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Έκθεση Μίνας Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη
Στο Ίδρυμα ΝΟΗΣΙΣ – Μουσείο Τεχνολογίας & Επιστημών
στη Θεσσαλονίκη.

«Στα Όρια της Ταχύτητας»
Η ομώνυμη έκθεση ζωγραφικής της Μίνας Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά έργα από την θεματική ενότητα «Αγωνιστικά
Αυτοκίνητα» και πραγματοποιείται με την ευκαιρία της έναρξης των προβολών της
ταινίας Στα Όρια της Ταχύτητας στο ΝΟΗΣΙΣ.
Η ταινία προβάλλεται στο Κοσμοθέατρο, με την μεγαλύτερη οθόνη (17μ x 23μ) στην
Ελλάδα, όπου με φόντο τον διάσημο αγώνα ταχύτητας της Ινδιανάπολης, ο θεατής
μυείται στον κόσμο των αγωνιστικών αυτοκινήτων, εμπειρία που μέχρι σήμερα ήταν
προνόμιο μόνο των οδηγών αγώνων. Παράλληλα γίνεται αναφορά στις εξελίξεις της
τεχνολογίας των αυτοκινήτων και στις εφαρμογές τους στην οδική ασφάλεια.
Η έκθεση αυτή παρουσιάζεται μετά τις μεγάλες εκθέσεις με θέμα την F1 στο Monaco
και στις εγκαταστάσεις της F1 στο Shakhir Tower του Bahrain, καθώς και στο
Ιταλικό Προξενείο στην Θεσσαλονίκη για τα «60 χρόνια Ferrari» και τις συνεργασίες
της με τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες.
Η ένταση των έργων έρχεται να συμπληρώσει τις εντυπώσεις του θεατή και τις
προσλαμβάνουσες εικόνες και καταστάσεις από την ταινία «Ινδιανάπολις – Αγώνες
Ταχύτητος», όπου ο θεατής μυείται στον κόσμο των αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Με την έκθεση αυτή ο θεατής καλείται να αντιληφθεί πόσο εικαστικό ενδιαφέρον
μπορούν να έχουν τα δρώμενα στην αγωνιστική πίστα για την καλλιτέχνιδα , από τις
ταχύτατα εναλλασσόμενες χρωματικές κηλίδες μέχρι τον εκκωφαντικό ήχο.
Θεματολογία που η Μίνα Βαλυράκη μελετάει και καταγράφει έτσι ώστε να
προκαλέσει τον θεατή να ενταχθεί στην ατμόσφαιρα αυτή και να συμμετάσχει στην
δράση.
Διάρκεια έκθεσης: 2 – 18 Νοεμβρίου 2007

