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«Παλιγγενεσία» 
 

Έθζεζε* ηνπ εηθαζηηθνύ Κσλζηαληίλνπ Παπακηραιόπνπινπ 
 

Εγκαίνια: Δεςτέπα 25 Οκτωβπίος, στιρ 19.00 
  



Τν «Μοςζείον ηηρ Πόλεωρ ηων Αθηνών – Ίδπςμα Βούπος-Εςηαξία» παξνπζηάδεη ην λέν 
εηθαζηηθό έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παπακηραιόπνπινπ κε ηίηιν «Παιηγγελεζία». Η έθβαζε ηνπ 
αγώλα ηνπ 1821 ραξαθηεξίζηεθε παιηγγελεζία, αλόξζσζε δειαδή ηνπ γέλνπο καο. Τν ειιεληθό 
γέλνο αλαζηήζεθε, μαλαγελλήζεθε, γηαηί απέθηεζε απηνηειή ππόζηαζε θαη κηα θαηλνύξγηα επνρή 
μεθίλεζε κεηά ηελ απειεπζέξσζε ησλ Ειιήλσλ από ηνπο Τνύξθνπο. Σην πλεύκα ησλ δηαθνζίσλ 
ρξόλσλ από ηελ εζλεγεξζία, ν δσγξάθνο ηηκά ηε γελέζιηα ζεκαζία ηεο ζην πξόζσπν εθείλσλ πνπ 
ζηάζεθαλ κπξνζηάξεδεο ζην πεδίν ηεο κάρεο θαη ηεο πνιηηηθήο. Ο κάξηπξαο Αζαλάζηνο Δηάθνο, ν 
Κνινθνηξώλεο θη ν Καξατζθάθεο, όινη νη ήξσεο πνπ έρνπλ ραξαρηεί βαζηά ζηε ζπιινγηθή κλήκε 
από ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο θαη ηηο επεηεηαθέο εθδειώζεηο, «επηζηξέθνπλ» κε ην ρξσζηήξα ηνπ 
δεκηνπξγνύ, όρη σο ηζηνξηθέο πξνζσπνγξαθίεο, αιιά σο εηθόλεο πνπ απνθηνύλ ζεκαζία δσήο ζην 
ζήκεξα. 
 
Ο Ιζηνξηθόο Τέρλεο θαη επηκειεηήο ηεο έθζεζεο Γηώξγνο Μπισλάο ζεκεηώλεη: «Εμαηξεηηθόο 
πνξηξεηίζηαο κε ηθαλό ρέξη, ν Παπακηραιόπνπινο δελ ελδηαθέξεηαη λα αλα-ζπζηήζεη ηα ζρέδηα ηνπ 
Krazeisen ή άιια γλσζηά έξγα από ηελ εζληθή καο δσγξαθηθή. Αληηζέησο, ν δσγξάθνο θπνθνξεί 
κε ηόικε θαη πξνζσπηθό ύθνο, ην λέν. Μέζα ζε ρξπζό θάκπν – αλάκλεζε ησλ ζηξαηησηώλ αγίσλ 
– επηιέγεη λα δσγξαθίζεη κπζηθά όληα όπσο ηα ελλνεί έλαο άλζξσπνο ηνπ 21νπ αηώλα, έλαο 
δσγξάθνο πνπ κεγάισζε κε ηαπσληθά παηδηθά, κε έξγα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, κε ζρέδηα ηνπ 
Moebius, ηνπ Jodorowsky θαη ηνπ Enki Bilal. Ο Ήξσαο ζηνλ Παπακηραιόπνπιν, άιινηε σο 
θηεξσηή Νίθε, άιινηε σο απνζηεσκέλε θηγνύξα πνπ κνηάδεη λ’ αλαγελλάηαη από ηηο ζηάρηεο ηεο, 
νξζώλεηαη ιεο θαη μεπεδά από ηελ νζόλε ηνπ ςεθηαθνύ θόζκνπ γηα λα βξεη ζέζε κέζα ζηελ 
αίζνπζα ηνπ Μνπζείνπ». 
 
Ο Δξ. Κσλζηαληίλνο Παπακηραιόπνπινο (γ. 1975) έιαβε ην δηδαθηνξηθό ηνπ από ην Τκήκα 
Επηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δηδάζθεη δσγξαθηθή θαη 
ραξαθηηθή ζην Τκήκα Εηθαζηηθώλ Τερλώλ θαη Επηζηεκώλ ηεο Τέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 
θαη έξγα ηνπ ππάξρνπλ ζε ηδησηηθέο & δεκόζηεο ζπιινγέο Ειιάδνο θαη εμσηεξηθνύ. Πεξηζζόηεξα 
γηα ηνλ θαιιηηέρλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ https://www.kpklik.com/ 
 
  

* Με την οικονομική ςποστήπιξη τος Υποςπγείος Πολιτισμού και Αθλητισμού.  
  

Διάπκεια Έκθεσηρ: Από 25 Οκτωβπίος έωρ 6 Δεκεμβπίος 2021 
Ώπερ και ημέπερ λειτοςπγίαρ τος Μοςσείος: 

Καζεκεξηλέο: 09:00 - 16:00 (εθηόο Τξίηεο) 
Σάββαην θαη Κπξηαθή: 10:00 - 15:00 

  
Τν Μνπζείν ηεο Πόιεσο ησλ Αζελώλ ηεξεί όια ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια θαηά ηεο λόζνπ SARS-

CoV-2. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηελ ηζηνζειίδα www.athenscitymuseum.gr 
 
 
 
 

 
 

https://kpklik.us8.list-manage.com/track/click?u=1aebf66522ed5d6630597850b&id=a1881b3f66&e=e567f547ca
https://kpklik.us8.list-manage.com/track/click?u=1aebf66522ed5d6630597850b&id=398bb5e9ca&e=e567f547ca


                  
     Ο Richard Church ως Κολοσσός 
      2021 

      Μελάνι, αυγοηέμπεπα και θύλλο χπυζού ζε ξύλο 

      150 x 40 εκ 

      Ιδιωηική ζυλλογή 



 

               
 


