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Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα: Θα ήθελα να οργανώσουμε μια έκθεση 
στο Σύδνεϋ, χρειάζεται όμως να βρεθεί ένας γενναίος χορηγός

εκθέσεις της Εθνικής Πινακοθήκης. 
Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία, δηµιουργώντας µας 
ακόµη µεγαλύτερη υποχρέωση να 
ανταποκριθούµε στην εµπιστοσύνη 
του. Εδώ παρεµβαίνει και ένα άλλο 
αξίωµα της ζωής µου. Το σύνθηµα 
του παρισινού Μάη, που το έχω υι-
οθετήσει: «Να είσαι ρεαλιστής, να 
γυρεύεις το αδύνατο». Ο Καζα-
ντζάκης το έλεγε αλλιώς: «Κάνε 
ό,τι δεν µπορείς». Μερικές εκθέ-
σεις, όπως οι «Από τον Θεοτοκόπου-
λο στο Σεζάν», «Ελ Γκρέκο, ταυτότη-
τα και µεταµόρφωση», «Το φως του 
Απόλλωνα, Ιταλική Αναγέννηση και 
Ελλάδα», «Έξι κορυφαίοι γλύπτες συ-
νοµιλούν µε τον Άνθρωπο, Ροντέν, 
Μπουρντέλ, Μαγιόλ, Μπρανκούζι, 
Τζακοµέττι και Χένρυ Μουρ», ξεπέ-
ρασαν καθεµιά τις 500.000 επισκέ-
πτες, έγιναν πρωτοσέλιδα στον τύπο, 
προκάλεσαν το ενδιαφέρον των χο-
ρηγών, αλλά και της πολιτείας, που 
προθυµοποιήθηκε να επενδύσει στα 
µουσεία και στον πολιτισµό. Εµπλου-
τίσαµε τις συλλογές της Πινακοθήκης 
µε περισσότερα από 3.000 έργα που 
προήλθαν από αγορές και δωρεές. Το 
70% των δράσεων καλύφτηκε από 
χορηγίες. Στη διάρκεια της µακράς 
θητείας µου οργανώσαµε περισσότε-
ρες από 200 εκθέσεις, µονογραφικές 
και θεµατικές, µε Έλληνες και ξένους 
καλλιτέχνες-όλες συνοδευόµενες από 
σπουδαίους καταλόγους-στην Αθήνα, 

στο εξωτερικό  και στην περιφέρεια, 
καθώς και στα παραρτήµατα που δη-
µιουργήσαµε: Στην Εθνική Γλυπτο-
θήκη στο Γουδί, στο Ναύπλιο, στην 
Κέρκυρα, στην προϋπάρχουσα Κου-
µαντάρειο Πινακοθήκη Σπάρτης, και 
στο στερνοπαίδι µας, το Μουσείο Κα-
πράλου στην Αίγινα.
Θεωρώ ότι η επέκταση της Εθνικής 
Πινακοθήκης, που ανακαινίζεται, εκ-
συγχρονίζεται και διπλασιάζεται, µε 
χρηµατοδότηση από  κρατικούς πό-
ρους, µε κονδύλια από το ΕΣΠΑ και 
µε µια γενναία δωρεά του Ιδρύµατος 
Νιάρχου, δεν θα είχε γίνει αν δεν εί-
χαν προηγηθεί αυτές οι επιτυχίες. Η 
λαµπρή νέα Πινακοθήκη προβλέπε-
ται να έχει ολοκληρωθεί τον ∆εκέµ-
βριο του 2019. Είµαστε πανέτοιµοι 
να εγκαινιάσουµε το νέο µουσείο, 
γιατί όλα αυτά τα χρόνια προετοιµα-
ζόµαστε γι’ αυτό, µαζί µε τους άξιους 
συνεργάτες µου. Εκτός από τις µόνι-
µες συλλογές, που θα περιλαµβάνουν 
διπλάσιο αριθµό έργων, και θα εκτε-
θούν µε σύγχρονο λαµπρό και εκπαι-
δευτικό τρόπο και µε µεγάλη ψηφια-
κή υποστήριξη,  ετοιµάζουµε και τις 
πρώτες µεγάλες περιοδικές εκθέσεις. 
Τα χρόνια που χτίζεται η νέα πινα-
κοθήκη το Μουσείο λειτουργεί πλή-
ρως στην Εθνική Γλυπτοθήκη στο 

Γουδί, ενώ µαζί µε τους συνεργάτες 
µου προετοιµάζουµε ένα µουσείο που 
θα ανήκει στον 21ο αιώνα. Φτάνει να 
σας πω ότι και τα 20.000 έργα των 
συλλογών µας είναι ψηφιοποιηµένα,  
καθώς και η πλούσια βιβλιοθήκη, τα 
µοναδικά αρχεία µας και το εργαστή-
ριο συντήρησης. Στην ΕΠΜΑΣ συ-
ντελείται όλα αυτά τα χρόνια και ένα 
ανεκτίµητο εκπαιδευτικό έργο, στο 
οποίο συµµετέχουµε όλοι και πρώτη  
εγώ.

Τι αισθανθήκατε  όταν ανοίξατε τις 
πόρτες και επισκέφθηκαν την εθνι-
κή πινακοθήκη 600.000 και πλέον 
επισκέπτες στα τέλη της δεκαετίας 
του 1990;

Η µεγαλύτερη συγκίνηση που έχω αι-
σθανθεί ως διευθύντρια της Εθνικής 
Πινακοθήκης ήταν η στιγµή που είδα 
τον απλό κόσµο να πολιορκεί το κτί-
ριο, σχηµατίζοντας απέραντες ουρές. 
Ξέρετε εγώ κατάγοµαι από απλούς 
ανθρώπους (ο πατέρας µου ήταν σι-
δηρουργός και η µητέρα µου αγρότισ-
σα) και είµαι υπερήφανη για την κα-
ταγωγή µου. Έτσι το όνειρό µου ήταν 
να φέρω τους απλούς ανθρώπους στο 
µουσείο και πολύ συχνά κατεβαίνω 
και τους ξεναγώ χωρίς πρόγραµµα.

Τα άµεσα µελλοντικά σας σχέδια 
ποια είναι;

Είµαι προσανατολισµένη στην επό-
µενη µέρα, µετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών στο κτίριο της ΕΠΜΑΣ. 
Μαζί µε τους συνεργάτες µου ετοιµά-
ζουµε το νέο µουσείο, τον εξοπλισµό 
του, την παρουσίαση των συλλογών, 
τις εκθέσεις που θα φιλοξενηθούν 
στους νέους χώρους. Το µουσείο µας 
θα είναι από τα πιο σύγχρονα και 
στον τοµέα της ψηφιακής πληροφο-
ρίας. Φιλοδοξούµε να γίνουµε ένα 
από τα πιο όµορφα και τα πιο φιλό-
ξενα µουσεία τέχνης στην Ελλάδα και 
στον κόσµο. Μπορείτε να µάθετε πε-
ρισσότερα πράγµατα για την Εθνική 
Πινακοθήκη µέσα από το πολύ πλού-
σιο site στο internet.

Έχετε επισκεφθεί την Αυστραλία;

Έχω επισκεφτεί την υπέροχη χώρα 
σας, τη δεύτερη τόσο φιλόξενη πα-
τρίδα τόσων Ελλήνων, πολύ παλιά, 
το 1979. Ήµουν τότε νεαρή καθηγή-
τρια και συµµετείχα σε µια επίσηµη  
αποστολή καθηγητών, που πήγαν για 
να συµµετάσχουν στον εορτασµό για 
τα 50 χρόνια της Αρχιεπισκοπής. Τα-
ξίδεψα σε πολλές πόλεις, έδωσα δια-
λέξεις, επισκέφτηκα σπίτια Ελλήνων, 
γεύτηκα την υπέροχη φιλοξενία τους, 
διαπίστωσα τη λατρεία και τη νοσταλ-
γία τους για τη µακρινή πατρίδα, τους 
λάτρεψα.

Τι µήνυµα στέλνετε στην ελληνική 
οµογένεια;

Στέλνω τον πιο θερµό χαιρετισµό µου 
στους συµπατριώτες µας και τους εύ-
χοµαι να υγιαίνουν, να προοδεύουν 
και να τιµούν την ένδοξη πατρίδα 
τους, που δεν τους ξεχνά ποτέ.  Βε-
βαίως και θα ήθελα να οργανώσουµε 
µια έκθεση στο Σύδνεϋ και γιατί όχι 
και στη Μελβούρνη. Χρειάζεται όµως 
να βρεθεί ένας γενναίος χορηγός, 
γιατί ένα ανάλογο εγχείρηµα στοιχί-
ζει πολύ και φυσικά πρέπει να έχει 
εξασφαλιστεί και το Μουσείο που θα 
φιλοξενήσει την έκθεση.




