
                                                                                         

 
 
 

 
THEOREMA ART GALLERY 

Βρυξέλλες 
 

Δελτίο Τύπου 

Ατομική έκθεση ζωγραφικής 
 

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: MARE MONSTRUM 
 

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 
 

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, στις 18 :00, εγκαινιάζεται στην Αίθουσα Τέχνης Theorema (Βρυξέλλες) 

η ατομική έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας Γιαννακάκη με τον τίτλο «Mare Monstrum» και υπό την 

επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ελισάβετ Πλέσσα. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τηv 21η Δεκεμβρίου 

2016. 

 

Μετά την ομώνυμη και ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεσή της στην Γκαλερί Σκουφά της Αθήνας, η Μαρία 

Γιαννακάκη παρουσιάζει στην Αίθουσα Τέχνης Theorema, στις Βρυξέλλες, 20 έργα που δημιούργησε 

από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τις παραμονές της έκθεσης στο Βέλγιο, με θέμα την απόγνωση των 

ανθρώπων που βρίσκονται στο έλεος της θάλασσας – εκείνων που στην προσπάθεια να επιβιώσουν 

έρχονται αντιμέτωποι με τον υγρό θάνατο . Με αφετηρία δύο μνημειακές συνθέσεις του Ζερικώ και του 

Ντελακρουά που πραγματεύτηκαν το θέμα αυτό τον 19ο αιώνα, αλλά και το περίφημο έργο του Γύζη 

«Μετά την καταστροφή των Ψαρών», η Γιαννακάκη αποδίδει μέσα από τη ζωγραφική της την  εικόνα 

των προσφύγων στις λέμβους. Ο τίτλος της έκθεσης, mare nοstrum-mare monstrum, με το 

λογοπαίγνιο που δημιουργεί υπαινίσσεται  τη ζοφερή πραγματικότητα μιας θάλασσας που δεν 

αποτελεί πλέον την κάποτε μεγάλη και κοινή αγκαλιά της Μεσογείου. Η Μαρία Γιαννακάκη δεν επιχειρεί 

μια πολιτική ή ανθρωπιστική δήλωση με τα έργα της αυτά. Μέσα από την ίδια τη ζωγραφική πράξη  

κατορθώνει να προκαλέσει στον θεατή αισθητική συγκίνηση, η οποία έχει τη δύναμη να αλλάξει την 

οπτική του για τη, δυστυχώς, γνώριμη πια εικόνα των προσφύγων στο νερό. Τα παιδιά, βασικό 

στοιχείο της εικονογραφίας της χρόνια τώρα, η αγάπη της για το χαρτί και το μετάξι, η σινοϊαπωνική 

αίσθηση του γραφισμού και του διάκοσμου, και μαζί η δυτική ένταση της αυτονομίας του χρώματος, 

δημιουργούν εδώ συμπλέγματα ανθρώπινων μορφών που αιωρούνται σε ζωγραφικές θάλασσες 

από πρωσικό μπλε και διασώζονται σε αλουμινοκουβέρτες από φύλλo χρυσού  που καλύπτει την 

επιφάνεια των καμβάδων . Η Μαρία Γιαννακάκη αντιμάχεται την τραγικότητα του θέματος που 

πραγματεύεται αφιερώνοντας στον ανθρώπινο πόνο την ομορφιά της ζωγραφικής της. 

 

Στο πλαίσιο της έκθεσης έχει εκδοθεί πλήρως εικονογραφημένος, δίγλωσσος (ελλ-αγγλ) κατάλογος με 

την ευγενική χορηγία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). 

Ενισχύστε το επείγον έργο της Ύπατης Αρμοστείας σήμερα! www.unhcr.gr/how2help  

ALPHA BANK 101-00-2002055436 / IBAN: GR89 0140 1010 1010 0200 2055 436 

Επιβεβαίωση κατάθεσης: Τ: 210 6728430 / E: psfrgre@unhcr.org / F: 2106726417 

 
Εγκαίνια: Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, 18:00   
Διάρκεια έκθεσης: 10 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου 2016 

Αίθουσα Τέχνης Theorema,  RUE BERCkMANS 39,  B-1060 BRUXELLES  

T. & FAX :  +32(0)2/537.04.54      galerietheorema@skynet.be  www.theorema-artgallery.com 

Ωρες λειτουργίας :  Τετάρτη – Σάββατο,  11:00-18:00 
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