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Πλατεία Μαβίλη

Η περιπατητική ηχητική έκθεση 
“Ηχέτης Νους και Μνήμης Πόλος” 
είναι μια μη-υλική έκθεση που καλεί 
σε έναν βιωματικό περίπατο ηχητικής 
περιπλάνησης με τη χρήση κινητών 
συσκευών. H έκθεση εξερευνά τη σχέση 
του ήχου και της μνήμης ως συλλογικής 
και πολιτιστικής έκφρασης μέσα από 
την ηχητική τέχνη και την προφορική 
ιστορία.

Η έκθεση εξετάζει έννοιες όπως η 
προφορικότητα, η ηχητική μνήμη 
- μνημονική τέχνη και η τεχνική 
αναπαραγωγιμότητα, σε σύνδεση με 
την παράδοση και την οικοσοφία. 
Ποια είναι η ηχητική και μνημονική 
διάσταση της συλλογικής ανθρώπινης 
εμπειρίας; Πώς εκφράζεται ο ήχος ως 
ενοποιητικό στοιχείο παρελθόντος 
- παρόντος στο φαντασιακό μιας 
κοινότητας; Ακόμη, πώς ο νοητικός 
ήχος -ο ήχος που σκεφτόμαστε και 
ακούμε νοητικά- εγγράφεται και 
ερμηνεύεται αναμοχλεύοντας μνήμες 
και συναισθήματα;

The walking sound exhibition “Sonic 
Minds: Mnemonic Passages” is a non-
material exhibition that can be explored 
through free wandering along urban 
and natural paths with the use of a 
locative media mobile platform. The 
exhibition explores the relation of sound 
and memory as a collective and cultural 
expression, through sound art and oral 
history.

Sonic Minds examines concepts as 
orality, aural memaory and technical 
reproducibility, in connection to tradition 
and ecosophy. What are the sonic 
and mnemonic interpretations of the 
collective human experience? How is 
sound expressed as a connecting of 
past and present in the imaginary of a 
community? How is conceptual sound 
- the sound we hear in our thoughts 
- being recorded and interpreted by 
stirring up memories and emotions?

Sound as a means of recalling memory

Ο ήχος ως μέσο ανάκλησης της Μνήμης
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