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Συνέντευξη στη Ζέτα Τζιώτη

Π
ρόσφατα, επαγγελματικό τα-
ξίδι βρεθήκαμε στο αεροδρό-
μιο Ν. Καζαντζάκη στο Ηρά-
κλειο Κρήτης στο Lounge 
της αεροπορικής εταιρίας 
Sky Express. Περιμένοντας 
την πτήση μας, την προσοχή 

μας τράβηξε η μοντέρνα αλλά συγχρόνως πολυ-
τελής διακόσμηση του χώρου με διαχρονικά 
υλικά, δάπεδο από ελληνικό μάρμαρο, τραπεζά-
κια από plexi και διακοσμητικά στοιχεία από τη 
φύση της Κρήτης. Η αγάπη της Νικολέτας Ψάλ-
τη για τα φυσικά υλικά είναι εμφανής. O εναλ-
λακτικός τρόπος σκέψης της, η αυθεντική έκ-
φραση και η απόλυτη κομψότητα αποτελούν τους 
τρεις βασικούς άξονες της καλλιτεχνικής της 
δυναμικής. Εμείς, αναζητήσαμε, βρήκαμε την 
καλλιτέχνιδα στο εργαστήριό της σε προάστιο 
της Αθήνας και μιλήσαμε μαζί της για τις δημι-
ουργίες της στο interiordesign, την αγάπη της 
για τη φύση και τα υπέροχα video σχετικά με τα 
έργα της στο κανάλι της στο youtube.

- Νικολέτα, παρότι ολοκλήρωσες τις σπου-
δές σου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, στράφηκες ολοκληρω-
τικά στην τέχνη. Θυμάσαι τα πρώτα σου 
βήματα;

- Οι βόλτες μου στη φύση με προτίμηση τη 
θάλασσα ήταν η έμπνευση, που αποτέλε-
σε το ερέθισμα. Ήταν αυτό που ξύπνησε 
την ανάγκη να εκφραστώ μέσω της τέ-
χνης με υλικά από τη φύση. Η πορεία 
μου μέχρι σήμερα θεωρώ ότι ήταν μια 
φυσική εξέλιξη.

- Βλέποντας τη δουλειά σου, αντι-
λαμβανόμαστε ότι εντάσσεις την τέ-
χνη στην καθημερινότητά. Είναι 
αυτό από τους στόχους σου;

- Εννοείται πως είναι. Άλλωστε, αυτός 
είναι ο σκοπός του καλλιτέχνη, το φανέ-
ρωμα της ομορφιάς. Το κάλλος προσδίδει καλλι-
έργεια στον άνθρωπο, εξύψωση και μόρφωση. 
Ένα έργο τέχνης βοηθάει τον άνθρωπο να νιώσει 
συγκινήσεις, τον θέλγει, τον εξευγενίζει. 
Εκτείνει και ανατείνει τον συναισθηματικό 
του κόσμο, του προσδίδει ψυχική ευφορία. 
Ιδιαίτερα στις μέρες μας που η καθημερινό-
τητα είναι τόσο δύσκολη. Η Τέχνη, ανάμεσα 
στις πολλές προσφορές της, προστατεύει τον 
σύγχρονο άνθρωπο από την ισοπέδωση του κα-
ταναλωτισμού.

- Είσαι visualartist και δραστηριοποιεί-
σαι κυρίως στον χώρο του interior design. 
Μίλησέ μας για τα έργα που δημιουργείς. 

- Δραστηριοποιούμαι στον χώρο του Interior 
design με διάθεση να διακοσμώ τους χώρους με 
τη φρεσκάδα των φυσικών υλικών.  Τα έργα μου 
απευθύνονται σε όσους θέλουν να διακοσμήσουν 
είτε τον προσωπικό τους χώρο, είτε την επιχεί-
ρησή τους και υπάρχει πάντα η δυνατότητα κα-
τασκευής ανάλογα με τις προσδοκίες και τα «θέ-
λω» του καθενός. Απευθύνομαι ιδιαίτερα σε 
όσους αγαπούν τα φυσικά υλικά, το φως, τη δι-
αφάνεια. Συνδέω τα φυσικά υλικά με plexiglass 
και υγρή ρητίνη, κατασκευάζοντας έτσι έπιπλα, 
φωτιστικά, πίνακες πάντα σε απλές απέριττες 
γραμμές. Ο συνδυασμός με το plexiglass δεν 
είναι τυχαίος. Η διαφάνειά του αναδεικνύει τα 
φυσικά στοιχεία του κάθε έργου μέσα στο χώρο. 

Ο απώτερος σκοπός της δημιουργίας τους 
είναι η έκφραση και η αλληλεπίδραση των αι-
σθήσεων του ανθρώπου με φυσικά ακατέργαστα 
υλικά μέσα στον χώρο του.

- Δηλαδή πίνακας, φωτιστικό, τραπέζι, 
καρέκλα, κόσμημα από τα υλικά της φύ-
σης, λουσμένα με το ελληνικό φως. Αυτά 
είναι κάποια από τις δημιουργίες σου. 

Εκτός από το Lounge της αεροπορικής 
εταιρίας Sky Express στην Κρήτη, σε 
ποιους άλλους δημόσιους χώρους έχουν 
τοποθετηθεί έργα σου που μπορούμε να 
θαυμάσουμε;

- Επιμελήθηκα τη διακόσμηση, όπως είπες, 
και δημιούργησα τα τραπέζια για τα lounges 
της αεροπορικής εταιρείας Sky Express  σε 
κάποια ελληνικά αεροδρόμια έχοντας πάντα 
κατά νου ένα βασικό concept. Έχω επιμεληθεί 
με μεγάλη χαρά την εσωτερική διακόσμηση 

του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, 
ένα κτίριο του 19ου αιώνα στην Πλάκα, που μου 
αρέσει πολύ. Επίσης, έργα και δημιουργίες μου 
υπάρχουν σε πολλούς επαγγελματικούς χώρους. 
Άλλα κοσμούν κατοικίες που έχω διακοσμήσει, 
τόσο μέσα στην πόλη αλλά κυρίως σε εξοχικές 
κατοικίες (νησιά). Από το Πάσχα, μια μεγάλη 
συλλογή μου θα διατίθεται σε επιλεγμένους χώ-
ρους τέχνης στη Σαντορίνη στο Τhe Artist of 
Glass και στο Art Glass Creations theYard by 
Foteini Mitropoulou.

- «Η τέχνη εμπνέεται και γεννιέται από 
την πολυτελή απλότητα της φύσης». Από το 
motoσου, αλλά και τα video σου διακρίνου-
με την αγάπη και τον σεβασμό για τη φύση.

- Ο σεβασμός και η αγάπη προς τη φύση και 
το περιβάλλον είναι σχέση αμφίδρομη. Ένας 
άλλος σκοπός της τέχνης είναι να στρέψει τους 
ανθρώπους προς τη φύση. Και όπως αναφέρει ο 
Μπαλζάκ «η τέχνη είναι συγκεντρωμένη φύση».

- Ποιες συνεργασίες σου θεωρείς ξεχωρι-
στές;

- Κάθε συνεργασία μου είναι ξεχωριστή, κάθε 
χώρος με εμπνέει να δημιουργήσω κάτι καινούρ-
γιο και μοναδικό. Δεν μου αρέσει να επαναλαμ-
βάνομαι, άλλωστε τα υλικά που χρησιμοποιώ 
είναι μοναδικά αφού είναι γέννημα της φύσης 

και αυτή τη μοναδικότητα τη μεταφέρω στο κάθε 
έργο.

Έχεις εκθέσει σε Ευρώπη και στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Η πιο πρόσφατη επιτυχημένη 
σου συμμετοχή ήταν στη διεθνή έκθεση στην 
Art Basel στο Miami της Florida. Πώς βλέ-
πουν οι Αμερικανοί τα έργα γεμάτα από 
Ελλάδα; 

- Μετά την Ευρώπη ήρθε για μένα η μεγάλη 
πρόκληση της Αμερικής, ένα πολύ σημαντικό 
βήμα για την καριέρα μου. Η Αμερική είναι μια 
μεγάλη αγορά, απαιτητική θα έλεγα. Όμως σίγου-
ρα διακρίνει, επιλέγει και προωθεί. Το ότι ξεχώ-
ρισαν, αποδέχθηκαν και θαύμασαν τα έργα μου 
είναι για μένα μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση. 
Νιώθω ότι με τα έργα μου ταξίδεψα το ελληνικό 
φως στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Έχεις μόνιμη συνεργασία με την εταιρία 
Design+ στο Miami και εκπροσωπείσαι από 
αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
Πώς προέκυψε;

- Η συνεργασία προέκυψε μέσα από την 2η 
προσωπική μου έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Γλυφάδας. Εκεί έγινε η πρώτη προσέγγιση. Εκ-
δήλωσαν ενδιαφέρον και μου έγινε πρόταση να 
συμμετέχω στη μεγάλη Διεθνή Έκθεση ArtBasel 
στοMiami. Στη συνέχεια έγινε η επιλογή 16 έρ-
γων, από εκπροσώπους της Design+ στην Ελλά-
δα. Λόγω της επιτυχίας στην παραπάνω έκθεση, 
η συνεργασία εξελίχθηκε σε μόνιμη και με εκ-
προσωπούν πλέον σε όλες τις Ηνωμένες Πολι-
τείες.

- Πώς αισθάνεσαι που κάποια από τα έρ-
γα σου βρίσκονται σε εξαιρετικές ιδιωτικές 
συλλογές;

- Νιώθω πολύ όμορφα που επέλεξαν τα έργα 
μου να κοσμούν το χώρο τους. Είναι μεγάλη 
ικανοποίηση για ένα καλλιτέχνη τα έργα του να 
αποτελούν αντικείμενο τέρψης.

- Το τελευταίο χρονικό διάστημα διακρί-
νεις ότι κάτι αλλάζει προς το θετικότερο από 
πλευράς αγοραστικού ενδιαφέροντος συλ-
λεκτών και φιλότεχνων;

- Τα έργα τέχνης απευθύνονται σε όλους τους 
ανθρώπους, είτε μπορούν να τα αγοράσουν, είτε 
όχι. Αυτό όμως που πιστεύω πως θα πρέπει να 
κάνουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με την Τέχνη, 
είναι να προσαρμόσουμε τα κόστη μας με τα 
δεδομένα της εποχής, χωρίς όμως να ευτελίσου-
με την αξία των έργων μας.  Πρέπει να σταματή-
σουμε να πιστεύουμε ότι η επαφή με την τέχνη 
είναι μια «ελιτίστικη» συνήθεια που αφορά τους 
λίγους και εκλεκτούς.

- Μελλοντικά σχέδια…
- Τόσο στη ζωή όσο και στην Τέχνη έμαθα ότι 

το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχεις πάθος 
για αυτό που κάνεις, να είσαι ταπεινός και να μην 
σταματάς να μαθαίνεις. Έτσι θα συνεχίσω να 
πορεύομαι, να εμπνέομαι και να δημιουργώ.
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