
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Τέχνη δεν έχει φύλο 

Ξενάγηση των στελεχών της ΓΓΙΦ στην έκθεση "ΕΚΕΙΝΕΣ - ELLES" 

 

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή 

Κούβελα, μαζί με στελέχη της ΓΓΙΦ και εκπροσώπους 

συνεργαζόμενων φορέων, πραγματοποίησαν ομαδική επίσκεψη στο 

Μουσείο Φρυσίρα, την Τετάρτη, 1/6/2016. Την υποδοχή και το 

καλωσόρισμα ανέλαβε ο ιδιοκτήτης του Μουσείου, κος Βλάσσης 

Φρυσίρας , ενώ ακολούθησε η εξαιρετική και εκτενής ξενάγηση από 

την κα Αναστασία – Τέσση Κανακάρη στην έκθεση "ΕΚΕΙΝΕΣ - 

ELLES". 

 

Η έκθεση αφορούσε στο έργο 67 γυναικών εικαστικών του 

δευτέρου μισού του εικοστού αιώνα. Με τα εν λόγω εκθέματα, οι 

άνθρωποι του Μουσείου θέλησαν να  αποτίσουν φόρο τιμής στις 

γυναίκες δημιουργούς, οι οποίες συνέβαλαν δυναμικά στη 

διαμόρφωση της σύγχρονης τέχνης , αποδεικνύοντας συνάμα ότι η τέχνη δεν έχει φύλο. 

 

Παράλληλα, η προβολή του έργου των γυναικών δημιουργών τεκμηριώνει την 

ηχηρή παρουσία τους στον χώρο των εικαστικών τεχνών, σηματοδοτεί την έξοδό τους από 

το περιθώριο και τη δυναμική διεκδίκηση μίας ισότιμης θέσης σε έναν ακόμη τομέα της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπου παραδοσιακά υπερτερεί η παρουσία των ανδρών. 

 

Με αφορμή την εν λόγω έκθεση, προκύπτει ότι οι γυναίκες εικαστικοί εμπνέονται 

συχνά από θέματα που συνδέονται άρρηκτα με την καθημερινότητά τους, όπως εκείνες τη 

βιώνουν στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής ή των συναναστροφών τους. Έτσι, από τις 

αναπαραστάσεις των εκθεμάτων απορρέει ότι αντλούν τη θεματολογία τους από διάφορα 

ζητήματα, τα οποία αποτελούν τεκμήρια  για την υφιστάμενη έμφυλη ανισότητα και 

απασχολούν ολοένα και περισσότερο το γυναικείο φύλο στις ημέρες μας.   

 

Ενδεικτικά, το φαινόμενο της διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων (trafficking), 

οι διάχυτες στερεοτυπικές αντιλήψεις, οι διακρίσεις βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού , 

η προκατάληψη και η κοινωνική κατακραυγή και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 

γεννητικών οργάνων, αποτελούν ορισμένες από τις θεματικές, που ενέπνευσαν το έργο των 

γυναικών εικαστικών. 

 

Η συγκεκριμένη επίσκεψη, εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο πεδίο του πολιτισμού και στις γενικότερες δράσεις 

της υπέρ της ανάδειξης του πολυσήμαντου προφίλ των γυναικείων προσωπικοτήτων. 

Άλλωστε, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων επιδιώκει διαχρονικά την προβολή 

πολιτιστικών συμβάντων, που αναδεικνύουν το δημιουργικό έργο των γυναικών μέσα από 

το ευρύτερο μωσαϊκό των τεχνών.  

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                         Το  Γραφείο Τύπου, 3/06/2016                                                                 

Τηλ 2131511102 

Ε-mail: gramggif@isotita.gr 


