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Της Βασιλικής Γραμματικογιάννη

Είτε μας αρέσει είτε όχι, στην εποχή 
του κορονοϊού οι τηλεδιασκέψεις 
θα είναι η νέα μας πραγματικό-
τητα. Κάπως έτσι λοιπόν, όταν 
η συνάντηση των εταίρων του 

προγράμματος Freiraum στη Ρώμη ακυ-
ρώθηκε λόγω της εξάπλωσης του ιού 
στη γειτονική χώρα, η Maud Qamar και 
η Alonia Elizalde από το Ινστιτούτο Γκέτε 
των Βρυξελλών οργάνωσαν με μεγάλη 
επιτυχία μια τριήμερη τηλεδιάσκεψη των 
freiraumers από διαφορετικές ευρωπαϊ-
κές χώρες.

Για όσους πιθανόν δεν θυμάστε, το 
Freiraum (ελεύθερος χώρος) είναι ένα 
καλλιτεχνικό εγχείρημα του Ινστιτούτου 
Γκέτε που επιχειρεί να ζωντανέψει την 
Ευρώπη ανοίγοντας τον διάλογο από τα 
κάτω. Σε αυτό το πλαίσιο σε 40 ευρωπα-
ϊκές πόλεις τα Ινστιτούτα Γκέτε συνεργά-
στηκαν με φορείς από τον χώρο του πολι-
τισμού, την επιστημονική κοινότητα και 
την κοινωνία των πολιτών και σχημάτισαν 
δίκτυα, ώστε πάνω στην ανάλυση της έν-
νοιας της ελευθερίας να δοκιμάσουν την 
αλλαγή της ευρωπαϊκής προοπτικής. Στην 
πρώτη φάση του προγράμματος οι πόλεις 
καταπιάστηκαν με τα προβλήματα και τις 
ιδιαιτερότητες η μια της άλλης, ώστε να 
αναπτυχθεί η πολυπόθητη ενσυναίσθηση.

Οι αγωνίες
Σήμερα το Freiraum συνεχίζει στη δεύ-

τερη φάση του, πολύ ενισχυμένο, αφού 
αυτό που δεν αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί 
το αντιλαμβάνεται η ευαίσθητη φύση των 
καλλιτεχνών. Οτι δηλαδή όλοι οι άνθρω-
ποι μοιραζόμαστε τον ίδιο πλανήτη και τις 
ίδιες αγωνίες. Αγωνίες που στα χρόνια της 
κρίσης έγιναν πολύ πιο έντονες και εκφρά-
στηκαν με αυταρχισμό, μίσος και προσβο-
λές του ενός προς τον άλλον. Αντίθετα, οι 
freiraumers αυτές τις αγωνίες τις εξετά-
ζουν και τις εκφράζουν δημιουργικά. Μέ-
σα από τη μουσική τους, τη γραφή τους, 
τις καλλιτεχνικές τους εγκαταστάσεις, τις 
παραστάσεις τους. Μέσα από την ανταλ-
λαγή ιδεών, την κατανόηση του ενός για 
τον άλλον, ξεπερνούν τα στερεότυπα του 
πλούσιου Βορρά και του φτωχού Νότου, 
του εργατικού Γερμανού και του τεμπέλη 
Ελληνα, του καθαρού Ευρωπαίου και του 
βρόμικου μετανάστη. Ξεπερνούν την αλ-
λοτρίωση της φύσης μας από αυτήν την 
αποξένωση μεταξύ των ευρωπαϊκών λα-
ών, μεταξύ των ανθρώπων, που σε τελευ-
ταία ανάλυση είναι και η πηγή όλων των 
κακών, και δημιουργούν το μανιφέστο. 
Ενα κείμενο που οραματίζεται το μέλλον. 
Το κοινό μας μέλλον μέσα στο κοινό μας 
σπίτι, την Ευρώπη.

«Το Freiraum είναι ένας χώρος για την 
ελευθερία. Ενας χώρος για να αισθανθεί 
κάποιος ασφαλής, σημαντικός, αποδε-
κτός, σεβαστός αλλά και θυμωμένος. Σε 
αντάλλαγμα όμως θα πρέπει να κάνει και 
τους άλλους να νιώθουν ασφαλείς, απο-
δεκτοί, σεβαστοί αλλά και θυμωμένοι. Το 
Freiraum είναι ένας χώρος όπου η ελευ-
θερία, η δημοκρατία, ο διαμοιρασμός, η 
συλλογικότητα είναι τα ιδανικά», αναφέρει 
το μανιφέστο του Freiraum στην εισαγωγή 
του. Ωστόσο, οι άνθρωποι, η κοινότητα, οι 
Ευρωπαίοι θα πρέπει να εξασκηθούν πά-
νω σε αυτά τα ιδανικά. Ετσι το Freiraum 
γίνεται η πλατφόρμα «δημιουργικής αντι-
παράθεσης και πολιτικής φαντασίας», θα 

πουν οι συγγραφείς του μανιφέστου, Λυ-
δία Χατζηιακώβου από το ArtBox και Iskra 
Geshoska από τον καλλιτεχνικό οργανισμό 
Kontrapunkt από τα Σκόπια.

«Το Freiraum συγκεντρώνει διαφορετι-
κές φωνές -πρακτικές, όνειρα και οράμα-
τα- απ’ όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη 
της Ευρώπης. Η τέχνη για την κοινωνική 
αλλαγή, την κοινότητα, τον μεταβιομη-
χανικό σχεδιασμό, την άτυπη μάθηση και 
την εκπαίδευση είναι μόνο μερικές από τις 
στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν. Το Freiraum οραματίζεται να γίνει 
μέρος όλων των πολιτιστικών ιδρυμάτων 
που επιδιώκουν να αναπτύξουν το ακρο-
ατήριό τους με την ειλικρινή έννοια του 
όρου. Ενας χώρος που προσκαλεί και επι-
τρέπει στους ανθρώπους να είναι ο εαυτός 
τους. Οχι με ρομαντικό και αφελή τρόπο 
αλλά με πραγματική και ρεαλιστική προ-
σέγγιση».

Αλλαγές στην κοινωνία
«Το Freiraum έχει στόχο να ενδυναμώ-

σει την κοινωνία αλλά και τους καλλιτέ-
χνες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
Να τους κάνει να νιώσουν ότι ανήκουν κά-
που», θα πει ο Χρήστος Σαββίδης, ιδρυτής 
και καλλιτεχνικός διευθυντής του ArtBox.

«Το Freiraum είναι ένα κάλεσμα προς 
τους καλλιτέχνες και την κοινωνία, για την 
ανάγκη το μη υπαρκτό να γίνει υπαρκτό», 
αναφέρουν οι freiraumers στο μανιφέστο 
τους. Και πόση αλήθεια, πόση δύναμη 
πράγματι κρύβεται σε αυτές τις δυο αρά-
δες, αφού από τον σχεδιασμό του κόσμου 

μας έχουμε αφήσει απέ-
ξω τον άνθρωπο. 

Α ρ ν η θ ή κ αμ ε 
τα χαρίσματα 

και τους θη-
σαυ ρούς 

π ο υ  ο 
κάθε άν-
θρωπος 
κ ρ ύ β ε ι 
μες στο 

μ υ α λ ό 
κ αι  τ ην 

κ α ρ δ ι ά 
του. Αποτύ-

χαμε ως κοι-
νωνία, ως κράτη, 

ως Ευρωπαϊκή Ενω-
ση, και η αποτυχία αυτή συσσωρεύτηκε 
και έγινε μίσος. Πρώτα προς τους εαυτούς 
μας και μετά προς τους άλλους. Τους ξέ-
νους, τους αδύνατους.

Το Freiraum μας προτρέπει να μην απο-
δεχτούμε την αποτυχία. Να μην αμφισβη-
τήσουμε τα χαρίσματα που κρύβουμε μέ-
σα μας, αλλά αντίθετα να τα αναπτύξουμε 
και να γίνουν δημιουργία. Να γίνουν ο πη-
λός στα χέρια μας για τον μετασχηματισμό 
της κοινωνίας. Να γίνουν το εργαλείο για 
την οικοδόμηση του μέλλοντος.

«Αν και προτιμούσαμε να συναντηθού-
με στη Ρώμη, η Alonia κι εγώ βγήκαμε 
από την τηλεδιάσκεψη με την εντύπωση 
ότι σας είχαμε δει όλους και ότι είχαμε 
ανταλλάξει ιδέες για σημαντικά θέματα. 
Εντυπωσιαστήκαμε από το πόσο συγκε-
ντρωμένοι ήμασταν όλοι στα θέματα που 
συζητούσαμε και πραγματικά καταφέ-
ραμε να κάνουμε ένα καλό βήμα προς τα 
εμπρός. Και μάθαμε κάτι ακόμα: Και το 
skype μπορεί να είναι Freiraum (ελεύθε-
ρος χώρος)» θα γράψει στο email την επο-
μένη η Maud Qamar.

Το Freiraum  
στην εποχή  
του κορονοϊού

Οι καλλιτέχνες 
δεν χάνουν 
ποτέ το κέφι και 
τη φαντασία 
τους. Από 
αριστερά Eλλη 
Χρυσίδου, Λυδία 
Χατζηιακώβου 
και Χρήστος 
Σαββίδης 
(ArtBox 
Θεσσαλονίκη). 
Δεξιά, 
Screenshot από 
τον υπολογιστή 
του Χρήστου 
Σαββίδη (ArtBox 
Θεσσαλονίκη).

Η οθόνη στο κτίριο του Goethe Institut στις Βρυξέλλες απ' όπου έγινε ο συντονισμός της 
τηλεδιάσκεψης από τις Maud Qamar, Alonia Elizalde

«Το Freiraum είναι 
ένα κάλεσμα προς 

τους καλλιτέχνες 
και την κοινωνία, 

για την ανάγκη 
το μη υπαρκτό να 

γίνει υπαρκτό»


