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ροερχόµενοι από χώρες που υπήρξαν αποικίες της οθωµανικής αυτοκρατορίας,
οι καλλιτέχνες Άδωνης Αρχοντίδης, Πέτρος Ευσταθιάδης, Mustafa Hulusi, Ali
Kazma, Βίκυ Περικλέους, Leonard Qylafi, Έφη Σαββίδη, Στέφανος Τσιβόπουλος, Ελένη Φύλα και Σάββας Χριστοδουλίδης, εξετάζουν θέµατα µνήµης,
αµνησίας, ταυτότητας, αντίστασης, αλλοτρίωσης, εθνικισµού, εκτοπισµού, αποξένωσης
και νοσταλγίας για µέρη που ίσως δεν υπάρχουν. Μέσα από φωτογραφίες, βίντεο και
εγκαταστάσεις µετατρέπουν, µε µία ποιητική προσέγγιση, το ατοµικό σε συλλογικό.
Μετά την πτώση της οθωµανικής αυτοκρατορίας τα κράτη µε τα οποία οι καλλιτέχνες
συνδέονται ακολούθησαν διαφορετικές κατευθύνσεις, καθοδηγούµενα από τις απρόβλεπτες ιδιαιτερότητες της ρεαλπολιτίκ και των εθνικών συγκρούσεων. Παρόλα αυτά, η
πολύπλοκη ιστορία της περιοχής µαρτυρά µακροχρόνιους πολιτιστικούς δεσµούς και διαρρήξεις που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Αυτό αφορά και την Κύπρο. «Σήµερα, εξηγεί η επιµελήτρια Cathryn Drake, η Κύπρος είναι ένα κράτος κατακερµατισµένο, όχι από
πολιτισµικές διαφορές µεταξύ του πληθυσµού, αλλά λόγω εθνικιστικών µύθων οι οποίοι
προκαλούνται από εξωτερικές δυνάµεις µε στόχο τον έλεγχο µέρους του εδάφους. Έτσι,
τίθεται το ερώτηµα: Η σύγκρουση προκαλεί το σχηµατισµό συνόρων ή το αντίστροφο;»
Η έκθεση φυσικά δεν θα δώσει άµεση απάντηση, ωστόσο το τι αποτυπώνουν οι καλλιτέχνες στη δουλειά τους φέρνει στην επιφάνεια στοιχεία, που αποτελούν µέρος του τοπίου,
η προσέλευση των οποίων είναι ασαφής. «Ο τόπος, συµπληρώνει η Drake, συντίθεται
από ένα µίγµα ιστορίας και κατάκτησης, πολιτιστικής µνήµης και µυθολογίας, πολιτικής
και εθνικής ταυτότητας, τοπίου και γεωγραφίας, µε τις αφηγήσεις των νικητών να αναγράφονται σε διάφορα σηµεία µε τη µορφή φυσικών και εφήµερων κατάλοιπων. Αποικιοκράτες, αυτοκρατορίες, δηµοκρατίες και δεσπότες, καθώς και αιφνίδιες καταστροφές—
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που σχεδιάστηκαν ακριβώς για να προκαλέσουν τα-
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ραχές—επιβάλλουν νέες τάξεις πραγµάτων και πυροδοτούν µετασχηµατισµούς
που σηµατοδοτούν µια περιοχή, αφήνοντας ένα πολιτιστικό κατάλοιπο. Τα
ξένα στοιχεία γίνονται αναπόσπαστο κοµµάτι του πολιτισµού και η προέλευσή
τους χάνεται µέσα στην οµίχλη της συλλογικής αµνησίας. Όµως, αν και η µνήµη είναι βραχεία, οι ρίζες της ιστορίας είναι βαθιές. Γι’ αυτό µνήµη και αµνησία, λογική και συναισθηµατισµός πηγαίνουν χέρι-χέρι, σχηµατίζοντας συχνά
µεροληπτικές ιστορικές αφηγήσεις. Παράλληλα, το ταραχώδες παρελθόν του
τόπου είναι πανταχού παρών, τα ίχνη του οποίου έρπουν µέσα στο συλλογικό
ασυνείδητο και συχνά εµφανίζονται µε τη µορφή εξτρεµισµού». Οι καλλιτέχνες,
λοιπόν, εστιάζουν σε πράγµατα που γίνονται µέρος της ταυτότητάς µας, πράγµατα που παίρνουµε µαζί µας όπου κι αν πάµε και πράγµατα που επιστρέφουν
στην προέλευσή τους σαν νυχτοπεταλούδες στο φως, χωρίς να αγνοούν πως
η νοσταλγία που ακολουθεί τον εκτοπισµό, η ροή της γλώσσας και του πολιτισµού, αποτελούν ένα ποτάµι που δεν µπορούµε να το σταµατήσουµε.
Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγµατοποιούνται στις 16 Φεβρουαρίου, στις 20:00.
∆ιάρκεια έως 14/4. Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο 10:00-21:00
Έφη Σαββίδη
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