Ο Γεράσιμος Δανάλης στον Κορυδαλλό
Παρασκευή, 11 Μάρτίου 2011 01:00

Ελαιογραφίες σε μουσαμά με θέματα από τοπία και συνθέσεις εμπνευσμένα από την
ελληνική τοπιογραφία και την αρχαία ελληνική ιστορία και την μυθολογία περιλαμβάνονται
στα έργα ζωγραφικής του Γεράσιμου Δανάλη, που εκτίθενται στο χώρο Τέχνης Κ στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κορυδαλλού από τις 17 έως τις 31 Μαρτίου.
Τα έργα του
Δανάλη είναι αυτοτελή, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με τα έργα της
μοντέρνας ζωγραφικής, τόσο ως προς την θεματολογία τους, όσο και ως προς την φόρμα,
το σχέδιο, το χρώμα. Οι πίνακες του, μας αγγίζουν με την ευαισθησία της γραφής του και
την τολμηρότητα του χρώματός του. Κι όπως υποστηρίζει και ο ίδιος: «Η ζωγραφική είναι
μια διαρκής αναζήτηση και προσπάθεια έκφρασης και επικοινωνίας μέσα από το χρώμα, την
φόρμα και την σύνθεση. Οι τέχνες και ειδικότερα οι εικαστικές τέχνες έχουν την
δυνατότητα να εξελίσσονται μέσα τον χώρο και τον χρόνο».
Εγκαίνια: 17 Μαρτίου 2011 στις 8:00μμ. Διάρκεια έκθεσης: 17-31 Μαρτίου 2011.
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 6.00- 9.00μμ εκτός Σαββάτου, Κυριακής. Χώρος Τέχνης Κ,
1ος όροφος, τηλ. 210 4963914. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού, Γρ. Λαμπράκη &
Καρυταίνης 4.
Σύντομο βιογραφικό του καλλιτέχνη
Ο Γεράσιμος Δανάλης γεννήθηκε στον Πειραιά και ζει στον Κορυδαλλό. Σπούδασε στο
Πανεπιστήμιο του Πειραιά με ειδικότητα Οικονομολόγου. Από τα παιδικά του χρόνια
ασχολήθηκε με την ζωγραφική με υλικά από ξυλομπογιές, νεροχρώματα κ.ά. Από το 1984
μέχρι το 1988 παρακολούθησε μαθήματα εικαστικών τεχνών με δάσκαλο τον Θ. Πάντο.
Πραγματοποίησε εκθέσεις στην Ομάδα ‘Συν’, και στις αίθουσες τέχνης του Δήμου Πειραιά,
του Δήμου Αθηναίων, στο Χαιδάρι ‘8 Δυτικά’ και στον Κορυδαλλό. Τηλ. επικοινωνίας: 210
4962960, 6981302412.
Ελαιογραφίες σε μουσαμά με θέματα από τοπία και συνθέσεις εμπνευσμένα από
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την ελληνική τοπιογραφία και την αρχαία ελληνική ιστορία και την μυθολογία
περιλαμβάνονται στα έργα ζωγραφικής του Γεράσιμου Δανάλη, που εκτίθενται στο
χώρο Τέχνης Κ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κορυδαλλού από τις 17 έως τις
31 Μαρτίου.
Τα έργα του Δανάλη είναι αυτοτελή, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με τα
έργα της μοντέρνας ζωγραφικής, τόσο ως προς την θεματολογία τους, όσο και ως προς την
φόρμα, το σχέδιο, το χρώμα. Οι πίνακες του, μας αγγίζουν με την ευαισθησία της γραφής
του και την τολμηρότητα του χρώματός του. Κι όπως υποστηρίζει και ο ίδιος: «Η
ζωγραφική είναι μια διαρκής αναζήτηση και προσπάθεια έκφρασης και επικοινωνίας μέσα
από το χρώμα, την φόρμα και την σύνθεση. Οι τέχνες και ειδικότερα οι εικαστικές τέχνες
έχουν την δυνατότητα να εξελίσσονται μέσα τον χώρο και τον χρόνο».
Εγκαίνια: 17 Μαρτίου 2011 στις 8:00μμ. Διάρκεια έκθεσης: 17-31 Μαρτίου 2011. Ώρες
λειτουργίας: καθημερινά 6.00- 9.00μμ εκτός Σαββάτου, Κυριακής. Χώρος Τέχνης Κ, 1ος
όροφος, τηλ. 210 4963914. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού, Γρ. Λαμπράκη &
Καρυταίνης 4.
Σύντομο βιογραφικό του καλλιτέχνη
Ο Γεράσιμος Δανάλης γεννήθηκε στον Πειραιά και ζει στον Κορυδαλλό. Σπούδασε στο
Πανεπιστήμιο του Πειραιά με ειδικότητα Οικονομολόγου. Από τα παιδικά του χρόνια
ασχολήθηκε με την ζωγραφική με υλικά από ξυλομπογιές, νεροχρώματα κ.ά. Από το 1984
μέχρι το 1988 παρακολούθησε μαθήματα εικαστικών τεχνών με δάσκαλο τον Θ. Πάντο.
Πραγματοποίησε εκθέσεις στην Ομάδα ‘Συν’, και στις αίθουσες τέχνης του Δήμου Πειραιά,
του Δήμου Αθηναίων, στο Χαιδάρι ‘8 Δυτικά’ και στον Κορυδαλλό. Τηλ. επικοινωνίας: 210
4962960, 6981302412.
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