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Η έκθεση με τίτλο “Τέχνη γένους Θηλυκού”
παρουσιάζει ως θέμα της τη γυναίκα και τα
δικαιώματα της στη σύγχρονη κοινωνία. Σκοπός
της έκθεσης είναι να προβληθεί 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.
Η έκθεση πραγματοποιείται προκειμένου να
ευαισθητοποιηθεί περισσότερο το κοινό αλλά και
η καλλιτεχνική κοινότητα γύρω από αυτό το
ευαίσθητο θέμα. Σκοπός 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.

Εικαστική Επιμέλεια
Ελένη Αποστολοπούλου

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ:
ΑΛΙΚΗ ΑΜΥΡΑΛΗ
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

Αλίκη Αμυραλή

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

Γεννήθηκε το 1994 και κατοικεί
στην Πάτρα. Σπούδασε στο
Τμήμα Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, στη Φλώρινα με
ειδικότητα τη ζωγραφική.
(University of Western
Macedonia, Department of
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.

Μαριαλένα
Γεροδήμου

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

Η Μαριαλένα Γεροδήμου είναι
αυτοδίδακτη, με καλλιτεχνικές
ανησυχίες από μωρό. Της
αρέσει να δημιουργεί εικόνες με
κάθε λογής μέσο. Κατά κύριο
λόγο ζωγραφίζει με ακρυλικά
χρώματα αλλά και μικτές
τεχνικές. Προσφάτως
αποφάσισε να δείξει την τέχνη
της προς τον κόσμο μέσω
εκθέσεων και του Instagram
και θέλει πολύ να λαμβάνει
feedback από το κοινό. Η
ζωγραφική και η καλλιτεχνική
έκφραση είναι ένα αναγκαίο και
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής
της. Παίρνει έμπνευση από όλα
τα ερέθισμα που υπάρχουν
γύρω της και μέσα της. Ελπίζει
πάντα να δημιουργεί
συναισθήματα στον θεατή
καθώς καθετί που δημιουργεί
περιλαμβάνει ένα μέρος του
εαυτού της, του ψυχισμού της.
Αγαπά το τελικό αποτέλεσμα
και το φτιάχνει με την ψυχή της,
όπως και το παρόν έργο.

Venus
Ακρυλικό σε καμβά, 25 Χ 30 εκ.

The look of love
Ακρυλικό σε καμβά, 35 Χ 50 εκ.

Σωτήρης
Ηλιάδης

Woman in RED
Ακρυλικό σε καμβά, 25 Χ 30 εκ.

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.

Vilma I
Μικτή Τεχνική (Ακρυλικά, Μελάνια,
Μαρκαδόρος) σε καμβά, 90x70

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