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Συνέντευξη με την ζωγπάυο Μαπία Βλασεπού 

 
 
Καιεζπέξα Μαξία θαη επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ πξνζπκία ζνπ λα απαληήζεηο ζηηο 

εξωηήζεηο καο. Μαο άξεζε πνιύ ε δνπιεηά ζνπ – ηδηαίηεξα ηα ρξώκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνείο. 

 

1. Πνπ ζπνύδαζεο δωγξαθηθή; 

Οη θύξηεο ζπνπδέο κνπ είλαη ζηα Οηθνλνκηθά όπωο θαη ην θπξίωο επάγγεικά κνπ, ηε 

δωγξαθηθή όκωο ηελ θνπβαινύζα πάληα κε θάπνην ηξόπν κνπ κέζα κνπ. Κάπνηα 

ζηηγκή παξαθνινύζεζα ζεκηλάξηα δωγξαθηθήο κε θαζεγήηξηα ηε Βάζω 

Μπαϊξαθηάξε ε νπνία κε ηνλ ηξόπν ηεο θαη ηελ επηκνλή ηεο κε νδήγεζε ζην λα βξώ 

ην δηθό κνπ ηξόπν θαη ζηύι δωγξαθηθήο. Έθηνηε έρω παξαθνινπζήζεη ζεηξά 

ζεκηλαξίωλ ζε δηάθνξνπο θνξείο θαη νινθιήξωζα ηηο ζπνπδέο κνπ ζηελ Δζωηεξηθή 

Αξρηηεθηνληθή θαη δηαθόζκεζε. Αξηζκνί θαη ρξώκαηα είλαη νη αγάπεο κνπ. 
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2. Τη ζνπ αξέζεη λα δωγξαθίδεηο;  

Χωξίο λα ην ζθεθηώ ζα ζνπ πω ινπινύδηα!!! Τν θάζε ινπινύδη γηα εκέλα είλαη θαη 

έλα ζπλαίζζεκα, κηα ζηηγκή έλαο έξωηαο έλαο πόλνο, κηα ιύπε. Αλ ηα δεηο από θνληά 

ζα δεηο κηα δπλακηθή ζε απηά θαη κηα επαηζζεζία απεξίγξαπηε. Μεηά ηα ινπινύδηα 

αγαπώ λα δωγξαθίδω αγαπεκέλα κνπ πξόζωπα, ηα πνξηξηέηα ηνπο, αλζξώπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο έρω δήζεη θαη κνηξαζηεί πξάγκαηα αιιά θπξίωο ζηηγκέο αγάπεο. 

 

3. Γηαηί ρξεζηκνπνηείο έληνλα ρξώκαηα; 

Γηαηί ηα έληνλα ρξώκαηα γηα εκέλα είλαη ε ίδηα ε δωή θαη κέζα από απηά πεξηγξάθω 

ηνλ ηξόπν πνπ αηζζάλνκαη θαη πξνζπαζώ λα κηιήζω κέζα από απηά θαη λα πεξάζω 

κελύκαηα. 

 

4. Τη ζε θάλεη λα ζέιεηο λα δωγξαθίζεηο; 

Η αλάγθε λα νλεηξεύνκαη θαη λα ειπίδω αιιά θαη ε αλάγθε ηεο δηαθπγήο θαη ηεο 

ιύηξωζεο. 
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5. Πνηνο είλαη ν αγαπεκέλνο ζνπ δωγξάθνο; 

Η αγαπεκέλε κνπ δωγξάθνο εηλαη ε Τδόξηδηα Ο' ΚηΦ.... δωγξάθηδε ινπινύδηα νπόηε 

δελ ρξεηάδεηαη λα εμεγήζω ην γηαηί. 

 

6. Έρεηο ζπκκεηάζρεη ζε πνιιέο εθζέζεηο. Μίιεζέ καο ιίγν γη'απηό.  

Η αιήζεηα είλαη όρη ζε πνιιέο!!! Όκωο είλαη κία όκνξθε εκπεηξία είλαη ε επθαηξία λα 

επηθνηλωλήζω ζηνπο ηξίηνπο θαη λα κνηξαζηώ καδί ηνπο όζα ζέιω λα πω. Ίζωο θαη νη 

κνλαδηθή ζηηγκή λα βξω ζπλνδνηπόξνπο ζε απηό ην ηαμίδη ηωλ ρξωκάηωλ! 

  

7. Πωο ληώζεηο πνπ έξρνληαη λα δνπλ ηε δνπιεηά ζνπ; 

Δίλαη γηα εκέλα ηδηαίηεξε ραξά θαη κεγάιε ηηκή. 

 

Σύληνκν Βηνγξαθηθό 

Ολνκάδνκαη Μαξία Βιαζεξνύ. Γελλήζεθα ην 1976 ζην Μόληξεαι ηνπ Καλαδά. 

Αγαπώ ηε δωγξαθηθή θαη αζρνινύκαη κε απηή κε πάζνο. Έρω παξαθνινπζήζεη 

καζήκαηα δωγξαθηθήο θαη είκαη απόθνηηε ηεο ζρνιήο Δζωηεξηθή Αξρηηεθηνληθήο θαη 

Γηαθόζκεζεο, ελώ ην θύξην επάγγεικά κνπ είλαη ζην ρώξν ηωλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ.  

Η δωγξαθηθή είλαη έλα κέζν απνηύπωζεο έληνλωλ ζπλαηζζεκάηωλ γηα εκέλα πνπ 

επειπηζηώ λα «αλαγλωξίζνπλ»  θαη άιινη ωο ζπλνδνηπόξνη ζηηγκώλ πνπ ήδε δήζακε 

ή ζα δήζνπκε. 

Μέζα απ΄ηα ρξώκαηα πξνζπαζώ λα ζπλνκηιώ κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο κνπ θαη λα 

κνηξάδνκαη καδί ηνπο ραξέο θαη ιύπεο θαη όλεηξα πνιιά. 

 

 


