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MINAS
OΛΑ ΞΕΚΊΝΗΣΑΝ 

ΑΠΌ ΕΝΑ ΧΑΡΤΊ ΚΊ ΕΝΑ ΜΌΛΎΒΊ

DOCUMENTARY

Το ντοκιμαντέρ «Pencil & Paper» για τη ζωή του διάσημου Ελληνα σχεδιαστή 
αποκαλύπτει άγνωστες στιγμές από τη διαδρομή του και ρίχνει φως στο κίνητρο 
που τον κάνει να εξακολουθεί να δουλεύει αδιάκοπα έτσι όπως εκείνος προτιμά, 

με ένα λευκό χαρτί κι ένα μολύβι. 
ΓΡΆΦΕΙ  O ΔΊΌΝΎΣΗΣ ΘΑΝΑΣΌΎΛΑΣ
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Είναι πρωί, αρχές καλοκαιριού στη Μύκονο, 
και ο Minas, όντας σε ένα σπίτι που βρίσκεται 
απέναντι από τη Φτελιά, έχει σηκωθεί και 
πηγαίνει στην αγαπημένη του γωνιά. Eνα 
γραφείο-σχεδιαστήριο μπροστά από ένα πα-
ράθυρο με θέα την αγαπημένη του παραλία, 
σχεδόν πάντοτε ανταριασμένη, με τους αέρη-
δες του νησιού να τη χτυπούν αλύπητα. Του 
αρέσει να κάθεται εκεί και ενίοτε να εμπνέεται, 
αυτός ο «γητευτής του μετάλλου», όπως τον 
έχουν αποκαλέσει. 
Ο φίλος του Κιθ Ρίτσαρντς λέει γι' αυτόν πως 
«δημιουργεί μουσική με τα σχήματα». Ο 
θρυλικός κιθαρίστας των Rolling Stones, όμως, 
δεν είναι ο μοναδικός που λατρεύει τις λιτές 
και απέριττες δημιουργίες του κατά κόσμον 
Μηνά Σπυρίδη, που θαρρείς πως φτιάχτηκαν 
ειδικά για σένα. Μαζί με τον έτερο Rolling 
Stone, Ρον Γουντ, είναι αναμφίβολα οι πιο 
διάσημοι και πιστοί πελάτες του.    

Στο ντοκιμαντέρ «Pencil & Paper», το πρώτο 
μέρος του οποίου παρουσιάστηκε σε ειδική 
προβολή στην Gold Class του «The Mall», 
μαζί με την περιπέτεια της περιπλάνησής του 
ανά τον πλανήτη κυνηγώντας το όνειρό του, 
αποκαλύπτονται και off the record ανέκδοτα της 
πλούσιας σε εμπειρίες ζωής του. Είναι ίσως η 
πρώτη φορά που αυτός ο επίμονος μεταλλουρ-
γός μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, το βάπτισμά 
του στον χώρο της Τέχνης, τη μετακόμιση στη 
Νέα Υόρκη. Το διάρκειας τριάντα λεπτών φιλμ, 
που ξεκινάει με μουσική των Rolling Stones, 
υπογράφει εξ ολοκλήρου ο μεγάλος του γιος 
Αρίωνας, ο οποίος είχε την επιθυμία να κάνει 
κάτι πολύ προσωπικό για τον πατέρα του. «Σπού-
δασα κινηματογράφο, οπότε θέλησα να γυρίσω 
εγώ αυτό το φιλμ, όπου ο Minas εξιστορεί διά-
φορα περιστατικά από τη ζωή του με τον δικό 
του μοναδικό τρόπο». Εικόνες από την Αθήνα, 
τη Νέα Υόρκη και την Ιταλία παρελαύνουν στην 
οθόνη, ενώ η φωνή του ίδιου του σχεδιαστή 
διηγείται πτυχές της πολυποίκιλης διαδρομής 
του.

Μιας διαδρομής κατά τη διάρκεια της οποίας 
είχε την ικανοποίηση να δει τις δημιουργίες 
του να φοριούνται από μέλη των Rolling 
Stones, τον Λου Ριντ, τον Νόμπου Ματσου-
χίσα, τον Τονίνο Καροτόνε. Ο κατάλογος των 
διασήμων που γοητεύτηκαν από την ιδιαίτερη 
αισθητική του είναι μακρύς.  

Στο οπισθόφυλλο της αυτοβιογραφίας του 
Κιθ Ρίτσαρντς, ο ανυπότακτος κιθαρίστας των 
φοβερών και τρομερών Rolling Stones πο-
ζάρει χαμογελαστός φορώντας στο δεξί του 
χέρι το ρολόι του Ελληνα σχεδιαστή. Πρό-
κειται για ένα από τα μόλις χίλια κομμάτια 
που κατασκευάστηκαν σε όλο τον κόσμο. 
Διαθέτει ειδικό αεραγωγό προκειμένου να 
αποτρέπει την εφίδρωση στο χέρι αυτού που 
το φοράει και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγ-
μα της έμφασης στη λεπτομέρεια του δημι-
ουργού του, ενός ανθρώπου που εξακολουθεί 
να δουλεύει λίγο πριν συμπληρώσει τα 82 
του χρόνια. Στο ντοκιμαντέρ ο Minas μιλάει 
για το συγκεκριμένο ρολόι και εξηγεί γιατί 
όλα -τουλάχιστον για τον ίδιο- ξεκινούν από 
μια κόλλα λευκό χαρτί και ένα μολύβι.  

ΧΌΡΕΎΌΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΊΑ 
ΚΑΊ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΊΑ  

Συναντώντας τον από κοντά και παρατηρώντας 
τον να κινείται στον χώρο δυσκολεύεσαι να 
πιστέψεις ότι αυτός ο άνθρωπος διανύει την 
ένατη δεκαετία της ζωής του. Μόλις πέρυσι 
«εισέβαλε» ως αειθαλής ρόκερ στο Μουσείο 
Μπενάκη, στην εντυπωσιακή έκθεση «Clarity 
of Shapes» του Κώστα Κουτάγιαρ, ο οποίος 
βυθίστηκε με τον φωτογραφικό του φακό στον 
κόσμο του Minas. Οι προσωπικότητες κάθε 
εθνικότητας και ηλικίας που πόζαραν στους 
τοίχους του μουσείου σε ασπρόμαυρα κλικ 
φορώντας δημιουργίες του Ελληνα σχεδιαστή 
πέρασαν σε δεύτερο πλάνο, αφήνοντας τα 
κοσμήματα να μιλήσουν.

Μετά το Μουσείο Μπενάκη η έκθεση παρου-
σιάστηκε με μεγάλη επιτυχία και στο Παρίσι, 
τιμώντας αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο 
που δεν απευθύνθηκε ποτέ στη μάζα, αλλά 
αποκλειστικά στους μύστες, τους -ευτυχώς 
πολλούς- διορατικούς της μόδας που μπο-
ρούσαν να εκτιμήσουν τα μινιμαλιστικά 
σχέδιά του, από τα οποία απουσίαζαν πάντα 
οι πέτρες. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγο-
νός ότι οι δημιουργίες του έχουν αντιγραφεί 
από δεκάδες εταιρείες.

E ΑΠΕΥΘΥΝΌΤΑΝ 
πάντα στους 

µύστες, αυτούς που 
µπορούσαν να 

ΕΚΤΙΜΉΣΌΥΝ 
τα µινιµαλιστικά 

ΣΧΕΔΙΑ ΤΌΥ
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1. Απολαμβάνοντας ένα διάλειμμα από τη 
δουλειά 2. Το γούρι του 2019 ονομάστηκε 
«Jump Start» 3. Στιγμές δημιουργίας στο 
εργαστήριό του 4. Ο Jolly Roger 5. Κάποτε 
στη Νέα Υόρκη 6. Το ηλιακό ρολόι που 
δημιούργησε στην κατοικία του  
στη Μύκονο, το οποίο γοήτευσε  
τον Κιθ Ρίτσαρντς 7. Σχεδιάζοντας  
στο αγαπημένο του χαρτί ➸
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Ό Minas, που είχε την τόλμη να αφήσει πίσω 
του την Ελλάδα προκειμένου να κυνηγήσει 
το όνειρό του στο εξωτερικό, ξεκίνησε από το 
προσφυγικό προάστιο της Νέας Ιωνίας. Γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε σε μια γειτονιά καλλι-
τεχνών, δύο τετράγωνα μακριά από το σπίτι 
του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρίας 
Φαραντούρη. Εμελλε να γίνει κι αυτός ένας 
καλλιτέχνης, ένας πιστός υπηρέτης όχι της 
μουσικής, αλλά του σχεδίου, της φόρμας, του 
τρισδιάστατου όγκου στο χαρτί. Από μικρό 
παιδί λάτρευε τη δημιουργική έκφραση και 
μισούσε τα Μαθηματικά. Μόλις έκλεισε τα 
δεκαπέντε του χρόνια εγκατέλειψε το Γυμνά-
σιο για να ασχοληθεί με το σχέδιο. Αρχισε το 
1952 από τα χαμηλά, σαν παιδί για όλες τις 
δουλειές στον Οίκο Βουράκη, επίσημο προ-
μηθευτή τότε της βασιλικής οικογένειας της 
Ελλάδος. Ηταν τόσο καλός και τόσο γρήγορος 
που τον αποκαλούσαν «Σπίθα». Αυτός ανυ-
πομονούσε να υπηρετήσει τη θητεία του όχι 
επειδή του άρεσε ο Στρατός και ό,τι αυτός 
πρέσβευε, αλλά για να τελειώνει με αυτή την 
υποχρέωση στην πατρίδα και να αρχίσει να 
σχεδιάζει το μέλλον του.

Ωστόσο, στους 27 μήνες της θητείας του στο 
Ναυτικό σχεδίασε ολόκληρα συστήματα πυ-
ροβόλων όπλων, από τους σωλήνες μέχρι τα 
υδραυλικά τους εξαρτήματα. «Τυχαία έγινε. 
Ηταν μια δουλειά που έπρεπε να την κάνουν 
δύο υπαξιωματικοί, αλλά δεν τα κατάφερναν 
καθόλου καλά με το σχέδιο, και όταν ο διοι-
κητής μου είδε τι μπορώ να κάνω, δεν ασχο-
λήθηκα με τίποτε άλλο μέχρι να απολυθώ», 
αναφέρει ο ίδιος κάποια στιγμή στο ντοκιμα-
ντέρ. Ξαναείδε τα σχέδια αυτά δεκαετίες αρ-
γότερα σε μια έκθεση που έκανε προς τιμήν 
του η Zoumboulakis Gallery, αφού ο παλιός 
του διοικητής φρόντισε να εκτεθούν και οι 
τέσσερις τόμοι με τη δουλειά του. 

Η ζωή μετά τον Στρατό δεν ήταν εύκολη. 
Βάζοντας τα σχέδιά του σε παύση, ταξίδεψε 
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης -ανάμεσά 

τους η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελβετία-, έμαθε 
να αναγνωρίζει τις τάσεις και ανακάλυψε 
καινούρια πράγματα.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα τη δεκα-
ετία του '60 δεν ευοδώθηκαν τα σχέδιά του. Η 
πρώτη του απόπειρα για μια επαγγελματική 
στέγη έπεσε στο κενό, αφού μετά από μια δια-
φωνία με τους δύο εν δυνάμει συνεταίρους του 
δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στο εργαστήρι που 
είχαν στήσει μαζί κάπου στην Πλάκα. Το 1967 
επιτέλους κατάφερε να ολοκληρώσει το δικό 
του, όπου είχε σχεδιάσει και κατασκευάσει μόνος 
του τα πάντα. Ενα πρωί του Απρίλη, καθώς 
πήγαινε με χαρά και ανυπομονησία να το ανοί-
ξει, είδε τα πάντα να γκρεμίζονται για μια ακόμη 
φορά. «Οδηγούσα τη βέσπα μου, όταν έπεσα 
πάνω στα μπλόκα και τα τανκς. Το πραξικόπημα 
έγινε τη μέρα που είχα εγκαίνια... Μετά από 
λίγους μήνες αποφάσισα να φύγω από την 
Ελλάδα όπου δεν κινούνταν τίποτε στον χώρο 
και να πάω στην Αμερική», εξιστορεί.

Εκεί δούλεψε για έντεκα ολόκληρα χρόνια, 
δημιουργώντας κοσμήματα από ασήμι και 
χρυσό με φόρμες λιτές, από τα οποία απου-
σίαζαν εντελώς οι πέτρες. Τα πρώτα μικρά 
άρθρα για τον Ελληνα δημιουργό δημοσιεύ-
τηκαν και το όνομα Minas άρχισε να ακούγε-
ται σε μια τεράστια αγορά, παρόλο που δεν 
υπέγραφε ακόμη τα κομμάτια του. «Στην 
Αμερική συνάντησα έναν άλλο κόσμο. Εκεί, 
όταν ρωτούσες αν τους άρεσαν τα κοσμήματα 
που έφτιαξες, η απάντηση ήταν: “Τι θα κάνεις 
τώρα; Πότε θα δούμε τα νέα σχέδια;”», ανα-
φέρει. Η επιστροφή του στην Αθήνα το 1980 
συνέπεσε με μία από τις πιο δημιουργικές 
φάσεις της ζωής του. Σχεδίασε μια limited 
edition συλλογή και άρχισε να υπογράφει 
κάθε κομμάτι του, κάτι που συνεχίζεται αδιά-
λειπτα μέχρι σήμερα.

Είναι ο μόνος Ελληνας σχεδιαστής για τον 
οποίο ο οίκος Georg Jensen έτρεξε διαφημι-
στική καμπάνια στη βίβλο του lifestyle, το 
«Vanity Fair», ενώ διαφημίσεις του υπήρχαν 
μέχρι και στα λεωφορεία της Νέας Υόρκης.  
Υπήρξε ο πρώτος μη Σκανδιναβός σχεδιαστής 
που δημιούργησε για τον οίκο, χαράσσοντας 
όμως στα σχέδιά του το κλασικό Minas, που 
υπάρχει πλέον σε κάθε δημιουργία του.    

Το περίφημο βραχιόλι με τις βίδες είναι ένα 
από τα σχέδια του Minas που έχει αντιγραφεί 
όσο κανένα, εδικά στην Ιταλία, όπου χαίρει 
μεγάλης εκτίμησης εδώ και δεκαετίες. «Τα 
κοσμήματά μου πωλούνταν σε 52 πόλεις της 
Ιταλίας. Εκτός από το βραχιόλι έχουν αντι-
γράψει κι άλλα σχέδια, αλλά όπως μου επι-
σήμανε κάποτε ο Ρίτσαρντς: “Δεν μπορείς να 
πας την Τέχνη στο δικαστήριο”. Και συμφωνώ 
απόλυτα μαζί του», επισημαίνει ο ίδιος  ◆
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Είναι Ό ΜΌΝΌΣ 
Ελληνας 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΉΣ 
για τον οποίο 
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ΔΙΑΦΉΜΙΣΤΉΚΕ 
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1. Με τον 
κιθαρίστα των 

Rolling Stones, Κιθ 
Ρίτσαρντς, τον 

οποίο γνώρισε ένα 
βράδυ του 

Αυγούστου στη 
Μύκονο και έγιναν 

πολύ καλοί φίλοι 
2. Ο Ρον Γουντ 

στη σκηνή 
φορώντας Minas 
3. To Denny's Tie 
4. Ο Nobu με το 

ομώνυμο 
βραχιόλι που 

εμπνεύστηκε προς 
τιμήν του ο Minas 

5. Ο σχεδιαστής 
μαζί με τους γιους 
του Προμηθέα και 
Αρίωνα 6. Ολες οι 

μπουτίκ έχουν 
σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί 

από τον επίμονο 
δημιουργό 7. Στην 

ένατη πλέον 
δεκαετία της ζωής 

του, ο Minas δεν 
εννοεί να 

σταματήσει να 
δουλεύει
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