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 Το 'πε και το ΄κανε ο Κινέζος Weiwei!

Τα σωσίβια από τη Λέσβο, στο Βερολίνο και την Πράγα

 (/article/author/8021-marianthip) marianthip (/article/author/8021-marianthip)
 - 16|02|2016 13:13

Με σωσίβια που άφησαν οι πρόσφυγες στις ακτές της Λέσβου, «έντυσε» ο Ai Weiwei το διάσημο κέντρο συναυλιών του
Βερολίνου, στα πλαίσια της 66ης Μπιενάλε.

Με σωσίβια που άφησαν οι πρόσφυγες στις ακτές της Λέσβου, «έντυσε» ο Ai Weiwei το διάσημο κέντρο συναυλιών του
Βερολίνου, στα πλαίσια της 66ης Μπιενάλε.

Ο Κινέζος καλλιτέχνης και ακτιβιστής θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στους χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τις ζωές τους
στο Αιγαίο. Για τη δημιουργία του έργου του, χρησιμοποίησε σχεδόν 14.000 πορτοκαλί σωσίβια, που πήρε από το Δήμο
Λέσβου.

Το έργο εντυπωσίασε τους περαστικούς από το σημείο. «Είναι πολύ δυνατό», δήλωσε μία γυναίκα στο «Reuters».

Την περασμένη εβδομάδα ο Weiwei που έχει περάσει μεγάλο διάστημα στη Λέσβο, έφτιαξε γλυπτά από τις ισοθερμικές
κουβέρτες που χρησιμοποιούνται για να ζεσταθούν οι πρόσφυγες που βγαίνουν από τη θάλασσα, στην πρωτεύουσα της
Τσεχίας, την Πράγα.

Ο ακτιβιστής Κινέζος και οι συνεργάτες του, τύλιξαν τις στήλες του Μεγάρου Μουσικής του Βερολίνου με τα σωσίβια που
ο Weiwei είχε περιμαζέψει από τις πληγωμένες ακτές της Λέσβου.

Το έργο του συμπίπτει με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, μιας διοργάνωσης με παγκόσμιο
ενδιαφέρον, που ο καλλιτέχνης προσπάθησε να εκμεταλλευτεί και να περάσει τα δικά του μηνύματα. Η Γερμανία ούτως ή
άλλως είναι προορισμός για τους περισσότερους από τους πρόσφυγες και μετανάστες.

Να θυμίσουμε ότι τον τελευταίο μήνα, η γερμανική κυβέρνηση υποκύπτοντας στους σκληροπυρηνικούς κύκλους,
σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους ταλαιπωρημένους πρόσφυγες που χτυπούν την πόρτα της.

Στις 6 Φεβρουαρίου, που συνέπεσε με την παραμονή της κινέζικης πρωτοχρονιάς, ο Ai Weiwei παρουσίασε άλλη μια
διαμαρτυρία, αυτή τη φορά στην Πράγα, με αφορμή την έκθεση του «Κύκλος των ζώων». Τύλιξε με θερμικές κουβέρτες
δώδεκα χάλκινα κεφάλια ζώων που απεικονίζουν τον παραδοσιακό κινέζικο ζωδιακό κύκλο.
Οι θερμικές κουβέρτες είναι το πρώτο εφόδιο που δίνεται στους πρόσφυγες μόλις φθάσουν στην ακτή μετά το ταξίδι ζωής



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/article/author/8021-marianthip
http://www.emprosnet.gr/article/author/8021-marianthip


17/7/2017 Το 'πε και το ΄κανε ο Κινέζος Weiwei! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politismos/81059-pe-kai-kane-o-kinezos-weiwei 2/3

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend
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