‘Τhe Unknown Land’

HELLASgr, 25 Ιουλίου 2011, Αθήνα Συνέντευξη στον Α. Μιχαιλίδη
1) Πότε πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με τη ζωγραφική και ποια ήταν η αφορμή έτσι ώστε να παρθεί η
συγκεκριμένη απόφαση;
Στην ηλικία των 18 μου χρόνων, όταν αποφάσισα να δώσω εξετάσεις στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών της Αθήνας, χωρίς συνειδητοποίηση του τι είναι ακριβώς η ενασχόληση με τις τέχνες.
2) Θυμάστε το πρώτο πίνακα που δημιουργήσατε;
Όχι.
3) Πριν την ζωγραφική είχατε κάποιον άλλον επαγγελματικό προσανατολισμό;
Όχι.
4) Από πού αντλείτε εμπνεύσεις και ιδέες για τα έργα σας;
Από τον χώρο που με περιβάλλει και τα πράγματα που έχω στο μυαλό και την καρδιά μου.
5) Ποια είναι τα αγαπημένα σας υλικά;
Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Οτιδήποτε μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό που θέλω να κάνω.
6) Ποια ήταν η καλύτερη και ποια η χειρότερη στιγμή στη καριέρα σας μέχρι σήμερα;
Οι καλύτερες ήταν και είναι όταν βλέπω αυτό που κάνω να έχει αντίκρισμα στον κόσμο, να αγαπιέται
και οι άνθρωποι να θέλουν να το εντάξουν στη ζωή τους. Οι χειρότερες το ακριβώς αντίθετο.
7) Ποιο ήταν το σημαντικότερο πράγμα που μάθατε από τη ζωγραφική;
Το να βλέπω πλέον ακομπλεξάριστα, την ανεπάρκειά μου και να εκτιμώ πολύ τα σημεία της επάρκειάς
μου.
8) Μετανιώσατε ποτέ για τη καριέρα που ακολουθήσατε;
Πολλές φορές είπα ‘που έμπλεξα’ αλλά όχι, αν και είναι μεγάλη κουβέντα είμαι ευτυχισμένος.
9) Πως αξιοποιείτε τον ελεύθερο χρόνο σας;
Ελεύθερος χρόνος δεν υπάρχει με την έννοια που γνωρίζουμε. Η δουλειά αυτή δεν έχει ωράριο, οπότε
24 ώρες το 24ωρο τρώγεσαι με τα ρούχα σου.
10) Πως αντιμετωπίζει η κοινωνία κάποιον που δηλώνει ζωγράφος;
Σαν τον βλαμμένο του χωριού.
11) Γίνεται έναν καλλιτέχνη να μην τον αγγίζουν οι άλλες τέχνες εκτός από τη δική του;
Μόνο τον κομπλεξικό.
12) Πείτε μας 3 επίθετα που θεωρείτε ότι σας χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο.
Εργασιομανή, ευθύ και φοβισμένο.
13) Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον;
Να σώσω την ύπαρξή μου.
14) Ποια είναι η συμβουλή σας προς τους νέους ζωγράφους;
Δεν θέλω να συμβουλεύω. Ότι είναι να κάνει ο καθένας θα το κάνει ή δεν θα το κάνει.
15) Ποια είναι η γνώμη σας για τον ιστοχώρο μας; (www.hellasgr.net)
Χρήσιμο και ευέλικτο

