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Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη

Μετά την έκθεση του Αντωνάκου, η γκαλερί CITRONNE, συνεχίζει την δεύτερη
καλοκαιρινή της περίοδο στον Πόρο με την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Μίνας
Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, 28 Ιουλίου – 22 Αυγούστου.
Οι πίνακες της Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη εκφράζουν μια έντονη
συναισθηματική προσέγγιση μηχανών και κατασκευών. Τα θέματα απεικονίζονται
πάνω στον καμβά αυθόρμητα, με μια δυναμική στη σύνθεση των χρωμάτων και
σε σχήματα που αλληλοσυμπληρώνονται. Η Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη
«ζωγραφίζει όπως ακριβώς αναπνέει, αισθάνεται, κινείται, σε μια διαρκή,
δημιουργική ένταση. Η γεμάτη σφρίγος χειρονομία της ζωγράφου δικαιώνεται μέχρι
και στο τελευταίο χιλιοστό της εικαστικής επιφανείας».
Oπως αναφέρει η καλλιτέχνης, «το ζητούμενο, όσον αφορά τη ζωγραφική μου
γλώσσα – λεξιλόγιο, είναι να σπάσω τα όρια, με στόχο την ελευθερία. Ελευθερία,
που πηγάζει από εσωτερική ανάγκη, και καταγράφεται στις επιφάνειες μου
παρεμβαίνοντας εικαστικά με κάθε τρόπο. ...Τα μεταλλικά μπράτσα των γερανών
– διαγώνια και κάθετα καθ’ ύψος ίχνη με παραπέμπουν σε χειρονομιακές χρωματικά
κατευθύνσεις άκρατης ελευθερίας και συγχρόνως μελέτης και σκέψης. Κάπου
συναντώνται το τυχαίο του ορίζοντα με το ηθελημένο και μελετημένο ίχνος
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του θέματος των γερανών. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Αντιθέτως με ωθεί μέσω
μιας δραματικής διαδικασίας και έντασης, σε ανάταση ψυχής – πρόκληση για
περαιτέρω».
Την επιμέλεια της έκθεσης της Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη έχει η Ντόρα
Ηλιοπούλου-Ρογκάν, Δρ. - Ιστορικός τέχνης – Τεχνοκριτικός.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο, 28 Ιουλίου στις 8:30 μμ στο
διατηρητέο κτίριο της Γκαλερί CITRONNE, στην παραλία στο λιμάνι του Πόρου.
Η επόμενη έκθεση στην Γκαλερί είναι του Μαρκ Χατζηπατέρα, 25 Αυγούστου – 23
Σεπτεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, αποτανθείτε στην Τατιάνα Σπινάρη, διευθύντρια της
Γκαλερί CITRONNE, τηλ 22980-22401, 6979-989684, info@citronne.com.
Το υλικό του δελτίου τύπου βρίσκεται στο http://www.citronne.com/press/Valyraki

