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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Οι Πρυτανικές Αρχές και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα της Ανώτατης Σχολής 

Καλών Τεχνών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια της ιστορικού 

τέχνης, Ομότιμης Καθηγήτριας της Ιστορίας της Τέχνης της Α.Σ.Κ.Τ. και αρχαιολόγου 

Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα.  

Η Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα γεννήθηκε στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου 

Κρήτης. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 

(1959-1964) .Την χρονική περίοδο 1965-1968 παρακολούθησε μαθήματα Ιστορίας της 

Τέχνης με Καθηγητή τον Παντελή Πρεβελάκη στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία του ΙΚΥ στην Ιστορία και 

Κοινωνιολογία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I), απ’ όπου έλαβε 

«Κρατικό Διδακτορικό Δίπλωμα» (Doctorat d’ Etat es Lettres) με άριστα, με τίτλο: «Ο 

Μπουρντέλ και η Ελλάδα». 

Το 1975 εκλέχθηκε παμψηφεί Τακτική Καθηγήτρια στην έδρα της Ιστορίας της 

Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας και έγινε η πρώτη γυναίκα 

Καθηγήτρια στην ιστορία της Σχολής. Ως επισκέπτρια Καθηγήτρια δίδαξε σε 

Πανεπιστήμια της Γαλλίας, των Η.Π.Α. και στην Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. 

Από το 1992 ανέλαβε την διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο 

Αλέξανδρου Σούτσου, θέση την οποία διατήρησε έως το τέλος της ζωής της. Από την 

θέση αυτή υπηρέτησε με αφοσίωση και πάθος την ανάπτυξη της Εθνικής Πινακοθήκης 

και την παγκόσμια προβολή της ελληνικής τέχνης και του πολιτισμού. Κατά τη 

διάρκεια της θητείας της, η Εθνική Πινακοθήκη εκσυγχρονίστηκε, ίδρυσε νέα 

παραρτήματα, ανέπτυξε τις διεθνείς της συνεργασίες και απόκτησε μια πρωτοφανή 

εξωστρέφεια, διοργανώνοντας σημαντικές εκθέσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών 

που γνώρισαν μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό.  
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Διετέλεσε Αναπληρώτρια Υπουργός Πολιτισμού-Παιδείας και Θρησκευμάτων 

της υπηρεσιακής κυβέρνησης με πρωθυπουργό την Βασιλική Θάνου την περίοδο 28 

Αυγούστου με 23 Σεπτεμβρίου 2015. 

Για το εξαιρετικό της έργο στην προβολή της ελληνικής τέχνης και του 

πολιτισμού έλαβε ένα πλήθος ανώτατων, κρατικών και ακαδημαϊκών, τιμητικών 

διακρίσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 

Η Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα, άνθρωπος με υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση 

και ευρεία παιδεία, πρόσφερε πολλά στη διδασκαλία και έρευνα της τέχνης και στη 

διεθνή προβολή της ελληνικής εικαστικής δημιουργίας και πολιτισμού. Το έργο της 

αποτελεί σπουδαία παρακαταθήκη για την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ανθρώπους 

της τέχνης και του πολιτισμού.  

 

            Η ημερομηνία, καθώς και ο τόπος της κηδείας της δεν έχουν οριστεί ακόμα. 

 

Οι Πρυτανικές Αρχές και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα της Α.Σ.Κ.Τ. εκφράζουν 

τα θερμά τους συλλυπητήρια στους συγγενείς, στους φίλους και συνεργάτες της. 

 

 


