
η πίσω όψη56

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΥΠΟΣ
Περισσότερες πληροφορίες στο e-tipos.com Παρασκευή  17 Αυγούστου 2007

Η ζωή μουA

  Γεννήθηκα στην Αθήνα 
και το σχολείο μου ήταν το 
Αρσάκειο Ψυχικού. Στις εισα-
γωγικές εξετάσεις για το Πολυ-
τεχνείο πέρασα 4η στην Ανω-
τάτη Σχολή Καλών Τεχνών και 
αγαπημένος δάσκαλος - καθη-
γητής ήταν ο μεγάλος Γιάννης 
Μόραλης.

  Τα χρόνια στη σχολή ήταν 
δημιουργικά και μαζί με τα 
χρόνια στη Φλωρεντία όπου 
έζησα για τις μεταπτυχιακές 
μου σπουδές τα θεωρώ τα ση-
μαντικότερα και ωραιότερα 
της ζωής μου, καθώς εκείνη 
την περίοδο παντρεύτηκα με 
τον τότε υπουργό Σήφη Βαλυ-
ράκη και απέκτησα τους δύο 
μου γιους. 

  Σταθμός στην καριέρα 
μου η συνεργασία μου με τη 
Lamborghini, όπου η εταιρία 
μού αναθέτει το μνημειακό έργο 
«La storia della Lamborghini 
- 35 anni» που κοσμεί το ερ-
γοστάσιο στη Modena. Ακο-
λουθούν οι συνεργασίες με τη 
Ferrari, οι εκθέσεις στο Monte 
Carlo και σε όλη την Ευρώπη.

    Η σημαντικότερη στιγμή 
της καριέρας μου ήταν η βρά-
βευσή μου από την Ακαδημία 
των Σπορ των ΗΠΑ ως Παγκό-
σμια Καλλιτέχνις για τα Σπορ 
μεταξύ καλλιτεχνών από 64 
χώρες και η ανάθεση της αφί-
σας για τους Χειμερινούς Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του 2002 στο 
Salt Lake City των ΗΠΑ.

Αυτό που βλέπω στην πίστα της Formula 1 την ώρα του αγώνα  
σε συνδυασμό με τις χρωματιστές κηλίδες, ακόμη και με τον εκκωφαντικό 
ήχο, μου δίνουν το ερέθισμα να τα καταγράψω εικαστικά’’

 Της ΛΕΝΔΙΑΝΝΑΣ ΑΛΑΤΙΝΗ
Τα τελευταία τρία χρόνια η Μίνα 
Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη την 
άνοιξη ζει στη Φλωρεντία όπου 
κάνει αμιγώς καθαρή ζωγραφική 
homage σε δύο μεγάλους καλλιτέ-
χνες της ιταλικής Αναγέννησης. Η 
τελευταία της θεματική που είδαμε 
στον Πόρο στην γκαλερί «Citronne» 
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, μιας 
και η περίοδος των «γερανών», 
των «λιμανιών» και των «πόλεων 
υπό κατασκευή» δεν έχει ακόμη 
εξαντληθεί. 
Τα αυτοκίνητα είναι το καλλιτε-
χνικό σας στίγμα. Πώς δημιουρ-
γείται σε μια γυναίκα η αγάπη για 
την ταχύτητα και τη Formula 1; 
Οσον αφορά την αίσθηση της τα-
χύτητας που αποπνέουν τα έργα 
μου, έχει να κάνει με τον τρόπο που 
κινούμαι η ίδια, που σκέφτομαι και 
εκφράζομαι. Σχετικά με τη F1 ως 
θεματολογία, άκρως ενδιαφέρουσα 
για μένα ήταν η αεροδυναμική της 
φόρμα. Αυτό που βλέπω στην πίστα 
την ώρα του αγώνα σε συνδυασμό 
με τις χρωματιστές κηλίδες, ακόμη 
και με τον εκκωφαντικό ήχο, μου δί-
νουν το ερέθισμα να τα καταγράψω 
εικαστικά.
Ο κύκλος «αυτοκίνητο» έχει κλεί-
σει; Στην τελευταία σας έκθεση 
είδαμε μεταξύ άλλων γερανούς 
και λιμάνια.
 Ο κύκλος «αυτοκίνητο» δεν θα 

κλείσει ποτέ στη δουλειά μου. Εί-
ναι ένας «οργανισμός» με ροή και 
ζωή. Θέλω να πω ότι οι κύκλοι της 
δημιουργίας δεν κλείνουν ποτέ. 
Δεν μπορείς να απαρνηθείς ό,τι 
έχεις ερευνήσει και αποτυπώσει 
με ίχνη, είναι η ίδια σου η ζωή που 
έχει να κάνει με το παλίμψηστο της 
μνήμης στην τέχνη. 
Ποια στιγμή ξεχωρίζετε στην 
καλλιτεχνική σας πορεία;
Οι στιγμές είναι πολλές. Οι καθο-
ριστικές ήταν η επιτυχία μου στις 
εισαγωγικές στο Πολυτεχνείο, η 
συνεργασία μου με τη Lamborghini 
στην Ιταλία και η ύψιστη η βρά-
βευσή μου στην Αμερική ως Πα-
γκόσμια Καλλιτέχνις για τα Σπορ 
από τη USA, πριν από τους Χειμε-
ρινούς Αγώνες του Salt Lake City 
το 2002. 
Τελικά στην Ελλάδα ένας καλ-
λιτέχνης για να γίνει ευρύτερα 
γνωστός πρέπει να στηρίζεται 

μόνο στο ταλέντο του ή στις κα-
λές δημόσιες σχέσεις;
Για να γίνει γνωστός ένας καλλιτέ-
χνης πρέπει να εργάζεται ασταμά-
τητα. 
Να δίνει αγώνες αγωνίας με τα τε-
λάρα του, το μυαλό του και τα συ-
ναισθήματά του. Οι δημόσιες σχέ-
σεις, αν δεν αξίζεις, ξεφουσκώνουν 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ολα 
ανάγονται στο μυαλό και την ικανό-
τητα· το αποτέλεσμα φαίνεται μόνο 

σε βάθος χρόνου.
Αυτήν την περίοδο «δουλεύετε» 
κάποια συγκεκριμένη σειρά έρ-
γων; Ποια είναι τα επόμενα σχέ-
διά σας;
 «Δουλεύω» – εργάζομαι και δημι-
ουργώ σε μόνιμη βάση. Δεν εγκα-
ταλείπω τα στούντιό μου στην 
Αθήνα και στην Ερέτρια. Η επαφή 
με τα ίδια μου τα έργα είναι πρό-
κληση και αντλώ έμπνευση για 
παρακάτω, από τη συνεχή επαφή 
με τα ίδια μου τα έργα, συνομιλώ 
μαζί τους. Σημαντικός επόμενος 
σταθμός η αναδρομική μου στο 
«Jintai Art Museum» του Πεκίνου 
με την ευκαιρία των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2008 και η δημιουργία 
των κοσμημάτων για την ποίηση 
της Αμερικανίδας ποιήτριας Maya 
Angelou.

lalatini@e-tipos.com
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«Ο κύκλος “αυτοκίνητο” δεν 
θα κλείσει ποτέ στη δουλειά 

μου. Είναι “οργανισμός”  
με ροή και ζωή»

Οι δημόσιες  σχέσεις,  
αν  δεν αξίζεις,  
ξεφουσκώνουν  

σε σύντομο  
χρονικό  διάστημα’’

“

Ζωγράφος

 «Αγώνες 
αγωνίας 

και δουλειά 
ασταμάτητα»
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