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Ανακαλώντας τον ορισμό της μνήμης ως τον ορισμό της ανάμνησης - η συνθήκη που δεν ξεχνάς, η πράξη του να 
θυμάσαι, η περίοδος κατά την οποία η μνήμη του καθενός επεκτείνεται - ερχόμαστε αντιμέτωποι με έναν 
αναμνηστικό πολιτισμό. Αυτή η επιδίωξη διατήρησης της ανάμνησης κάποιου γεγονότος πηγάζει από την 
αλληλεπίδραση είτε του ατόμου – του σώματος – είτε της κοινωνίας – το συλλογικού – με το παρελθόν τους και τη 
δοθείσα ιστορία.

Αν τεμαχίσουμε τους ορισμούς της μνήμης, της προφορικής ιστορίας, του φωτός και της κίνησης, συνειδητοποιούμε 
ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, στην οποία όλα είναι αλληλένδετα. Η μνήμη ως η διαδικασία αναπαραγωγής ή 
ανάκλησης αυτού που έχουμε μάθει και έχει διατηρηθεί ως δεδομένο ανά τα χρόνια, η προφορική ιστορία ως η πράξη 
συλλογής πληροφοριών για ένα ιστορικό γεγονός ή μια χρονική περίοδο μέσω κάποιου που το βίωσε, το φως ως ένας 
τύπος ηλεκτρομαγνητικού κύματος που επιτρέπει στο ανθρώπινο μάτι να βλέπει ή να κάνει ορατά αντικείμενα, η 
κίνηση ως η πράξη αλλαγής τοποθεσιών και θέσεων και τέλος ο χρόνος ως μια αόριστη συνεχιζόμενη πρόοδος της 
ύπαρξης και των γεγονότων στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον λειτουργούν σαν ένα σύνολο και θεωρούνται 
εργαλεία για τη διαρκή κίνηση, για την αποκάλυψη ενός παρόντος κόσμου και την επανεξέταση ενός παλαιότερου.

Η ατομική έκθεση της Βαλίνιας Σβορώνου με τίτλο «Ἀσέληνον ỏ´ρος - Το βουνό χωρίς φεγγάρι» στη Callirrhoë είναι μια 
προσπάθεια εξερεύνησης και μια προσπάθεια να δωθεί μορφή στην έννοια της μνήμης και της μετάδοση της προφορικής 
ιστορίας. Μ έσα από την παρατήρηση των έργων δημιουργείται μια εμπειρία τόπου και κίνησης σε ένα συγκινησιακό 
τοπίο του παρελθόντος, που αποτελείται από παραπλανητικές ι στορίες και παραπέμπει σε αρχιτεκτονικά θραύσματα. Η  
έκθεση είναι μια προσπάθεια εμβάθυνσης της σχέσης μεταξύ μνήμης και προφορικής ι στορίας, φύσης και απώλειας, 
μετανάστευσης από και προς, πηγάζοντας μέσα από το πλαίσιο μιας ι στορικής στιγμής. Καθώς η κίνηση δεν μπορεί να 
υθίσταται χωρίς χρόνο και ο χρόνος περνά συνεχώς, έτσι η μνήμη είναι ένα συνεχές φαινόμενο. Θα μπορούσαμε να 
συλλάβουμε τους εαυτούς να προσπαθούμε να «πιάσουμε ένα παλαιότερο φως»; Πώς μπορεί μια σειρά από «αναμνήσεις» 
να είναι απτή;

Καθώς ο/η/αυτό θεατής εισέρχεται στον κύριο χώρο, αντικρίζει αμέσως αρχιτεκτονικά θραύσματα που έχουν  
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διασκορπιστεί σε όλο το δωμάτιο.   Κεραμικά σε βάθρα που φαίνονται σαν να είναι χαρτόνια, αντικείμενα στους 
τοίχους που θα μπορούσαν να φαίνονται οικεία και σχέδια από πηλό ή σε ρητίνη συνθέτουν μια πρώτη εντύπωση. Η 
Βαλίνια Σβορώνου, εμπνευσμένη μεταξύ άλλων από τα βιβλία του Ακύλα Μήλλα* - ο οποίος ήταν παλιός ιστορικός 
του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, στο Πέρα και τα βιβλία του αποτελούνταν από σκίτσα της καθημερινότητας, 
καρτ ποστάλ και φυλλάδια - δημιουργεί τα δικά της σχέδια βασισμένα στις ιστορίες και τις αναμνήσεις της 
οικογένειάς της.

Προσπαθώντας να μιμηθεί την ιδέα του γρήγορου σκίτσου που μπορεί να αποτυπώσει τις συνήθειες αυτών των 
παλιών γειτονιών, η Σβορώνου δημιουργεί μια σειρά από σχέδια βασισμένα στην αφήγηση του παππού της κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξής τους. Η αγορά Carsi, η παλιά γειτονιά του Pera, ο παππούς της που περπατά στα στενά και 
το σύμβολο του Pera club αναγνωρίζονται εύκολα στον δεύτερο χώρο. Όπως επίσης η μεγάλη εγκατάσταση από 
σχέδια σε ρητίνη στον κεντρικό χώρο είναι μια απεικόνιση της οροφής του Ζαππείου Παρθεναγωγείου και δύο 
φυλλάδια-καρτ ποστάλ της δεκαετίας 1930-1950 απηχούν στα κεραμικά έργα. Το ένα είναι μια καρτ ποστάλ από την 
Πρίγκιπο - ένα νησί στη Θάλασσα του Μαρμαρά, όπου πολλοί Έλληνες μειονότητες περνούσαν τα καλοκαίρια και 
τις διακοπές τους - και το αλλό είναι ένα φυλλάδιο που αναγγέλλει μια χοροεσπερίδα που λαμβάνει χώρα στην ίδια 
περιοχή. Όλα τα κομμάτια που μοιάζουν με ιμάντες είναι απεικονίσεις μιας χειροποίητης δαντέλας, που δόθηκε στη 
γιαγιά της από την οικογένειά της.  Η ίδια ονομάζει το μοτίβο "τριαντάφυλλο“ καθώς οι κόμποι σχηματίζουν στο 
τέλος ένα υφαντό τριαντάφυλλο.

Οπτικά αφηρημένη με την πρώτη ματία και από άποψη περι εχομένου βαρι ά φορτισμένη, η έκθεση δικαιολογεί τον τίτλο 
της «το βουνό χωρί ς φεγγάρι ». Σε έναν αρχαίο ελληνι κό μύθο, η σελήνη συναντά τον εραστή της και η συνάντησή 
τους προκαλούσε  την απόλυτη έλλειψη φωτός, καθώς κρύβονταν στις παρυφές ενός βουνού με το όνομα Ἀσέληνον 
ỏ´ρος (βουνό χωρί ς φεγγάρι ). Ό ταν λείπει το «φως», η παρουσί α γίνεται ένα με τη μνήμη.

*Η καλλιτέχνης έρευνα αμιγώς το αρχειακό υλικό των βιβλίων και τις αντίστοιχες πήγες της εποχής, και όχι τις 
πεποιθήσεις του συγγραφέως.   




