
	
	 	 	

	

Διδάγματα και ευκαιρίες για τα όρια της Γυναικείας Ηγεσίας. 
 
Στην έκθεση ‘Notions of Female Leadership’ [Έννοιες της γυναικείας ηγεσίας], με την οποία 
συμμετέχει στην Art Athina,  η γκαλερί Δυο Χωριά παρουσιάζει νέα και πρόσφατα έργα 
τεσσάρων καλλιτεχνών – των Sunna Hansdottir, Caroline Larsen, Ηλιοδώρα Μαργέλλου και 
Selma Parlor. Η έκθεση αποτελείται από δέκα έργα, πίνακες και επιτοίχια γλυπτά, που 
διαπραγματεύονται τα όρια του μινιμαλισμού, της μετα-ζωγραφική αφαίρεσης και της 
παραδοσιακής απεικόνισης εικόνων νεκρής φύσης. Οι εικαστικοί με τις πολύ διαφορετικές 
προσεγγίσεις τους, επαναχρησιμοποιούν ιστορικές πρακτικές του μινιμαλισμού – ανάμεσα 
τους την επανάληψη και την γεωμετρία – με ανορθόδοξους τρόπους. Αφετηρία της έκθεσης 
‘Notions of Female Leadership’ ήταν τα πολλαπλά πρωτοσέλιδα των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης που κατέγραφαν τον δυσανάλογο αριθμό γυναικών ηγετών κρατών που 
αντιμετώπισαν με επιτυχία την πρώτη φάση της πανδημίας covid-19. Τα έργα των εικαστικών 
της έκθεσης στοχεύουν σε πολλαπλά πεδία, τόσο μεμονωμένα όσο και μέσω της 
αλληλεπίδρασης τους: συμβάλλουν πολιτικά στην αναγνώριση της συμβολής των γυναικών 
καλλιτεχνών, εναρμονίζονται με την απλότητα της φύσης και προβάλλουν τη μη-κραυγαλέα 
κομψότητα. 
  
  
-Η Sunna Hansdottir (γ. 1987, Σουηδία) δημιουργεί πίνακες ζωγραφικής με τη χρήση 
κλωστοϋφαντουργικών και τεχνικών πρακτικών. Μεγαλώνοντας μεταξύ της Σουηδίας και της 
Ισλανδίας, το μεγαλύτερο μέρος του έργων της εμπνέεται από φυσικά φαινόμενα, ενώ το 
πραγματικό της ενδιαφέρον έγκειται στις δυνατότητες που δημιουργούνται εικαστικά, όταν οι 
σύγχρονοι καλλιτέχνες εστιάζουν στην υλικότητα του καμβά. 
  
- Καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της η Caroline Larsen (γ.1980, Καναδάς) έχει 
αναπτύξει μία ζωγραφική πρακτική που αναθεωρεί τα συνήθη υλικά της αφηγηματικής 
ζωγραφικής. Η ζωγραφική της τεχνική έχει γλυπτικές αναφορές, δίνει έμφαση στην υφή του 
πίνακα και στη χρήση καλειδοσκοπικών χρωμάτων. 
  
- Καταλαμβάνοντας συνειδητά έναν ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στην αφαίρεση και στην 
αναπαράσταση η Ηλιοδώρα Μαργέλλου (γ.1985, Αμερική ) εξετάζει ζητήματα που 
διαπραγματεύονται τ’ ανθρώπινα συναισθήματα και τις αλληλεπιδράσεις τους.  Παρά την 
σχολαστική και πολύωρη καλλιτεχνική της πρακτική, η δουλειά της Μαργέλλου φαίνεται 
αβίαστη και αιθέρια. Τα έργα της προβάλλουν έντονα χρώμα και κεντήματα αποσκοπώντας 
να προκαλέσουν αυθόρμητα και «αφιλιτράριστα» συναισθήματα στον θεατή τους. Η δουλειά 
της Μαργέλλου αναφέρεται συχνά σε τοπία, φυσικά φαινόμενα και σχεδόν, παγανιστικά 
σκηνικά. Τα στοιχεία αυτά λειτουργούν ως μεταφορές για τις ανθρώπινες ψυχολογικές 
καταστάσεις και υποκινούν μία κατανόηση του ανθρώπινου ψυχισμού διαμέσω της γυμνής, 
απρόσκοπτης αλληλεπίδρασης με τη φύση. 
  
- Η Selma Parlour (γ. 1976, Νότιος Αφρική) δημιουργεί πολύ προσεκτικές δουλεμένες 
ελαιογραφίες τα ίχνη των οποίων δεν είναι εμφανή. Αντιθέτως οι αβρές επιφάνειες των 
έργων της κρύβουν την τεχνική της και δίνουν την εντύπωση ότι έχουν σχεδιαστεί ή τυπωθεί. 
Με την τεχνική της η εικαστικός προσφέρει ένα κύκνειο άσμα στην ιστορική αφαιρετική 
ζωγραφική και στον μινιμαλισμό καθώς τα επαναξιολογεί δημιουργώντας εξωγενείς 
συμβάσεις και από μία σύγχρονη προοπτική. Η Parlour είναι γνωστή για τις φωτεινές μονάδες, 
τις σκιασμένες ζώνες, τον διαγραμματικό χώρο και τις απτικές επιφάνειες των έργων της, 
καθώς και για την αφαιρετική ζωγραφική που φαίνεται ως φωτογραφική αποτύπωση ενός 
αφαιρετικού πίνακα. 
 



	
	 	 	

	

 
 
 

 
 

12 - 31 Οκτώβρη, 2020  
 

Για ραντεβού και FaceTime ξεναγήσεις επικοινωνήστε στο: 
 

sales@diohoria.com  
 

 

 
 
 
— Πληροφορίες έκθεσης 
 
Notions of Female Leadership:  
Sunna Hansdottir, Caroline Larsen, Iliodora 
Margellos, Selma Parlour 
12 Οκτωβρίου – 31 Οκτωβρίου, 2020 
 
 
 
 
Art Athina Virtual Tour 2020 
Δύο Χωριά Project Space Αθήνα και 
www.aavirtual.gr | Dio Horia 
15 Οκτωβρίου – 31 Οκτωβρίου, 2020 
 
 
 

 
Κατεβάστε υλικό για τον Τύπο εδώ: 
 
 

 
 
 
— Τρέχουσα εκθέση 
 
Sam Friedman: Island  
Ατομική Έκθεση 
Δύο Χωριά Project Space  
7 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου, 2020 
 
 
 
Δύο Χωριά Project Space Αθήνα  
Μαντζουράκη 16, 11524, Αθήνα 
Ωράριο: 
Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 - 19:00 
Σάββατο, 11:00 - 15:00 
Τηλ: +30 2106714827 
 
 
https://www.dropbox.com/sh/uk55l57
gumm4p54/AAD9M9VmcrNahGvKVXn
SZN1pa?dl=0 

 
 


