
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Λίζη Καλλιγά / Μετοίκησις 
 

Μουσείο Μπενάκη – Κτήριο οδού Πειραιώς 
Εγκαίνια: 13 ∆εκεµβρίου 2010 

∆ιάρκεια: 15 ∆εκεµβρίου 2010 – 23 Ιανουαρίου 2011 

 

Συνοδευτικά Κείµενα 

 

Η Λίζη Καλλιγά, εξηγεί πώς ξεκίνησε η περιπέτεια αυτή: «Ήθελα να 
κρατήσω κάτι από την παλιά ατµόσφαιρα ενός χώρου πολύ 
σηµαντικού, ιστορικού αλλά και για µένα συναισθηµατικά 
φορτισµένου, γιατί ήταν το αγαπηµένο µου µουσείο. […] Είχα 
σταθεί ιδιαίτερα στην αίθουσα µε τις Κόρες κοιτώντας τες γύρω-
γύρω µε µεγάλη προσοχή στην κάθε λεπτοµέρειά τους. Ο τρόπος 
που ήταν τοποθετηµένες, σε ηµικύκλιο στο βάθος της αίθουσας, το 
σκούρο µπλε χρώµα στο φόντο που τις περιέβαλε, το λιγοστό φως 
που έπεφτε από τα υπερυψωµένα παράθυρα, στα µάτια µου 
έµοιαζαν µαγικά. Η αισθητική του χώρου της δεκαετίας του 50 µαζί 
µε το υπέρτατο κάλλος των αρχαϊκών αγαλµάτων δηµιουργούσε 
µια ατµόσφαιρα πολύ ιδιαίτερη. Ήξερα ότι η νέα τους τοποθέτηση 
στο νέο µουσείο θα έδινε άλλη εντύπωση, σίγουρα πολύ 
διαφορετική. Η παρούσα κατάσταση θα ήταν οριστικά παρελθόν 
πια, παρόλο που µέχρι τώρα είχε συγκινήσει πάρα πολλούς 
ανθρώπους, επισκέπτες, προσκυνητές, ταξιδιώτες κλπ. Επιπλέον, 
το γεγονός ότι αυτές οι Κόρες θα έφευγαν από το βράχο της 
Ακρόπολης, για πρώτη φορά τώρα µετά από 2500 χρόνια, έδινε ένα 
τόνο µελαγχολίας στη σκέψη µου, τις φανταζόµουν να 
ξεριζώνονται από το φυσικό τους χώρο».  
 
Η ίδια συµπληρώνει: «Όταν άρχισε η προετοιµασία για την 
µεταφορά τους έζησα από κοντά µια πολύ σηµαντική και µοναδική 
εµπειρία. Ο χώρος είχε µεταβληθεί σε µια µεγάλη αίθουσα 
νοσοκοµείου-χειρουργείου. Συντηρητές και αρχαιολόγοι µε άσπρα 
γάντια περιτριγύριζαν τα αρχαία αντικείµενα, µε ησυχία και µε τις 
οδηγίες ενός άψογα καλοµελετηµένου σχεδίου, εκτελούσαν τις 
εργασίες που έπρεπε. Ετοιµαζόντουσαν για τον εγκιβωτισµό τους, 
το κάθε ένα ξεχωριστά, έτσι ώστε να µεταφερθούν απόλυτα 
ασφαλή, µε τον γερανό, από το Ιερό βράχο στο Νέο Μουσείο που 
βρίσκεται από κάτω. Τυλιγµένα στα πανιά τους τα αγάλµατα 
γινόντουσαν µυστηριώδη και µε ένα παράξενο τρόπο τα έβλεπα σα 
να ήταν ζωντανά κάτω από το λευκό ύφασµα που τα σκέπαζε. Με 
το µυαλό µου έφτιαχνα παραµύθια και ιστορίες, µε την µηχανή µου 
προσπαθούσα να κάνω εικόνα όλα αυτά που έβλεπα και 
αισθανόµουν». 
 
Ο ιστορικός της φωτογραφίας, Γιάννης Σταθάτος στο κείµενό του 
στον κατάλογο της έκθεσης υπογραµµίζει: «Οι µορφές που 
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βλέπουµε στις φωτογραφίες της Λίζης Καλλιγά είναι αυστηρές, 
ιερατικές. Τα άλλοτε γνώριµα ίσως αγάλµατα, τυλιγµένα εξ 
ολοκλήρου στο λευκό ύφασµα και έτοιµα για µετοίκιση από τον 
βράχο της Ακροπόλεως στην καινούργια τους κατοικία, φαντάζουν 
ξαφνικά απόµακρα και ξένα. Σαβανωµένα, τα αγάλµατα αλλάζουν 
όχι µόνον όψη, αλλά και φύση, και η αλλαγή αυτή είναι 
καθοριστική. […] Στην αναπάντεχη εκδοχή που παρουσιάζει η 
Καλλιγά, τα αγάλµατα έχουν αποκτήσει µια εντελώς καινούργια, 
σχεδόν ανησυχητική βαρύτητα. Ενώ θα περίµενε κανείς ότι το 
ύφασµα που τα κουκουλώνει θα τα αποδυνάµωνε, αφαιρώντας 
κάθε ίχνος ατοµικότητας και µετατρέποντάς τα σε ταπεινούς, 
ανώνυµους µπόγους, τελικά συµβαίνει το αντίθετο: οι 
σαβανωµένες µορφές, αγνώριστες, ορθώνονται επιβλητικά, 
αξιώνοντας σχεδόν τον σεβασµό µας. Θα µπορούσαν να είναι 
ιέρειες, µάντισσες, ακόµα και πολεµιστές, αν δεν ήταν τελικά 
προφανές ότι πρόκειται για θεότητες. […] Τα αγάλµατα ήσαν στο 
µουσείο, τα αγάλµατα είναι και πάλι στο µουσείο το κατά πόσον η 
αλλαγή αυτή είναι τελικά για το καλύτερο, ο καιρός θα δείξει. Οι 
σαβανωµένες θεότητες, στο µεταίχµιο όπου τις τοποθετεί η Λίζη 
Καλλιγά, τηρούν τη σιωπή που αρµόζει στο λειτούργηµά τους». 
 
Η διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 
Συραγώ Τσιάρα, που συνυπογράφει την επιµέλεια της έκθεσης 
διευκρινίζει: «Η Λίζη Καλλιγά επιτυγχάνει µία λεπτή ισορροπία στην 
απόδοση της αίσθησης που προκαλούν τα αδιαπέραστα 
προστατευτικά υφάσµατα και οι κυρίαρχοι όγκοι εντός τους. 
Υπάρχουν στιγµιότυπα στα οποία πρόσωπα, µέλη ή και ολόσωµες 
µορφές διαγράφονται ευδιάκριτα πίσω από τα καλύµµατά τους 
καλώντας τον θεατή ν’ αφουγκραστεί τους φόβους και τις 
προσδοκίες τους για το επερχόµενο ταξίδι τους. […] Οι 
φωτογραφίες της Λίζης Καλλιγά ανακαλούν την αισθαντικότητα των 
Εραστών του Ρενέ Μαγκρίτ. Η καλλιτεχνική τους αξία δεν έγκειται 
στην αποκάλυψη της κρυµµένης ζωής των πολύτιµων αντικειµένων 
πίσω από τα προστατευτικά ενδύµατα, αλλά στη δηµιουργία µιας 
τρίτης, πιο σύνθετης πραγµατικότητας που εξελίσσεται στο χώρο 
γύρω, µέσα και έξω από τους συµπαγείς γλυπτούς όγκους των 
καλυµµένων αντικειµένων, στις χωρικές δυναµικές σχέσεις που 
συγκροτούν τα σώµατα στο περιβάλλον τους. Καθώς το όλον 
συνοψίζεται στις εκδιπλώσεις, τις καµπές, τις καµπυλότητες και 
την πλαστικότητα του ενδύµατος, το σώµα µετατοπίζεται και 
καθίσταται ένα διαρκώς εξελισσόµενο συµβάν. Η γωνία θέασης, η 
πηγή φωτισµού, η µελέτη των πτυχώσεων και η εστίαση σε 
επιλεγµένες, µεγεθυσµένες λεπτοµέρειες, αποτελούν ορισµένα 
µόνο από τα µέσα που αξιοποιεί η Καλλιγά για να αποδώσει τη 
ζωτικότητα της ύλης, συνεπής προς την κλασική αντίληψη ότι η 
υψηλή τέχνη ενσαρκώνει άυλες ποιότητες, ενώ συγγενεύει 
εκλεκτικά µε την ερµηνεία του κόσµου από τον Ντελέζ1 ως ένα 
σώµα άπειρων πτυχώσεων και επιφανειών που συστρέφονται µέσα 
στο χρόνο και του χώρο. […] Τα τυλιγµένα σώµατα της Λίζης 
Καλλιγά είναι απαλλαγµένα από το φορτίο της ηδονοβλεψίας· 
ισορροπούν ανάµεσα στη σαγήνη του µυστηρίου και τις ορατές 
επεµβάσεις για την προστασία των ευάλωτων µελών τους. Οι 
µορφές –περίκλειστες και αυτάρκεις- εκτίθενται σε διαφορετικές 
εκδοχές πρόσληψης της ερµηνείας τους ενσωµατώνοντας νέα 
στρώµατα µνήµης κατά την πορεία της µετοίκησής τους».  
 

 

                                                 
1
 Gilles Deleuze, Η πτύχωση. Ο Λάιµπνιτς και το Μπαρόκ, Αθήνα 2006. 


