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Η Η 
άγρια φύση είναι ύπαρξη, μέρος μιας κολοσσιαίας έκρη-άγρια φύση είναι ύπαρξη, μέρος μιας κολοσσιαίας έκρη-

ξης μεταξύ των άστρων, μεταξύ του ωκεανού και των ξης μεταξύ των άστρων, μεταξύ του ωκεανού και των 

ακτών του, ντελικάτες σταγόνες νερού στα κλαδιά, ένας ακτών του, ντελικάτες σταγόνες νερού στα κλαδιά, ένας 

ήχος, όλα άγνωστα. Είναι μια απρόβλεπτη δύναμη που λειτουργεί ήχος, όλα άγνωστα. Είναι μια απρόβλεπτη δύναμη που λειτουργεί 

σε τόσο ευρύ ρυθμό, που μπορούμε να βιώσουμε μόνο κομμάτια σε τόσο ευρύ ρυθμό, που μπορούμε να βιώσουμε μόνο κομμάτια 

αυτού του κοσμικού καλειδοσκόπιου. Η άγρια φύση δεν μπορεί να αυτού του κοσμικού καλειδοσκόπιου. Η άγρια φύση δεν μπορεί να 

ελεγχθεί. Έρχεται και φεύγει, κατά περίπτωση, επειδή έτσι είναι η ελεγχθεί. Έρχεται και φεύγει, κατά περίπτωση, επειδή έτσι είναι η 

φύση των πραγμάτων.φύση των πραγμάτων.

Οι έννοιες της κυριαρχίας επί της «εξωτικής φύσης» βρίσκεται Οι έννοιες της κυριαρχίας επί της «εξωτικής φύσης» βρίσκεται 

μέσα στο συλλογικό ασυνείδητο της ανθρωπότητας, από μια επο-μέσα στο συλλογικό ασυνείδητο της ανθρωπότητας, από μια επο-

χή όπου η συλλογή της ετερότητας ή η κυριαρχία πάνω στους χή όπου η συλλογή της ετερότητας ή η κυριαρχία πάνω στους 

απείθαρχους καθόριζε την αίσθηση δύναμης του κατακτητή στον απείθαρχους καθόριζε την αίσθηση δύναμης του κατακτητή στον 

κόσμο. Η υποδουλωτική επιθυμία να κυβερνήσουμε και ο βαθύς κόσμο. Η υποδουλωτική επιθυμία να κυβερνήσουμε και ο βαθύς 

φόβος της εγκατάλειψης έχει καταδικάσει την ανθρωπότητα να φόβος της εγκατάλειψης έχει καταδικάσει την ανθρωπότητα να 

πιστεύει ότι η ερημιά βρίσκεται έξω από εμάς, αντί μέσα μας. Εί-πιστεύει ότι η ερημιά βρίσκεται έξω από εμάς, αντί μέσα μας. Εί-

ναι προφανές παντού γύρω μας ότι ο κόσμος έχει καταλήξει στην ναι προφανές παντού γύρω μας ότι ο κόσμος έχει καταλήξει στην 

ομαλοποίηση του διαχωρισμού μεταξύ ανθρώπου και φύσης, την ομαλοποίηση του διαχωρισμού μεταξύ ανθρώπου και φύσης, την 

εμμονή στον έλεγχο και τον θάνατο της σχέσης μας με το άγνω-εμμονή στον έλεγχο και τον θάνατο της σχέσης μας με το άγνω-

στο. Ακριβώς αυτόν τον σπασμένο δεσμό μεταξύ των ανθρώπων στο. Ακριβώς αυτόν τον σπασμένο δεσμό μεταξύ των ανθρώπων 

και της άγριας φύσης, επιχειρεί να αποκαταστήσει η έκθεση της και της άγριας φύσης, επιχειρεί να αποκαταστήσει η έκθεση της 

Αλεξίας Ιμάνο Μαρούλη «Η Άγρια Ζωή και η Αδάμαστη Γυναίκα».Αλεξίας Ιμάνο Μαρούλη «Η Άγρια Ζωή και η Αδάμαστη Γυναίκα».

Ψάχνει, μέσα από τους πίνακές της, να αποδομήσει την κοινωνική Ψάχνει, μέσα από τους πίνακές της, να αποδομήσει την κοινωνική 

προδιάθεση για έλεγχο και κυριαρχία, αφηγούμενη τη δική της προδιάθεση για έλεγχο και κυριαρχία, αφηγούμενη τη δική της 

ζωή, οράματα, συναισθήματα και μια διευρυμένη συνείδηση του ζωή, οράματα, συναισθήματα και μια διευρυμένη συνείδηση του 

άμεσου περιβάλλοντός της. Ο πράσινος ωκεανός, χρώμα με την άμεσου περιβάλλοντός της. Ο πράσινος ωκεανός, χρώμα με την 

ένταση ενός δάσους, συνυπάρχει με χώμα και οστά. Κάτω από ένταση ενός δάσους, συνυπάρχει με χώμα και οστά. Κάτω από 

αυτό το χώμα ζουν αμέτρητα χρόνια εξέλιξης, από ζώα που φώ-αυτό το χώμα ζουν αμέτρητα χρόνια εξέλιξης, από ζώα που φώ-

λιασαν ή απλώς πέρασαν, πεσμένα δέντρα, φυτείες που αναπτύ-λιασαν ή απλώς πέρασαν, πεσμένα δέντρα, φυτείες που αναπτύ-

χθηκαν από αρχαίους πολιτισμούς ως τον κήπο που φύτεψε μια χθηκαν από αρχαίους πολιτισμούς ως τον κήπο που φύτεψε μια 

γιαγιά. Ο χρόνος και ο χώρος που κουβαλά ένα έδαφος είναι μια γιαγιά. Ο χρόνος και ο χώρος που κουβαλά ένα έδαφος είναι μια 

ιδέα που δεν μπορούμε να συλλάβουμε, την οποία όμως η Αλε-ιδέα που δεν μπορούμε να συλλάβουμε, την οποία όμως η Αλε-

ξία ανακαλεί αποσπασματικά, μνήμες μιας βαθιάς μοναξιάς και, ξία ανακαλεί αποσπασματικά, μνήμες μιας βαθιάς μοναξιάς και, 

ωστόσο, μ’ έναν αναμφισβήτητο δεσμό με την μέσα μας άγρια ωστόσο, μ’ έναν αναμφισβήτητο δεσμό με την μέσα μας άγρια 

φύση.φύση.

Αυτή η έκθεση είναι εμπνευσμένη και αφιερωμένη στη Γυναίκα Αυτή η έκθεση είναι εμπνευσμένη και αφιερωμένη στη Γυναίκα 

που υπέστη και υφίσταται κακομεταχείριση και παρανόηση υπό που υπέστη και υφίσταται κακομεταχείριση και παρανόηση υπό 

το πρίσμα των κοινωνικών κανόνων∙ όπου πρωταρχικός για τη συ-το πρίσμα των κοινωνικών κανόνων∙ όπου πρωταρχικός για τη συ-
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WW
ilderness is existence; part of a colossal explosion be-ilderness is existence; part of a colossal explosion be-

tween stars, between the ocean and its shores, deli-tween stars, between the ocean and its shores, deli-

cate drops of water on branches, a sound, everything cate drops of water on branches, a sound, everything 

unknown. It is an unforeseeable force that operates at a pace so unknown. It is an unforeseeable force that operates at a pace so 

large, we can only experience pieces of this cosmic kaleidoscope. large, we can only experience pieces of this cosmic kaleidoscope. 

Wilderness cannot be held. It comes and goes, when it does, be-Wilderness cannot be held. It comes and goes, when it does, be-

cause that is the way of things.cause that is the way of things.

Concepts of ruling ‘exotic nature’ lies within the collective uncon-Concepts of ruling ‘exotic nature’ lies within the collective uncon-

scious of humanity, from a time where collecting otherness or rul-scious of humanity, from a time where collecting otherness or rul-

ing over the unruly, defined its conquerors sense of power in the ing over the unruly, defined its conquerors sense of power in the 

world. The enslaving desire to rule and the profound fear of letting world. The enslaving desire to rule and the profound fear of letting 

go has condemned mankind to believing that wilderness is found go has condemned mankind to believing that wilderness is found 

outside of ourselves, rather than within. It is evident all around us, outside of ourselves, rather than within. It is evident all around us, 

that the world has grown to normalize the separation between hu-that the world has grown to normalize the separation between hu-

man and nature, its obsession to control and the death of our rela-man and nature, its obsession to control and the death of our rela-

tionship with the unknown. It is precisely this broken tie between tionship with the unknown. It is precisely this broken tie between 

people and the Wild, that Alexia Imano Marouli’s exhibition “Wild-people and the Wild, that Alexia Imano Marouli’s exhibition “Wild-

life and the Wild Woman”, attempts to bind.life and the Wild Woman”, attempts to bind.

She searches, through her paintings, to deconstruct societal She searches, through her paintings, to deconstruct societal 

pre-conditioning to control and dominance, recounting her own pre-conditioning to control and dominance, recounting her own 

life, visions, emotions and an expanded consciousness to her im-life, visions, emotions and an expanded consciousness to her im-

mediate surroundings. The green ocean, a color of the intensity mediate surroundings. The green ocean, a color of the intensity 

of a forest, coexists with dirt and bones. Below this dirt lives un-of a forest, coexists with dirt and bones. Below this dirt lives un-

countable years of evolution, of animals that nested or just passed countable years of evolution, of animals that nested or just passed 

by, by fallen trees, by groves planted by ancient civilizations or by by, by fallen trees, by groves planted by ancient civilizations or by 

the garden a grandmother planted. The time and space a ground the garden a grandmother planted. The time and space a ground 

carries is a notion we cannot hold, but which Alexia’s recalls in carries is a notion we cannot hold, but which Alexia’s recalls in 

fragments, memories of a profound solitude, and yet, an undenia-fragments, memories of a profound solitude, and yet, an undenia-

ble bond to the Wild within.ble bond to the Wild within.

This exhibition is inspired and dedicated to the Women who has This exhibition is inspired and dedicated to the Women who has 

been and still, is mistreated and misunderstood through the lens of been and still, is mistreated and misunderstood through the lens of 

societal norms; where paramount to her behavior is the rhythm of societal norms; where paramount to her behavior is the rhythm of 

economic speed, alluding to the phrase by Silvia Federici “our rela-economic speed, alluding to the phrase by Silvia Federici “our rela-

tionship to planetary rhythms and, to people’s sense of magic kills tionship to planetary rhythms and, to people’s sense of magic kills 

industry”. It is not coincidental that Wildlife and the Wild Woman industry”. It is not coincidental that Wildlife and the Wild Woman 

have similar reputations. Wolves, coyotes, bears and ‘uncontrolla-have similar reputations. Wolves, coyotes, bears and ‘uncontrolla-

ble’ women all share related archetypes to the unconscious of so-ble’ women all share related archetypes to the unconscious of so-

μπεριφορά της είναι ο ρυθμός της οικονομικής ταχύτητας, παρα-μπεριφορά της είναι ο ρυθμός της οικονομικής ταχύτητας, παρα-

πέμποντας στη φράση της Silvia Federici «η σχέση μας με τους πέμποντας στη φράση της Silvia Federici «η σχέση μας με τους 

πλανητικούς ρυθμούς και με την αίσθηση της μαγείας των ανθρώ-πλανητικούς ρυθμούς και με την αίσθηση της μαγείας των ανθρώ-

πων σκοτώνει τη βιομηχανία». Δεν είναι τυχαίο ότι η Άγρια Φύση πων σκοτώνει τη βιομηχανία». Δεν είναι τυχαίο ότι η Άγρια Φύση 

και η Αδάμαστη Γυναίκα έχουν παρόμοια φήμη. Λύκοι, τσακάλια, και η Αδάμαστη Γυναίκα έχουν παρόμοια φήμη. Λύκοι, τσακάλια, 

αρκούδες και «ανεξέλεγκτες» γυναίκες μοιράζονται από κοινού αρκούδες και «ανεξέλεγκτες» γυναίκες μοιράζονται από κοινού 

τα αρχέτυπα του ασυνείδητου της κοινωνίας: θανατηφόρα, επι-τα αρχέτυπα του ασυνείδητου της κοινωνίας: θανατηφόρα, επι-

κίνδυνα και αρπακτικά. Αρχέτυπα που προκαλούν φόβο και που η κίνδυνα και αρπακτικά. Αρχέτυπα που προκαλούν φόβο και που η 

ιστορία δείχνει ότι έχουν καταπολεμηθεί, φυλακισθεί, τιθασευθεί ιστορία δείχνει ότι έχουν καταπολεμηθεί, φυλακισθεί, τιθασευθεί 

και ενίοτε εντελώς εξαλειφθεί.και ενίοτε εντελώς εξαλειφθεί.

«Η Άγρια Ζωή και η Αδάμαστη Γυναίκα», είναι ένας χώρος για να «Η Άγρια Ζωή και η Αδάμαστη Γυναίκα», είναι ένας χώρος για να 

επανεπεξεργασθούμε μέσα μας την κακομεταχείριση της άγριας επανεπεξεργασθούμε μέσα μας την κακομεταχείριση της άγριας 

φύσης - μια συζήτηση που χρειάζεται στη βάση της φροντίδας φύσης - μια συζήτηση που χρειάζεται στη βάση της φροντίδας 

και της κοινότητας. Η Αλεξία Ιμάνο Μαρούλη θέτει ερωτήματα και της κοινότητας. Η Αλεξία Ιμάνο Μαρούλη θέτει ερωτήματα 

και αποκαλύπτει το συναισθηματικό ήθος που έχει δημιουργήσει και αποκαλύπτει το συναισθηματικό ήθος που έχει δημιουργήσει 

μέσα μας αυτό το αφήγημα, συνδέοντας τον θεατή με την αίσθη-μέσα μας αυτό το αφήγημα, συνδέοντας τον θεατή με την αίσθη-

ση της απώλειας, του φόβου, της μοναξιάς, του ανήκειν και πυ-ση της απώλειας, του φόβου, της μοναξιάς, του ανήκειν και πυ-

ροδοτώντας ένα υπαρξιακό δέος για κάτι πολύ μεγαλύτερο από ροδοτώντας ένα υπαρξιακό δέος για κάτι πολύ μεγαλύτερο από 

εμάς.εμάς.

Jessica Fertonani Cooke

Μετάφραση: Βασίλειος ΜαρούληςΜετάφραση: Βασίλειος Μαρούλης
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ciety: deadly, dangerous and predatory. Archetypes that provoke ciety: deadly, dangerous and predatory. Archetypes that provoke 

fear and that history shows, has been fought against, imprisoned, fear and that history shows, has been fought against, imprisoned, 

tamed and sometimes utterly eliminated.tamed and sometimes utterly eliminated.

“Wildlife and the Wild Woman”, is a space to re-elaborate within us “Wildlife and the Wild Woman”, is a space to re-elaborate within us 

the mishandling of the wild - a discussion needed on the basis of the mishandling of the wild - a discussion needed on the basis of 

care and community. Alexia Imano Marouli questions and reveals care and community. Alexia Imano Marouli questions and reveals 

the emotional ethos this scenario has created within us, connect-the emotional ethos this scenario has created within us, connect-

ing the viewer to their sense of loss, fear, loneliness, belonging ing the viewer to their sense of loss, fear, loneliness, belonging 

and sparking an existential wonderment of something much larger and sparking an existential wonderment of something much larger 

than ourselves.than ourselves.

Jessica Fertonani Cooke



8 9La loba, ξυλοχρώματα και μολύβι σε χαρτί / wood colors and pencil on paper, 55 x 71 cm, 2022



10 11Nesting, μολύβι σε χαρτί / pencil on paper, 50 x 70 cm, 2022
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14 15The moon, υαλογραφία και βιτρώ / glass painting and stained glass, 130 x 100 cm, 2023
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Αντλώντας έμπνευση από τη δουλειά της ψυχαναλύτριας και ακτι-Αντλώντας έμπνευση από τη δουλειά της ψυχαναλύτριας και ακτι-

βίστριας Clarissa Pinkola Estés, αυτή η έκθεση τιμά τη ψυχή της βίστριας Clarissa Pinkola Estés, αυτή η έκθεση τιμά τη ψυχή της 

Άγριας Γυναίκας, η οποία έχει παρεξηγηθεί, τιμωρηθεί και αφεθεί Άγριας Γυναίκας, η οποία έχει παρεξηγηθεί, τιμωρηθεί και αφεθεί 

σε λήθη, ακολουθώντας το μονοπάτι της φύσης και της άγριας σε λήθη, ακολουθώντας το μονοπάτι της φύσης και της άγριας 

ζωής. Οι μοίρες τους πλέκονται μαζί, δημιουργώντας την αρχή ζωής. Οι μοίρες τους πλέκονται μαζί, δημιουργώντας την αρχή 

ενός νήματος που παντρεύει μεταξύ άλλων τη σκιά με το φως, ενός νήματος που παντρεύει μεταξύ άλλων τη σκιά με το φως, 

τη γη με το νερό, το θύμα με τον θύτη, τη γυναίκα με τη γυναίκα. τη γη με το νερό, το θύμα με τον θύτη, τη γυναίκα με τη γυναίκα. 

Η Αλεξία Imano Μαρούλη κάνει μια θαρραλέα βουτιά μέσα στη Η Αλεξία Imano Μαρούλη κάνει μια θαρραλέα βουτιά μέσα στη 

ψυχή, κατασκευάζει τη δική της μοναδική συμβολική γλώσσα, και ψυχή, κατασκευάζει τη δική της μοναδική συμβολική γλώσσα, και 

μέσα από τη χρήση τεχνικών στις οποίες έχει διαπρέψει, επιτυγ-μέσα από τη χρήση τεχνικών στις οποίες έχει διαπρέψει, επιτυγ-

χάνει να ενσαρκώσει το άυλο. Το αποτέλεσμα είναι το δώρο της χάνει να ενσαρκώσει το άυλο. Το αποτέλεσμα είναι το δώρο της 

μνήμης, που τιμά ότι έχει πεθάνει, και ένα ξόρκι, που δοξάζει το μνήμης, που τιμά ότι έχει πεθάνει, και ένα ξόρκι, που δοξάζει το 

μέλλον.μέλλον.

Μαρκέλλα Srujan Σταμούλη
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Inspired by the work of Dr. Clarissa Pinkola Estés, this exhibition Inspired by the work of Dr. Clarissa Pinkola Estés, this exhibition 

honors the spirit of the Wild Woman, that which has been honors the spirit of the Wild Woman, that which has been 

misunderstood, punished and therefore abandoned in oblivion, misunderstood, punished and therefore abandoned in oblivion, 

following the path of nature and wildlife. Their fates are weaved following the path of nature and wildlife. Their fates are weaved 

together, marking the beginning of a thread that marries among together, marking the beginning of a thread that marries among 

others shadow and light, earth and water, prey and predator, others shadow and light, earth and water, prey and predator, 

woman and woman. Alexia Imano Marouli takes a bold dive inside woman and woman. Alexia Imano Marouli takes a bold dive inside 

the soul, crafts her unique symbolic language, and through the use the soul, crafts her unique symbolic language, and through the use 

of multiple techniques that she has mastered herself in achieves of multiple techniques that she has mastered herself in achieves 

to embody the intangible. The outcome, is a gift of memory, to embody the intangible. The outcome, is a gift of memory, 

honouring all that has died, and a spell casted to bless the future.honouring all that has died, and a spell casted to bless the future.

Μarkella Srujan Stamouli



24 25The world, υαλογραφία και βιτρώ / glass painting and stained glass, 130 x 90 cm, 2022



26 27The predator, υαλογραφία και βιτρώ / glass painting and stained glass, 130 x 100 cm, 2022
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30 31The predator, μολύβι σε χαρτί / pencil on paper, 38 x 46 cm, 2022



32 33Wilderness, ακρυλικά και λάδια σε καμβά / acrylics and oils on canvas, 140 x 100 cm, 2022
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36 37Rio abajo rio, ακρυλικά και λάδια σε καμβά / acrylics and oils on canvas, 140 x 210 cm, 2022
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I’ll meet you there, 13/21 χαρακτικό / engraving, 28 x 32 cm, 2022 To weave a relationship, πλεγμένα σχέδια με μολύβι σε χαρτί / braided designs in pencil on paper, 32 x 42 cm, 2022



46 47Κατερίνα, ακρυλικά και λάδια σε καμβά / acrylics and oils on canvas, 50 x 70 cm, 2022

Γιασεμί, σχέδιο με μόλυβδο επικολλημένο σε τζάμι και εκτύπωση σε χαρτί fine art / 

lead drawing pasted on glass and print on fine art paper, 33 x 40 cm, 2022



48 49Spiritual land, δεξιά και αριστερά: λάδια σε χαρτί / right and left: oils on paper, 40 x 130 cm, 2022                             κέντρο: 2/9 εκτύπωση σε fine art χαρτί / centre: 2/9 print on fine art paper, 130 x 90 cm 2022



50 51Solitude, ξυλοχρώματα και μολύβι σε χαρτί / wood colors and pencil on paper, 55 x 71 cm, 2022
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The Wild Woman’s Library

Η βΗ βιβλιοθήκη αυτή δημιουργήθηκε από οκτώ γυναίκες ιβλιοθήκη αυτή δημιουργήθηκε από οκτώ γυναίκες 

καλλιτέχνιδες από διάφορα σημεία του κόσμου των οποί-καλλιτέχνιδες από διάφορα σημεία του κόσμου των οποί-

ων η δουλειά πραγματεύεται την γυναίκα που αντιστέκε-ων η δουλειά πραγματεύεται την γυναίκα που αντιστέκε-

ται, που αμφισβητεί, που κατηγορείται, περιθωριοποιεί-ται, που αμφισβητεί, που κατηγορείται, περιθωριοποιεί-

ται και εν τέλει εξαφανίζεται μέσα από διαστρεβλωμένα ται και εν τέλει εξαφανίζεται μέσα από διαστρεβλωμένα 

πρότυπα, μύθους και ιστορικές ανακρίβειες. Αυτή η συλ-πρότυπα, μύθους και ιστορικές ανακρίβειες. Αυτή η συλ-

λογή βιβλίων που με προσοχή, αγάπη και σεβασμό δημι-λογή βιβλίων που με προσοχή, αγάπη και σεβασμό δημι-

ουργήσαμε τιμά την Ατίθαση Γυναίκα και την αποκαθιστά ουργήσαμε τιμά την Ατίθαση Γυναίκα και την αποκαθιστά 

στην πραγματική της μεγαλειώδη διάσταση.στην πραγματική της μεγαλειώδη διάσταση.

ThisThis library was created by eight women artists from  library was created by eight women artists from 

different parts of the world whose work deals with the different parts of the world whose work deals with the 

woman who resists and questions, who is accused and woman who resists and questions, who is accused and 

marginalized and finally disappears through distorted marginalized and finally disappears through distorted 

models, myths and historical inaccuracies. This book models, myths and historical inaccuracies. This book 

collection which we created with care, love and respect collection which we created with care, love and respect 

honors the Wild Woman and restores her to her true honors the Wild Woman and restores her to her true 

grandeur.grandeur.

TOO MUCH AND NOT THE MOOD, DURGA CHEW-BOSE

SISTER OUTSIDER, AUDRE LORDE, προτάσεις της  προτάσεις της 

Vasudhaa Narayanan

Η Vasudhaa ειναι φωτογράφος και συνιδρύτρια της Η Vasudhaa ειναι φωτογράφος και συνιδρύτρια της 

JAGAH Collective. Ζει και εργάζεται μεταξύ San Francisco, JAGAH Collective. Ζει και εργάζεται μεταξύ San Francisco, 

CA και Bangalore, Ινδία.CA και Bangalore, Ινδία.
http://www.vasudhaa.com

REVIVING OPHELIA, MARY PIPHER

OPHELIA’S MOM, NINA SHANDLER, προτάσεις της  προτάσεις της 

Chrys Roboras

Η δουλειά της Chrys αποτελείται από ζωγραφικά έργα Η δουλειά της Chrys αποτελείται από ζωγραφικά έργα 

όπου πρωταγωνιστούν ρεαλιστικές μορφές σε ημι-αφη-όπου πρωταγωνιστούν ρεαλιστικές μορφές σε ημι-αφη-

ρημένα τοπία. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.ρημένα τοπία. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
http://www.chrysroboras.com

EVA LUNA, ISABEL ALLENDE

THE DAYS OF ABANDOMENT, ELENA FERRANTE,  

προτάσεις της προτάσεις της Μαρκέλλας Srujan Σταμούλη

Η Srujan ειναι χορευτρια και παράλληλα ασχολείται με Η Srujan ειναι χορευτρια και παράλληλα ασχολείται με 

την δημιουργική γραφή. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.την δημιουργική γραφή. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
Instagram: @markella_stam 
https://instagram.com/markella_
stam?igshid=YmMyMTA2M2Y=

CALIBAN AND THE WITCH, SILVIA FEDERICI, 

πρόταση της πρόταση της Jessica Fertonani Cooke

Η Jessica είναι Βραζιλιάνα Mestiça γυναίκα και interdisci-Η Jessica είναι Βραζιλιάνα Mestiça γυναίκα και interdisci-

plinary performer. Ζει και εργάζεται στο São Paulo.plinary performer. Ζει και εργάζεται στο São Paulo.

https://jessicafertonanicooke.com

DEAR IJEAWELLE OR A FEMINIST MANIFESTO IN 

FIFTEEN SUGGESTIONS, CHIMAMANDA NGOZI 

ADICHIE, πρόταση της  πρόταση της Gígja Jónsdóttir

H Gígja είναι Ισλανδή performer και μουσικος. Ζει και ερ-H Gígja είναι Ισλανδή performer και μουσικος. Ζει και ερ-

γάζεται στο Reykjavík. γάζεται στο Reykjavík. 
https://www.gigjajonsdottir.com/home

ÁGUA VIVA, CLARICE LISPECTOR, πρόταση της 

Guta Galli

Η Guta ειναι Βραζιλιάνα καλλιτέχνης που ασχολείται με Η Guta ειναι Βραζιλιάνα καλλιτέχνης που ασχολείται με 

την performance, το βίντεο, τη φωτογραφία και τις εικα-την performance, το βίντεο, τη φωτογραφία και τις εικα-

στικές εγκαταστάσεις. Ζει και εργάζεται μεταξύ São Paulo στικές εγκαταστάσεις. Ζει και εργάζεται μεταξύ São Paulo 

και San Francisco, CA.και San Francisco, CA.
https://www.gutagalli.art

BRAIDING SWEETGRASS, ROBIN WALL KIMMERER,  

πρόταση της πρόταση της Lydia Daniller

Η Lydia ειναι φωτογράφος και κινηματογραφίστρια. Ζει Η Lydia ειναι φωτογράφος και κινηματογραφίστρια. Ζει 

και εργάζεται στο San Francisco, CAκαι εργάζεται στο San Francisco, CA
https://lydiadaniller.com

WOMEN WHO RUN WITH THE WOLVES, CLARISSA 
PINKOLA ESTES

FEMINA, JANINA RAMIREZ, προτάσεις της  προτάσεις της Αλεξίας 

Imano Μαρούλη

> > >
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Η Αλεξία Ιμάνο Μαρούλη σπούδασε καλές τέχνες στην Ευρώπη  σπούδασε καλές τέχνες στην Ευρώπη 

και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επικεντρώθηκε στη ζωγραφι-και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επικεντρώθηκε στη ζωγραφι-

κή και την τέχνη του βιτρό.  Στην Αθήνα σπούδασε ζωγραφική κή και την τέχνη του βιτρό.  Στην Αθήνα σπούδασε ζωγραφική 

στο Middlesex University of London με δάσκαλο τον Τάσο Μισού-στο Middlesex University of London με δάσκαλο τον Τάσο Μισού-

ρα και αποφοίτησε το 2013 με BA in Fine Arts and Technology. ρα και αποφοίτησε το 2013 με BA in Fine Arts and Technology. 

Έπειτα συνέχισε τις σπουδές της στο Σαν Φρανσίσκο και το San Έπειτα συνέχισε τις σπουδές της στο Σαν Φρανσίσκο και το San 

Francisco Art Institute όπου ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της Francisco Art Institute όπου ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της 

(MFA in Studio Art) το 2018. Στις Βρυξέλλες εκπαιδεύτηκε στο (MFA in Studio Art) το 2018. Στις Βρυξέλλες εκπαιδεύτηκε στο 

Centre Belge du vitrail Pierre Majerus και αργότερα σπούδασε στο Centre Belge du vitrail Pierre Majerus και αργότερα σπούδασε στο 

Institut de Peinture Décorative Van der Kelen Logelain, από όπου Institut de Peinture Décorative Van der Kelen Logelain, από όπου 

αποφοίτησε με άριστα και της απονεμήθηκε το αργυρό μετάλλιο. αποφοίτησε με άριστα και της απονεμήθηκε το αργυρό μετάλλιο. 

Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογες στην Ευρώπη και τις Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογες στην Ευρώπη και τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα ζει και εργάζεται μεταξύ Βρυξελλών Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα ζει και εργάζεται μεταξύ Βρυξελλών 

και Αθήνας.και Αθήνας.

Alexia Imano Marouli studied fine arts in Europe and the United  studied fine arts in Europe and the United 

States, where she focused her practice on painting and stained States, where she focused her practice on painting and stained 

glass. She holds a BA in Fine Arts and Technology from Middlesex glass. She holds a BA in Fine Arts and Technology from Middlesex 

University, where she studied painting next to Tassos Missouras University, where she studied painting next to Tassos Missouras 

and graduated in 2013. She was educated in San Francisco Art and graduated in 2013. She was educated in San Francisco Art 

Institute from where she acquired her Master of Fine Arts – Studio Institute from where she acquired her Master of Fine Arts – Studio 

Art (MFA.SA) in 2018. Later on Alexia moved to Brussels to be Art (MFA.SA) in 2018. Later on Alexia moved to Brussels to be 

trained in stained glass at the Centre Belge du vitrail Pierre Majerus trained in stained glass at the Centre Belge du vitrail Pierre Majerus 

and to study at the Institut de Peinture Décorative Van der Kelen and to study at the Institut de Peinture Décorative Van der Kelen 

Logelain, where she graduated with honors and was awarded the Logelain, where she graduated with honors and was awarded the 

silver medal. Works of hers are included in private collections silver medal. Works of hers are included in private collections 

in Europe and the United States. She currently lives and works in Europe and the United States. She currently lives and works 

between Brussels and Athens.between Brussels and Athens.
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