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Το χάλκινο γλυπτό γιορτάζει τους «ήρωες της πανδημίας» στο Κορκ – 

Η εικόνα και ο ήχος των οπτικοακουστικών τεχνών 

Πηγή/-ές: https://www.rte.ie/news/2021/0929/1249720-new-sculpture-celebrates-

pandemic-heroes-in-cork/ 

Δημιουργός καλής πρακτικής, χώρα: Πληροφορίες από τον Joseph Okoh (δημιουργήθηκε 

από τους καλλιτέχνες Liam Lavery και Eithne Ring στην πόλη Κορκ, στη Δημοκρατία της 

Ιρλανδίας) 

Τομέας: Οπτικοακουστικές τέχνες 

Είδος επιχείρησης/απασχόλησης: Χρηματοδοτήθηκε από το Συμβούλιο της Κομητείας του Κορκ 

 

Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία  

Πριν από την πανδημία, το Κορκ γνώριζε μεγάλη επιτυχία όσον αφορά τις καλλιτεχνικές, 

εικαστικές δημιουργίες με ισχυρό θετικό αντίκτυπο στους πολίτες. Οι καλλιτέχνες ήταν πολύ 

δραστήριοι και περιοδικά εξέθεταν τα έργα τους στη ζωγραφική, τη γλυπτική και την 

αρχιτεκτονική με τη συνοδεία ειδικών ήχων για να συμπαρασύρουν τους συμμετέχοντες σε ένα 

ταξίδι ανεξαρτήτως διάθεσης ή συγκειμένου. Ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας επέδειξε 

μια συλλογική (οπτικοακουστική) προσέγγιση πριν από την πανδημία. 

Αυτή η προσέγγιση «αποτυπώθηκε» 

σε συμμετοχικούς εορτασμούς στους 

δρόμους μέσα από τους οποίους 

υπήρχε αλληλεπίδραση και σύνδεση 

με νέο κοινό. Τα γλυπτά, οι πίνακες (οι 

εικαστικές τέχνες στο σύνολό τους) 

απολάμβαναν εκτίμησης και φήμης 

πριν χτυπήσει η πανδημία του 2020-

2021. Συχνά, δημιουργούνταν ηχητικά 

αρχεία (podcast) για την ιστορία ενός 

γλυπτού, στα μουσεία ακούγονταν 

ευχάριστοι και ήρεμοι ήχοι που 
Δωρεάν εικόνα από το Unsplash 



 

συνέπαιρναν τους επισκέπτες και, επίσης, στα μεγάλα κέντρα φιλοξενούνταν διάσημα έργα 

εικαστικών τεχνών που μαγνήτιζαν τόσο τους ντόπιους όσο και τους τουρίστες. 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

«Λόγω των συνεχιζόμενων περιορισμών 

και των μέτρων εγκλεισμού, με λύπη μας 

ανακοινώνουμε ότι η εικαστική έκθεση 

δεν θα ανοίξει ξανά». Αυτό ήταν ένα από 

τα μηνύματα που έλαβαν στις συσκευές 

τους ενδιαφερόμενοι, αλλά και οι 

κάτοικοι περιοχών μεγίστης σημασίας 

στο Κορκ. Ακολούθησε σιωπή, ο φόβος 

μεγάλωνε κάθε μέρα και το κοινό δεν 

είχε πρόσβαση στις εικαστικές τέχνες (οι 

ακουστικές τέχνες λειτουργούσαν 

ανεξάρτητα σε κάποιες περιοχές). 

Τι έγινε, όμως; Λύγισαν οι καλλιτέχνες; 

Τα παράτησαν υπό το βάρος των 

πιέσεων της πανδημίας; Όχι, φυσικά. 

Απέδειξαν ότι οι οπτικοακουστικές 

τέχνες μπορούν να επιβιώσουν και να 

προχωρήσουν ένα βήμα μπροστά. 

Μια αξιοσημείωτη καλή πρακτική, ένα 

χάλκινο γλυπτό που γιορτάζει τους «ήρωες της πανδημίας» στο Κορκ, εφαρμόστηκε κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας μεταξύ του 2020 και του 2021. Ένα γλυπτό προς αναγνώριση όλων όσοι 

βοήθησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού αποκαλύφθηκε στο Charleville, στην 

Κομητεία του Κορκ. Το γλυπτό, με το όνομα «Meitheal», δημιουργήθηκε από τους καλλιτέχνες 

Liam Lavery και Eithne Ring και χρηματοδοτήθηκε από το Συμβούλιο της Κομητείας του Κορκ. 

Είχε τη μορφή χυτού χάλκινου κύβου τοποθετημένου σε μια ερυθρόλευκη ασβεστολιθική βάση. 

Το γλυπτό αντιπροσωπεύει την «κραυγή για αλλαγή». Το ηχητικό μέρος, επίσης, λειτούργησε 

υποστηρικτικά, γιατί συχνά όσοι έχουν ταλέντο στη μουσική σταματούν γύρω από το γλυπτό και 

παίζουν μελαγχολικές μελωδίες. 

Προϋποθέσεις για καινοτομία και επιτυχία 

Η καινοτομία είναι ότι οι εικαστικές τέχνες λειτουργούν συχνά αλληγορικά και μπορούν να 

εκφράσουν συναισθήματα που δεν επιδεικνύονται με άλλες «μεθόδους». Βασικά, οι 

οπτικοακουστικές τέχνες μας βοηθούν να αναγεννηθούμε, να βρούμε τον εαυτό μας και να μην 

τα παρατάμε ποτέ. Αυτή η καλή πρακτική είναι το τέλειο οπτικό σύμβολο για τη διαιώνιση των 

συναισθημάτων και των αισθημάτων που έφερε η πανδημική περίοδος κατά το 2020-2021. Η 

(Η φωτογραφία δημοσιεύεται δωρεάν στο πλαίσιο αυτής της καλής 

πρακτικής) 



 

αλληγορία της πρακτικής αυτής θα θυμίζει την αλληλεγγύη που επιδείχθηκε κατά τη διάρκεια 

της «μάχης ενάντια στην πανδημία», αλλά και την επιθυμία των καλλιτεχνών να συνεχίσουν να 

εργάζονται και να δημιουργούν. 

Η επιτυχία και η καινοτομία αυτής της καλής πρακτικής υποστηρίζεται ακόμη και από τις 

αποκαλύψεις των δημιουργών της. Σχολιάζοντας το έργο του Charleville, ο Lavery και η Ring 

είπαν: «Ο κύβος είναι μια αλληγορία για το κουτί που περιέχει όλα όσα δόθηκαν στα μέλη της 

κοινότητας που χρειάστηκαν βοήθεια κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων και των 

μέτρων εγκλεισμού – συμπεριλαμβανομένων των πολλών πράξεων καλοσύνης για την παροχή 

σωματικής, συναισθηματικής και ψυχολογικής στήριξης. 

Η επιτυχία και η καινοτομία αυτής της καλής πρακτικής εντοπίζεται και στη μορφή με την οποία 

δημιουργήθηκε το γλυπτό: ένας χυτός χάλκινος κύβος πάνω σε μια ασβεστολιθική βάση. Η 

σκληρότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν δείχνει αλληγορικά ότι τα συναισθήματα κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας θα διαρκέσουν για πάντα, αλλά η ανθρωπότητα μπορεί να βοηθήσει 

για να τα ξεπεράσουμε. 

Η καινοτομία φαίνεται, επιπλέον, 

στη μοναδικότητα των ιδεών πίσω 

από τη δημιουργική σκηνή: «Το 

Meitheal είναι μια υπενθύμιση του 

απίστευτου πνεύματος αλληλεγγύης 

που ήταν διάχυτο κατά τη διάρκεια 

των περιοριστικών μέτρων και των 

μέτρων εγκλεισμού (lockdown), όταν 

οι άνθρωποι έκαναν τα πάντα για να 

βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. 

Ελπίζουμε ότι η προσπάθεια και η 

στάση αυτή θα διατηρηθεί για 

μεγάλο χρονικό διάστημα στο 

μέλλον, ως ανθεκτική κληρονομιά, στην κοινότητα, ακόμα και όταν ο κορονοϊός θα ανήκει πλέον 

στα βιβλία της ιστορίας». 

Αυτή η καλή πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία ή να αναπαραχθεί οποτεδήποτε, 

εφόσον παρέχεται οικονομική στήριξη από τοπικές αρχές και άλλους χορηγούς σε ταλαντούχους 

καλλιτέχνες. Τα γλυπτά αποτελούν σημαντικό κομμάτι των εικαστικών τεχνών και είναι ένας 

τρόπος να αφήσετε το «στίγμα σας» για πάντα. Επίσης, μπορούν να προστεθούν στοιχεία 

διαδραστικότητας σε αυτή την καλή πρακτική, π.χ. μέσα από την διοργάνωση εκδηλώσεων/ 

χορού γύρω από το γλυπτό ως μια άλλη μορφή υποστήριξης στο αλληγορικό της μήνυμα. 

 

Συμμετοχή εθελοντών  

Δεν ισχύει 

(Η φωτογραφία δημοσιεύεται δωρεάν στο πλαίσιο αυτής της καλής 

πρακτικής) 



 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

1. Τι έμαθα από αυτή την καλή πρακτική; 
2. Τι μπορεί να επηρεάσει το κίνητρό μου να προσαρμοστώ σε νέα πολιτιστικά και 

δημιουργικά πρότυπα και να εγκαταλείψω τις παραδοσιακές μορφές παραστατικών 
τεχνών; 

3. Σε ποιο βαθμό πιστεύω ότι τα περιεχόμενα αυτής της καλής πρακτικής ήταν σημαντικά 
και χρήσιμα για μένα; 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε το Κέντρο Προώθησης Διά Βίου 

Μάθησης (CPIP) της Ρουμανίας. 


