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«Μ ΕΓΑ ΛΟΓΡΑΦΙΕΣ»
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
Τον όρο «μεγαλογραφία» τον επικαλέστηκε το 1844 ο τότε Πρωθυπουργός Ιωάννης Κωλέττης για να
προσδιορίσει το μέγεθος, και ίσως το ήθος, της ζωγραφικής απεικόνισης του Γεώργιου Καραïσκάκη,
που ζήτησε να του φιλοτεχνήσουν οι αδελφοί Γεώργιος και Φίλιππος Μαργαρίτης. Ανάλογο νοηματικό εύρος αποδίδω και εγώ στον όρο «μεγαλογραφία», για να χαρακτηρίσω, όχι μόνο το υπερβάλλον
μέγεθος, αλλά κυρίως το ήθος και την κεραυνοβόλο δύναμη που αποπνέουν οι προσωπογραφίες των
Αγωνιστών, που χάραξε σε τεχνητό ξύλο ο Ζαχαρίας Αρβανίτης. Δεινός σχεδιαστής, ο καλλιτέχνης,
που είναι βασικά ζωγράφος, επινοεί μια πρωτότυπη ευλύγιστη και πυκνή χειρονομία χάραξης, ικανή
να υπηρετήσει τις πλαστικές και εκφραστικές απαιτήσεις αυτών των ιδιαίτερων έργων. Η ακρίβεια του
σχεδίου, το δυναμικό παιχνίδι του σκιοφωτισμού, η σωστή διαχείριση του άσπρου-μαύρου βοηθούν
τον καλλιτέχνη να αναδείξει το ανάγλυφο του προσώπου, να υποβάλει την ηλικία, να τονίσει τον χαρακτήρα, να υποδηλώσει τα συναισθήματα.
Μπορεί η αφετηρία αυτών των έργων να είναι οι γνωστές, μέσα από τα σχέδια του Καρλ Κρατσάιζεν και άλλων φιλελλήνων, προσωπογραφίες των ηρώων του ’21, αλλά η κατάδυση στα άδυτα της
προσωπικότητας και της ψυχής, που επιχειρεί ο καλλιτέχνης εδώ, προϋποθέτει μια άλλη προσέγγιση.
Οι «μεγαλογραφίες» των Αγωνιστών του Ζαχαρία Αρβανίτη μας προτείνουν μεγεθυμένες τις εικόνες τους, όπως έχουν αποκρυσταλλωθεί στο ομαδικό ασυνείδητο των Ελλήνων, μέσα από μαρτυρίες, περιγραφές, ανέκδοτα και κυρίως μέσα από την μυθοποίηση των ηρωικών κατορθωμάτων τους.
Αποσιωπώντας τα συγκυριακά στοιχεία, ενδυματολογικά ή εμβληματικά, ο καλλιτέχνης αναιρεί κάθε
ιστορικό προσδιορισμό, προσδίδοντας έτσι στα πρόσωπα των Αγωνιστών τον χαρακτήρα αρχετύπου.
Αυτοί είναι οι ήρωες που με την ανδρεία τους, την πίστη και την προσήλωσή τους στον ιερό σκοπό
του απελευθερωτικού Αγώνα, την αποφασιστικότητα και την αυτοθυσία τους μας χάρισαν την Ελευθερία. Κάθε γενιά Ελλήνων αξίζει να τους οραματίζεται με το δικό της φαντασιακό πρόσωπο και να
θυμάται εσαεί ότι τους οφείλουμε τον ελεύθερο αέρα που αναπνέουμε.
Ο Ζαχαρίας Αρβανίτης υπήρξε αγαπημένος συνάδελφος στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Αγαπητός μαθητής και στενός συνεργάτης του Γιάννη Μόραλη και αργότερα του Δημήτρη Μυταρά στα
εργαστήριά τους στην ΑΣΚΤ, συνέχισε την διδασκαλία του ως τακτικός καθηγητής και διευθυντής
του Α’ Εργαστηρίου από το 2002. Ο εσωστρεφής και σεμνός χαρακτήρας του καλλιτέχνη, δεν μας
άφηνε να μαντέψουμε τότε την εκρηκτική δύναμη, που φανερώνουν οι «μεγαλογραφίες» του.
Χαίρομαι που η Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου αποχαιρετά το επετειακό έτος
2021 με τις επιβλητικές αυτές εικόνες, που θα αφήσουν ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μνήμη των επισκεπτών και ιδιαίτερα των νέων Ελλήνων. Ο καλλιτέχνης είχε την γενναιοδωρία να χαρίσει στην
Εθνική Πινακοθήκη την σειρά από χαρακτικά που εκτίθεται και τον ευχαριστούμε θερμά. Η αγαπητή
συνάδελφος, επιμελήτρια της ΕΠΜΑΣ Κατερίνα Ταβαντζή, φρόντισε για την άρτια παρουσίαση της
έκθεσης, με την βοήθεια των αρχιτεκτόνων Γιώργου Παρμενίδη και Christine Longuépée. Με την επετειακή αυτή έκθεση εγκαινιάζεται ο νέος χώρος του μεσοπατώματος, που προορίζεται να φιλοξενεί
μικρές αλλά σημαίνουσες εκθέσεις.

Θεόδωρος ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Theodoros KOLOKOTRONIS (1770-1843)
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Marina Lambraki-Plaka
Professor of Art History
Director, National Gallery – Alexandros
Soutsos Museum

M EGA L OGRA PH IC PORTRAITS
OF W AR HEROES
The term megalographia was used in 1844 by the then prime minister of Greece Ioannis Kolettis to
describe the scale, and perhaps the moral grandeur, of the portrait of Georgios Karaiskakis, which he
commissioned from the brothers Georgios and Philippos Margaritis. I attribute a similar semantic scope
to the term in order to describe, not only the larger-than-life size, but mainly the ethos and stunning
power conveyed by the portraits of heroes of the War of Independence, engraved on composite wood
by Zacharias Arvanitis. A superb draughtsman, the artist, who is mainly a painter, devises an original,
supple, and dense engraving gesture capable of satisfying the aesthetic and expressive requirements
of these distinctive works. The precision of drawing, the energetic shading, the judicious handling of
black and white, all contribute to bringing out into sharp relief each face, suggesting the sitter’s age,
emphasising their character, implying their emotions.
The starting point for these works may well have been the celebrated portraits of leading figures from
the War of Independence seen in drawings by Karl Krazeisen and other philhellenes; yet the descent
into the depths of personality and soul attempted here by the artist necessitates a different approach.
These megalographies of Fighters by Zacharias Arvanitis provide enlarged likenesses, which reflect the
crystallised form these figures have acquired in the Greek collective unconscious, shaped by accounts,
descriptions, stories – above all by the mythology surrounding their heroic deeds. By suppressing
circumstantial elements, whether related to dress or status symbols, the artist eliminates all historical
specificity, turning the faces of the Fighters into archetypes. These are the heroes whose bravery,
faith, and commitment to the sacred cause of the liberation struggle, whose determination and selfsacrifice gave Greece its independence. Each successive generation of Greeks deserves to envision
them in its own way, while always keeping in mind that it is thanks to them that Greece breathes free.
Zacharias Arvanitis was a dear colleague of mine at the Athens School of Fine Arts. A favourite student
and close associate of Yannis Moralis, first, and Dimitris Mytaras, later, in their Athens School of Fine
Arts labs, Arvanitis went on to become a full professor and Workshop A director in 2002. The artist’s
introverted, modest nature offered no hints of the explosive power contained in his Megalographies.
I am delighted that the National Gallery – Alexandros Soutsos Museum concludes the bicentennial
anniversary year 2021 with these imposing images, certain to leave a lasting imprint on the memory
of visitors, young Greeks especially. The artist generously donated to the National Gallery the series
of prints on display, for which we sincerely thank him. My dear colleague and National Gallery curator
Katerina Tavantzi is credited with the impeccable presentation of this exhibition, with the help of
architects Giorgos Parmenidis and Christine Longuépée. This anniversary exhibition inaugurates the
new Mezzanine space, intended to host small but significant exhibitions.

Λόρδος ΜΠΑΪΡΟΝ | Lord BYRON (1788-1824)
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Κατερίνα Ταβαντζή
Επιμελήτρια Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Χαρακτικής

Katerina Tavantzi
Curator of Greek and European Prints

ΠΡΌΣΩΠΑ Τ Ο Υ 18 2 1
Έ να ψ υχογρά φημ α
των Αγ ων ιστ ών

FA C ES OF 1821
A P sych o g ra p h o f th e Fighters
o f th e G reek W a r o f In d ependence

Περιδιαβαίνοντας τα υπερμεγέθη πορτραίτα των Αγωνιστών του 1821 του Ζαχαρία Αρβανίτη το πρώτο
που εντυπωσιάζει είναι η συγκλονιστική αμεσότητα της επαφής με τα εικονιζόμενα πρόσωπα.

Walking around the oversize portraits of the Fighters of 1821 by Zacharias Arvanitis, the first thing that
impresses is the astounding immediacy of the contact with the depicted persons.

Σε αντίθεση με τα γνωστά ιστορικά πορτραίτα των Αγωνιστών των οποίων ο εμβληματικός χαρακτήρας
τονίζεται μέσα από μια πλούσια σημειολογία των ενδυμάτων και των όπλων, τα χαρακτικά του Ζ. Αρβανίτη
δίνουν έμφαση στο απεικονιζόμενο πρόσωπο αφαιρώντας κάθε εξωτερικό περιγραφικό γνώρισμα. Το

In contrast to the well-known historical portraits of the Independence Fighters, whose iconic nature is
emphasised through the rich semiotics of clothing and weapons, Arvanitis’s engravings firmly focus on
the person’s head and face, eliminating all extraneous, descriptive features. The body itself, from the

ίδιο το σώμα, από τον λαιμό και κάτω, δεν αποτελεί παρά μια σκούρα ελλειπτική αναφορά που χρησιμεύει
ως πλαισίωση μέσα από την οποία προβάλλει η εκφραστική φωτεινότητα του προσώπου.

neck down, is nothing but a dark, elliptic reference that serves as a frame through which emerges the
expressive brightness of the face.

Και με έκπληξη ανακαλύπτει κανείς μια ‘αρχιτεκτονική της κόμης’ που δεν είχε υποπτευθεί, τώρα που τα
γνωστά φέσια ή μαντήλια έχουν αφαιρεθεί. Ανατρέχοντας σε ποικίλες ιστορικές πηγές προκειμένου να
αποκαταστήσει με κάθε δυνατή ακρίβεια το σχήμα ενός κρανίου ή την πιθανή ύπαρξη μαλλιών στα μέχρι
πρότινος κρυμμένα μέρη του, αναζητώντας μια ισορροπία κόμης-προσώπου, ο καλλιτέχνης καταφέρνει
να περιγράψει με έναν εντυπωσιακά καινούργιο τρόπο πρόσωπα γνώριμα αλλά που ανακαλύπτει κανείς
ξανά μέσα από μια απροσδόκητη συνάντηση μαζί τους.

And it is with surprise that one discovers a previously unsuspected ‘architecture of the hair’, once the
familiar fez or scarf is removed. Consulting a variety of historical sources to restore in all possible accuracy
the shape of a skull or the possible existence of hair in parts of the head previously hidden, seeking to
restore balance between hair and face, the artist manages to evoke familiar faces in a strikingly new
manner, which the viewer rediscovers through an unexpected encounter.

Δουλεμένα σε μήτρες από πλάκες τεχνητού ξύλου, τα μεγάλης κλίμακας αυτά αποτυπώματα επιτρέπουν
στο βλέμμα να ακολουθεί την χειρονομία της παλλόμενης χαρακτικής γραφής καθώς αυτή ορίζει με
θαυμαστό τρόπο το ανάγλυφο κάθε μορφής ή την πλούσια φωτοσκίαση που ζωντανεύει τα τριχωτά μέρη
της κεφαλής. Αλλού, η κόμη μετατρέπεται κι αυτή σε μια σκούρα μάζα που γίνεται ένα με το σώμα, σαν
ένα αφαιρετικό φόντο που σπρώχνει το πρόσωπο προς τον χώρο του θεατή -ένα πρόσωπο με σημείο
εστίασης τα τεράστια εκφραστικά μάτια.
Και καθώς συνεπαρμένος κανείς αναμετριέται με αυτά τα υπέροχα μάτια, συνειδητοποιεί πως, πέρα από
την όποια ιδιομορφία χαρακτηριστικών ή έκφρασης, μπροστά του ξετυλίγονται οι ποικίλες όψεις ενός
συλλογικού πορτραίτου. Ενός πορτραίτου όπου διαβάζονται στοχαστικότητα, επαγρύπνηση, αποφασιστικότητα. Κι ακόμα, φλογερή εστίαση στο όραμα της Απελευθέρωσης ή χαρά που σιγοκαίει στην ιδέα της
πραγμάτωσης του οράματος, χωρίς να υπολογίζει κανείς -αν και γνωρίζει- το τεράστιο κόστος. Μια συμπύκνωση της συλλογικής Ελληνικής ψυχής μέσα από αποτυπώσεις ψυχικών καταστάσεων που συνθέτουν το
καλειδοσκόπιο εκείνης της θυσιαστικής προσφοράς στην πιο αυθεντικά ανθρώπινη διάστασή της.
Μέσα από την σειρά των εκπληκτικών χαρακτικών του, ο Ζ. Αρβανίτης σημειώνει μια πραγματική ρήξη με
τον παραδοσιακό τρόπο απεικόνισης των πρωταγωνιστών του ‘21, τόσο με τον υπερμεγέθη χαρακτήρα των
έργων όσο και με τα υφολογικά χαρακτηριστικά της απόδοσης των μορφών του. Εστιάζοντας στα πρόσωπα με τρόπο που αποτυπώνει όχι απλά μια στιγμιαία έκφραση αλλά κάτι το πιο βαθύ και ουσιαστικό από την
εσωτερική τους υπόσταση, δημιουργεί πραγματικά ψυχογραφήματα των Αγωνιστών τα οποία περιγράφουν
τις αποχρώσεις μιας γιγάντιας συλλογικής προσπάθειας που ξεπερνά τα μικρά ‘εγώ’ των ανθρώπων. Καταφέρνει έτσι να μας κάνει κοινωνούς αυτής της βαθιά ανθρώπινης διάστασης που αποτελεί το υπόβαθρο
κάθε προσωπικής υπέρβασης, κάθε θυσίας στον βωμό της πατρίδας, κάθε ηρωικής πράξης της οποίας ο
θρύλος συχνά επισκιάζει τη μνήμη του απλού ανθρώπου που κρύβεται πίσω από τον ήρωα.
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Carved on moulds made of artificial wood plates, these large-scale prints enable the eye to follow the
vibrant gesture of engraving as it wonderfully shapes the relief of each form or the rich shading that
enlivens the hairy parts of the head. Elsewhere, the hair turns into a dark mass that becomes one with the
body, like an abstract backdrop that pushes the face towards the viewer’s space – a face with a focus on
the huge, expressive eyes.
And as one is confronted with these wonderful eyes, one realises that, beyond any singularity of features
or expression, it is the different aspects of a collective portrait that unfold before one’s eyes. A portrait
that exudes thoughtfulness, vigilance, determination. And yet a fiery focus on the vision of the nation’s
Liberation, or a slow-burning joy at the idea of the realisation of that vision, without considering -although
one knows- the heavy price. Α distillation of the collective Greek soul through depictions of psychological
states that compose the kaleidoscope of that sacrificial offering in its most authentically human dimension.
Through the series of his amazing engravings, Arvanitis marks a real rupture with the traditional way
of depicting the protagonists of 1821, both with the oversize scale of these works and with the stylistic
rendering of his forms. Focusing on the faces in a way that captures, not merely a fleeting expression but
something deeper and more substantial of their essence, the artist creates a true map of the Fighters’
psyche which describes the nuances of a giant collective effort that transcends the small ‘ego’ of each
individual. He thus manages to share with us this profoundly human dimension that underlies every
personal transcendence, every sacrifice on the altar of the homeland, every heroic deed whose legend
often overshadows the memory of the person hidden behind the hero.

Όλα τα έργα της έκθεσης είναι χαραγμένα σε πλάκες τεχνητού ξύλου (MDF). Διαστάσεις φύλλου: 108 × 80 εκ.
All works on display are carved on medium density fiberboard (MDF) plates. Sheet dimensions: 108 × 80 cm
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σελ. p. 8.
Αθανάσιος ΔΙΑΚΟΣ | Athanassios DIAKOS (1788-1821)
σελ. p. 9.
Μάρκος ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ | Markos BOTSARIS (1790-1823)

Κωνσταντίνος ΚΑΝΑΡΗΣ | Konstantinos KANARIS (1793-1877)
Δημήτριος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ | Dimitrios PAPANIKOLIS (1790-1855)
Ανδρέας ΜΙΑΟΥΛΗΣ | Andreas MIAOULIS (1769-1835)
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σελ. p. 12.
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ | PAPAFLESSAS (1788-1825)
σελ. p. 13.
Οδυσσέας ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | Odysseas ANDROUTSOS (1788-1825)

Ανδρέας ΖΑΪΜΗΣ | Andreas ZAIMIS (1791-1840)
Ιωάννης ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | Ioannis MAKRYGIANNIS (1797-1864)
Πετρόμπεης ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ | Petrobeis MAVROMICHALIS (1765-1848)
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σελ. p. 16.
Κανέλλος ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | Kanellos DELIGIANNIS (1776-1831)
σελ. p. 17.
Λάζαρος ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ | Lazaros KOUNTOURIOTIS (1769-1852)

Ιωάννης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | Ioannis KAPODISTRIAS (1776-1831)
Αναστάσιος ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ | Anastasios POLYZOIDIS (1802-1873)
Αλέξανδρος ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ | Alexandros MAVROKORDATOS (1791-1865)
σελ. p. 20.
Δημήτριος ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | Dimitrios YPSILANTIS (1793-1832)
σελ. p. 21.
Αλέξανδρος ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | Alexandros YPSILANTIS (1792-1828)
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ΖΑΧΑΡΊΑ Σ Α Ρ Β Α Ν Ί Τ Η Σ

Z A C H A RIA S A RV A N IT IS

Ο Ζαχαρίας Αρβανίτης γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα και σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών (1969-1973) με δάσκαλο τον Γ. Μόραλη στη ζωγραφική και τον Β. Βασιλειάδη στη σκηνογραφία.

Born in 1947 in Athens, he studied at the Athens School of Fine Arts (1969-1973), painting with
Yannis Moralis and set design with Vassilis Vassiliadis.

Με κρατική υποτροφία (1975-1976) σπουδάζει ενδυματολογία - σκηνογραφία στην École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs στο Παρίσι.

On a Greek government scholarship (1975-1976), he studied costume and set design at the École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Paris.

Το 1976 διορίζεται βοηθός του Γ. Μόραλη στο Α’ Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ έως το 1984, έτος
κατά το οποίο αρχίζει η συνεργασία του με τον Δ. Μυταρά, η οποία διαρκεί έως το 2001.

In 1976 he became assistant to Yannis Moralis in Painting Workshop A at the Athens School of Fine
Arts until 1984, the year when his collaboration with Dimitris Mytaras began, which lasted until 2001.

Από το 2001 έως το 2011 είχε τη διεύθυνση του Α΄ Εργαστηρίου Ζωγραφικής.

From 2001 to 2011 he was the director of the Painting Workshop A.

Είναι ομότιμος καθηγητής.

He is Emeritus Professor, Athens School of Fine Arts.

Ατομικές εκθέσεις
1989 Titanium Gallery, Αθήνα
2001 Adam Gallery, Αθήνα
2002 Art Forum Gallery, Θεσσαλονίκη
2008 Αίθουσα Τέχνης Καπλανών 5, Αθήνα

Solo Exhibitions
1989 Titanium Gallery, Athens
2001 Adam Gallery, Athens
2002 Art Forum Gallery, Thessaloniki
2008 Kaplanon 5 Art Gallery, Athens

Ομαδικές εκθέσεις
1975
Πανελλήνια Έκθεση, Αθήνα
1995 “Φόρος Τιμής στον El Greco”, Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα
2000 1η Tριεννάλε Ελληνικής Χαρακτικής, Αθήνα
2001 6th International Biennial of Drawing and Graphic Arts, Gyor, Hungary
2003 “Hellenic Adventure”, Bankside, London
“H Xαρακτική στην Ευρώπη - Τάσεις και Προοπτικές”, Sierra de Cadiz, Ισπανία
2009 “Τιμή στον Γ. Μόραλη. Δάσκαλος και μαθητές - καθηγητές της ΑΣΚΤ”, Αθήνα
“The open mind of Lafkadio Hearn”, Αμερικάνικο Κολλέγιο, Αθήνα
2010 “Τιμή στον Λευκάδιο Χερν”, Matsue, Ιαπωνία
2012 “Δωρεές Ελλήνων Καλλιτεχνών προς την Εθνική Πινακοθήκη 1910-2012”, Αθήνα
2015 “Δημήτρης Μυταράς και οι συνεργάτες του στην ΑΣΚΤ”, Αθήνα
“ Έκθεση Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης”, Shanghai, Κίνα
2016 “Σύγχρονη Χαρακτική Τέχνη από την Αθήνα”, Μουσείο Ηρακλειδών, Αθήνα
Athens Print Fest – “Μαγικοί Ορίζοντες”, Αθήνα
2017
First International Print Biennale, Yerevan, Αρμενία
“Εικαστικές Τέχνες και Αντίσταση 1950-1974”, Δημοτική Πινακοθήκη, Αθήνα
2018 Athens Print Fest – “Nόστος”, Αθήνα

Group
1975
1995
2000
2001
2003

2019

2021
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Second International Print Biennale, Yerevan, Αρμενία
“Ελληνική και Ιαπωνική Χαρακτική”, Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά και Washi-noSato & Metropolitan Museum of Tokyo, Ιαπωνία
“1821 Πριν και μετά”, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα
“Σε γνωρίζω από την όψη… Πρόσωπα του ’21” – Ύδρα και Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα

Exhibitions
Panhellenic Exhibition, Athens
Tribute to El Greco, National Gallery, Athens
1st Triennial of Greek Engraving, Athens
6th International Biennial of Drawing and Graphic Arts, Gyor, Hungary
Hellenic Adventure, Bankside, London
Engraving in Europe – Trends and Prospects, Sierra de Cadiz, Spain
2009 A Tribute to Yannis Moralis. Teacher and students – professors of the Athens School of Fine Arts, Athens
The Open Mind of Lafcadio Hearn, American College of Greece, Athens
2010 A Tribute to Lefkadios Hearn, Matsue, Japan
2012
Greek Artists’ Donations to the National Gallery 1910-2012, Athens
2015
Dimitris Mytaras and his Associates at the Athens School of Fine Arts, Athens
Contemporary Greek Art, Shanghai, China
2016 Contemporary Engravings from Athens, Herakleidon Museum, Athens
Athens Print Fest - Magic Horizons, Athens
2017
First International Print Biennale, Yerevan, Armenia
Visual Arts and Resistance 1950-1974, Municipal Art Gallery, Athens
2018 Athens Print Fest – Nostos, Athens
2019 Second International Print Biennale, Yerevan, Armenia
Greek and Japanese Printmaking, Municipal Gallery of Piraeus,
Washi-no-Sato and Metropolitan Museum of Tokyo, Japan
2021
1821 Before and After – Benaki Museum, Athens
Portraits of the Revolution – Hydra Municipal Market and National History Museum, Athens
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MEG A L OGR A P H I C P O R T R A I T S O F W A R HERO ES
Engravings by Zacharias Arvanitis

ΕΚΘΕΣΗ | EXHIBITION
Ιδέα-Συντονισµός | Concept-Coordination

Μαρίνα Λαµπράκη-Πλάκα | Marina Lambraki-Plaka
Επιµέλεια | Curator

Κατερίνα Ταβαντζή | Katerina Tavantzi
Αρχιτεκτονικός σχεδιασµός και επίβλεψη | Architectural design and supervision

Γιώργος Παρμενίδης, Christine Longuépée | Giorgos Parmenidis, Christine Longuépée
Γραφείο τύπου – ∆ηµόσιες σχέσεις | Press Office – Public relations

Ειρήνη Τσελεπή | Irini Tselepi

Εργαστήριο συντήρησης χάρτινου υλικού | Paper restoration studio

Βασιλική Μάνεση | Vassiliki Manessi
∆ιακίνηση έργων | Artwork handling

Ρούλα Σπανούδη, Χάρης Δημητρακόπουλος | Roula Spanoudi, Charis Dimitrakopoulos
Κατασκευή πλαισίων | Frame construction

Κωνσταντίνος Καφύρης (Art Cube) | Konstantinos Kafyris (Art Cube)
Σήµανση | Signage:

Peak Publishing | Peak Publishing
Μεταφορά και ανάρτηση | Transport and hanging

Ορφεύς Βεϊνόγλου Α.Ε. | Orphee Beinoglou S.A.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ | CATALOGUE
Γενική επιµέλεια | Chief editor

Μαρίνα Λαµπράκη-Πλάκα | Marina Lambraki-Plaka
Επιµέλεια | Editor

Κατερίνα Ταβαντζή | Katerina Tavantzi
Μετάφραση | Translator

Δημήτρης Σαλταμπάσης | Dimitris Saltabassis
Φωτογράφιση έργων | Artwork photographer

Σταύρος Ψηρούκης | Stavros Psiroukis
Καλλιτεχνικός σχεδιασµός | Design

Θύµιος Πρεσβύτης, Θοδωρής Αναγνωστόπουλος | Thymios Presvytis,Thodoris Anagnostopoulos
Εκτύπωση | Print

ECOTYPIA IKE | ECOTYPIA IKE

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ |
NATIONAL GALLERY ALEXANDROS SOUTSOS MUSEUM
∆ιοικητικό Συµβούλιο | Board of Trustees

Απόστολος Μπότσος, Πρόεδρος | Apostolos Botsos, President
Έλλη Σούτσου-Βαρότσου, Αντιπρόεδρος | Elli Soutsou-Varotsou, Vice-president
Μέλη | Members

Γκίκας Χαρδούβελης | Ghikas Chardouvelis
Εμμανουέλα Βασιλάκη | Emmanouela Vassilaki
Αθανάσιος Κοκκινέας | Athanassios Kokkineas
Χρήστος Μποκόρος | Christos Bokoros
Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου | Olga Mentzafou-Polyzou
Παναγιώτης Τουρνικιώτης | Panagiotis Tournikiotis
Αντώνης Κομνηνός | Anthony Comninos
Καλλιτεχνική Επιτροπή | Artistic committee

Μαρίνα Λαµπράκη-Πλάκα, Πρόεδρος | Marina Lambraki-Plaka, President
Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου, Αντιπρόεδρος | Olga Mentzafou-Polyzou, Vice-president
Μέλη | Members

Χρήστος Μποκόρος | Christos Bokoros
Γεώργιος Ρόρρης | Giorgos Rorris
Αχιλλέας ∆ρούγκας | Achilleas Drougas
∆ιεύθυνση Συλλογών | Directorate of Collections

Έφη Αγαθονίκου, ∆ιευθύντρια | Efi Agathonikou, Director
Οικονοµική Υπηρεσία | Financial Service

Μαρίνα Μακρή | Marina Makri
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