
 

                                                   

                      Ξεναγήσεις στην Εθνική Πινακοθήκη  

                     Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου  

Με την ευκαιρία της έκθεσης έργων πολύ γνωστών ζωγράφων, για τα 200 

χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η Εναλλακτική Δράση θα 

πραγματοποιήσει σειρά ξεναγήσεων, στο ανακαινισμένο κτίριο της Εθνικής 

Πινακοθήκης  

Η έκθεση, που όπως όπως είναι γνωστό ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου 2021 και 

θα ολοκληρωθεί στις 10 Ιανουαρίου του 2022, περιλαμβάνει έργα ξένων 

ζωγράφων (Ευγένιος Ντελακρουά, Φρανσουά Γκος, Φραντσέσκο Πίτζε, Φιλίπ 

Κρέπεν,   Λουντοβίκο Λιπαρίνι, Ιβάν Αϊβαζόφσκι, Αλμπέρ Ρομπέρτι κ.ά), όπως 

και  Ελλήνων ζωγράφων (Κωνσταντίνος Βολανάκης, Νικόλαος Γύζης, 

Θεόδωρος Βρυζάκης, Ανδρέας Κριεζής, Γεώργιος Μαργαρίτης κ.ά)    

Στη διάρκεια των ξεναγήσεων θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ιστορική   

προσέγγιση των πινάκων ζωγραφικής (στο πνεύμα των σεμιναρίων ιστορίας 

που έγιναν για το 1821   επί οκτώ μήνες και θα συνεχιστούν από τον 

Οκτώβριο)   με βάση μεγάλα ιστορικά γεγονότα που απεικονίζονται σε αυτούς 

(Έξοδος του Μεσολογγίου, η Μάχη της Ακρόπολης, η Καταστροφή των 

Ψαρών, η Ναυμαχία του Ναυαρίνου, κ.ά)          

Παράλληλα  θα προσεγγίσουμε τα έργα μέσα από πρίσμα των καλλιτεχνικών 

ρευμάτων που εκπροσωπούν (ιστορική ζωγραφική, ακαδημαϊκός ρομαντισμός 

ριζοσπαστικός γαλλικός ρομαντισμός και ιδιαίτερα ο ρομαντισμός του 

Ντελακρουά, στο έργο  «Επεισόδιο του ελληνικού αγώνα» που περιέχει και 

στοιχεία ιμπρεσιονισμού»). Και βέβαια θα σταθούμε ιδιαίτερα στην εκτίμηση 

της κ. Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα, διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης 

και καθηγήτριας της Ιστορίας της Τέχνης, που έγραψε ότι «Οι τολμηρές 

καινοτομίες του γαλλικού ρομαντισμού, που εγκαινίασαν με πάθος αυτοί οι 

πίνακες δεν μπορούσαν να γίνουν πρότυπα μορφικής γλώσσας στους 

Έλληνες ζωγράφους» 

Βέβαια τα θέματα των ρευμάτων της ζωγραφικής και γενικότερα της τέχνης 

δε μπορούν να εξαντληθούν σε μια ξενάγηση και για το λόγο αυτό η 



Εναλλακτική Δράση θα ξεκινήσει και πάλι από τον Οκτώβριο σεμινάρια 

ιστορίας της τέχνης, ενώ αντίστοιχα μαθήματα θα γίνουν και στο δεύτερο 

κύκλο της σχολής εναλλακτικών ξεναγήσεων που  επίσης θα ξεκινήσει τον 

Οκτώβριο  

Τις ξεναγήσεις στην  Εθνική Πινακοθήκη θα κάνει ο ιστορικός Μάκης 

Σταύρου  

Οι πρώτες ξεναγήσεις θα γίνουν σε τέσσερα γκρουπ ως εξής 

Σάββατο 4/9 πρώτο γκρουπ 10 πμ και δεύτερο γκρουπ 11πμ  

Κυριακή 5/9 πρώτο γκρουπ 10 πμ και δεύτερο γκρουπ 11πμ  

Το σημείο συνάντησης θα είναι μπροστά στην Εθνική Πινακοθήκη 

(απέναντι από το Χίλτον) 

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την Εθνική Πινακοθήκη, για τον 

καθορισμό του προγράμματος ξεναγήσεων, ενημερωθήκαμε ότι σε κάθε 

γκρουπ μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 12 άτομα που θα πρέπει ή να 

είναι πλήρως εμβολιασμένες/οι ή να έχουν rapid test 48 ωρών 

Εάν η ζήτηση συμμετοχής είναι μεγαλύτερη θα προηγούνται τα μέλη της 

Εναλλακτικής Δράσης  

Επιθυμία μας είναι, και θα καταβάλλουμε προσπάθεια για αυτό, μέχρι τη λήξη 

της συγκεκριμένης έκθεσης (10/1/2022) να ξεναγηθούν σε αυτή όσο το 

δυνατόν περισσότερες/οι φίλες και φίλοι μας, που επιθυμούν. Για το λόγο 

αυτό ζητούμε από όλες και όλους να είναι σίγουρες και σίγουροι για τη 

συμμετοχή τους, ότων δηλώνουν και να μην ακυρώνουν την τελευταία 

στιγμή, διότι θα μένουν έξω φίλες και φίλοι ποι επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν.   

Δηλώσεις συμμετοχής και για τα τέσσερα πρώτα γκρουπ που έχουν 

ανακοινωθεί θα πρέπει να γίνουν μέχρι την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 

2μμ στην 

Άννα Καλουμένου τηλ 6944207403 

 


