
Το σπίτι, σε παράθεση µε µια σειρά επεξεργασµένων φωτογραφιών µου, παλιών 
κατεστραµµένων σπιτιών της Κυπαρισσίας Μεσσηνίας, απ᾽όπου κατάγοµαι. Κάθε σπίτι εχει τη 
δική του ιστορία, γνωστή σε µένα από περιγραφές της γιαγιάς µου. Η τρισδιάστατη κατασκευή 
δοµείται από τη Σχέση / Σχάση: Από τη µία, η παγκοσµιοποίηση και ένας τρόπος αντίληψης 
των πραγµάτων που χαρακτηρίζει όσους γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στην Ελλάδα της 
δεκαετίας του 1980 και από την άλλη, η ιστορία που κρύβεται πίσω από µια καρφωµένη ξύλινη 
πόρτα κάποιας επαρχιακής κατοικίας όπου µεγάλωσαν οι γονείς µας, µια πόρτα που παραµένει 
ερµητικά κλειστή. Δύο όροι, σε διαρκή εναλλαγή. (Ελεάννα Μαρτίνου) 

Κείµενο & Επιµέλεια Δώρας Βασιλάκου: 

Reform σηµαίνει τροποποίηση / διόρθωση / αναµόρφωση. ReForm Memory σηµαίνει να 
δώσεις νέα µορφή στη µνήµη. Reform σηµαίνει παράλληλα και συµµορφώνοµαι. Έχει να 
κάνει µε την υπακοή. Η έκθεση παραπέµπει σε ένα ιδιότυπο αναµορφωτήριο µνήµης 
(Reform School Memory). Το κεντρικό σκεπτικό της έκθεσης προέκυψε µέσα από την 
παρατήρηση της έννοιας της µνήµης και της λήθης, και τις διαστάσεις που λαµβάνει στη 
σύγχρονη ζωή. Σηµείο εκκίνησης θεµατολογικά, στάθηκε η διττή λειτουργία της µνήµης και 
λήθης, από την µία στην υποχρεωτική λήθη της damnatiomemoriae , και από την άλλη στην 
επιλεκτική λήθη του νέου Ψηφιακού Δικαιώµατος στη Λήθη. H φράση damnatiomemoriae 
προέρχεται από την λατινική γλώσσα και µεταφράζεται στα Ελληνικά ως «καταδίκη της 
µνήµης» (damnation of memory). 

Εµφανίστηκε σαν κρατική πράξη λογοκρισίας για πρώτη φορά στη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία 
και αποτελεί την επίσηµη κύρωση της πολιτείας, µε σκοπό τη διαγραφή από την συλλογική / 
ιστορική µνήµη, πολιτών που στάθηκαν είτε προδότες, είτε σπίλωσαν µε τις πράξεις τους, 
την τιµή της πόλης. Στα πλαίσια αυτής της πρακτικής, Ρωµαίοι αυτοκράτορες κατέβαλλαν 
οποιαδήποτε προσπάθεια χρειαζόταν προκειµένου να εξαφανιστούν όλα τα στοιχεία του 
παρελθόντος, που αποδείκνυαν την ύπαρξη του κάθε τιµωρηµένου. Απαγορεύονταν 
οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο του σαν να µην είχε υπάρξει ποτέ, και επιβάλλονταν 
κατά αυτόν τον τρόπο µία «αναγκαστική λήθη» σε έναν ολόκληρο λαό, εξυπηρετώντας 
προπαγανδιστικούς σκοπούς. 

Τον Μάιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εισήγαγε για πρώτη φορά, τον όρο Δικαίωµα 
στη Λήθη (right to be forgotten). Σύµφωνα µε αυτόν, όλοι οι χρήστες του διαδικτύου έχουν 
δικαίωµα να ζητούν από την Google την επιλεκτική διαγραφή των δεδοµένων (data) του 
ιστορικού τους και να γίνει έτσι µία προσπάθεια να ελέγξουν οι ίδιοι τα αποτελέσµατα των 
αναζητήσεων που τους αφορούν. Η νοµική κατοχύρωση της λήθης στο χώρο του διαδικτύου 
θα αποτελέσει αναµφίβολα µία απόφαση- σταθµό για την διαχείριση του παρελθόντος αλλά 
και για την έννοια της ιδιωτικότητας (privacy) στη σύγχρονη ζωή. 

Εκκινώντας από την αναγκαστική λήθη της damnatiomemoriae και την επιλεκτική λήθη του 
Ψηφιακού Δικαιώµατος στη Λήθη, οι εννέα νέοι εικαστικοί έρχονται αντιµέτωποι µε 
ζητήµατα παρέµβασης στη µνήµη και λήθη, τρόπους προσέγγισης και διαχείρισης της 
ιστορικής µνήµης και αναστοχασµού του παρελθόντος .  
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