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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης με τίτλο  

«Ορφικόν φως Ιωάννης Μητράκας » 

 

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, ώρα 20:00  

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με μεγάλη χαρά εγκαινιάζει την εικαστική έκθεση Ορφικόν φως 

του ζωγράφου Ιωάννη Μητράκα. 

Γεννημένος το 1936 στον Προβατώνα Έβρου από πρόσφυγες γονείς της Ανατολικής Ρωμυλίας, 

πρωτοεμφανίζεται στον εικαστικό χώρο το 1970. Αυτοδίδακτος, εμπνέεται αρχικά από τον καθημερινό 

μόχθο των λιγνιτορύχων της ΔΕΗ του Αλιβερίου Εύβοιας καθώς και ο ίδιος ήταν υπάλληλος της εταιρείας. 

Οι καταβολές του από τη μεταβυζαντινή ζωγραφική και τη λαϊκή τέχνη διατρέχουν το σύνολο του έργου του 

δημιουργώντας το ιδιαίτερο προσωπικό του ιδίωμα. Ο Μητράκας είναι ένας συγγραφέας του χρώματος. 

Μέσα από τις εικόνες του διηγείται ιστορίες πραγματικές, μυθοπλαστικές ή μυθολογικές, διαμαρτύρεται, 

καταγγέλλει, επικροτεί, συναινεί ή απορρίπτει, ειρωνεύεται ή σαρκάζει, αλλά σε κάθε περίπτωση νοιάζεται 

για τον άνθρωπο και τη μοίρα του, για τον πόνο επί της γης. 

Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν την έμπνευσή τους από την αρχαιότητα ή την υπαινίσσονται ως ένα 

ευφυές όχημα συνειδητοποίησης και κατανόησης του τώρα. 

Ο ζωγράφος ονομάζει την έκθεση αυτή «Ορφικόν φως» καθώς στρέφεται στην αλληγορική εκδοχή του 

μύθου του Ορφέα διατυπώνοντας ποικιλία οντολογικών απόψεων για τη ζωή και το θάνατο, το ατομικό-

συλλογικό, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη δύναμη της Δημιουργίας και των συμβόλων, της ιστορικής αλήθειας 

μέσω της λαϊκής παράδοσης. Ο Ιωάννης Μητράκας έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς εκθέσεις στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Άρχων αγιογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχει ζωγραφίσει τμήμα του 

τοιχογραφικού διάκοσμου της εκκλησίας του Αγίου Παύλου στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης. Έργα του βρίσκονται σε μουσεία, πινακοθήκες, ιδιωτικές συλλογές 

και γκαλερί τέχνης σε όλο τον κόσμο. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων 

Διάρκεια έκθεσης: 17 Μαΐου-17 Ιουλίου 2017 
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