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Art of 
Noise!

ΑυΤΟΝ ΤΟΝ ΟκΤΩΒΡΙΟ η 
ΠΟλυΒΡΑΒΕυΒΕΝη ζΩΓΡΑΦΟΣ 

μΙΝΑ  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟυ-ΒΑλυΡΑκη 
κΑΝΕΙ μΙΑ ΣΤΑΣη ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΤηΣ «ΤΑΞΙΔΙ» ΣΤη ΘΕΣΣΑλΟΝΙκη 
ΞΑΝΑΣυΣΤηΝΟΝΤΑΣ μΑΣ ΤηΝ ΠΟλη 

ΑΠΟ ΤηΝ ΑΡΧη!
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
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Ν αι, η Ελλάδα έχει ακόμη και σήμερα εξαγώ-
γιμα «προϊόντα»! Η Μίνα Παπαθεοδώρου 
-Βαλυράκη παραμένει ένα από τα πλέον δυνα-

τά χαρτιά της Τέχνης, αφού οι διακρίσεις, οι διεθνείς 
εκθέσεις και τα βραβεία που έχει αποσπάσει στην 
«κούρσα» της καριέρας της μας κάνουν να χαμογελά-
με λίγο παραπάνω ως Έλληνες. Highlights; Sport Artist 
of the year 2002 στις Ηνωμένες Πολιτείες, official 
artist της Lamborghini Automobili, κάτοχος του 
βραβείου «Guirlande d’ Honeur» από τον Πρόεδρο 
της ιταλικής δημοκρατίας και φυσικά μια θέση στην 
dream team του σχεδιαστικού group της Ferrari και 
της Formula 1. Όσοι την γνωρίζουν στις εκθέσεις της, 
συναντούν μια πολύ λαμπερή persona που δε θυμίζει 
σε τίποτα την κλισέ εικόνα του καλλιτέχνη που περι-
φέρεται σαν σκυθρωπή φιγούρα στο χώρο. Όσοι πά-
λι την παρακολουθούν στο εργαστήριό της, βλέπουν 
μια γυναίκα δοσμένη 100% στην Τέχνη της και απο-
φασισμένη να περάσει μερόνυχτα ολόκληρα με μόνη 
της συντροφιά τα πινέλα και τα λάδια. Διακριτική πα-
ρουσία όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό του βουλευ-
τή του κυβερνώντος κόμματος Σήφη Βαλυράκη, προ-
τιμά να μένει αφοσιωμένη στην προσωπική της δια-
δρομή και να μην ενδίδει στις πολιτικές «σειρήνες». 
Σύζυγος, μητέρα του Γιάννη και του Αλέξανδρου, γυ-
ναίκα της εποχής της και πάνω απ’ όλα μια Ελληνίδα 
που συνεχίζει να μας κάνει υπεφήφανους όταν όλοι 
γύρω μας μιλούν για την τρόικα. Η Μελίνα της είχε 
μεγάλη αδυναμία. Οι έλληνες διεθνείς ανέκαθεν μπο-
ρούσαν να καταλάβουν καλύτερα ο ένας τον άλλον.  
Διαβάζοντας κανείς το βιογραφικό σας αντιλαμβάνε-
ται αμέσως πως είστε μια αέναη «γεννήτρια» Τέχνης, 
με αμέτρητες εκθέσεις σε Ελλάδα κι εξωτερικό.  
Τι είναι αυτό που σας διατηρεί συνεχώς σε εγρήγορ-
ση; Συνεχώς προσπαθώ να ξεπερνάω τα όριά μου. Το 
«never give up» είναι  συνώνυμο με τη φύση μου.
Τέσσερα χρόνια μετά την παρουσίαση του έργου σας 
στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Μακεδονι-
κό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης επιστρέφετε στη Θεσ-
σαλονίκη με την έκθεση «City Reflections».Τι έχει με-
σολαβήσει μέσα σας από το 2006; Η νοσταλγία να επι-
στρέψω σ’ έναν τόπο που τόσο με έχει εμπνεύσει και 
η καλή συνεργασία που έχει προκύψει με την Gallery 
Artion ήταν η αφορμή και η πρόκληση να το σκεφτώ 
για άλλη μια φορά και να υλοποιήσω αυτή την πρότα-
ση της Σίας και Χριστίνας Μανωλάκη.
Η έκθεσή σας πραγματεύεται τις αντανακλάσεις στο 
λιμάνι, στους δρόμους της πόλης αλλά και στους αν-
θρώπους που ζουν την καθημερινότητα της Θεσσα-
λονίκης. Πώς σας φαίνεται η πόλη σήμερα; Η πόλη 
και σήμερα αλλά και από πάντα αποπνέει μια ποίηση 
συνυφασμένη μέσα από την ιστορία της, την παλαιό-
τερη και τη σύγχρονη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη 
ανθρωπομετρική, η κίνηση, το λιμάνι της υπέροχο γε-
μάτο ενέργεια. Με άλλα λόγια, έχει χαρακτήρα, δεν εί-
ναι απρόσωπη. Με πολλά σημεία αναφοράς, με ερεθί-
σματα για τον καλλιτέχνη. Κάτι που δεν ισχύει πια για 
την Αθήνα, την πόλη που ζω.
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Σε τι βαθμό επηρεάζει τη δουλειά σας η παρούσα οικονο-
μική κρίση; Είναι ευκαιρία για να υψωθεί η φωνή του καλ-
λιτέχνη ή για να σιωπήσει; Είναι θέμα συνείδησης και πο-
λιτισμού.
Είστε διάσημη για τις συνεργασίες σας με κορυφαίες αυ-
τοκινητοβιομηχανίες. Τι μπορεί να νιώθει κανείς στο τιμό-
νι μιας Lamborghini; Η αισθητική έχει να κάνει με το σχε-
διασμό.
Κάνοντας έναν γενικότερο απολογισμό, έχουμε σήμερα 
στην Ελλάδα καλλιτεχνική συνήδειση ως λαός; Ο λαός έχει 
πάντα αλάνθαστο ένστικτο και αισθητήριο. Στα πρότυπα και 
στη καθοδήγηση βρίσκεται το έλλειμμα και το λάθος.
Με αφορμή το θόρυβο που προκάλεσαν οι πρόσφατες δη-
λώσεις του ζωγράφου Κώστα Τσόκλη περί βιασμού, είστε 
υπέρ του απυρόβλητου της Τέχνης σχετικά με το θέμα του 
σεξ ή πρέπει να υπάρχουν και όρια; Ο «βιασμός» δεν εί-
ναι ερωτική πράξη, ο βιασμός είναι πράξη βίας. Κάθε τι που 
έχει να κάνει με τη βία με βρίσκει αντίθετη.
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας για το αύριο; Το τέ-
λος, ο θάνατος ή η κακή πορεία, η διαδικασία προς το θάνα-
το. Ίσως γι’ αυτό στα έργα μου πάντα υπάρχει η υποψία ή η 
υπόνοια του «non finito», όρος της αναγέννησης, κάτι που 
σε προκαλεί κάποια στιγμή να το πας παραπέρα.
Σας έχει περάσει από το μυαλό να εμπλακείτε στην πολιτι-
κή, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε στο Υπουργείο Πολι-
τισμού; Είναι καθαρά κάτι έξω από μένα.
Έχετε στο σπίτι σας βραβεία και τιμητικές διακρίσεις που 
θα ονειρευόταν κάθε φοιτητής της Σχολής Καλών Τεχνών. 
Με τι τα ανταλλάσσετε; Δε θα τα άλλαζα με τίποτα γιατί εί-
ναι σηματοδοτήσεις της ζωής μου.
Ο Πικάσσο είχε πει κάποτε πως κάθε μορφή Τέχνης είναι 
αρχικά μια μορφή καταστροφής. Θα αναγεννηθούμε μέσα 
από τις στάχτες μας λοιπόν; Καταστρέφεις κάποτε κάτι για 
να προκύψει κάτι άλλο. Στην Τέχνη η αγωνία αυτοκαταστρο-
φής του καλλιτέχνη επέρχεται από την πάλη και τον αγώ-
να  για το φως, την ελευθερία, τη λύτρωση, αυτό που εσείς 
ονομάζεται «αναγέννηση». G

Η έκθεση της Μίνας 
Παπαθεοδώρου 

Βαλυράκη με τίτλο 
"City Reflections"-

«Αντανακλάσεις της 
πόλης» παρουσιάζεται 

από 22/10 στην 
gallery Artion της 

Θεσσαλονίκης.

To ατελιέ στην Ερέτρεια


