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Η έκθεση με τίτλο “Τέχνη γένους Θηλυκού”
παρουσιάζει ως θέμα της την γυναίκα και τα
δικαιώματα της στην σύγχρονη κοινωνία. Αυτό
που θέλουμε να προβληθεί από την έκθεση
είναι μια «αναγεννημένη» γυναίκα μέσα από τα
μάτια των καλλιτεχνών. Η έκθεση εξετάζει τον
τρόπο που η γυναίκα παλεύει για την θέση
που της αξίζει στην κοινωνία, τον τρόπο που
βιώνει τη βία και τη στέρηση των δικαιωμάτων
της, τα βλέμματα που δέχεται, αλλά και τον
τρόπο που η ίδια η τέχνη οφείλει να βοηθήσει
την γυναίκα προφέροντας της καταφύγιο.

Τα έργα αποπνέουν αυτήν τη νέα ματιά
απέναντι στη γυναίκα και στις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει στη σημερινή εποχή αλλά και
πιο συγκεκριμένα το πως είναι να είσαι
γυναίκα καλλιτέχνης στην Ελλάδα του σήμερα.

Η έκθεση πραγματοποιείται προκειμένου να
ευαισθητοποιηθεί περισσότερο το κοινό αλλά
και η καλλιτεχνική κοινότητα γύρω από αυτό
το ευαίσθητο θέμα. Σκοπός μας είναι ο
επισκέπτης μετά την επαφή του με τα έργα να
σκεφτεί αν όντως έχει αλλάξει ο τρόπος που
βλέπει τις γυναίκες, αλλά και κατά πόσο η
τέχνη οφείλει να βοηθήσει στην επίλυση
αυτού του προβλήματος.



Αλίκη Αμυραλή
Γεννήθηκε το 1994 και
κατοικεί στην Πάτρα.
Σπούδασε στο Τμήμα
Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, στη Φλώρινα με
ειδικότητα τη ζωγραφική. (
Universityof
WesternMacedonia,
Departmentof Fine Arts 2015 –
2020.)
Παρακολούθησε μαθήματα
κινηματογράφου,
φωτογραφίας , σκηνογραφίας
, χαρακτικής και γλυπτικής.
Έχει πάρει μέρος σε εκθέσεις
και projects στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό .
Κύρια ενδιαφέροντα της η
ζωγραφική και ο
κινηματογράφος.

Μοντέλο με χρώμα
Ακρυλικά και λάδι σε
μουσαμά, 120 Χ 50 εκ.



Ζάνα Βόσσου
Η Ζάνα Βόσσου είναι
απόφοιτη της σχολής Καλών
Τεχνών Φλώρινας. 
 Έχει συμμετάσχει σε πολλά
εργαστήρια και εκθέσεις.

Κολάζ
Χαρτί Fabriano 300gr,
κινέζικο μελάνι κόκκινο και
μαύρο



Μαριαλένα
Γεροδήμου
Η Μαριαλένα Γεροδήμου είναι
30 ετών. Απόφοιτος του
τμήματος Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και
Μουσειολογίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου. Από πολύ
μικρή ασχολείται με τη
δημιουργική έκφραση με
κάθε δυνατό μέσο. Από τη
ζωγραφική ως το θέατρο.
Είναι ο τρόπος της να
εκφράζεται και να εκδηλώνει
τα συναισθήματα της! Και έχει
έρθει η ώρα να το δείξει προς
τα έξω. 
Έχει εργαστεί κυρίως ως
υπάλληλος εξυπηρέτησης
πελατών καθώς υπάρχει η
ανάγκη του "προς το ζήν"
αλλά στόχος της είναι να
δραστηριοποιθει
δημιουργικά και να τα
συνδυάσει ίσως με
εκπαιδευτικά προγράμματα
που ταιριάζουν και με το
βασικό της πτυχίο! 

Woman's need
Ακρυλικά και modelling
paste, 35x50 εκ.



Mihaela
Constantin

Madona of pipes 
Λάδι σε καμβά, 120x100cm

The Siren from the  sewer
Λάδι σε καμβά, 150x100 cm

Τhe kneeing princess 
Mixed media, 118x64x53cm

Η Mihaela Constantin είναι
visual artist. Έχει βραβευτεί
δύο φορές και έχει
συμμετάσχει σε αρκετές
ομαδικές εικαστικές εκθέσεις.



Σωτήρης
Ηλιάδης
Ο Σωτήρης Ηλιάδης
γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι
αυτοδίδακτος ζωγράφος που
βασίζεται στην θέλησή του
για δημιουργία, μελετώντας
την Ιστορία της Τέχνης,
τα νέα ρεύματα, τα υλικά,
αλλά κυρίως στην πρακτική.
Πειραματίζεται με
διάφορα υλικά και τεχνικές.
 
Θεματολογικά, η ζωγραφική
του περιστρέφεται γύρω από
την ανθρώπινη μορφή
και τα τοπία
χρησιμοποιώντας κυρίως
ακρυλικά χρώματα σε καμβά
και παλιά
ξύλα.
 
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Venus
Ακρυλικό σε καμβά 25 Χ 30 εκ.

Woman in RED
Ακρυλικό σε καμβά 25 Χ 30 εκ.



Χρήστος
Καστρινάκης
Ο Χρήστος Καστρινάκης
γεννήθηκε και μεγάλωσε
στην Γερμανία. Σπούδασε
μουσική και είναι
τελειόφοιτος ΑΣΟΕΕ.
Είναι τριτοετής φοιτητής
εικαστικών στην ΑΣΚΤ, στο ΣΤ’
Εργαστήριο με τους Γ. Καζάζη,
Π. Σιάγκρη και Δ. Χανιώτη.

Breakfast
Μικτή Τεχνική (Ακρυλικά,
Μελάνια, Κολλάζ σε καμβά) 50 x
70 εκ.



Θεόδωρος
Κεμίδης
Η ενασχόλησή του με την
ζωγραφική άρχισε αρκετά
χρόνια νωρίτερα από την
εισαγωγή του στην Ακαδημία,
η οποία εξάλλου αποτέλεσε
συνειδητή επιλογή και στόχο
για την μελλοντική του
πορεία. Από την αποφοίτησή
του και έκτοτε, αλλά και
καθ’όλη την διάρκεια των
σπουδών του συμμετείχε σε
πληθώρα ομαδικών εκθέσεων
τόσο στην Ιταλία καθώς και
στην Ελλάδα. Αργότερα
διεξήγαγε και ατομικές
εκθέσεις. Η ενασχόλησή του
με την ζωγραφική επαφίεται
κυρίως πάνω σε σπουδές του
στο λάδι με απώτερο στόχο
την ρεαλιστική απεικόνιση
της σύγχρονης ελληνικής
υπαίθρου ως εναπομείνασας
μελλοντικής πολιτιστικής
κληρονομιάς. Επαγγελματικά
εργάστηκε στο παρελθόν στον
τομέα της εκπαίδευσης με
αρκετά έτη διδακτικής
εμπειρίας. Παράλληλα
ασχολήθηκε με διάφορους
τομείς των εικαστικών όπως
η αγιογραφία, σκίτσο,
σκηνογραφία, διακόσμηση,
καθώς πρόκειται περί μία
τέχνης πολύπλευρης που
παρέχει πολλά πεδία
ενασχόλησης και
δημιουργίας.Καλοκαιρινό ξύπνημα

Ραπιδογράφος σε χαρτί,
35x50εκ.

Ταξιδεύοντας
Χαρακτικό σε λινέλεουμ
30x40εκ.

Τσιγγάνικη Νύχτα
Λάδι σε καμβά, 60x100εκ.



Ευστρατία
Μαχαιρίδη
Η Ευστρατία Μαχαιρίδη (Ε.Μ)
είναι εκαστικός, που ζει και
εργάζεται στην Αθήνα.
Γεννήθηκε στην Αθήνα τον
Οκτώβριο του 1983 και
μεγάλωσε στην Ρόδο.
Τον Δεκέμβριο του 2014
εισήχθη στο Εικαστικό τμήμα
της Ανώτατης Σχολής Καλών
Τεχνών της Αθήνας από οπου
και αποφοίτησε τον Ιούνιο
του 2019 από το Ά Εργαστήριο
Χαρακτικής της ΑΣΚΤ, με
καθηγητή τον Γιάννη Γουρζή .
Η σπουδή της περιλαμβάνει
κλασσικές χαρακτικές
τεχνικές τόσο βαθυτυπικές
(οξυγραφία,μαύρη τεχνική,
ακουατίντα κ.α) , όσο και
υψιτυπικές (ξυλογραφία σε
πλάγιο, όρθιο ξύλο) . Για δύο
χρόνια παρακολούθησε το
Εργαστήριο Σκηνογραφίας της
ΑΣΚΤ με καθηγήτρια την Λίλη
Πεζανού , θεμελιώνοντας ένα
δημιουργικό δεσμό ανάμεσα
στα δυο αντικείμενα των
σπουδών της . 
Απασχολήθηκε ως ζωγράφος
στο Κατασκευαστικό τμήμα
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Είναι μέλος του Εικαστικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος και
της Ένωσης Ελλήνων
Χαρακτών.
Έχει συμμετάσχει σε
ομαδικές εκθέσεις , φεστιβάλ,
εκπαιδευτικά προγράμματα
και εικαστικές δράσεις σε
Ελλάδα και εξωτερικό.

Αναχώρηση
Ξυλογραφία, 12 Χ 13.5 εκ
(μήτρα) και 20 Χ 27εκ
(μέγεθος χαρτιού)



Ξανθή
Τουτουνζόγλου

BA & MA της Σχολής Καλών
Τεχνών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων 
Bsc του Τμήματος
Βιομηχανικής Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Πειραιώς 
Μέλος του Επιμελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

Μερόπη
Κάρβουνο σε διαφάνεια,
50x70 εκ.



Γεννήθηκε στην Αθήνα το
Γενάρη του 1951. Σπούδασε
γραφίστας σε ιδιωτική σχολή.
Δούλεψε σαν γραφίστας και
συντάκτης ύλης στην
εφημερίδα “Ριζοσπάστης.
Παράλληλα διατηρούσε
δημιουργικό γραφείο.
Απο το 2011 συμμετέχει στο
Ανοικτό Εργαστήριο
Χαρακτικής του Δήμου Αγίου
Ιωάννη Ρέντη - Νίκαιας Ε.Ε.Τ.Ε.
στο τμήμα της χαράκτιας
Ρένας Ανούση – Ηλία.

Στέλιος
Τσιμογιάννης

Αντιγόνη, Ανατροπή Ι
Χαρακτικό σε Λινόλεουμ, 14 Χ 19
εκ.

Αντιγόνη, Ανατροπή ΙΙ
Χαρακτικό σε Λινόλεουμ, 14 Χ 19
εκ.
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Εικαστική Επιμέλεια:
Ελένη Αποστολοπούλου

Οργάνωση & Επικοινωνία:
Culture365


