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Η Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη έφτιαξε το εξώφυλλό μας
Στα έργα της Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, η αποτύπωση της πραγματικότητας εκφράζεται τόσο από το
σίγουρο σχέδιο, την δομημένη σύνθεση και την ένταση των χρωμάτων όσο και από τις ουσιαστικές αλήθειες
των θεμάτων και των αντικειμένων. Ανεξαρτήτως της θεματολογίας τους «Λιμάνια», «Γερανοί», «Καράβια»,
«Πόλη-Κίνηση», «Formula 1», «Αθλητές», «Δέντρα» τα έργα υπηρετούν στο σύνολό τους το τρίπτυχο, που
χαρακτηρίζει τη ζωγράφο: ύπαρξη-κίνηση-εξέλιξη.Φιλοξενήσαμε στο εξώφυλλο του τεύχους 491 της A.V. ένα
από τα έργα της σειράς «Αθλητές, Ολυμπιακοί Αγώνες» και μιλήσαμε μαζί της.
Ο τίτλος της αναδρομικής σου έκθεσης στη Σύρο είναι «Ταξίδια-Διασταυρώσεις». Που σε πάνε
αυτά τα «ταξίδια»; Ο προσδιορισμός και ορισμός της έκθεσης «Ταξίδια-διασταυρώσεις» εμπεριέχει
ακριβώς αυτό, την έννοια «Διασταυρώσεις προορισμών-διασταυρώσεις του εικαστικού θέματος αμιγώς,
διασταυρώσεις πολιτισμών», συναντήσεις-συμπτώσεις. Το μήνυμα είναι ευρύτερο και κατανοητό
φαντάζομαι. Τα έργα δεν είναι απλές «απεικονίσεις» αλλά καταγραφές καταστάσεων. Οι διασταυρώσεις των
υλικών στις γέφυρες και οι κάθετες των γερανών που με την κίνησή τους διασταυρώνονται, είναι για εμένα
πρόκληση για δημιουργία. Εδώ λοιπόν στην Πινακοθήκη των Κυκλάδων στο Παλιό Τελωνείο της Σύρου έχω
την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτές τις θεματικές σε συνδυασμό με τις μεταξύ τους «διασταυρώσειςταξίδια» σκηνοθετημένα με έναν συγκεκριμένο τρόπο παρουσίασης «Σαν σε σκοτεινή αίθουσα».

Γιατί στην Σύρο; Η Σύρος είναι αγαπημένος μου προορισμός, σημαντικών εμπνεύσεων στην πορεία του
έργου μου. Τα ιστορικά ναυπηγεία τα μελετώ, τα δουλεύω από την δεκαετία του ’90, τα έχω δείξει πολλές
φορές και πιστεύω ότι ήταν ώρα να έρθουν και στον χώρο τους «in situ», όπου γεννήθηκε και προέκυψε το
«ερέθισμα» και η «πρόκληση».
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Από πού αντλείς έμπνευση για τα έργα σου; Η έμπνευση έρχεται μέσα από εσωτερικές διεργασίες
που καταγράφονται στο υποσυνείδητο, όπου με το πρώτο ερέθισμα, συνειρμικά ξεπηδάει και σε ωθεί να
δημιουργήσεις. Αυτές οι καταγραφές μπορεί να προέρχονται από καθημερινά ερεθίσματα που έχουν να
κάνουν με το μέρος που βρίσκομαι κάθε φορά και το τι εισπράττω από το γύρω μου περιβάλλον
συγκινησιακά.
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Ποιο από τα έργα σου είναι το αγαπημένο σου και γιατί; Το κάθε έργο είχε ιδιαίτερη σημασία για
εμένα, αλλά είμαι πολύ δεμένη με τα πορτραίτα της δεκαετίας του ’80 εξαιρετικά αγαπημένων προσώπων
μου.
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Σε ποια γειτονιά της Αθήνας ζεις και ποια είναι τα τρία πράγματα που αγαπάς σε αυτήν; Ζω στο
Χολαργό μια γειτονιά που μεγάλωσα. Είχα την τύχη να παίζω σε κήπο, να περπατάω στους δρόμους της
και να μυρίζω την άνοιξη γιασεμιά. Και σήμερα αυτό που λατρεύω είναι ότι έχω την δυνατότητα να κάνω
βόλτες στους δρόμους και τα πεζοδρομημένα στενά με τις μονοκατοικίες ,τα λουλούδια στους φράχτες και
να φτάνω μέχρι το δασάκι και το πάρκο του Παπάγου. Το προνόμιο να έχω τα καλοκαιρινά σινεμά τριγύρω
μου, κάτι που ο Χολαργός διέθετε από τότε που ήμουνα παιδί,χειμερινους και θερινούς κινηματογράφους
που ως παιδιά μας συνοδευε η θρυλική γιαγιά μου. Μου αρέσει επίσης που από την ταράτσα μου βλέπω
περιμετρικά όλο το λεκανοπέδιο, από το Φάληρο μέχρι την Πεντέλη έχοντας δίπλα μου προστατευτικά
αυτόν τον υπέροχο Υμηττό που ακόμη δεσπόζει καταπράσινος.
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Με τι ασχολείσαι αυτή την περίοδο; Αυτή την περίοδο η αποκλειστική μου ασχολία είναι η προετοιμασία
της αναδρομικής μου έκθεσης στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, στην Σύρο στις 26/07. Απαιτεί πολύ
προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα, από το στήσιμο της έκθεσης σε τρισδιάστατη εικόνα μέχρι και την
επιμέλεια των φωτισμών που για εμένα έχουν βαρύνουσα σημασία.

http://www.athensvoice.gr/article/city-news-voices/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7/%…

5/8

7/19/2014

city news and voices - Η Μί να Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη έφτι αξε το εξώφυλλό μας | www.athensvoice.gr

Πες μας δυο λόγια για το έργο που έφτιαξες για το εξώφυλλο της Athens Voice. Έχοντας τάσεις
φυγής προς την θάλασσα και έχοντας μπροστά μου εικόνες του παρελθόντος μπροστά στο σπίτι μου στην
Ερέτρια,με τα παιδια να παλευουν με τον ανεμο πανω στα surf με τα πολύχρωμα πανιά τους ,προέκυψε η
σειρά με αυτά τα έργα.
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Τι σκέφτηκες όταν είδες το έργο σου τυπωμένο στο εξώφυλλο μιας εφημερίδας δρόμου που
κυκλοφορεί σε όλη την πόλη; Σκέφτηκα ότι αυτό το αθηναϊκό φύλλο θα ταξιδέψει από την πόλη σε
κάποια παραλία ,για να «διασταυρωθεί» με την πραγματική φιγούρα του surfer.
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Η Μίνα Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με καθηγητή τον Γιάννη Μόραλη και στη συνέχεια με υποτροφία του
ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο
της Φλωρεντίας. Από το 1983 εκθέτει στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ, ενώ συμμετέχει και σε διεθνείς
εκθέσεις. Έργα της βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, στο National Museum of Women in the Arts
στην Ουάσινγκτον, στο Ολυμπιακό Μουσείο της Λωζάνης, στο Μουσείο της Βαρκελώνης, στο κτίριο του ΟΗΕ
στη Νέα Υόρκη και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές. Στις 26/7 στις 21.00 εγκαινιάζεται στη Πινακοθήκη
Κυκλάδων στη Σύρο αναδρομική της έκθεση με τίτλο «Ταξίδια-Διασταυρώσεις». Μέχρι 27/8.
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