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Γεννήθηκε στη Βραζιλία. Από πολύ μικρός έφτιαχνε παιχνίδια με ξυλάκια και 

πηλό, ενθουσιαζόταν με τα χρωματιστά μολύβια. Κάπως έτσι όταν μεγάλωσε 

σπούδασε ζωγραφική στην πατρίδα του και απέκτησε το Master of Arts του 

από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. 

Οι εικόνες του δεν έχουν λέξεις μα κουβαλούν εκατοντάδες από αυτές, 

διαφορετικές κάθε φορά που τις κοιτάς. Τα χρώματά του είναι δυναμικά με 

ηγέτη το μπλε και τις δυνάμεις του. Επηρεασμένος από το καλλιτεχνικό 

κίνημα Der Blaue Reiter του Μονάχου και των Καντίνσκι και Μαρκ, 

δημιούργησε μια απελευθερωτική ωδή σε εκείνο το κίνημα αλλά και ολόκληρη 

την τέχνη, καθώς και έναν καλπασμό χαράς, δημιουργίας και εξωτερίκευσης 

συναισθημάτων. Ο τίτλος αυτής της αριστουργηματικής ωδής δίχως λέξεις 

ονομάζεται Γαλάζιος καβαλάρης και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος, ενώ βρίσκεται εδώ και 8 εβδομάδες στο No1 του Top-10 

του ELNIPLEX. 

Βιβλία του έχουν εκδοθεί στη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την 

Πορτογαλία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα και πλέον στην 

Ελλάδα. 

Κατοικεί στο Τορόντο του Καναδά. 

https://www.elniplex.com/author/mary/
https://www.elniplex.com/%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b6%ce%b5%cf%81%ce%ac%ce%bb%ce%bd%cf%84%ce%bf-%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%ad%cf%81%ce%b9/
https://www.elniplex.com/top-ten/
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Οι σουρεαλιστικές ερωτήσεις 

Εάν ήσασταν ένα χρώμα ποιο θα ήταν αυτό; 

Αν ήμουν χρώμα, θα ήμουν σίγουρα το μπλε. Το μπλε είναι ο ουρανός, με 

κάνει να σκέφτομαι άπειρες δυνατότητες. Το μπλε είναι χαλαρωτικό. 

Αν ήσασταν ένας πίνακας ζωγραφικής ποιος θα ήσασταν; 

Αισθάνομαι μια ισχυρή σύνδεση με τη δουλειά του Βασίλι Καντίνσκι (Vasily 

Kandinsky) και θα μπορούσα να είμαι ένας από τους πίνακές του. 

Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν ήμουν ο πίνακας Γαλάζιος Καβαλάρης (Blue 

Rider), από το 1909. Αυτός ο πίνακας αποτελεί πηγή έμπνευσης για μένα! 

Αν ήσασταν ο ήρωας ενός βιβλίου ποιος θα ήσασταν; 

Αν ήμουν ο ήρωας σε ένα βιβλίο, θα ήμουν το Γαλάζιο άλογο και ο Γαλάζιος 

Καβαλάρης. Βλέπω τον αναβάτη και το άλογο ως μία οντότητα που εργάζεται 

για μια όμορφη αναζήτηση. 



Είναι οι φορείς της, η τεράστια δύναμη της φαντασίας. Ταξιδεύουν μέσα στο 

χρόνο και στο χώρο, συλλέγοντας ιστορίες και εικόνες και το δώρο της 

έμπνευσης. Όταν ανοίγεις τον εαυτό σου στη φαντασία, πηγαίνει κατευθείαν 

στην καρδιά σου και πλημμυρίζει τη ζωή σου με χαρά, ομορφιά και σοφία. 

Οι ρεαλιστικές ερωτήσεις 

Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με τη ζωγραφική; Πώς ανακαλύψατε 

το ταλέντο σας στη ζωγραφική; 

Πάντα ένιωθα να με αγγίζει η τέχνη. Από πολύ μικρή ηλικία μου άρεσε να 

φτιάχνω παιχνίδια με ξυλάκια και πηλό. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό μου όταν 

ζωγράφιζα με χρωματιστά μολύβια. Στη συνέχεια, όταν ήμουν 11 ετών, ζήτησα 

από τη μητέρα μου να με εγγράψει σε ένα τμήμα ζωγραφικής και αμέσως όλο 

αυτό το λάτρεψα. 

Είχα μια υπέροχη δασκάλα που μου έδειξε πώς να δημιουργώ νέα χρώματα, 

πώς να ζωγραφίζω με τα δάχτυλά μου, ενώ παράλληλα μου διηγούνταν 

ιστορίες για τη ζωή άλλων ζωγράφων. 

Ο χρόνος  έμοιαζε να επιβραδύνεται κι ήμουν απίστευτα χαρούμενος. Η 

ευτυχία μου ήταν σαν να βγαίνει από την άκρη των δακτύλων μου ενώ έτριβα 

το χρώμα στον καμβά. Δεν είχα νιώσει ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν. 

Καλλιτέχνης γεννιέσαι ή γίνεσαι; Ποια είναι η γνώμη σας; 

Θα έλεγα ότι γεννιέται κανείς καλλιτέχνης αλλά παράλληλα πρέπει να 

δουλέψει για να γίνει ο καλλιτέχνης που θέλει να είναι. 

Όλοι ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο με σπόρους τέχνης στις καρδιές μας. 

Αλλά μερικοί άνθρωποι μπορεί να αποφασίσουν να μην κάνουν τίποτα με 

αυτό το δώρο, την ίδια στιγμή που άλλοι θα θελήσουν να καλλιεργήσουν έναν 

κήπο.Η κηπουρική απαιτεί εργασία, φροντίδα, αγάπη και προσοχή. Η ίδια 



αναλογία ισχύει και για τους καλλιτέχνες.

 

Υπάρχει μια παιδική μνήμη που ενεργοποιεί τη φαντασία σας; 

Ενθουσιάζομαι κάθε φορά που βλέπω μια σειρά από ξυλομπογιές. Θυμάμαι 

ότι ήμουν πολύ μικρός όταν είδα ένα κουτί με ξυλομπογιές. Η αδερφή μου είχε 

αρχίσει να πηγαίνει σχολείο και έπρεπε να τις πάρει μαζί της. Μόλις 

αντίκρισα τις ξυλομπογιές ήθελα να αρχίσω αμέσως να φτιάχνω πολύχρωμα 

σχέδια. Αλλά η αδερφή μου πρόσεχε πολύ τα χρωματιστά μολύβια της και δεν 

θυμάμαι αν κατάφερα ποτέ να τα χρησιμοποιήσω. 

Μέχρι σήμερα, κάθε φορά που πηγαίνω σε ένα κατάστημα κι αντικρίζω μια 

σειρά από χρωματιστά μολύβια – ανεξάρτητα από το αν είναι φανταχτερά ή 

συνηθισμένα – θέλω να τα πάρω μαζί μου. 

Τώρα πια έχω μια ωραία συλλογή και τη χρησιμοποιώ για να κάνω μεγάλες 

ζωγραφιές. Τα χρωματιστά μολύβια μου προκαλούν μια πηγαία χαρά. 

 

 



Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με το παιδικό βιβλίο; 

Αποφάσισα να φτιάξω παιδικά βιβλία ενώ ήμουν στο κολέγιο σπουδάζοντας 

τέχνη. Μια μέρα είδα έναν κατάλογο με έργα μερικών από τους καλύτερους 

εικονογράφους παιδικών βιβλίων. Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο πριν. Η τέχνη 

ήταν τόσο όμορφη, ευφάνταστη και δυνατή. Είδα αυτές τις εικόνες και τότε 

μια απαλή αλλά σταθερή φωνή μέσα μου είπε: Με αυτό θα ασχοληθείς! 

Τα βιβλία σας έχουν εκδοθεί στη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, 

την Πορτογαλία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα και πιο 

πρόσφατα στην Ελλάδα. Τι πιστεύετε ότι είναι το στοιχείο που τα 

κάνει να ξεπερνούν τα σύνορα;  

Νομίζω ότι όταν η δουλειά σου έχει συναίσθημα μεταφράζεται καλά σε 

οποιαδήποτε κουλτούρα. Τα συναισθήματα μιλούν κατευθείαν στην καρδιά 

μας. 

 



Δημιουργείτε σιωπηλά βιβλία, ασπάζεστε το ρητό, μια εικόνα, χίλιες 

λέξεις; 

Πράγματι πιστεύω ότι μια εικόνα κουβαλά χιλιάδες λέξεις. Μια εικόνα είναι 

ανοιχτή σε ατελείωτες ερμηνείες. 

Συνάντησα γονείς που μου έλεγαν ότι τα παιδιά τους διάβαζαν τα βιβλία μου 

ξανά και ξανά, και κάθε φορά τα διάβαζαν με διαφορετικό τρόπο και κάθε 

βράδυ δημιουργούσαν μια νέα ιστορία. 

Αυτή είναι η ομορφιά των εικονοβιβλίων, είναι πολύ φιλόξενα και επιδέχονται 

ερμηνείες. Το μόνο που έχει να κάνει κανείς είναι να επικαλεστεί τη φαντασία 

του. 

«Η τέχνη μοιάζει με κοινωνικό φαινόμενο, αλλά στην ουσία είναι 

σχεδόν φυσικό φαινόμενο, κάτι σαν ηφαιστειακή έκρηξη» είχε πει 

ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους, ο 

Δημήτρης Μυταράς. Για εσάς τι είναι τέχνη; 

Η ζωή είναι ένα τεράστιο μυστήριο. Αισθανόμαστε τόσο πολύ, 

καταλαβαίνουμε τόσο λίγο. Η ζωή συχνά μας ξεπερνάει. 

Η τέχνη μου επιτρέπει να βουτήξω και να αγκαλιάσω αυτό το μεγαλείο και 

μετά από κάθε ταξίδι επιστρέφω νιώθοντας ηρεμία και χαρά, φέρνοντας μαζί 

μου ένα σχέδιο, μια μικρή ζωγραφική, μια ιστορία κι ένα βιβλίο. 

Λατρεύω την εικόνα μιας ηφαιστειακής έκρηξης. Το ηφαίστειο χύνεται 

στάχτες και βράχια. Οι στάχτες καλλιεργούν το χώμα των κήπων μας και με 

τους βράχους χτίζουμε ένα καταφύγιο, που περιβάλλεται από πέτρινα γλυπτά. 

 

 



Δημιουργήσατε ένα υπέροχο βιβλίο με αφορμή το κίνημα THE 

BLUE RIDER. Μιλήστε μας για αυτήν την επιλογή. 

Η ιδέα για το βιβλίο μου Γαλάζιος Καβαλάρης ήρθε διαβάζοντας για τον 

Καντίνσκι (Kandinsky) και το κίνημα τέχνης «Der Blaue Reiter» (The Blue 

Rider). Μερικά πράγματα τα κράτησα μέσα μου. 

Για παράδειγμα, η πεποίθησή τους ότι η τέχνη φέρνει συναισθήματα που δεν 

μπορούν πάντα να ειπωθούν με λέξεις. Τότε έμαθα ότι ο όρος Der Blaue 

Reiter προέρχεται από την πεποίθηση που μοιράστηκαν τόσο οι Kandinsky 

όσο και ο Franz Marc ότι το μπλε ήταν το πιο πνευματικό χρώμα. 

Σιγά-σιγά μου ήρθε μια ιδέα για ένα βιβλίο – ένα βιβλίο για τη δύναμη της 

τέχνης και της φαντασίας να μεταμορφώνουν και να υπερβαίνουν τη ζωή μας. 

Στο βιβλίο σας η τέχνη και η λογοτεχνία προσπαθούν να 

λειτουργήσουν ως λύτρωση για την ηρωίδα και αφύπνιση για τους 

αναγνώστες. Τελικά τι συμβολίζει το γαλάζιο άλογο και τι κάνει ο 

Γαλάζιος Καβαλάρης; 

Στο βιβλίο μου το Γαλάζιο Άλογο και ο Γαλάζιος Καβαλάρης είναι μια ενιαία 

οντότητα. Έρχονται σε εμάς για να ανακοινώσουν και να μοιραστούν μαζί μας 

την πεποίθηση ότι φαντασία έχει απεριόριστη δύναμη. Η φαντασία μας 

ελευθερώνει ώστε να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη με χαρά, κατανόηση, έκπληξη 

και δημιουργικότητα. 

Ο Γαλάζιος Καβαλάρης έρχεται σε μένα στα βιβλία που διαβάζω, στην τέχνη, 

στη φύση και σε ανθρώπους, σε οτιδήποτε προκαλεί τη φαντασία μου. 

 

 



Ποιο χρώμα, σχήμα ή αντικείμενο είστε εσείς στον Γαλάζιο 

Καβαλάρη; 

Εξαρτάται. Συνήθως ο Γαλάζιος Καβαλάρης έρχεται σε μένα με το μπλε 

χρώμα. Αλλά μερικές μέρες μπορεί να νιώθω ότι ταυτίζομαι με το κίτρινο ή το 

πορτοκαλί, ή ίσως το μαύρο ή το άσπρο, ή ακόμα και όλα τα χρώματα μαζί. 

Μερικές φορές το σχήμα μου είναι τετράγωνο ή στρογγυλό, αλλά πολλές 

μέρες νιώθω σαν ένα τρίγωνο, που ανεβαίνει προς τα πάνω. Το καλοκαίρι, ο 

Γαλάζιος Καβαλάρης κάθεται στον κήπο του μπαλκονιού μου ή πετάει σαν 

σύννεφο στον μπλε ουρανό. 

Όταν ανοίγεις τον εαυτό σου στη φαντασία σας, ο Γαλάζιος Καβαλάρης 

έρχεται σε εσένα με πολλά σχήματα, φόρμες και χρώματα. 

Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά μπορεί να κάνει τον 

κόσμο κάποιου καλύτερο. 

 


