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ην Τρίτη 25 Μαϊου στην γκαλερί «7»
εγκαινιάζεται η έκθεση – εγκατάσταση της
Άρτεμης Αλκαλάη με θέμα τ ο Σ π ί τ ι, η οποία είναι
η 15η ατομική της.
Τ ο Σ π ί τ ι : ζωγραφιά όλων των παιδιών και όνειρο
κάθε ανθρώπου , σύμβολο ευτυχίας , ασφάλειας και
θαλπωρής….Οι μνήμες του μετανάστη, του εξόριστου,
του άστεγου.
Μια σειρά από προσόψεις σπιτιών εγκαθίστανται
στον εσωτερικό χώρο της γκαλερί μετατρέποντάς τον
αυτόματα σε εξωτερικό. Σπίτια υφαντά, κεντημένα,
ζωγραφισμένα, ανάγλυφα, ψηφιακά, ανακαλούν
μνήμες από το παρελθόν και το παρόν, από την
παιδική ηλικία μέχρι την ώριμη ….

Έκθεση Κεραμικής του Γιώργου Βαβάτση στο Μ
art Space, 6 Μαΐου 2010.

Gallery
Μια έκθεση ζωγραφικής με οικολογικό στίγμα.

Χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά, τεχνικές και
μορφές, γνώριμες πια απ΄ όλη την εικαστική της
διαδρομή, η Άρτεμις Αλκαλάη μας αποκαλύπτει αλλά
ταυτόχρονα μας κρύβει τα δρώμενα στον εσωτερικό
χώρο του κάθε σπιτιού- κατασκευής, αφήνοντάς τα
στην δική της ερμηνευτική διάθεση.

Στην πορεία της αυτή,αφομοιώνει και επεξεργάζεται στοιχεία από την παραδοσιακή
τέχνη,παρακολουθεί τα δυτικά εικαστικά διδάγματα,πειραματίζεται με τα νέα μέσα,
καταλήγοντας σε ένα καθαρά προσωπικό ιδίωμα.
Εγκαίνια έκθεσης: Τρίτη 25 Μαΐου, 20.00- 22.00.
Διάρκεια έκθεσης: 25 Μαΐου- 19 Ιουνίου 2010.
Ώρες λειτουργίας: Τετ. Σάβ.: 11.00-15.00, Τρ. Πεμ. Παρ.: 11.00-14.00 και 18.00-21.00.
Info: Άρτεμις Αλκαλάη "Σπίτι: μία εγκατάσταση", γκαλερί «7», Ζαλοκώστα 7& Κριεζώτου,
210-3612050, gallery7@hol.gr .
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Ημερομηνία:
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Την Τρίτη 25 Μαϊου στην γκαλερί «7» εγκαινιάζεται η έκθεση – εγκατάσταση της Άρτεμης
Αλκαλάη με θέμα τ ο Σ π ί τ ι, η οποία είναι η 15η ατομική της.
Τ ο Σ π ί τ ι : ζωγραφιά όλων των παιδιών και όνειρο κάθε ανθρώπου , σύμβολο ευτυχίας ,
ασφάλειας και θαλπωρής….Οι μνήμες του μετανάστη, του εξόριστου, του άστεγου.
Μια σειρά από προσόψεις σπιτιών εγκαθίστανται στον εσωτερικό χώρο της γκαλερί
μετατρέποντάς τον αυτόματα σε εξωτερικό. Σπίτια υφαντά, κεντημένα, ζωγραφισμένα,
ανάγλυφα, ψηφιακά, ανακαλούν μνήμες από το παρελθόν και το παρόν, από την παιδική
ηλικία μέχρι την ώριμη ….
Χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά, τεχνικές και μορφές, γνώριμες πια απ΄ όλη την εικαστική
της διαδρομή, η Άρτεμις Αλκαλάη μας αποκαλύπτει αλλά ταυτόχρονα μας κρύβει τα
δρώμενα στον εσωτερικό χώρο του κάθε σπιτιού- κατασκευής, αφήνοντάς τα στην δική της
ερμηνευτική διάθεση.
Στην πορεία της αυτή,αφομοιώνει και επεξεργάζεται στοιχεία από την παραδοσιακή
τέχνη,παρακολουθεί τα δυτικά εικαστικά διδάγματα,πειραματίζεται με τα νέα μέσα,
καταλήγοντας σε ένα καθαρά προσωπικό ιδίωμα.
Εγκαίνια έκθεσης: Τρίτη 25 Μαΐου, 20.00- 22.00.
Διάρκεια έκθεσης: 25 Μαΐου- 19 Ιουνίου 2010.
Ώρες λειτουργίας: Τετ. Σάβ.: 11.00-15.00, Τρ. Πεμ. Παρ.: 11.00-14.00 και 18.00-21.00.
Info: Άρτεμις Αλκαλάη "Σπίτι: μία εγκατάσταση", γκαλερί «7», Ζαλοκώστα 7& Κριεζώτου,
210-3612050, gallery7@hol.gr [1] .
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