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Από τα πολύχρωμα εσωτερικά των σπιτιών, τα έντονα διακοσμημένα, που 
μας ταξιδεύουν στην παιδική ηλικία του Νίκου Αναγνωστόπουλου, 

τοποθετημένα  στην είσοδο του επιμελώς διατηρημένου νεοκλασικού  
σπιτιού,  χώρου τέχνης της COLLECT, ο καλλιτέχνης μας οδηγεί σε μια 

ζωγραφική απεικόνιση επιλεγμένων ειδικά για την έκθεση  
εγκαταλελειμμένων κτιρίων της περιοχής του Βοτανικού - Κεραμεικού.

Μια φρίζα  εικαστικής αποτύπωσηη της δύναμης της φύσης που ανθίζει 
μέσα στα ερειπωμένο κτίρια χωρίς οροφή, μια επισήμανση μέσω του 

βλέμματος του Νίκου Αναγνωστόπουλου, του πόση ζωή κρύβεται μέσα στα 
στοιχεία της εγκατάλειψης και πόσα ζωντανά μηνύματα επιλέγουν να 

γράφουν οι Άνθρωποι πάνω στις προσόψεις τους.
Μνήμες, συναισθήματα, ονόματα, ταξίδια, προορισμοί δίπλα σε 

σφραγισμένα παράθυρα και πόρτες
Ανάγκη για προσοχή; Για Φροντίδα; Σκέψεις για το αύριο, συνύπαρξη, 
διάλογος και τελικά έντονα χρώματα, ωραίες ζωγραφικές επιφάνειες, 

έργα, ζωή...; Πρόκληση για δράση και δημιουργία!
Ο Νίκος Αναγνωστόπουλος στην έκθεση του στην Collect, παρουσιάζει με 

έντονα χρώματα και με το δικό του εικαστικό τρόπο ( έργα δουλεμένα πάνω 
σε ξύλινες επιφάνειες) όλα τα ερεθίσματα που τον εμπνέουν (κούκλες, 

παιχνίδια, παιδικές μνήμες από τη ζεστασιά του σπιτιού, θαλασσινά τοπία 
με έντονη την ανθρώπινη παρουσία...). Αφηγείται εικαστικά μια ζωή 
ανάμεσα στην αλήθεια και στο όνειρο της ανάμνησης, τονίζοντας την 

ανάγκη όλων μας για δημιουργία, δράση, ηρεμία και όνειρα.































Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Το 1981 πραγματοποίησε την πρώτη ατομική του 
έκθεση στο Κολλέγιο Αθηνών Το 1982 έγινε δεκτός σαν εξαιρετικό ταλέντο στην 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών . Φοίτησε σε αυτήν από τον 1983 έως το 1988 στο 
εργαστήριο του Δημήτρη Μυταρά . 

Ατομικές εκθέσεις :
Δήμόκριτος 1987

Έκφραση 1994
Αντηνωρ 1996

Ολγα Γεωργαντέα 1997 Και 1999
Εποχές 1999, 2001 και 2003

Γκαλερί της Ερσης 2002, 2004 και 2008
Νέο μουσείο Μπενακη 2007

Four Wings Amsterdam 2004 
Έλαβε μέρος σε πολλες ομαδικές εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Νέα Υόρκη . 

Από το 2008 εργάστηκε σαν σκηνογράφος και ενδυματολόγος για την εταιρεία 
θεάτρου Συν-Επι .

Εξοριστοι του Τζέιμς Τζόις
Ο καλύτερος τρόπος να ζεις του Νόελ Κάουαρντ

Ιστορία των Μεταμορφώσεων
Φύλλα ημερολογίου του Χρηστομάνου

Medea Manhattan της Dea Loher
Αρχιμάστορας Σόλνες του Ίψεν

Ο Πατερας του Ίψεν
Τέλος του παιχνιδιού του Μπεκετ

Drunk enough to say I love you
Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ του Αλμπυ

Ο χορός του θανάτου του Στριντμπεργκ
Έγκλημα στα παρασκήνια του Μαρή

Την Τρίτη στο σούπερ μάρκετ του Νταρλέ Επιτόκιο
Πάρτυ γενεθλίων του Μπεκετ 

Ο κροκόδειλος του Ντοστογέφσκι 
Και άλλα …..
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Charitos 29, Kolonaki
Hours: 11:00-19:00 (Mon-Sat)
Contact: +30 21 6300 2222




