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Αθήνα, 30/6/2021

Δελτίο Τύπου
Soloup: 1821- η μάχη της πλατείας
Έκθεση comics
Την Τρίτη 6/7/2021 ανοίγει για το κοινό η έκθεση «1821- Η μάχη της πλατείας» στον
ανακαινισμένο χώρο υποδοχής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
Τι γνωρίζουμε σήμερα για το 1821; Και τι θα νιώθουν, τι θα λένε για την Επανάσταση
οι millennials στα δικά τους παιδιά;
Ιστορίες πολλών ανθρώπων, η Ιστορία μας. Μάχες στα βουνά και στις θάλασσες,
μάχες και στα λόγια, στα κείμενα όσων έζησαν την Επανάσταση ή ασχολήθηκαν με
αυτήν. Μια «μάχη» και στη σημερινή πλατεία, μπροστά από το άγαλμα του
Κολοκοτρώνη. Εκεί όπου οι κουβέντες για το 1821 ενός γέρου άστεγου παλεύουν με
τη λήθη και τα εθνικά στερεότυπα, τις ερμηνείες της Ιστορίας, τις σιωπές της. Εκεί
όπου οι μάχες, μέσα από τούτες τις αφηγήσεις, ζωντανεύουν μπροστά στα έκπληκτα
μάτια ενός νεαρού κοριτσιού.
Όλοι είναι εδώ. Ήρωες και αντιήρωες. Ρουμελιώτες και Μοραΐτες, κοτζαμπάσηδες,
Φαναριώτες, καραβοκύρηδες, φιλέλληνες και οπλαρχηγοί, οι Μεγάλες Δυνάμεις, τα
φιρμάνια των Οθωμανών, τα γιαταγάνια των Αλβανών, οι ξιφολόγχες των Αιγυπτίων.
Το graphic novel «21: Η μάχη της πλατείας», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα σε
έντυπη μορφή από τις εκδόσεις Ίκαρος, επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση της
Ιστορίας, συνδυάζοντας την έντεχνη αφήγηση των κόμικς με την επιστημονική
τεκμηρίωση. Ακολουθώντας τα κείμενα πάνω από 30 συγγραφέων, αλλά και τις
εικαστικές δημιουργίες περισσότερων από 50 ζωγράφων και χαρακτών, το βιβλίο
αποτελεί ένα παζλ υποκειμενικών προσεγγίσεων για τις μάχες και τα πρόσωπα του
Αγώνα, τα γεγονότα και τις ιδέες της Επανάστασης. Το παράρτημα του βιβλίου, με
γλωσσάρι, χρονολόγιο, βιογραφικά, αλλά και κατατοπιστικά κείμενα και αναφορές
σε πηγές, προσφέρεται για μια πολυεπίπεδη ανάγνωση.
To έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με τη συμβολή του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας κι Επικοινωνίας
(Τ.Π.Τ.Ε) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιστορικού
Μουσείου (Ε.Ι.Μ).
Η έκθεση «1821- Η μάχη της πλατείας» βασίζεται στην έρευνα και το εικαστικό υλικό
του graphic novel του Soloup. Περιλαμβάνει αφηγηματικές ενότητες από το έργο,
πρωτότυπες σελίδες και προσχέδια σε μολύβι αλλά και υλικό τεκμηρίωσης από
κειμήλια, αρχεία και εικαστικά έργα, που χρησίμευσαν ως πρότυπες αναφορές για
τον σχεδιασμό συγκεκριμένων σκίτσων του έργου.

Στον χώρο της έκθεσης θα προβάλλεται και το ντοκιμαντέρ αποτύπωσης και
δημιουργίας του έργου: Making of …behind the sketches, σε σκηνοθεσία Μελέτη
Μοίρα.
Ευτυχής συγκυρία είναι η ανάπτυξη της έκθεσης στον τόπο που διαδραματίζεται η
σύγχρονη ιστορία του graphic novel, στο μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, όπου από το
1962 στεγάζεται το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Έτσι οι επισκέπτες, πριν μπουν στον
εκθεσιακό χώρο του κτηρίου, αντικρίζουν τον υποβλητικό έφιππο ανδριάντα του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, έργο του γλύπτη Λάζαρου Σώχου, που πρωταγωνιστεί στις
σελίδες του βιβλίου.
Η έκθεση ανοίγει άμεσα ώστε, όσοι το επιθυμούν, εκμεταλλευόμενοι την ύφεση της
πανδημίας, να την επισκεφθούν με άνεση τους θερινούς μήνες. Στις αρχές του
φθινοπώρου, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί και από το site
http://www.1821graphicnovel.gr, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης της
έκθεσης αλλά και των παράλληλων δράσεων που θα αναπτυχθούν με επίκεντρο το
graphic novel «21: Η μάχη της πλατείας».
Συντελεστές:
Σενάριο- σχέδια:
Soloup/Αντώνης
Νικολόπουλος
(Μεταδιδακτορικός
Ερευνητής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου), δημιουργός του graphic novel
Ερευνητική ομάδα/ επιμέλεια έκθεσης:
Νατάσα Καστρίτη (Ιστορικός Τέχνης, επιμελήτρια Ε.Ι.Μ.)
Ρεγγίνα Κατσιμάρδου (Ιστορικός, επιμελήτρια Ε.Ι.Μ.)
Παναγιώτα Παναρίτη (Δρ. Αρχαιολογίας, επιμελήτρια Ε.Ι.Μ.)
Επιστημονική συμβολή:
Εύη Σαμπανίκου (Καθηγήτρια Τ.Π.Τ.Ε. / Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Ντοκιμαντέρ αποτύπωσης «Making of …behind the sketches»:
Μελέτης Μοίρας

Τ.Π.Τ.Ε./

Διάρκεια έκθεσης: Ιούλιος 2021- Μάιος 2022
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη- Κυριακή, 8:30-14:30. Είσοδος ελεύθερη
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Πλατεία Κολοκοτρώνη,
Σταδίου 13, Αθήνα, 10561
Τηλ: 210-3237617, 210-3237315, 210-3222266, Fax: 210-3213786
www.nhmuseum.gr , E-mail: info@nhmuseum.gr
Περισσότερες πληροφορίες: www.1821graphicnovel.gr
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