
 

                                                                                           
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ 
 

‘ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ’ 
 
 
 

  Στις 11 Απριλίου Σάββατο του Λαζάρου στον Εικαστικό Κύκλο της οδού Καρνεάδου 20 Κολωνάκι, 
γίνεται η πρώτη παρουσίαση των έργων της ζωγράφου: ‘Μυστικός Δείπνος’ – Αφιέρωμα στον 
Andrea Del Sarto, μελέτες των τελευταίων 2 χρόνων της ζωγράφου κατά τη διαμονή της στη 
Φλωρεντία. 
Η κίνηση, η αμεσότητα των πλάνων και το μεγαλείο των διαστάσεων του μεγάλου Αναγεννησιακού 
Φλωρεντινού καλλιτέχνη, ήταν το έναυσμα της ζωγράφου για τη μελέτη του Μυστικού Δείπνου του 
Andrea Del Sarto στο Μοναστήρι του San Salvi της Φλωρεντίας. 
 
  Η παρουσίαση εντάσσεται στα πλαίσια της έκθεσης με τίτλο ‘Μεταλλικές Αντανακλάσεις’, που 
παρουσιάζει  3 θεματικές ενότητες , τους ‘Γερανούς’, ‘F1 Race’ και ‘Traffic’ των μεγαλουπόλεων. 
  
 Τα 50 – 60 έργα θα εκτίθενται και στους 2 χώρους του Εικαστικού Κύκλου, στη Χαριλάου Τρικούπη 121 
και στην Καρνεάδου 20 στο Κολωνάκι μέχρι τις 18 Απριλίου. 
 
 Ο γνωστός Ιταλός τεχνοκριτικός Guiliano Serafini, μελετητής σύγχρονων Ελλήνων Καλλιτεχνών, που 
προλογίζει τον κατάλογο αναφέρει : 
«Η ζωγραφική της είναι χειρονομιακή και έχει πάντα μεγάλες διαστάσεις ακόμα κι όταν ο χώρος είναι 
περιορισμένος. Φαίνεται ότι στη δουλειά της  η Μίνα ‘στοχάζεται’ πάντα σε μεγάλη κλίμακα».  
 

  Ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός στο κείμενο του στον κατάλογου, με τίτλο ‘Χειρονομιακά’, τονίζει 
τη δύναμη του έργου της ζωγράφου με την εξής φράση: 
« Η δύναμη μαζί με την άριστη τεχνική της, η χρωματική πανδαισία των έργων της και συνάμα το πώς 
συντονίζει την κίνηση μέσα στην εγκάθετη ακινησία ενός πίνακα, με έκανε πάντα να διαπορώ για την 
‘έκρηξη του ροδιού’ που εμπεριέχεται μέσα στο DNA της ζωγράφου, και τέλος αυτό που μετρά σε κάθε 
καλλιτέχνη είναι η αναγνωρισιμότητά του  πριν διαβάσεις την υπογραφή. 
Τα έργα της Μίνας όπου κι αν τα δω, μαζί με άλλα ή μόνα τους, τα αναγνωρίζω από μακριά κι αυτή η 
‘αυθεντικότητα’ σε μια εποχή προσομοίωσης μετράει πολύ». 
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