
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της 

Γυναίκας (8 Μάρτιου) , διοργανώνει την έκθεση με θέμα: «Γυναικεία Ματιά». 

Εννέα γυναίκες - μέλη της Λέσχης εκθέτουν στο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών 

«Θεατρίνη» από τις 11 έως τις 30 Μαρτίου 2022.  Στην έκθεση συμμετέχουν, με 27 

έργα τους, οι:  Άντα Αλεξίου, Πηνελόπη Γερμάνη, Ελένη Δαπόντα, Ρίτσα 

Καρασμάνογλου, Ελένη Κολώνη, Γεωργία Μαραϊδώνη, Σοφία Παπασταύρου, 

Ειρηάννα Πεκοπούλου - Γκολέτσου και Βασιλική Προβελεγγίου - Λεπίδα. 

 Η πραγματοποίηση της έκθεσης αυτής δεν έχει εορταστικό, αλλά συμβολικό, 

χαρακτήρα. Η υποστήριξη εκ μέρους της Λέσχης μας στην ανάδειξη της γυναικείας 

φωτογραφικής ματιάς, μέσω της πραγματοποίηση της έκθεσης αυτής,  είναι μια 

έμπρακτη και συμβολική κίνηση που συνάδει με το ουσιαστικό μήνυμα του 

εορτασμού αυτής της ημέρας.  Η καλλιτεχνική έκφραση των γυναικών δεν βρίσκει 

τον ανάλογο «χώρο» στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι.  Για αιώνες οι γυναίκες - 

δημιουργοί έχουν αγνοηθεί,  παραμεληθεί και γενικότερα αποθαρρυνθεί από τη 

δημόσια έκφραση της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας στον κόσμο της Τέχνης.  

 Επιπλέον, τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας , με τις καραντίνες και 

τους περιορισμούς, αναδείχθηκαν σοβαρά θέματα έμφυλης βίας παγκοσμίως και 

βέβαια στην πατρίδα μας. Μεγάλη ήταν η αύξηση  περιστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας,  με θύματα κυρίως γυναίκες και παιδιά . Κάθε δράση που 

αφορά στην υποστήριξη των γυναικών - με οποιονδήποτε τρόπο - συμβάλει στην 

αποδόμηση των υπαρχόντων στερεοτύπων γύρω από την γυναίκα.  

        Η Λέσχη μας στο πεδίο που την αφορά, την καλλιτεχνική δηλαδή έκφραση 

και δημιουργία μέσω της φωτογραφίας, με αυτήν τη δράση της βάζει ένα λιθαράκι 

έμπρακτα στην δημόσια υποστήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας των γυναικών - 

μελών της.  Φιλοδοξούμε η έκθεση αυτή στο μέλλον να αποτελέσει ένα σταθερό  

θεσμό, όχι μόνο για τη Λέσχη μας,  αλλά και για το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της 

περιοχής μας συνολικά. 

 Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 11 Μαρτίου 

2022, στις 7:30 μ.μ.  στο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών «Θεατρίνη» (Πλάτωνος 

20, Βόλος - Τηλέφωνο: 690 684 2332) και το ευχαριστούμε θερμά για τη χορηγία 

αφιλοκερδώς του εκθετηρίου του. Διάρκεια έκθεσης: 11 έως 30 Μαρτίου 2022 . 

Ώρες λειτουργίας εκθετηρίου: 10:00 π.μ. έως 02:00 π.μ.  

 


