


ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΡΩΜΑΛΕΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΟΡΗ-ΘΑΥΜΑ

Εκπαιδευμένη από 
τον πατέρα της 

όπως και οι τρεις 
αδελφοί της, είναι  

η μόνη που 
απέκτησε φήμη.

ΦΩΣ

Εμπνέεται από 
τον διάσημο 

ζωγράφο 
Καραβάτζο, 

δεξιοτέχνη του 
κιαροσκούρο, 

που τον 
γνώρισε στο 
ατελιέ του 

πατέρα της.

ΣΕΛΦΙ

Γνωρίζουμε το πρόσωπό της 
γιατί η αυτοπροσωπογραφία 

της υπάρχει σε πολλούς 
πίνακες.

1ΑΓΩΝΑΣ
Ελευθερία 

δημιουργίας για 
τις γυναίκες

ΜΕΣΑ
Κρατάμε καμιά 

πενηνταριά 
αξιόλογους 

πίνακες.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ζωγράφος

Ιταλίδα

Γεννήθηκε στις  
8 Ιουλίου 1593

Πέθανε γύρω  
στα 1652

Ο πιο διάσημος πίνακας της Αρτε-
μισίας Τζεντιλέσκι παριστάνει την Ιουδίθ 
που αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη. Η βιβλική 
σκηνή ξεχωρίζει, λόγω του μεγέθους και 
του ρεαλισμού, απ’ όσα κάνουν οι σπά-
νιες γυναίκες ζωγράφοι της εποχής. Είναι 
η πρώτη που αποτολμά ένα ρωμαλέο 
στιλ, για να δείξει τη βία και να παρου-
σιάσει μεγάλες ηρωίδες της αρχαιότη-
τας. Είναι επίσης η πρώτη γυναίκα που 
έγινε δεκτή στην Ακαδημία των Τεχνών 
της Σχεδίασης της Φλωρεντίας. Γνωστή 
εν ζωή, πέφτει κατόπιν στη λήθη. Οι 
φεμινίστριες την ανακαλύπτουν ξανά τη 
δεκαετία του 1970.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Στα 18 της, η Αρτεμισία 
βιάζεται από τον Τάσι, 
συνεργάτη του πατέρα 
της. Ο τελευταίος κάνει 
μήνυση και ξεκινάει μια 
θρυλική δίκη, πολύ οδυ-
νηρή για τη νεαρή γυναίκα. 
Όμως εκείνη δικαιώνεται 
και ο Τάσι καταδικάζεται 
σε φυλακή και εξορία.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!
Κατά τη διάρκεια της 
δίκης, τη βασανίζουν για 
να σιγουρευτούν ότι δεν 
θα αναιρέσει την κατάθεσή 
της, συνηθισμένη πρακτική 
της εποχής. Ο δήμιος της 
σφίγγει τα δάχτυλα με σχοινί 
διακινδυνεύοντας να τα 
σπάσει. Η θαρραλέα Αρτε-
μισία βαστάει γερά.

«Όσο ζω, θέλω  
να διατηρήσω τον έλεγχο  

της ύπαρξής μου».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στα 19 της, 
βελτιώνει ήδη 

τους πίνακες του 
πατέρα της. Αλλά 

δεν μπορεί να 
μπει στη Σχολή 
Καλών Τεχνών. 

Απαγορεύεται στις 
γυναίκες, ακόμα κι 
αν ξεχειλίζουν από 

ταλέντο!

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΤΖΕΝΤΙΛΕΣΚΙ
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΡΙΑ

ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Η προτομή της 
με το κάπως 

ειρωνικό χαμόγελο 
τοποθετείται το 2016 

στο Κοινοβούλιο.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ως χήρα, μπορεί 
να εκδίδει 

βιβλία χωρίς τη 
συγκατάθεση  
του συζύγου 

της. Δεν 
ξαναπαντρεύεται 

ποτέ.

ΚΑΡΑΤΟΜΗΜΕΝΕΣ

Η Μαρία Αντουανέτα,  
η Λουσίλ Ντεμουλέν,  
η Μαντάμ Ρολάν… 

μπροστά στην 
γκιλοτίνα 

οι γυναίκες 
αντιμετωπίζονται 

σαν άντρες.

ΑΓΩΝΑΣ
Δικαιώματα 

των γυναικών, 
κατάργηση της 

δουλείας

ΜΕΣΑ
Γύρω στα 20 

θεατρικά έργα 
και πάνω από 50 
πολιτικά κείμενα 
(ομιλίες, άρθρα, 

αφίσες)

Στο αποκορύφωμα της Γαλλι-
κής Επανάστασης, ως απάντηση 
στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και του Πολίτη, η Ολυμπία 
ντε Γκουζ συντάσσει το 1791 τη Δια-
κήρυξη των δικαιωμάτων της γυναίκας 
και της πολίτισσας, όπου δηλώνει ότι 
οι γυναίκες πρέπει να είναι κοινω-
νικά, νομικά και πολιτικά ίσες με τους 
άντρες. «Η γυναίκα έχει το δικαίωμα 
να ανεβαίνει στο ικρίωμα, πρέπει να 
έχει εξίσου το δικαίωμα να ανεβαίνει 
και στο βήμα» λέει. Το κείμενο, που 
καταγγέλλει το γεγονός ότι η Επανά-
σταση αγνοεί τις γυναίκες, απορρίπτε-
ται από τη Συνέλευση, που αποτελείται 
αποκλειστικά από άντρες!

ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΝΤΕ ΓΚΟΥΖ

Η ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟΣ 

Τα θεατρικά της έργα αντα-
νακλούν τους αγώνες της 
για τις γυναίκες, το διαζύ-
γιο, το δικαίωμα στο ταμείο 
ανεργίας, την κατάργηση της 
δουλείας και της θανατικής 
ποινής. Δημιουργεί τον δικό 
της πλανόδιο θίασο, στον 
οποίο παίζει ο γιος της.

ΥΠΕΡ  
ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Μέσα από τα κείμενά της 
αγωνίζεται για την κατάρ-
γηση της δουλείας. Την εποχή 
εκείνη, η δουλεία είναι σημα-
ντική πηγή εισοδήματος για 
πολλές οικογένειες αστών 
και αριστοκρατών: δέχεται 
απειλές για τη ζωή της.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ

Συλλαμβάνεται 
για ένα 

κείμενο που 
δυσαρεστεί και 
καταδικάζεται 

σε θάνατο. 
Μπροστά στην 

γκιλοτίνα, 
αναφωνεί: 

«Παιδιά της 
πατρίδας, 

εκδικηθείτε τον 
θάνατό μου!».

ΒΙΟΣ 

ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Το Ολυμπία ντε 
Γκουζ είναι ένα 
γκράφικ νόβελ 
της Κατέλ και 
του Ζοζέ-Λουί 

Μποκέ, με 
βιογραφικά 
στοιχεία και 

ντοκουμέντα για 
την Ολυμπία και 
την εποχή της.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Συγγραφέας και 
διανοούμενη

Γαλλίδα

Γεννήθηκε στις 7 
Μαΐου 1748

Πέθανε στις 3 
Νοεμβρίου 1793




