
 

Τιμητική Διάκριση Βράβευση της Μίνας

Πα αθεοδώρου Βαλυράκη στο ο Διεθνές
Φεστιβάλ Μιλάνου
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Το ο Διεθνές Φεστιβάλ του Μιλάνου ου εγκαινιάστηκε στις
Νοεμβρίου ήταν φέτος αφιερωμένο στη Γυναίκα Αθλήτρια Γυναίκα Καλλιτέχνιδα

Η έναρξη του ου Διεθνούς Φεστιβάλ ραγματο οιήθηκε στο ιστορικό
στην λατεία του στο Μιλάνο τιμώντας σημαντικές διεθνείς γυναικείες ροσω ικότητες α ό
το χώρο των τεχνών και του αθλητισμού

Α ό το χώρο των τεχνών βραβεύτηκε η ελληνίδα Ζωγραφος Μίνα Πα αθεοδώρου Βαλυράκη και η

Ιταλίδα ιδρύτρια και ε ικεφαλής της αυτοκρατορίας της αγκόσμιας
βιομηχανίας μόδας και αρχιτεκτονικής ως ρόσω α ου έχουν ιδιαίτερα σημαντική ροσφορά στον
αθλητισμό



Η Μίνα Πα αθεοδώρου Βαλυράκη αρέλαβε α ό τα χέρια του ροέδρου του Φεστιβάλ
το τιμητικό βραβείο και το μετάλλιο ως διεθνή αναγνώριση

της φημισμένης ζωγράφου για την καλλιτεχνική της δημιουργία με θέματα τα σ ορ Η Μίνα

Πα αθεοδώρου έχει βραβευθεί ε ίσης ως γνωστόν με το Βραβείο Διεθνούς Ολυμ ιακής Ε ιτρο ής
και το Βραβείο

το και το α ό την Ακαδημία των ΗΠΑ

Το Νοέμβριο του στο ο είχαν αρουσιαστεί τα έργα της ελληνίδας ζωγράφου σε μια
μεγάλη αναδρομική έκθεση με τίτλο Η έκθεση ήταν αφιερωμένη στη διάσημη
θεματολογία της γύρω α ό τη μελέτη της στην κίνηση του ανθρώ ινου σώματος και κατ ε έκταση

του αθλητή καθως και τα θέματα ταχυτητος θεματολογία
Α ό τον χώρο του αθλητισμού τιμήθηκαν οι χρυσές ολυμ ιονίκες σύντροφος του
Προέδρου η χρυσή τενίστρια η ο οία έχει κερδίσει τίτλους στο τένις η

χρυσή ολυμ ιονίκης ξιφασκίας η χρυσή σκιέρ και η

χρυσή ολυμ ιονίκης το στην σκο οβολή Ε ίσης δόθηκαν βραβεία σε ροσω ικότητες της

διεθνούς τηλεόρασης ό ου φέτος τιμώμενη χώρα ήταν η Ρωσία με βράβευση στην τηλεο τική

Το μεγάλο της Τελετής Έναρξης ήταν η τιμητική αρουσία του θρύλου του αγκόσμιου
οδοσφαίρου της ε ονομαζόμενος ο ος βασιλιάς της Ρώμης ο ο οίος

αρέλαβε το βραβείο του Φεστιβάλ α ο τον ρόεδρο του φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ ξεκίνησε με την ροβολή του φιλμ αφιερωμένο στον θρύλο της
με ρωταγωνιστή τον ίδιο τον μεγάλο αθλητή σε σκηνοθεσία

Το βραβείο είχε α ονεμηθεί και στη δικής μας καλλιτέχνιδα Μίνα

Πα αθεοδώρου Βαλυράκη το για το καλλιτεχνικό της έργο στην Ολυμ ιάδα και
τους χειμερινούς Ολυμ ιακούς Αγώνες στο ΗΠΑ
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