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8 Μαρτίου 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
 

8 Μαρτίου 2021 

Η γκαλερί Θεώρημα τιμά την ημέρα της γυναίκας, τις γυναίκες, μητέρες, συζύγους, αδελφές, 

ερωμένες, δημιουργούς που αψήφησαν τις κοινωνικές και πατριαρχικές προκαταλήψεις και 

άφησαν το αποτύπωμά τους στην παγκόσμια εξέλιξη της ιστορίας και της Τέχνης. 

Ειδικά τιμούμε τη γυναίκα καλλιτέχνη, τη γυναίκα δημιουργό που πάλεψε και συνεχίζει να 

παλεύει για ίση μεταχείριση και αποδεικνύει πως η αξία της τέχνης δεν εξαρτάται από το φύλο 

του δημιουργού, είναι πανανθρώπινη.  

Τα πολλαπλά πρόσωπα της γυναίκας παρουσιάζονται μέσα από τα έργα της Μαρίας 

Γιαννακάκη με ιδιαίτερη ευαισθησία. Μια ευαισθησία και υψηλή αισθητική που ελπίζουμε πως 

θα πάει τον κόσμο λίγο πιο μπροστά. 

Κλεοπάτρα Λιακοπούλου 

 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των έργων παρακαλώ επικοινωνήστε με 

την γκαλερί στη διεύθυνση info@theorema-artgallery.com. 

  



 

 

 

8 Mars 

Journée internationale des femmes 

 

8 mars 2021 

La Galerie Theorema rend hommage à la Journée de la femme; aux femmes, aux mères, 

aux épouses, aux sœurs, aux maîtresses, aux créatrices qui ont défié les préjugés sociaux et 

patriarcaux et ont laissé leur empreinte sur l'évolution mondiale de l'histoire et de l'art. 

En particulier, nous rendons hommage à la femme artiste, à la créatrice qui s'est battue et 

qui continue de se battre pour l'égalité de traitement et prouve que la valeur de l'art ne 

dépend pas du sexe du créateur ; elle est universelle. 

Les visages multiples de la femme sont présentés à travers les œuvres de Maria Giannakaki 

avec une sensibilité particulière. Une sensibilité et une haute esthétique qui, nous l'espérons, 

feront le monde progresser un peu plus. 

Kleopatra Liakopoulou 

 

 

Pour plus d'informations sur la disponibilité des œuvres, veuillez contacter la galerie à 

l'adresse info@theorema-artgallery.com.   



 

  

Waiting for the Covid19  |  2020 

Μελάνι κάρβουνο και ακρυλικό 

σε χαρτί Fabriano, 70 x 100 εκ. 



 

 

 

 

 

 

  

  

Woman in love  |  2020 

κάρβουνο και παστέλ 

σε χαρτί, 36 x 28 εκ.   



 

  

Lovers under the stars  |  2019 

ακρυλικό σε μουσαμά, 

70 x100 εκ. 



 

  

Μητέρα  |  2019 

mixed media on canvas, 

55 x 85 εκ. 



 

  

Γυναίκα με παπούτσια  |  2001 

70 x100 εκ. 



 

  

Yellow mules  |  2001 

ink and pastel on rice paper, 

100 x 100 cm 



 

  

Το σημάδι  |  2019 

ακρυλικό σε μουσαμά, 

80 x 120 εκ. 



 

  

Κήπος  ΙΙ  |  2010 

Ακουαρέλα και μελάνι σε 

ρυζόχαρτο, 100 x 150 εκ. 



 

 

  

Η κίτρινη ραπτομηχανή | 2010 

Ακουαρέλα και μελάνι σε 

ρυζόχαρτο, 80 x 80 εκ. 



 

 

 

 

 

  

Φίλες | 2010 

Μελάνι και κάρβουνο σε 

κινέζικο χαρτί, 80 x 80 εκ. 



 

 

  

Χωρίς τίτλο  |  2016 

φύλλο χρυσού και ακρυλικό σε 

καμβά επικολλημένο σε ξύλο, 

20 x 20 εκ. 

 

Untitled  |  2016 

gold leaf and acrylic on 

canvas mounted on wood, 

20 x 20 cm 



 

 

 

  

Θάλασσα ελπίδας  |  2016 

φύλλο χρυσού και ακρυλικό σε 

καμβά επικολλημένο σε ξύλο, 

16,5x16,5 εκ. 

 

Sea of Hope  |  2016 

gold leaf and acrylic on 

canvas mounted on wood, 

16.5 x 16.5 cm 



 

  

Χωρίς τίτλο  |  2016 

μεικτή τεχνική σε χαρτί 

μαρουφλαρισμένο σε καμβά, 

30 x 24 εκ. 

 

Untitled  |  2016 

mixed media on paper 

mounted on canvas, 

30 x 24 cm 



 

  

Χωρίς τίτλο  |  2016 

μεικτή τεχνική σε χαρτί 

μαρουφλαρισμένο σε καμβά, 

30 x 24 εκ. 

 

Untitled  |  2016 

mixed media on paper 

mounted on canvas, 

30 x 24 cm 



 

 

 

Μαρία Γιαννακάκη 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και φοίτησε στην Α.Σ.Κ.Τ. (1977-1982), όπου σπούδασε 

ζωγραφική με τον Π. Τέτση και ψηφιδωτό με τον Γ. Κολέφα. 

Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κίνα (Ακαδημία Καλών Τεχνών της Hangzhou, 1983-1985) 

με κρατική υποτροφία, ειδικευόμενη στις τεχνικές της παραδοσιακής κινεζικής ζωγραφικής και 

στην καλλιγραφία. 

Η πρώτη της ατομική έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο (1986, Beijing Artists’ Gallery). 

Παράλληλα με τη ζωγραφική εικονογραφεί εκδόσεις και σχεδιάζει εξώφυλλα βιβλίων. 

Από το 1985 μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος σε σημαντικό αριθμό ομαδικών εκθέσεων στην 

Ελλάδα, στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στο 

Λουξεμβούργο, στη Σουηδία, στην Πορτογαλία, στην Αίγυπτο, στην Ινδία, στην Κίνα, κ.ά. 

 

 

 

 

www.theorema-artgallery.com 


