. 
Indem sie absichtlich postmoderne, handwerkliche Verfahren integ-
riert, »schafft« sie Verbindungen bei den Brüchen, deutet den Neuan-
fang bei null an, und versucht, symbolisch das Trauma zu heilen. In dem 
Projekt Griechische Juden – Überlebende des Holocaust behält Alcalay 
die Dimension der Performance bei und vertieft sie, verlegt allerdings 
ihre Methode mehr auf die »antimonumentalistischen« künstlerischen 
Rekonstruktionen des historischen Traumas. Indem sie auf die Staf-
felei und das Kunstwerk im herkömmlichen Sinne verzichtet, fokussiert 
sie direkt auf die Problematik der Möglichkeiten, aber auch auf die 
Zulässigkeit der Wiedergabe des Unsagbaren, der absoluten, extremen 
Erfahrung des Holocaust nach ästhetischen Kriterien. 

Sich selbst hinterfragend und der herkömmlichen künstlerischen 
Praxis und Verfahrensweise widerstehend nutzt Alcalay Methoden 
der historischen Forschung und der Sozialwissenschaften und kon-
struiert mittels des Persönlichen, das gleichzeitig auch ihr künstleri-
sches Markenzeichen darstellt, Ort-Netze von Menschen, Erfahrun-
gen, traumatischen und extremen Erlebnissen, aber gleichzeitig auch 
Lebens- und Überlebensgeschichten. Indem sie die Primärforschung 
nutzt, um Überlebende des Holocaust zu finden und zu kontaktieren, 
sie zu fotografieren und zu interviewen, wird das Trauma jedes ein-
zelnen Überlebenden studiert. Eine solche antimonumentalistische 
Annäherung an das Trauma verdeutlicht die Einzigartigkeit der Op-
fer und, wie James E. Young nachdrücklich formulierte und dafür den 
Begriff des counter-monument (Gegendenkmal) einführte, »wirft die 
Last der Erinnerung auf den Betrachter zurück«5 und zwingt ihn zur 
bewussten Teilnahme an der Pflicht des Wissens. Die Überlebenden 
im Projekt Alcalays sind keine allgemeine Gesamtheit, keine nicht 

5. James E. Young, The Texture  
of Memory: Holocaust Memorials 
and Meaning, New Haven – 
London, Yale University Press, 
1993, σ. 30.

5. James E. Young, The Texture  
of Memory: Holocaust Memorials 

and Meaning, New Haven – 
London: Yale University Press 

1993, S. 30.
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μερα, έχουν τη δική τους προσωπική ιστορία, που συμπυκνώνεται στα 
φωτογραφικά στιγμιότυπα και στην αφήγησή τους. Η αξία της ανθρώ-
πινης μοναδικότητας, που κυνηγήθηκε λυσσαλέα από τα απάνθρωπα 
εθνικοσοσιαλιστικά ιδεολογήματα και εξοντώθηκε στα στρατόπεδα 
θανάτου, εικονοποιείται στις ιστορίες και τις στοχαστικές εικόνες των 
συγκεκριμένων επιζώντων που μας μεταφέρει η εκλεπτυσμένη ματιά 
της Αλκαλάη.

Η φωτογραφία εδώ δεν είναι απλώς ένα τεχνικό μέσο, αλλά δι-
αλογικός χώρος (discursive space),6 έννοια και μέθοδος, συνειδητή, 
στρατηγική επιλογή και παραδοχή των περιορισμών και της αποσπα-
σματικότητας οποιασδήποτε, αποκλειστικά με αισθητικούς όρους, διερ-
γασίας του ιστορικού τραύματος. Η φωτογραφία για την Αλκαλάη είναι 
στην προκειμένη περίπτωση δίαυλος επικοινωνίας, μέσο επιτέλεσης της 
συνάντησης της δικής της με τους επιζώντες και με τον θεατή. Επιλέγο-
ντας –μακριά από την «ασφάλεια του εργαστηρίου»– να τους αναζητή-
σει, να τους γνωρίσει, να περάσει χρόνο μαζί τους, να απαθανατίσει τη 
μορφή τους και να καταγράψει τις μαρτυρίες τους, συνθέτει ένα αρχείο 
εικόνων, ένα είδος μνημείου χωρίς μνημειακότητα, εμπλέκεται και η ίδια 
μαζί τους και με τους οικείους τους σε ένα συντεταγμένο δίκτυο, επι-
διώκοντας τελικά μία από κοινού δημιουργική επεξεργασία του τραύ-
ματος, μία επιτελεστική διαδικασία αναγνώρισης, ενδοσκόπησης και 
κάθαρσης. Στη διαδικασία αυτή καλείται και ο στοχαστικός θεατής σε 
μια κριτική διάδραση. Οι απεικονιζόμενοι δεν «εικονογραφούνται» ως 
θύματα ή μάρτυρες, απεικονίζονται στην καθημερινότητά τους, διεισδύ-
οντας έτσι αμεσότερα στη δική μας. Θα μπορούσαν να είναι οι δικοί μας 
συγγενείς, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι. Στις φωτογραφίες των 
επιζώντων του Άουσβιτς μοναδικός ευθύς μάρτυρας της τερατώδους 
απανθρωποποίησης γίνεται ο αριθμός στο χέρι τους. Μαρτυρούν όμως 
με λεπτές νύξεις τις φρικαλεότητες που συντελέστηκαν από ανθρώ-
πους προς συνανθρώπους τους, αντιστέκονται στην ιστορική απάθεια 
και την αμνησία, καλώντας εμάς –τους θεατές– σε μια συμμετοχική κα-
τάσταση ενσυναισθητικής όρασης (empathic viewing).7

Οι επιτελεστικές διαδικασίες κατέχουν σημαντική θέση τα τελευ-
ταία χρόνια στις καλλιτεχνικές προτάσεις διεργασίας της τραυματικής 
μνήμης του Ολοκαυτώματος και αναγνωρίζονται ως πρακτικές που, 
υπό προϋποθέσεις, συμβάλλουν στον μετασχηματισμό των θεατών από 

näher bestimmbare Masse, keine Abstraktion; ganz im Gegenteil wird 
für jede und jeden Einzelnen Sichtbarkeit gesucht: sie haben Namen, 
ein Gesicht und ein Bild im Heute, jede(r) Einzelne hat seine/ihre ei-
gene persönliche Geschichte, die sich in den fotografischen Moment-
aufnahmen und in der ganz und gar persönlich erzählten Geschichte 
manifestiert. Der Wert der menschlichen Einzigartigkeit, der von der 
unmenschlichen nationalsozialistischen Ideologie blindwütig verfolgt 
und in den Konzentrationslagern vernichtet wurde, wird in den Ge-
schichten und nachdenklich stimmenden Bildern der einzelnen Über-
lebenden, die uns der sensible Blick Alcalays vermittelt, verbildlicht.

Die Fotografie ist hier nicht ein einfaches technisches Mittel, 
sondern ein diskursiver Raum,6 Terminus und Methode, eine be-
wusste, strategische Wahl und Akzeptanz der Beschränkungen und 
des Fragmentarischen jeder ästhetisch motivierten Auf- und Ver-
arbeitung des historischen Traumas. Die Fotografie ist für Alcalay 
in diesem Fall ein Kommunikationskanal, ein Mittel, um die Zusam-
menkunft Alcalays mit den Überlebenden und dem Betrachter zur 
Performance zu bringen. Indem sie – außerhalb der »Sicherheit des 
Ateliers« – die Überlebenden sucht, kennenlernt, Zeit mit ihnen ver-
bringt, ihre Züge verewigt und ihre Zeugnisse festhält, erschafft sie 
ein Bilderarchiv, eine Art Monument ohne Monumentalität, verkehrt 
selbst mit ihnen und ihren Verwandten in einem Netz auf der Suche 
nach einer gemeinsamen kreativen Aufarbeitung des Traumas, einem 
Prozess zur Anerkennung, Introspektion und Läuterung. Bei diesem 
Verfahren wird auch der betrachtende Zuschauer zu einer kritischen 
Interaktion eingeladen. Die Porträtierten werden nicht als Opfer oder 
als Märtyrer »abgebildet«, sondern in ihrem Alltag, wodurch sie un-
mittelbar in unseren eigenen Alltag eindringen. Sie könnten unsere ei-
genen Verwandten sein, Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten. Auf den 
Fotografien der Überlebenden von Auschwitz wird nur die Nummer 
auf dem Unterarm zum direkten Zeugnis der monströsen Entmensch-
lichung. Sie zeugen allerdings in einer diskreten Anspielung von den 
Gräueln, die Menschen ihren Mitmenschen angetan haben, widerste-
hen der historischen Apathie und dem Vergessen, und rufen uns – die 
Betrachter – zur Teilnahme an einem empathischen Betrachten auf 
(empathic viewing).7

6. Η φωτογραφία ως διαλογικός 
χώρος καθώς και οι πολύπλοκες 
διασταυρώσεις φωτογραφίας, 
ιστορίας και μνήμης αναλύονται 
διεισδυτικά από την Katarzyna 
Ruchel-Stockmans στο Images 
Performing History: Photography 
and Representations of the Past  
in European Art after 1989, Leuven, 
Leuven University Press, 2015.

6. Die Fotografie als diskursiver 
Raum sowie die komplizierten 

Verschränkungen von Fotografie, 
Geschichte und Erinnern werden 

ausführlich analysiert von 
Katarzyna Ruchel-Stockmans, 

Images Performing History: 
Photography and Representations 

of the Past in European Art after 
1989, Leuven: Leuven University 

Press 2015.

7. Maria Elander, «Education  
and Photography at Tuol Sleng 
Genocide Museum», στο: Peter  
D. Rush & Olivera Simić (επιμ.),  
The Arts of Transitional Justice: 
Culture, Activism, and Memory  
after Atrocity, New York, Springer, 
2014. Εξετάζοντας τον διδακτικό 
ρόλο της φωτογραφίας στο πλαίσιο  
της μεταβατικής δικαιοσύνης,  
η Elander προτρέπει να μη  
σταθούμε στη θετικιστική αντίληψη 
περί του αποδεικτικού ρόλου  
της φωτογραφίας. Πολύ περισσότερο, 
υποστηρίζει, από αποδεικτικό 
στοιχείο, η φωτογραφία μπορεί  
να δημιουργήσει δεσμούς  
με τους θεατές και μεταξύ αυτών,  
και την ίδια στιγμή να μας κάνει  
να αναστοχαστούμε αυτούς  
τους δεσμούς.

7. Maria Elander, »Education 
and Photography at Tuol Sleng 

Genocide Museum«, in: Peter  
D. Rush & Olivera Simić (Hrsg.), 
The Arts of Transitional Justice: 
Culture, Activism, and Memory 

after Atrocity, New York: Springer 
2014. Indem sie die didaktische 
Rolle der Fotografie im Rahmen 
der Übergangsjustiz untersucht, 

mahnt Elander, nicht in der 
positivistischen Auffassung  

der Fotografie als Beweismittel  
zu verharren. Viel mehr als  
ein Indiz, so Elander, kann  

die Fotografie Verbundenheit  
zu den Betrachtern und zwischen 

ihnen schaffen und gleichzeitig 
dazu verleiten, über diese 

Verbundenheit nachzudenken.
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παθητικούς δέκτες σε δρώντα υποκείμενα (social agents).8 Μέσω της 
επιτελεστικότητας που χαρακτηρίζει τη «συνάντηση» της Αλκαλάη με 
τους επιζώντες πραγματώνεται μια από κοινού τελετουργική πράξη 
μνημόνευσης, δημιουργείται ένας δυναμικός τόπος-χώρος ανάμεσα σε 
εκείνη και τους επιζώντες και τον ηθικά υπεύθυνο θεατή, ένας τόπος 
επίκοινος, όπου διεκδικείται το δίκαιο και αναγνωρίζεται η δύναμη της 
ζωής, και κάπως έτσι τα τραύματα ανακουφίζονται. Δίνοντας χρόνο 
στην ίδια, στους επιζώντες και στις οικογένειές τους να δημιουργη-
θεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, μέσα στο οποίο ξετυλίγονται μεμονωμέ-
να τραυματικά βιώματα αλλά και ολόκληρες ιστορίες ζωής, σκληρές 
εμπειρίες και αποτρόπαιες μνημονικές εικόνες, η Άρτεμις Αλκαλάη προ-
σφέρει έναν ατομικό, έναν κοινωνικό τόπο, και εντέλει την ευκαιρία 
για έναν δημόσιο τόπο θεραπείας του τραύματος και συμφιλίωσης με 
τη μνήμη του μοναδικά και απόλυτα ακραίου, έναν τόπο συμβολικής 
δικαιοσύνης και συνύπαρξης.

Στην Κέρκυρα, τον τόπο από όπου εκτοπίστηκαν περίπου 2.000 
Έλληνες Εβραίοι και επέζησαν μόνο 180 από την εθνικοσοσιαλιστική 
μηχανή μαζικής εξόντωσης, η Αλκαλάη πραγματοποιεί μια ακόμη επι-
τέλεση: ενθέτει και εκθέτει τις συναντήσεις με Κερκυραίους επιζώντες 
του Ολοκαυτώματος στον τόπο τους, στην εβραϊκή συνοικία, στη Συνα-
γωγή. Καλλιτέχνιδα και επιζώντες «επιστρέφουν» στην Κέρκυρα και μας 
προσκαλούν να δούμε, να ακούσουμε, να γνωρίσουμε τους συγκεκριμέ-
νους ανθρώπους, τις συγκεκριμένες ιστορίες, να λάβουμε ενεργά μέρος 
στο καθήκον της γνώσης, να επιτελέσουμε από κοινού μια διαδικασία 
ιστορικής επίγνωσης και δικαιοσύνης. Καλλιτέχνιδα και επιζώντες μάς 
προσφέρουν εικόνες-τόπους περισυλλογής, κυριολεκτικούς και συμβο-
λικούς, προσωρινές ή και μόνιμες ευκαιρίες να συνυπάρξουμε, να αλ-
ληλεπιδράσουμε και να στοχαστούμε γόνιμα πάνω στο παρελθόν και το 
παρόν, στο τραύμα και στη συμφιλίωση. 

Die performativen Prozesse nehmen in den letzten Jahren in 
den künstlerischen Vorschlägen zur Aufarbeitung der traumatischen 
Erinnerung an den Holocaust eine wichtige Stellung ein und werden 
als Praktiken anerkannt, die – unter bestimmten Voraussetzungen – 
dazu beitragen, die Betrachter von passiven Rezipienten zu sozialen 
Akteuren zu transformieren.8 Durch die Performativität, die die 
»Zusammenkunft« Alcalays mit den Überlebenden kennzeichnet, wird 
eine gemeinsame liturgische Handlung des Erinnerns vollzogen, wird 
ein dynamischer Ort-Raum zwischen der Künstlerin, den Überlebenden 
und dem ethisch verantwortungsvollen Betrachter erschaffen, ein Ort, 
an dem Gerechtigkeit gefordert und die Macht des Lebens anerkannt 
wird – und auf diese Weise werden die Traumata gelindert. Indem der 
Künstlerin, den Überlebenden und ihren Familien Zeit gegeben wird, 
eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, in der sich einzelne 
traumatische Erlebnisse, aber auch komplette Lebensgeschichten, 
brutale Erfahrungen und abscheuliche Erinnerungsbilder entfalten 
können, bietet Artemis Alcalay einen persönlichen, einen sozialen 
und schließlich auch einen öffentlichen Ort an für die Therapie des 
Traumas und die Versöhnung mit der Erinnerung an das einzigartige 
und absolute Extreme, einen Ort symbolischer Gerechtigkeit und 
Koexistenz. 

In Korfu, dem Ort, von dem aus ca. 2.000 griechische Juden de-
portiert worden waren, von denen nur 180 die nationalsozialistische 
Massenvernichtungsmaschinerie überlebten, realisiert Alcalay eine 
weitere Performance: Sie stellt ihre Zusammenkünfte mit den korfio-
tischen Überlebenden des Holocaust in deren Heimat aus, in der Sy-
nagoge des Jüdischen Viertels von Korfu-Stadt. Künstlerin und Über-
lebende kehren nach Korfu »heim« und laden uns ein, die Menschen 
und ihre Geschichten zu betrachten, anzuhören und kennenzulernen, 
sodass wir aktiv an der Pflicht des Wissens teilnehmen und gemein-
sam einen Prozess historischer Bewusstseinsbildung und Gerech-
tigkeit einleiten können. Künstlerin und Überlebende offenbaren uns 
buchstäbliche und symbolische Bilder-Orte der Besinnung, vorläufige 
und bleibende Gelegenheiten, um miteinander zu leben, zu interagie-
ren und fruchtbar über Vergangenheit und Gegenwart, Trauma und 
Versöhnung nachzudenken.

8. Diana I. Popescu & Tanja 
Schult, «Performative Holocaust 
Commemoration in the 21st 
century», Holocaust Studies  
26 (2), 2020, σσ. 135-151.

8. Diana I. Popescu  
& Tanja Schult,  

»Performative Holocaust 
Commemoration  

in the 21st Century«,  
Holocaust Studies 26 (2),  

2020, S. 135–151.
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Ευχαριστώ από καρδιάς τους επιζώντες  
και τις οικογένειές τους για τη θερμή υποδοχή  

και την πολύτιμη συμμετοχή τους στο έργο μου. 
Επίσης θερμές ευχαριστίες οφείλω στους
Νάντια Μπενβενίστε, Ρίκα και Λίνο Σούση, 

 Λένα Σπάθα, Λίνα Σαμπεθάι,  
Leah Peretz και Μόνη Χαλέγουα 

για την καθοριστική συνδρομή τους
και στον Νίκο Σεφεριάδη  

για την αμέριστη υποστήριξη και συμβολή του 
στο πρότζεκτ αυτό. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω  
την Άννα Ματαθία  

από την Ισραηλιτική Κοινότητα της Κέρκυρας  
και τον Γιώργο Μονογιούδη  

από την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα.

Άρτεμις Αλκαλάη

Ich danke von Herzen den Überlebenden  
und ihren Familien für die freundliche Aufnahme  
und ihre wertvolle Anteilnahme an meiner Arbeit.

Ebenfalls danke ich herzlich 
Nadia Benveniste, Rika und Lino Soussi,  
Lena Spatha, Lina Sabethai,  
Leah Peretz und Monis Halegoua 
für ihren entscheidenden Beistand 
und Nikos Seferiadis für seine ungeteilte  
Unterstützung und wertvollen Beitrag
zu diesem Projekt.

Schließlich möchte ich Anna Matathia  
von der Israelitischen Gemeinde Korfus  
und Giorgos Monogioudis  
von der Deutschen Botschaft in Athen  
sehr herzlich danken.

Artemis Alcalay
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Ζούσαμε στην οδό Βελισσαρίου, 
στην εβραϊκή συνοικία,  

κοντά στη Σπηλιά,  
στο κέντρο, αλλά υπήρχαν  

και Χριστιανοί στη γειτονιά, 
όπως ο φούρναρης. Είχαμε 

φίλες, τρώγαμε μαζί στις γιορτές 
μας και τις γιορτές τους.
Το καλοκαίρι πηγαίναμε  

στην εξοχή με το καράβι, εμείς 
τα κορίτσια κάναμε ποδήλατο… 

Καλά περνούσαμε.  
Δεν είμασταν πλούσιοι  

ούτε και φτωχοί όμως… 
Πηγαίναμε στο σχολείο μας. 

Εγώ δεν πρόλαβα,  
μόνο το Δημοτικό τελείωσα… 

Μετά ήρθε ο πόλεμος… 

Wir lebten in der Velissariou-
Straße, im Jüdischen  
Viertel, in der Nähe des 
Spilia-Viertels, im Zentrum,  
aber im Viertel lebten 
auch Christen, wie z. B. 
der Bäcker. Wir hatten 
Freundinnen und aßen  
an unseren und ihren 
Festtagen zusammen. 
Im Sommer machten  
wir mit dem Boot Ausflüge, 
wir Mädchen fuhren mit  
den Fahrrädern…  
Wir hatten Spaß. Wir waren 
nicht reich, aber auch nicht 
arm… Wir gingen in unsere 
Schule. Ich konnte nur  
die Grundschule beenden, 
mehr nicht. Dann kam  
der Krieg… 

Σάντρα Κοέν
Κέρκυρα 1925 – Αθήνα 2015

Sandra Cohen
Korfu 1925 – Athen 2015/

Α–8338

KORFU AUSCHWITZ ATHEN

ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΑΘΗΝΑ

Aπό τη μαρτυρία της Σάντρας Κοέν  
στο: Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελλάδας –  

Ο διωγμός και το Ολοκαύτωμα  
των Εβραίων 1943-1944, Αθήνα,  

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος  
2008, σσ. 143-145.

Zeugnis Sandra Cohen,  
in: Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελλάδας –  
Ο διωγμός και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων 
1943–1944 (Jugendliche in den Wirren  
des besetzten Griechenland – Vertreibung  
und Holocaust der Juden 1943–1944),  
Central Board of Jewish Communities  
in Greece, Athen 2008, S. 143–145.
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Άννα Μορδεχάι
Κέρκυρα 1928 – Αθήνα 2017

Anna Mordechai
Korfu 1928 – Athen 2017/

Α–8412

KORFU AUSCHWITZ ATHEN

ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΑΘΗΝΑ

Ωραία Κέρκυρα, γλυκιά, 
Κέρκυρα αγαπημένη,

ποιος ξέρει αν θα ’ρθει ο καιρός 
να ζούμε ενωμένοι.

Για να σου πω τα βάσανα  
που τράβηξα κει πέρα,

στης Πολωνίας τα κελιά  
στο λάγκερ νύχτα μέρα.

Σωστά ζουρλά μας ντύσανε  
με μπλε και άσπρες ρίγες,

κι απ’ τον καημό τ’ αδέρφια μας 
πέφτανε σαν τις μύγες.

Χτυπούσαν άναντρα σκυλιά 
ώσπου η καρδιά ματώνει
κι έκαιγαν γυναικόπαιδα  

οι μαύροι δολοφόνοι.
Κι αν κλαίμε, κλαίμε άδικα,  

τα μάτια μας χαλάμε,
ο Χίτλερ μάς τους έκαψε,  

πίσω δεν τους γυρνάμε.
Και σεις παιδιά της λευτεριάς 

που μάθατε το δράμα
σκοτώστε τον το φασισμό,  

σας το αφήνω τάμα!

Schönes Korfu, süßes, 
geliebtes Korfu,
wer weiß, ob wir irgendwann 
vereint leben werden.
Um dir die Qual zu berichten, 
die ich dort erlitt.
In den Zellen in Polens Lager 
bei Tag und Nacht. 
Als Verrückte in blau-weißen 
Streifen gekleidet 
und aus Kummer starben  
wie Fliegen die Geschwister.
Feige Hunde schlugen,  
bis dass das Herz blutete, 
und schwarze Mörder 
verbrannten Frauen  
und Kinder.
Wenn wir uns die Augen  
wund weinen, ist es umsonst,
Hitler hat die Unseren 
verbrannt, sie kommen  
nicht zurück.
Ihr Kinder der Freiheit,  
die ihr dieses Drama hört,
ein Gelübde verlang  
ich von euch: Vernichtet  
den Faschismus!

Το τραγούδησε η Άννα Μορδεχάι  
στη συνέντευξή της στην Άρτεμη Αλκαλάη 

(Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2013) σε σκοπό 
παλιού, παραδοσιακού τραγουδιού.

Anna Mordechai sang dieses Lied während 
des Interviews mit Artemis Alcalay  
(Athen, 5. Februar 2013), nach einer alten, 
traditionellen Melodie.
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Φωτεινή Ραψομανίκη
[Ερικέτη Βελέλη]

Κέρκυρα 1926 – Κέρκυρα 2015

Foteini Rapsomaniki
[Eriketi Veleli]
Korfu 1926 – Κorfu 2015/

Α–8398

KORFU AUSCHWITZ KORFU

ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

[…] Η πεθερά μου μου ’βαλε 
κάποιο χόρτο στον αριθμό  

όταν ήρθα εδώ έξω.  
Δεν της άρεσε, «δε μ’ αρέσει 
που η γειτονιά τόσο κοιτάζει,  

να το βγάλουμε».
Το ’κανε με χόρτο, το κοπάνησε, 

το ’κανε με λάδι,  
το βάλαν πάνω, κι αυτό λίγο 

λίγο κάτι έκαμε.
Είναι πολύ πιο αχνό τώρα. 

[…] Als ich nach hier 
draußen kam, tat mir meine 
Schwiegermutter ein Kraut  
auf die Nummer.  
Sie mochte sie nicht,  
»Ich mag es nicht, wenn  
die Nachbarschaft so guckt,  
lass uns das wegmachen«.
Sie versuchte es mit 
zerriebenen Kräutern,  
sie versuchte es mit Öl,  
sie packte das drauf,  
und mit der Zeit half es.  
Jetzt ist sie viel blasser.  

Από τη συνέντευξη της Φωτεινής 
Ραψομανίκη (Ερικέτη Βελέλη)  

στην Άρτεμη Αλκαλάη  
(Κέρκυρα, 4 Απριλίου 2014).  

Η Ερικέτη Βελέλη έλαβε χριστιανικό 
όνομα μετά τον γάμο της  

με τον Δημήτρη Ραψομανίκη.

Foteini Rapsomaniki [Eriketi Veleli]  
im Interview mit Artemis Alcalay  
(Korfu, 4. April 2014).  
Nach ihrer Hochzeit mit  
Dimitris Rapsomanikis nahm  
Eriketi Veleli einen christlichen  
Namen an.
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Ντίνος Μάτσας
Κέρκυρα 1925 – Βόλος 2017

Dinos Matsas
Korfu 1925 – Volos 2017/

Α–15418

KORFU AUSCHWITZ VOLOS

ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΒΟΛΟΣ
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Από τη συνέντευξη  
του Ντίνου Μάτσα  

στην Άρτεμη Αλκαλάη  
(Βόλος, 24 Μαρτίου 2014).

Dinos Matsas 
im Interview  
mit Artemis Alcalay  
(Volos, 24. März 2014).

Ένα βράδυ μας σηκώσανε  
πέντε η ώρα, τεσσεράμισι,  

το μπλοκ siebenzwanzig (27),  
μας βγάζουν έξω.  

Σε μια στιγμή μας φέρνουν φαΐ…  
Σούπα, ψωμί σκέτο…  

Εντωμεταξύ εξημέρωσε,  
μας φέρνουν στα κρεματόρια.  

[…]  
Εμείς πέντε πέντε στη γραμμή,  

αλλά αυτό, ένα τζιπάκι που έφερνε  
το Zyklon, το αέριο αυτό, δεν ήταν εκεί.  

[…]  
Εντωμεταξύ, ο ένας  

με τον άλλονε καταλάβαμε  
για να μας φέρουν εμάς εδώ πέρα,  

ήμασταν για μπάρκο.  
[…]  

Εχαιρετούσε ο ένας τον άλλονε,  
πράγμα μακάβριο. Σε μια στιγμή,  

απ’ τα μακριά, βλέπουμε  
έναν Γερμανό με το ποδήλατο  

και μια κόλα χαρτί στο χέρι.  
Εντωμεταξύ δεν είχε έρθει  

το αέριο. Ήρθε ο Γερμανός,  
δίνει το χαρτί στον επικεφαλής εκεί, 

αυτός εβλαστήμησε…  
εβλαστήμησε… 

Eines Nachts weckten sie uns 
um fünf, halb fünf, den Block 
siebenzwanzig (27), und brachten  
uns nach draußen. Plötzlich brachten 
sie uns Essen…  
Suppe, trockenes Brot… Mittlerweile 
war es hell geworden, sie brachten 
uns zu den Krematorien.  
[…]  
Wir zu fünft in der Reihe, aber  
der kleine Jeep, der das Zyklon,  
das Gas, bringen sollte, war nicht da.  
[…]  
In der Zwischenzeit war uns einem 
nach dem anderen klar geworden, 
dass es für uns wohl das Ende war, 
weil wir ja nun hierhin gebracht 
worden waren.  
[…]  
Wir verabschiedeten uns 
voneinander, irgendwie makaber. 
Plötzlich sahen wir einen Deutschen 
auf einem Fahrrad und mit einem 
Blatt Papier in der Hand.  
Das Gas war nicht da.  
Der Deutsche kam, reichte dem 
Verantwortlichen dort das Papier, 
und der fluchte… und fluchte… 
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Ματίλντα Βιτάλ
Κέρκυρα 1922 – Αθήνα 2015

Matilda Vital
Korfu 1922 – Athen 2015/

Α–8433

KORFU AUSCHWITZ ATHEN

ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΑΘΗΝΑ
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Γεννήθηκα στην Κέρκυρα  
το 1922. Ζούσα με τους γονείς 

μου και την αδελφή μου  
στην εβραϊκή συνοικία,  
στην οδό Βελισσαρίου.  

Από εκεί μας πήραν οι Γερμανοί.
Μας έπιασαν όλους τον Ιούνιο 

του 1944 και μας μετέφεραν 
στο Χαϊδάρι στην Αθήνα, και 

από εκεί μας έβαλαν στο τρένο 
για το στρατόπεδο Άουσβιτς.
Την επόμενη της άφιξής μας 

εκτέλεσαν όλη την οικογένειά 
μου στους θαλάμους αερίων. 

Ήμουν μικρή και απλώς  
το άκουσα.

[...]
  Έναν χρόνο μετά ήρθε  

η απελευθέρωση. 
[...]

Βλέπεις τι μου έκαναν;  
[δείχνοντας τον αριθμό  

στο χέρι]. Σε όλη μου τη ζωή  
το κρύβω με ένα χανζαπλάστ  

να μη φαίνεται.  
Δεν θέλω να φαίνεται.

Mit meinen Eltern und meiner
Schwester lebten  
wir im Jüdischen Viertel, 
in der Velissariou-Straße.  
Von dort haben uns die 
Deutschen weggeholt.
Sie nahmen uns alle  
im Juni 1944 fest und brachten 
uns nach Chaidari in Athen,  
und dort steckten sie uns in  
den Zug nach Auschwitz. 
Am Tag nach unserer Ankunft 
wurde meine ganze Familie  
in den Gaskammern ermordet. 
Ich war noch klein und habe  
das nur gehört. 
[…]
Ein Jahr später wurden  
wir befreit.  
[…]
Siehst du, was sie mir angetan 
haben? [sie zeigt auf die 
Nummer auf ihrem Unterarm] 
Mein Leben lang verstecke  
ich sie unter einem Pflaster.  
Ich will nicht, dass sie zu  
sehen ist.

Από χειρόγραφες και προφορικές 
μαρτυρίες της Ματίλντας Βιτάλ,  

αρχείο Σάμη Βιτάλ.

Aus dem mündlichen und  
schriftlichen Nachlass von Matilda Vital, 
Archiv Samuel Vital.
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Νάτα Όσμο Γκατένιο
Κέρκυρα 1923 – Τελ Αβίβ 2019

Nata Osmo Gattegno
Korfu 1923 – Tel Aviv 2019/

Α–8354

KORFU AUSCHWITZ TEL AVIV

ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
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Τις λέξεις του l´inferno  
του Dante Alighieri  

εγώ τις απήγγειλα όταν είδα  
την πόρτα στο Άουσβιτς. 

Πιστέψτε με. 

Είμαι η θύρα κάστρου 
μαρτυρίων,

Είμαι η θύρα ατέρμονης οδύνης,
Είμαι η θύρα των απελπισμένων.

Δικαιοσύνη κίνησε τον Πλάστη
Με έπλασε η θεϊκή εξουσία

Η υπέρτατη σοφία ο πρώτος 
έρως.

Πριν από μένα έργα άλλα  
δεν υπήρχαν

Μόνο τα αιώνια· αιώνια  
σαν εμένα.

Όσοι περνάτε αφήστε  
κάθε ελπίδα. 

Als ich das Tor von Auschwitz sah, 
sagte ich die Verse aus Dante 
Alighieris »Hölle« auf. Glaubt mir! 

Durch mich gelangt man  
zu der Stadt der Schmerzen,
Durch mich zu wandellosen 
Bitternissen,
Durch mich erreicht man  
die verlorenen Herzen.
Gerechtigkeit hat mich  
dem Nichts entrissen;
Mich schuf die Kraft,  
die sich durch alles breitet,
Die erste Liebe und  
das höchste Wissen.
Vor mir ward nichts  
Geschaffenes bereitet,
Nur ewges Sein, so wie  
ich ewig bin: 
Laßt jede Hoffnung,  
die ihr mich durchschreitet.

  Στη συνέντευξή της  
στην Άρτεμη Αλκαλάη  

(Τελ Αβίβ, 17 Νοεμβρίου 2014),  
η Νάτα Όσμο Γκατένιο απήγγειλε  

στα ιταλικά τους στίχους  
του 3ου άσματος της Κόλασης 

(«Επιγραφή της πύλης της Κόλασης»)  
του Δάντη.  

Εδώ παρατίθεται στα ελληνικά  
η πρόσφατη έμμετρη μετάφραση  

του Δημήτρη Μαυρίκιου  
(εκδ. Ευρασία 2020).

Während des Interviews  
mit Artemis Alcalay  
(Tel Aviv, 17. November 2014)  
trug Nata Osmo Gattegno Dantes  
Verse aus dem III. Gesang der »Hölle« 
(»Beschreibung des Höllentores«)  
auf Italienisch vor. An dieser Stelle  
wird die deutsche Übersetzung  
von Wilhelm G. Hertz zitiert  
(Winkler, München 1957, ²1990).



28 29

Ρεβέκκα Ααρών
Κέρκυρα 1927 – Κέρκυρα 2018

Rebekka Aaron
Korfu 1927 – Korfu 2018/

Α–8413

KORFU AUSCHWITZ KORFU

ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
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Γεννήθηκα το 1927  
στην Κέρκυρα.  

Ήμασταν μεγάλη οικογένεια,  
ο πατέρας μου, η μητέρα μου  

και ήμασταν μ’ εμέ τρεις αδελφές. 
Εγώ ήμουν η μεγαλύτερη. 

Πήγαινα στο ελληνοεβραϊκό 
σχολείο. Με τον πατέρα μου 

μίλαγα ελληνικά  
γιατί ήταν Κεφαλλονίτης,  

με τη μάνα μια διάλεκτο ιταλική.  
Αν τύχει και μιλήσουμε,  

θυμάμαι...
[…]

Γύρισε μόνο ο πατέρας μου  
κι εγώ.  

Και κανένας άλλος.  
Γιατί είχα μια αδελφή  

οκτώ χρονών,  
πήγε με τη μητέρα μου  

κι έφυγαν το πρώτο βράδυ... 

Ich wurde 1927 auf Korfu 
geboren. Wir waren  
eine große Familie, mein Vater, 
meine Mutter und ich mit  
zwei Schwestern. Ich war  
die Älteste. Ich besuchte  
die Griechisch-Jüdische Schule. 
Mit meinem Vater sprach 
ich Griechisch, weil er aus 
Kefalonia stammte, mit meiner 
Mutter einen italienischen 
Dialekt. Wenn wir den mal 
sprechen, kann ich mich noch 
daran erinnern…
[…]
Nur mein Vater und ich sind 
zurückgekommen. Sonst 
niemand. Ich hatte eine 
achtjährige Schwester.  
Sie ging mit meiner Mutter, 
und bereits am ersten  
Abend starben sie.

Από τη συνέντευξη  
της Ρεβέκκας Ααρών  

στην Άρτεμη Αλκαλάη  
(Κέρκυρα, 13 Νοεμβρίου 2016).

Rebekka Aaron  
im Interview  
mit Artemis Alcalay  
(Korfu, 13. November 2016).
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Diamantina Vivante
Τεργέστη 1928 – Ζει στην Τεργέστη

Diamantina Vivante
Triest 1928 – Lebt in Triest/

TRIEST BERGEN-BELSEN TRIEST

ΤΕΡΓΕΣΤΗ ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΜΠΕΛΖΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ
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Μαγειρεύει εβραϊκά  
κορφιώτικα φαγητά.  

Ειδικά για τις γιορτές. 
 Κάθε γιορτή έχει το δικό της 

ειδικό φαγητό.  
Πολλές φορές, λέει, κάνει  

τις κεφτέδες με τα σπανάκια 
όπως τα ’κανε την τελευταία 
μέρα του Πέσαχ η μαμά της.  

Είναι ένας τρόπος  
να είναι η οικογένειά της  

ακόμη μαζί της. 

Sie kocht jüdische  
korfiotische Rezepte. 
Besonders an Feiertagen. 
Jedes Fest hat sein eigenes 
besonderes Gericht.  
Sie sagt, dass sie die Keftes 
mit Spinat sehr oft  
so macht, wie es ihre  
Mutter am letzten Tag  
des Pessah-Festes machte.  
Auf diese Weise ist  
ihre Familie immer  
noch bei ihr.

Στους Κερκυραίους επιζώντες  
του Ολοκαυτώματος  

η Άρτεμις Αλκαλάη συμπεριέλαβε τιμητικά  
και τη Diamantina Vivante,  

κόρη Ελλήνων Εβραίων από  
την Κέρκυρα που έφυγαν από το νησί 

μετά το άγριο πογκρόμ του 1891.  
Η Diamantina εκτοπίστηκε αρχικά  

στο στρατόπεδο Ριζιέρα ντι Σαν Σάμπα 
στην Τεργέστη, στη συνέχεια  

στο Ράβενσμπρουκ και έπειτα  
στο Μπέργκεν-Μπέλζεν, από όπου και 

απελευθερώθηκε στις 15 Απριλίου 1945.
 Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται  

από τη συνέντευξη της Diamantina 
Vivante και της νύφης της,  

Emmy Salonichio, στην Άρτεμη Αλκαλάη 
(Τεργέστη, 21 Απριλίου 2015).

Zu den Holocaust-Überlebenden  
aus Korfu bezog Artemis Alcalay 
ehrenhalber auch die griechischstämmige  
Diamantina Vivante ein, Tochter  
einer jüdischen Familie aus Korfu,  
die die Insel nach dem gewalttätigen 
Pogrom von 1891 verließ.  
Diamantina wurde zuerst ins 
Konzentrationslager Risiera di San Sabba 
in Triest, nachher nach Ravensbrück  
und von dort nach Bergen-Belsen 
deportiert, wo sie am 15. April 1945 
befreit wurde.  
Der obige Auszug stammt aus 
dem Interview Artemis Alcalays 
mit Diamantina Vivante und ihrer 
Schwiegertochter Emmy Salonichio  
(Triest, 21. April 2015).
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[…]
Τότε ωρίμασε μέσα μου η δύναμη και η θέληση να απαθανατίσω φωτο-
γραφικά τα ίδια τα πρόσωπα. Να διασώσω τη μορφή τους.
Έχω διατρέξει την Ελλάδα και πολλές χώρες του εξωτερικού για να τους 
συναντήσω. Να συνομιλήσω με τους ίδιους και τις οικογένειές τους, να 
τους φωτογραφίσω και να καταγράψω τις μαρτυρίες τους. Τους επισκέ-
φθηκα στους οικείους χώρους τους: στα σπίτια τους, σε συναγωγές, γη-
ροκομεία, ξενοδοχεία και επαγγελματικούς χώρους. 
[…]
Παρόλο που μοιράστηκαν τις ίδιες τραυματικές εμπειρίες, η προσωπική 
ιστορία του καθενός είναι πηγή μεγάλης συγκίνησης, τεράστιας γνώσης 
και ιερής κληρονομιάς.
Αυτή η διαδρομή υπήρξε για μένα μια διαδικασία μοναδική. Είχα την ευ-
καιρία να ασχοληθώ βαθύτερα με τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, να 
αποπειραθώ, ματαίως (;), να την κατανοήσω και να προσπαθήσω να τη 
μεταπλάσω σε εικαστικό ιδίωμα.
Πάνω από όλα, όμως, είχα την τύχη να γνωρίσω αυτούς τους εξαιρετι-
κούς ανθρώπους, να προλάβω τους τελευταίους μάρτυρες μιας εποχής 
περασμένης αλλά και τόσο κοντινής. Η δύναμη της ψυχής τους και η 
στάση τους απέναντι στη ζωή υπήρξαν για μένα ένα αξεπέραστο μάθημα. 
Τους είμαι για πάντα ευγνώμων.
Δεν γνώρισα, λοιπόν, τον παππού μου ούτε σας είπα τίποτα γι’ αυτόν. 
Επιχείρησα μόνο να δημιουργήσω έναν άυλο Τόπο συνάντησης με εκεί-
νους που έφυγαν και με μας.

Έναν Τόπο αγάπης και επούλωσης.  

[…]
Damals reiften in mir der Wille und die Kraft, diese Gesichter foto-
grafisch zu verewigen. Ihre Züge zu bewahren.
Ich bin durch Griechenland und in viele Länder im Ausland gereist, um 
sie zu treffen. Um mit ihnen selbst und ihren Familien zu sprechen, um 
sie zu fotografieren und ihre Zeugnisse festzuhalten. Ich habe sie an 
den ihnen vertrauten Orten besucht: in ihrem Zuhause, in Synagogen, 
Altenheimen, Hotels und Arbeitsplätzen.
[…]
Obwohl sie die gleichen traumatischen Erfahrungen teilen, ist die 
persönliche Geschichte jedes Einzelnen eine Quelle großer Ergriffen-
heit, umfangreichen Wissens und geheiligten Erbes. 
Dieser Weg war für mich ein einzigartiger Prozess. Ich hatte Gele-
genheit, mich ausführlicher mit dem historischen Zeitraum zu befas-
sen und (vergeblich?) zu versuchen, ihn zu verstehen und in eine Bild-
sprache umzugestalten.
Vor allem aber hatte ich das Glück, diese außergewöhnlichen Men-
schen, die letzten Zeugen einer vergangenen, aber doch so nahen Zeit, 
noch rechtzeitig kennenzulernen. Ihre Seelenkraft und ihre Haltung 
gegenüber dem Leben waren für mich eine wertvolle Lektion. Ich bin 
ihnen auf ewig dankbar. 
Ich habe meinen Großvater also nie kennengelernt und habe Ihnen 
auch nichts von ihm erzählt.
Ich habe versucht, einen immateriellen Ort für die Zusammenkunft 
mit denen zu erschaffen, die von uns gegangen sind. 

Einen Ort der Liebe und der Heilung. 

Artemis Alcalay,  
»Straßensperre an  

der Synagoge 1944«; Rede  
in der Jüdischen Synagoge, 

Athen, am 31. März 2019 
(Organisation und Durchführung: 
Workshop for the Study of Greek 

Jewry in Zusammenarbeit  
mit der Israelitischen  

Gemeinde von Athen).

Άρτεμις Αλκαλάη, «Μπλόκο 
συναγωγής 1944», ομιλία  
στην Εβραϊκή Συναγωγή,  
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2019 
(οργάνωση: Εργαστήριο  
Μελέτης Νεότερου Ελληνικού 
Εβραϊσμού σε συνεργασία  
με την Ισραηλιτική Κοινότητα 
Αθηνών).
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»Griechische Juden – Überlebende des Holocaust«. Ausstellungen und Präsentationen«Έλληνες Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος». Εκθέσεις και παρουσιάσεις 

2020
Συμμετοχή στην έκθεση «The Lonka Project»,  
Έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο  
της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης Ολοκαυτώματος 2020, 
Νέα Υόρκη (27.1 – 7.2.2010).

Παρουσίαση και έκθεση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο 
Βρυξελλών III, Βρυξέλλες (επιμέλεια:  
Κατερίνα Μανδρώνη, 27.1 – 3.2.2020).

Έκθεση στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης- 
εγκατάστασης «Σαν πρόκες καρφώνονται οι λέξεις», 
το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας του Εβραϊκού  
Μουσείου Ελλάδος, Αθήνα (22.1 – 16.10.2020).

2018
«Σπουδή πάνω στο τραύμα, τη μνήμη και την απώλεια: 
Έλληνες Εβραίοι επιζώντες από το Ολοκαύτωμα»,  
έκθεση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης  
του Ολοκαυτώματος 2018, Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης (οργάνωση: Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ισραηλιτική 
Κοινότητα Θεσσαλονίκης, 28.1 – 28.2.2018).

2017
«Έλληνες Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος: 
μια εικαστική αφήγηση», έκθεση στο πλαίσιο της 
Ημέρας Μνήμης Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων 
του Ολοκαυτώματος, «Θέατρον» Κέντρο Πολιτισμού 
«Ελληνικός Κόσμος», Αθήνα (οργάνωση: Περιφέρεια 
Αττικής και Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, 27.1.2017).

«Les Juifs Grecs survivants de l’Holocauste – L’histoire 
se rencontre avec l’art», παρουσίαση στη Γαλλική 
Σχολή Αθηνών (École française d’Athènes) στο πλαίσιο 
του σεμιναρίου «Από την Ισπανία στην Ανατολή: Ζωή 
και Μοίρα των Σεφαραδιτικών Κοινοτήτων», Αθήνα 
(οργάνωση: Maison d’Izieu σε συνεργασία με τη Γαλλική 
Σχολή Αθηνών, 26.10.2017).

«Από την τέχνη στην ιστορία: από τη φαντασία 
στην πραγματικότητα», παρουσίαση στην ημερίδα 
«Νεωτερικότητα και Βαρβαρότητα: Τέχνη και 
Ολοκαύτωμα», Βόλος (οργάνωση: Ίδρυμα της Βουλής 

των Ελλήνων και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 
23.11.2017).

2016
«Έλληνες Εβραίοι επιζώντες του Μπέργκεν-Μπέλζεν», 
Κέντρο Εβραϊκής Κληρονομιάς Θεσσαλονίκης και 
Ελλάδας «Leon Recanati», Πέταχ Τίκβα, 2016 – σήμερα 
(μόνιμη παρουσίαση). 

«Επιζώντες: Οι Έλληνες της Σοά», Φωτογραφικές 
Συναντήσεις Κυθήρων 2016, Πολυχώρος Ζείδωρος, 
Καψάλι, Κύθηρα (επιμέλεια: Πηνελόπη Πετσίνη, 
Οκτώβριος 2016).

«Έλληνες Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος:  
μια εικαστική αφήγηση», Ινστιτούτο Θερβάντες, Αθήνα  
(οργάνωση: Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και Ινστιτούτο 
Θερβάντες, 20.1 – 20.3.2016).

«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).

2015 
«Σπουδή πάνω στο τραύμα, τη μνήμη, την απώλεια: 
Έλληνες Εβραίοι επιζώντες από το Ολοκαύτωμα», έκθεση, 
Αίθουσα Τέχνης αγκάθι – κartάλος, Αθήνα (οργάνωση: 
Αthens Photo Festival, 18.6 – 26.6.2015).

«Έλληνες Εβραίοι επιζώντες από το Ολοκαύτωμα», 
παρουσίαση στο 14o σεμινάριο για εκπαιδευτικούς 
«Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα»,  
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, Αθήνα (26.2 – 27.2.2015).

2014
«Έλληνες Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος», 
έκθεση στο Μουσείο του Εβραϊκού Λαού στο Beit 
Hatfutsot, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Οι Έλληνες 
Εβραίοι υπό τη ναζιστική κατοχή», Τελ Αβίβ (υπό την 
αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ισραήλ και  
του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, Νοέμβριος 2014).

Organisation: Stiftung des Griechischen Parlaments und 
Universität von Thessalien, Department für Geschichte, 
Archäologie und Kulturanthropologie, 23.11.2017). 

2016
»Griechische Juden Überlebende von Bergen-Belsen«, 
Salonika and Greece Jewry Heritage Center »Leon  
Recanati«, Petach Tikva, 2016 – heute (Dauerpräsentation).

»Überlebende: Die Griechen der Shoa«, Fotografische 
Begegnungen Kythera 2016, Zeidoros, Kapsali, Kythera 
(Kuratorin: Penelope Petsini, Oktober 2016).

»Griechische Juden – Überlebende des Holocaust:  
Eine Bilder-Erzählung«, Instituto Cervantes, Athen  
(20.1. – 20.3.2016, Organisation: Jüdisches Museum  
von Griechenland und Instituto Cervantes Athen).

»Artemis Alcalay: Griechische Juden – Überlebende 
des Holocaust. Die Kunst als gesellschaftliches und 
pädagogisches Forschungsprojekt«, Runder Tisch, 
Eugenia Alexaki & Artemis Alcalay, Instituto Cervantes, 
Athen (9.3.2016, Organisation: Jüdisches Museum  
von Griechenland und Instituto Cervantes Athen).

2015
»Studie zu Trauma, Erinnerung und Verlust: Griechische 
Juden – Überlebende des Holocaust«, agathi – kartalos 
Art Gallery, Athen (18.6. – 26.6.2015, Organisation: 
Αthens Photo Festival 2015).

»Griechische Juden – Überlebende des Holocaust«, 
Präsentation auf dem 14. Seminar für Erzieherinnen 
und Erzieher mit Thema »Den Holocaust in Griechenland 
unterrichten«, Jüdisches Museum von Griechenland, 
Athen (26.2. – 27.2.2015).

2014
»Griechische Juden – Überlebende des Holocaust«, 
Museum of the Jewish People at Beit Hatfutsot,  
Tel Aviv. Im Rahmen der Veranstaltung: »Die 
griechischen Juden unter nationalsozialistischer 
Besatzung«, unter der Schirmherrschaft der 
Griechischen Botschaft in Israel und des Jüdischen 
Museums von Griechenland (November 2014).

2020
Teilnahme an der Ausstellung »The Lonka Project«,  
Sitz der Vereinten Nationen, New York, im Rahmen  
des Internationalen Gedenktages für die Opfer  
des Nationalsozialismus 2020 (27.1. – 7.2.2020). 

Präsentation und Ausstellung in der 11. und 12.  
Klasse der Europäischen Schule zu Brüssel III, Brüssel 
(27.1. – 3.2.2020, Kuratorin: Katerina Mandroni).

Im Rahmen der Wechselausstellung/Installation  
»Wie Nägel müssen die Worte gehämmert werden«  
– Das Oral History Archiv des Jüdischen Museums  
von Griechenland, Athen, Jüdisches Museum von  
Griechenland (22.1. – 16.10.2020).

2018 
»Studie zu Trauma, Erinnerung und Verlust: Griechische 
Juden – Überlebende des Holocaust«, Ausstellung  
im Rahmen des Internationalen Gedenktages für  
die Opfer des Nationalsozialismus 2018, Thessaloniki 
Concert Hall (28.1. – 28.2.2018, Organisation: 
Thessaloniki Concert Hall in Kooperation mit der 
Israelitischen Gemeinde von Thessaloniki).

2017
»Griechische Juden – Überlebende des Holocaust: 
Eine Bilder-Erzählung«, Ausstellung im Rahmen 
des Internationalen Gedenktages für die Opfer des 
Nationalsozialismus, »Theatron« Kulturzentrum »Hellenic 
World«, Athen (27.1.2017, Organisation: Präfektur  
von Attika und Israelitische Gemeinde von Athen).

»Les Juifs Grecs survivants de l’Holocauste – L’histoire 
se rencontre avec l’art«. Präsentation an der École 
française d’Athènes im Rahmen des Seminars  
»Aus Spanien in den Osten: Leben und Schicksal  
der sephardinischen Gemeinden«, Athen (26.10.2017, 
Organisation: Maison d’Izieu in Kooperation mit  
der École française d’Athènes). 

»Von der Kunst zur Geschichte: Aus der Fantasie in die 
Wirklichkeit«. Präsentation auf der Tagung »Moderne 
und Barbarei: Kunst und Holocaust«, Volos (23.11.2017, 
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Η Άρτεμις Αλκαλάη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. 
Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
στην Αθήνα με τον Δημήτρη Μυταρά και τον Γιάννη 
Μόραλη και σκηνογραφία με τον Βασίλη Βασιλειάδη 
(1976-1981). Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές  
στο New York University (Master in Studio Art, 1984-
1985). Η ζωγραφική, η γλυπτική, η textile art (υφαντική, 
κεντητική, σχεδιασμός χαλιών), η φωτογραφία και  
η ψηφιακή τέχνη, καθώς και τα σκηνικά και κοστούμια  
για τον σύγχρονο χορό εναλλάσσονται ως εκφραστικά 
μέσα στα έργα της, συχνά μικτής τεχνικής. Εκθέτει  
τακτικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεργάζεται  
ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος με ομάδες σύγχρονου 
χορού και σχεδιάζει χειροποίητα χαλιά. Στη δουλειά της 
θίγονται ζητήματα ταυτότητας, προσωπικής και 
ιστορικής μνήμης και τραύματος. Από το 2012 συναντά 
και φωτογραφίζει Έλληνες Εβραίους επιζώντες του 
Ολοκαυτώματος. Το 2016 της απονεμήθηκε ο τίτλος  
του επίτιμου μέλους του Διεθνούς Ιδρύματος Raoul 
Wallenberg (International Raoul Wallenberg Foundation).
http://alcalay.com/gr

Η Ευγενία Αλεξάκη είναι ιστορικός τέχνης, απόφοιτος 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(1990) και διδάκτωρ του πανεπιστημίου Freie Universität 
Berlin (1996). Ως υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright 
(Fulbright Art Scholar, Columbia University, New 
York 2012) διεξήγαγε έρευνα σε ζητήματα κριτικού 
οπτικού εγγραμματισμού. Έχει διδάξει σε προπτυχιακά 
και μεταπτυχιακά τμήματα στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, 
Ιωαννίνων, Πατρών και στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2001 διδάσκει ιστορία  
της ευρωπαϊκής τέχνης στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο. Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς 
πολιτιστικούς φορείς για την παρουσίαση ατομικών  
και ομαδικών εκθέσεων, την επιμέλεια εκδόσεων  
και επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Έχει συγγράψει άρθρα και μελέτες  
για τη μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα  
και για Έλληνες καλλιτέχνες της διασποράς. Η τρέχουσα 
έρευνά της επικεντρώνεται στον ρόλο της τέχνης  
στη διεργασία του επώδυνου και τραυματικού ιστορικού 
παρελθόντος.

Artemis Alcalay wurde 1957 in Athen geboren.  
Sie studierte an der Hochschule für Kunst in Athen 
Malerei bei Dimitris Mytaras und Yannis Moralis 
und Szenografie bei Vasilis Vasiliadis (1976–1981). 
Masterstudium an der New York University (Master  
in Studio Art, 1984–1985). Malerei, Bildhauer-  
und Textilkunst (Weben, Sticken, Teppichherstellung), 
Fotografie und digitale Kunst sowie Bühnenbild und 
Kostüme für Modernen Tanz variieren als Ausdrucksmittel 
in ihren Werken, in denen sie häufig mehrere Techniken 
miteinander kombiniert. Sie stellt regelmäßig in 
Griechenland und im Ausland aus, kooperiert als  
Bühnen- und Kostümbildnerin mit Gruppen für Modernen 
Tanz und stellt handgefertigte Teppiche her. Ihre Arbeit 
behandelt Themen der Identität, des persönlichen  
und historischen Erinnerns und des Traumas.  
Seit 2012 trifft und fotografiert sie griechische Juden 
Überlebende des Holocaust. Im Jahr 2016 wurde sie zum 
Ehrenmitglied der Raoul Wallenberg Stiftung ernannt 
(International Raoul Wallenberg Foundation).
http://alcalay.com/gr

Eugenia Alexaki ist Kunsthistorikerin, studierte  
an der Philosophischen Fakultät der Universität  
von Athen (1990) und promovierte 1996 an der Freien 
Universität Berlin. Als Stipendiatin der Fulbright 
Foundation New York (Fulbright Art Scholar,  
Columbia University, New York 2012) forschte sie  
zur kritischen kulturellen Bildung. Sie hat an den 
Universitäten der Ägäis, von Ioannina, Patras und  
der Nationalen und Kapodistrias Universität von Athen 
unterrichtet. Seit 2001 unterrichtet sie Europäische 
Kunstgeschichte an der Hellenic Open University.  
Sie kooperiert mit kulturellen Institutionen für 
Präsentationen von Einzel- und Gruppenausstellungen, 
für die Herausgabe von Büchern und die Organisation 
wissenschaftlicher Veranstaltungen sowie 
Bildungsprogrammen. Sie hat zahlreiche Artikel  
und Studien über moderne und zeitgenössische Kunst  
in Griechenland und über griechische Künstler  
der Diaspora verfasst. Zurzeit forscht sie zur Rolle  
der Kunst in der Aufarbeitung der schmerzlichen  
und traumatischen historischen Vergangenheit.
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