ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑ 1929-1986

Σχεδιασµός και επιλογή υλικού:
Σοφία Πελοποννησίου - Βασιλάκου

ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ο Νίκος Νικολάου γεννιέται το 1909 στην Ύδρα και περνάει δύσκολα παιδικά χρόνια
καθώς ο θάνατος του πατέρα του το 1916, αναγκάζει την οικογένεια να μετακομίσει
το 1918 στην Αθήνα.
H Αθήνα του 1920 χαρακτηρίζεται από την διάθεση των εύπορων πολιτών της να
επιδεικνύουν στα σπίτια τους αντικείμενα από την αρχαιότητα, ή αντικείμενα που
έχουν στοιχεία από την λαϊκή παράδοση του Βυζαντίου.
Η μητέρα του η οποία αντιλαμβάνεται αυτή την τάση, ανοίγει ένα παλαιοπωλείο και
εκεί εργάζεται ο Νικολάου από το 1919 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1930.
Προκειμένου να ικανοποιηθεί το αγοραστικό κοινό, ο Νικολάου αποτυπώνει σε
σχέδια τα μοτίβα παλαιών επίπλων και η μητέρα του τα δίνει να τα σε
εξειδικευμένους γλύπτες-ξυλουργούς για να τα κατασκευάσουν. Ο ίδιος μαθαίνει να
σχεδιάζει καινούργιες κασέλες με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνουν όπως οι παλιές.
Χάρη σε ανθρώπους όπως τον γλύπτη και συγγραφέα Φωκίωνα Ρώκ, ο οποίος μιλά
με θαυμασμό για τις ικανότητες του νεαρού Νικολάου, σύντομα θα τον ανακαλύψει ο
γλύπτης Κώστας Γεωργαντάς.
Ο Γεωργαντάς πείθει τον Νικολάου να καλλιεργήσει το ταλέντο του και τον
προετοιμάζει για να δώσει τις εξετάσεις στο Προπαρασκευαστικό Τμήμα της Σχολής
Καλών Τεχνών, τις οποίες περνάει με επιτυχία.
Αυτοπροσωπογραφία (;) 1935-1948

Το 1929 ο Νικολάου γράφεται στο Προπαρασκευαστικό Τµήµα της
Σχολής Καλών Τεχνών µε καθηγητή τον Βικάτο [1], ο οποίος
αναγνωρίζει το ταλέντο του Νικολάου και τον αφήνει να ακολουθήσει
το δικό του τρόπο.
Έτσι ο Νικολάου ξεκινάει τις σπουδές του εστιάζοντας στον δικό του
τρόπο και όχι στο πως θα εκπαιδευτεί από τους καθηγητές του. Θα
παραµείνει ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης µε όλα τα συν και τα πλην
αυτής της απόφασης.
Το 1930 περνάει µε επιτυχία στη Σχολή και µπαίνει στο εργαστήρι του
Παρθένη. Εκεί γνωρίζεται µε τον Γιάννη Μόραλη, µε τον οποίο
παραµένει αδελφικός φίλος για όλη του τη ζωή.

[1] Ο Σπυρίδων Βικάτος (1878-1960) ήταν Έλληνας ζωγράφος και από τους
τελευταίους εκπροσώπους της «Σχολής του Μονάχου»
Αυτοπροσωπογραφία (;) 1935-1948

Ο Νικολάου δεν αντέχει την αυστηρή πειθαρχία που ζητά ο
Παρθένης από τους µαθητές του και σύντοµα µεταπηδά στο
εργαστήρι του Ουµβέρτου Αργυρού. Σύµφωνα µε τα λόγια του
Νικολάου, αν και συµπαθούσε τον Παρθένη και εκτιµούσε τη δουλειά
του, δεν άντεχε να έχει από πάνω του µια χωροφυλακή. Προτίµησε
τον Αργυρό, ο οποίος άφηνε τους µαθητές του να ακολουθούν τις
κλίσεις τους.
Φυσικά πληρώνει το τίµηµα αυτής της επιλογής του. Σε όλη του την
πορεία παραµένει αυτοδίδακτος και παλεύει περισσότερο για να
κατακτήσει αυτά που άλλοι συµµαθητές του, όπως ο Μόραλης,
διδάχτηκαν στη Σχολή.
Τα χρόνια που είναι στην Σχολή Καλών Τεχνών, κερδίζει επαίνους
για τη δουλειά του και αποφοιτά το 1935. Την ίδια χρονιά χάνει τη
µητέρα του, Ελένη Νικολάου.

Σχόλιο για το έργο
Το συγκεκριµένο σχέδιο είναι ατµοσφαιρικό, µε καλή απόδοση του
βάθους, στον χώρο που πλαισιώνει την ιερατική, θα λέγαµε, φιγούρα
του καθηγητή Ουµβέρτου Αργυρού. Ο σκούρος τόνος αποδίδει
αυστηρότητα στη µορφή και την δείχνει απόλυτα συγκεντρωµένη σε
αυτό που κάνει.
Άνδρας που γράφει ή σχεδιάζει [Ουμβέρτος Αργυρός], 1936

Ο Νικολάου µετά την αποφοίτησή του και µέχρι την κήρυξη
του πολέµου έχει έντονη παρουσία στα καλλιτεχνικά
δρώµενα. Το 1936 συµµετέχει στην 20η Μπιεννάλε της
Βενετίας και στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όπου
εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παιδείας αγοράζουν δύο
έργα του.
Κατά το διάστηµα 1936-1937 εικονογραφεί διηγήµατα για το
περιοδικό Νέα Εστία µαζί µε τον Μόραλη και άλλους
συµφοιτητές του. Το 1937 ο Μόραλης κερδίζει µια
υποτροφία και την µοιράζεται µε τον Νικολάου. Πηγαίνουν
στη Ρώµη και παραµένουν για πέντε µήνες.
Στη συνέχεια πηγαίνουν µαζί στο Παρίσι και ο Νικολάου
γράφεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Ύστερα από µια παραµονή 8 µηνών επιστρέφει στη Ελλάδα
και παντρεύεται µε την Ιφιγένεια Λαγανά.

Σχόλιο για το έργο
Το συγκεκριµένο έργο θεωρείται µια πολύ καλή σπουδή
πάνω στο πλεχτό σάλι. Ο Νικολάου τονίζει τις φωτεινές και
τις σκιασµένες πλευρές του, οι οποίες προκαλούν το βλέµµα
του θεατή να τις παρακολουθήσει σαν να πρόκειται για
καλοπλασµένο γλυπτό.
Σκέπασμα, Παρίσι, 1938

Εάν προσπαθήσουµε να ξεχωρίσουµε τις δύο περιόδους της καλλιτεχνικής έκφρασης του Νικολάου θα µπορούσαµε να βάλουµε ως
ορόσηµο το 1938. Μέχρι τότε προσπαθεί να αποτυπώσει αυτά που βλέπει. Στα θέµατά του συχνά επιλέγει τη φύση, τοπία, σπίτια µε
κήπους, πάρκα, δρόµους µε µικρής κλίµακας ανθρώπινες φιγούρες, τις οποίες σχεδιάζει µε είτε µελάνη είτε µε πινέλο είτε µε πενάκι.

Δυο μορφές σε παγκάκι, 1930

Ρώμη, 1937

Τα επόμενα χρόνια αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Στην
προσωπική του ζωή χωρίζει από τη σύζυγό του. Λίγο
αργότερα ξεσπά ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και το 1940
στρατεύεται.
Επιστρέφοντας από τη θητεία του βιοπορίζεται σαν έμπορος,
εκτιμητής έργων τέχνης και παλαιοπώλης. Εργάζεται σε
διάφορα παλαιοπωλεία μαζί με άλλους και τελικά ανοίγει
μόνος του το παλαιοπωλείο “Connoisseur” στο οποίο
διοργανώνει ακόμα και εκθέσεις.
Παρόλο που ο ίδιος βιώνει ως μια καταστροφή τα χρόνια
εκείνα, που για να μπορέσει να βιοποριστεί απομακρύνεται
από την τέχνη, οι μελετητές του, θεωρούν πως η περίοδος
αυτή λειτούργησε υπέρ του, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος
είναι ότι χάρη στο παλαιοπωλείο του γνωρίζει πολύ
ενδιαφέροντες και σημαίνοντες ανθρώπους, οι οποίοι παίζουν
πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία της ζωής του και
αποτελούν στη συνέχεια ένα δίκτυο υποστήριξης για εκείνον.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εκείνα τα χρόνια τον βοηθούν να
ωριμάσει καλλιτεχνικά και να προβεί σε μια ατομική αλλαγή σε
σχέση με την τέχνη του. Αλλαγή που έχει να κάνει με το
γεγονός ότι ο Νικολάου στρέφεται περισσότερο προς το
σχέδιο και το χρώμα παύει να έχει αυτόνομη λειτουργία.

Πρόσοψη καταστήματος, Παλαιοπωλείο
“Connoisseur”, 1942-1948

ΜΟΡΦΕΣ
Από το 1948 θα λέγαµε πως ο Νικολάου περνάει στη δεύτερη
φάση της ζωγραφικής του. Μέσω της γραµµής, και τον τρόπο
που αυξοµειώνει την ένταση και το πάχος της, συνθέτει µε
ακρίβεια την αλήθεια του προσώπου κάθε µορφής, χωρίς να
υπάρχει τίποτα το περιττό. Παύει σχεδόν να σχεδιάζει τοπία και
επικεντρώνεται στην ανθρώπινη φιγούρα και κυρίως στη
γυναικεία.

Σχόλιο για το έργο
Πολύ προσεγµένο σχέδιο καθιστής γυναίκας, σε αµήχανη στάση
«αιφνιδιασµού». Θεωρείται σχέδιο άρτιο και ισορροπηµένο µέσα
στο χαρτί.

Καθιστή γυναίκα, 1948-1952

Γυναίκα που κρατάει ρόδι και περιστέρι

Καθιστή γυναίκα, 1948

Την Τιτίκα Νικηφοράκη την γνωρίζει από τα χρόνια της Σχολής Καλών Τεχνών. Θα παντρευτούν το 1952 και θα χωρίσουν το 1955.
Στο σχέδιο στα αριστερά, που απεικονίζει την Τιτίκα Νικηφοράκη σαν τη Γυναίκα που κρατάει ρόδι και περιστέρι, δείχνει µια αλλαγή
στον τρόπο που ο Νικολάου σχεδίαζε µέχρι τότε. Σύµφωνα µε τους µελετητές η γραµµή είναι αποφασιστική, το σχέδιο καθαρό και
λιτό και το φόντο ανύπαρκτο. Όπως λέει ο Νίκος Παϊσιος θεωρείται µια ισορροπηµένη σύνθεση, µε το µοντέλο να αναρωτιέται για
θέµατα φιλοσοφικού χαρακτήρα. Η καθηλωµένη κίνηση και ο συµβολισµός των αντικειµένων παραπέµπει σε επιρροές του Νικολάου
από επιτύµβιες στήλες ενώ ο τρόπος που απεικονίζεται το βλέµµα θυµίζει την ελληνιστική ζωγραφική του Φαγιούµ [1]. Το σχέδιο της
Νικηφοράκη στα δεξιά είναι αυστηρό σχέδιο και κοντά στην πραγµατικότητα, το οποίο αποδίδει και το χαρακτήρα του µοντέλου.

[1] Με τον όρο πορτραίτα Φαγιούμ εννοείται το σώμα των νεκρικών προσωπογραφιών που φιλοτεχνήθηκαν από τον 1ο έως τον 3ο αιώνα από συνεχιστές της
ύστερης ελληνιστικής παράδοσης της Αλεξανδρινής Σχολής και διασώθηκαν ως τη σημερινή εποχή. Αυτά τα νεκρικά πορτραίτα, προορισμένα για ταφική
χρήση, πήραν το όνομά τους από την όαση Φαγιούµ, 85 χλμ νότια του Καϊρου, επειδή εκεί ανακαλύφθηκαν τυχαία τα πρώτα δείγματά τους.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ο Νικολάου πειραµατίζεται µε την
αφαίρεση και µε το πώς θα αποτυπώσει τον κορµό του σώµατος
σε κυβιστική εκδοχή. Αυτές οι αναζητήσεις φαίνονται καθαρά στο
έργο του «Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά». Ένα έργο που εκθέτει και στη
Μπιεννάλε της Βενετίας το 1964. Οι τρεις αυτές γυναίκες µεγάλου
µεγέθους (182×126 εκ), σε χωµάτινη απόχρωση και µε
παραµορφωµένες αναλογίες συµβολίζουν τα τρία αυτά νησιά.
Πηγή έµπνευσης µια µεταβυζαντινή εικονογραφία του Αγίου
Γεωργίου αλλά και µια ξυλόγλυπτη ρόκα που είχε στη συλλογή του
ο Νικολάου. Στη ρόκα αυτή έχει σκαλιστεί ο θρήνος, ο οποίος
απεικονίζεται κυρίως από τον τρόπο που οι πενθούσες τραβούν
τα µαλλιά τους µε απόγνωση, για το νεαρό κορίτσι που χάθηκε.

Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά, 1961

Ξυλόγλυπτη ρόκα λαϊκής τέχνης, τέλη 19ου – αρχές 20ου

Γυναικείο κορμός, 1963

Ο Νικολάου τονίζει στα γραπτά του πόσο πολύ τον ενδιαφέρει το ανθρώπινο σώµα και η
αίσθηση της αφής στο γυναικείο σώµα. Τα έργα που θα προετοιµάσει ο Νικολάου για την
Μπιεννάλε της Βενετίας του 1964 είναι η κορωνίδα της ζωγραφικής του σταδιοδροµίας. Στα
έργα αυτά οι µορφές εµφανίζονται ανά ζεύγη και το κενό του φόντου είναι σπουδαιότερο
από τα σώµατα. Ο γυναικείος κορµός είναι βιολόσχηµος µε αναφορά σε έργο του
Μοντιλιάνι. Ο σχεδιασµός των δακτύλων στο πάνω µέρος του κορµού είναι σήµα κατατεθέν
του Νικολάου.

Γυναικείο κορμός, 1963

Γοργόνα, 1972

Γυμνά στη θάλασσα, 1979

Η γυναικεία µορφή σε διάφορες εκδοχές θα συνεχίσει να τον απασχολεί για όλη τη διάρκεια της πορείας του.

Ύδρα, 1986

Η γυναικεία µορφή έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και στα έργα που φιλοτεχνεί ο Νικολάου τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
Μέσα από τα έργα αυτά επιστρέφει στις ρίζες του και αποτίει φόρο τιµής στον τόπο που γεννήθηκε, την Ύδρα. Ο γενέθλιος τόπος
επανέρχεται στη µνήµη του ζωγράφου, σαν το σύµβολο της «αιώνιας Γυναίκας» και σαν ένας τρόπος για να επιστρέψει ο ίδιος στον
χαµένο παράδεισο της παιδικής ηλικίας.

Ύδρα, 1986

Σύµφωνα µε τα λόγια του Νίκου Παϊσιου, στο συγκεκριµένο έργο η γυναίκα-γη-γοργόνα που εικονίζεται έχει όψη Σφίγγας (έντονο
αποτροπαϊκό βλέµµα) αλλά πρόσωπο λεπτοφυές. Ο αγκώνας της ξαπλωµένης γυναίκας ταυτίζεται µε την κορυφή του όρους
Έρε αλλά ο σχεδιασµός του υπόλοιπου σώµατος δεν ακολουθεί το γεωφυσικό πρότυπο του νησιού. Όσο για το καφετί χρώµα
που χρησιµοποιεί, περισσότερο ταιριάζει µε την γυναικεία επιδερµίδα που εικονίζεται, παρά µε την τραχύτητα του εδάφους της
Ύδρας. Σε αντίθεση µε το απαλό καφέ της γης του νησιού, η θάλασσα χρωµατίζεται ως συµπαγής ύλη ως αν να απειλεί κατά
κάποιο τρόπο την λευκή περιοχή των σπιτιών ενώ η γη την προστατεύει.

ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΑ
Μια άλλη θεµατική ενότητα που υπάρχει στο έργο του
Νικολάου αφορά τους τόπους και τα τοπία που
αγάπησε, όπως η Αίγινα.
Ο Νικολάου γεννήθηκε και πέρασε τα πρώτα του
χρόνια στην Ύδρα αλλά αγάπησε τόσο πολύ την Αίγινα
που εκεί διαλέγει να κτίσει το σπίτι του και εκεί περνάει
µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Από το 1950 ζωγραφίζει
το τοπίο, τα σπίτια και τα µαγαζιά του νησιού,
εξελίσσοντας τον τρόπο που τα αποδίδει ζωγραφικά.

Πόρτα σε αυλή, Αίγινα, 1950

Αίγινα, η θέα από το σπίτι του καλλιτέχνη, 1968

Ας αφουγκραστούµε τα λόγια του Νικολάου για να καταλάβουµε το σκεπτικό του για τον τρόπο που αποτυπώνει τους τόπους και τα
τοπία: «πρέπει να δούµε και ν’ αγαπήσουµε καλά τον τόπο µας! Πρέπει ν’ αγαπήσουµε όλα όσα είναι δικά µας! Τους ανθρώπους, τα
σπίτια, το τοπίο, τα δέντρα, τα δέντρα µας, ακόµα και τα πιάτα και τα κανάτια µας! Όλ’ αυτά να τα δούµε προσεκτικά. Έτσι θ’
ανακαλύψουµε ό,τι ελληνικό υπάρχει σ’ αυτά —κι αυτό που θα δώσουµε µε µια τέτοιαν όραση θα ’ναι ασφαλώς δικό µας..»

Η είσοδος στις Μυκήνες
µε την Πύλη των Λεόντων, 1962

ΘΕΑΤΡΟ

Το 1949 Ο Νικολάου βρίσκεται ανάμεσα στους 20 καλλιτέχνες (μεταξύ των
οποίων ο Νίκος Χατζηκυριάκος- Γκίκας, ο Γιάννης Μόραλης και ο Νίκος
Εγγονόπουλος) οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στο σπίτι της Λιλής Αρλιώτη
και θα υπογράψουν την ιδρυτική πράξη της καλλιτεχνικής ομάδας
«Αρμός». Ένα χρόνο αργότερα θα δείξουν τη δουλειά τους σε έκθεση που
οργανώνουν στο Ζάππειο.
Εκείνη την εποχή αρχίζει να ασχολείται με την σκηνογραφία και αρχίζει την
επαγγελματική ενασχόλησή του με τον κόσμο του Θεάτρου. Ως το1974 θα
φτιάξει 25 σκηνικά ή/και κοστούμια για θεατρικά έργα, χοροδράματα ή
δρώμενα. Όπως λέει ο ίδιος: «Η σκηνογραφία αποτελεί μια εκπληκτική
περιπέτεια. Σου δίνουν ένα κείμενο, ένα χαρτί, και συ πρέπει ν’ αναστάσεις
τον κόσμο, τους ανθρώπους, το χώρο που ζουν. Και να δώσεις πειστικά
όλο το περιβάλλον, να δώσεις ζωή, να δώσεις χρώμα, τα σχέδια, τα
κοστούμια.»
Συνεργάζεται με τον θίασο του Κώστα Μουσούρη το 1949-1950 και
φιλοτεχνεί τα σκηνικά για την Ανθρώπινη Φωνή του Ζαν Κοκτώ. Το 1951
φιλοτεχνεί και το σήμα του θεάτρου Μουσούρη, το οποίο θα κοσμεί τα
εξώφυλλα των προγραμμάτων μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Μακέτα για το σήμα του θεάτρου Μουσούρη, 1951

Μελέτες για µάσκες, Με τα δόντια τοῦ Θόρντον Οὐάιλντερ
Θέατρο Τέχνης, 1954–1955

Το 1954 ο Νικολάου αρχίζει η συνεργασία του µε το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν. Αναλαµβάνει τα σκηνικά και τα
κοστούµια του έργου «Με τα δόντια» του Θόρντον Ουάιλντερ. Η τεχνοτροπία του αλλάζει και πλέον στις συνθέσεις του
παρουσιάζεται ένας συνδυασµός αφαιρετικής διάστασης µε παραστατικό χαρακτήρα.
Οι σκηνογραφίες για το συγκεκριµένο έργο θα πρέπει να δυσκόλεψαν τον Νικολάου µια που το έργο πραγµατεύεται µια
επισκόπηση της ανθρώπινης ιστορίας από την εποχή των παγετώνων µέχρι τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Στο έργο
αυτό υπάρχει και η ακόλουθη φράση σε µετάφραση του Μ. Βολανάκη: «Μην ξεχνάτε πως, πριν λίγα χρόνια µόλις, στην
πείνα και στον πληθωρισµό και τη µαύρη αγορά, κρατηθήκαµε µε τα δόντια στη ζωή». Μια φράση που βοηθάει το
Νικολάου να συλλάβει το πώς πρέπει να φιλοτεχνήσει τα σκηνικά και να φτιάξει τις µάσκες του δεινόσαυρου και του
µαµούθ για τις ανάγκες της πρώτης πράξης που εκτυλίσσεται την εποχή των παγετώνων.

Μελέτη σκηνικού, Με τα δόντια του Θόρντον Οὐάιλντερ,
Θέατρο Τέχνης, 1954–1955

Για την δεύτερη πράξη του έργου όπου υπάρχει η αλληγορία του Κατακλυσµού, ο Νικολάου βασίζεται και πάλι στην µετάφραση του
Βολανάκη. ∆ηµιουργεί ένα σκηνικό που όταν το έβλεπε ο ίδιος αισθανόταν πως ανέπνεε θαλασσινό αέρα. Σε πρώτο πλάνο ο
µετεωρολογικός σταθµός σαν κατάρτι πλοίου και στα αριστερά το µαγαζί της Γύφτισσας µε τη φανταχτερή κουρτίνα από κρόσσια. Η
σύνθεση ολοκληρώνεται µε τη µεγάλη οµπρέλα παραλίας στα δεξιά.

Η συνεργασία µε τον Κάρολο Κουν
συνεχίζεται και το 1955 κάνει τα
σκηνικά του έργου «Κεκλεισµένων των
θυρών» του Ζαν – Πωλ Σαρτρ.
Για τα σκηνικά αυτά ακολουθεί πιστά
την περιγραφή του συγγραφέα η οποία
ήταν σαφής:ένα αστικό σαλόνι σε στυλ
∆εύτερης Αυτοκρατορίας, µε
µπρούτζινο αγαλµατίδιο στο γείσο του
τζακιού, περίκλειστο και γυµνό, χωρίς
καθρέπτες και παράθυρα και
επιπλωµένο µε τρεις πολυθρόνες.
Η ιδέα ήταν το δωµάτιο να δείχνει την
Κόλαση µέσα στην οποία οι τρεις
πρωταγωνιστές αλληλοσπαράσσονται.
Ο Νικολάου καταφέρνει να φτιάξει
αυτόν τον κλειστοφοβικό χώρο µε το
µαύρο και το κόκκινο χρώµα να
κυριαρχούν, υπηρετώντας πλήρως
τους συµβολισµούς του έργου στο
οποίο ακούγεται και για πρώτη φορά η
φράση: « Η κόλαση είναι οι άλλοι».

Μελέτη σκηνικού, Κεκλεισµένων των θυρών του Ζ. - Π. Σαρτρ, 1955

Μακέτα σκηνικού για την Αρκούδα του Αντόν Τσέχωφ, Τρεις λιποθυμίες και ένας μονόλογος,
Θέατρο Τέχνης, 1954-1955

Λίγους µήνες µετά αναλαµβάνει τα σκηνικά και τα κοστούµια για την παράσταση που περιλαµβάνει τέσσερα µονόπρακτα του Αντόν
Τσέχωφ. Στην συγκεκριµένη περίπτωση ο Τσέχωφ δεν είχε δώσει σαφείς οδηγίες και ο Νικολάου υπό την καθοδήγηση του Κουν,
σχεδιάζει ένα ενιαίο χώρο σαν εσωτερικό σπιτιού, ο οποίος ταυτόχρονα θυµίζει βεράντα.
Αυτό το σκηνικό εξυπηρετεί και τα τρία µονόπρακτα και επιτρέπει να αλλάζει κανείς εύκολα την διαρρύθµιση και τις θέσεις των
αντικειµένων ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε µονόπρακτου.

Το 1956 ξεκινάει τη συνεργασία του µε το Ελληνικό Χορόδραµα της
Ραλλούς Μάνου και το 1958 φιλοτεχνεί τα σκηνικά και τα κοστούµια για το
έργο “Η Λυγερή και ο Χάρος”. Το έργο θα παιχτεί στο θέατρο Κοτοπούλη,
σε µουσική Νίκου Σκαλκώτα και µε διευθυντή της ορχήστρας τον Μάνο
Χατζιδάκι.

Μελέτη σκηνικού, Η Λυγερή και ο Χάρος, Ελληνικό Χορόδραµα, 1958

Μελέτη για σκηνικό και κοστούµια,
Η Λυγερή και ο Χάρος, Ελληνικό Χορόδραµα, 1958

Το 1962 αναλαµβάνει τα σκηνικά και κοστούµια
Για τον «Προµηθέα ∆εσµώτη» του Αισχύλου για το
Φεστιβάλ Αρχαίου ∆ράµατος Φιλίππων-Θάσου σε
παραγωγή του ΚΘΒΕ (Κεντρικού Θεάτρου Βορείου
Ελλάδος).

Μελέτη για κοστούµι, Προµηθέας ∆εσµώτης
του Αισχύλου, ΚΘΒΕ, 1962

Το 1963 αναλαµβάνει τα σκηνικά και κοστούµια
για την «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη για
για το Φεστιβάλ Αρχαίου ∆ράµατος Φιλίππων-Θάσου σε
παραγωγή του ΚΘΒΕ (Κεντρικού Θεάτρου Βορείου
Ελλάδος).

Μελέτη για το κοστούµι της Κλυταιµνήστρας,
Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη, ΚΘΒΕ, 1963

Μακέτα για σκηνικό και κοστούµια,
Αντιγόνη του Σοφοκλή, 1974

Το 1974 κάνει τα σκηνικά και τα κοστούµια για την παράσταση « Αντιγόνη» του Σοφοκλή που ανεβαίνει
στην Επίδαυρο από το Εθνικό Θέατρο.

Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, [1959–1960]

∆ιαφηµιστικά
Το 1960 ο Νικολάου αντικαθιστά τον σηµαντικό Έλληνα γραφίστα Άγγελο Σπαχή στην καπνοβιοµηχανία Κεράνης. Θα εργαστεί
εκεί για περίπου µια δεκαετία σαν καλλιτεχνικός σύµβουλος. Αναλαµβάνει την ετήσια έκδοση του ηµερολογίου της και την
καλλιτεχνική επιµέλεια των εκστρατειών της καπνοβιοµηχανίας σε συνεργασία µε τα διαφηµιστικά γραφεία της εταιρείας.

‘Άγγελος Σπαχής και Ν. Νικολάου σε πλοίο για την Ύδρα, δεκαετία 1950
Αρχείο Άγγελου Σπάθη. Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο

Ο Νικολάου προσαρµόσει ή και κάποιες φορές αλλάζει τα λογότυπα του Σπαχή. Παράλληλα δηµιουργεί και ο ίδιος νέα
λογότυπα («Ερµής» και «∆ελφοί») σε συνεργασία µε τον Μόραλη. Για το σχέδιο του «Ερµή» ο Νικολάου εµπνέεται από το
θρακικό τετράδραχµο του Αίνου.

Μακέτα για το πακέτο
τσιγάρων Ερµής του Κεράνη,
1961–1971

Τετράδραχµο µε παράσταση
του Ερµή, Αίνος, περί 372-369

∆ιαφήµιση για το πακέτο
τσιγάρων Ερµής του Κεράνη,
1961–1971

∆ιαφήµιση για το πακέτο τσιγάρων
Ερµής του Κεράνη,
1961–1971

∆ιαφήµιση για το πακέτο τσιγάρων ∆ελφοί του Κεράνη,
1961–1971

∆ιαφήµιση για το πακέτο τσιγάρων ∆ελφοί του Κεράνη,
1961–1971

Μακέτα για διαφήµιση των τσιγάρων
.αΑ. του Κεράνη, 1961–1971

Μελέτη για χρώµατα στο ηµερολόγιο
του Κεράνη, 1961–1971

Μελέτη για τη διαρρύθµιση του περιπτέρου
της Καπνοβιοµηχανίας Κεράνη στη ∆ΕΘ,
περ. 1966

Ο Νικολάου αναλαµβάνει την επίβλεψη της εξωτερικής και της εσωτερικής διαρρύθμισης των περιπτέρων της Α. Ε. Κεράνης
στις εμπορικές εκθέσεις κυρίως στη ΔΕΘ (Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης). Στη µακέτα αυτή παρουσιάζεται η εξωτερική όψη
του περιπτέρου της εταιρείας Κεράνη σε κάποια ∆ΕΘ - µάλλον το 1966. Εικονίζεται ένα υπερφυσικό φυτό καπνού και
προβάλλει στα φύλλα του 7 πακέτα τσιγάρα, σε συσκευασία κασετίνας. Σε κάποια από αυτά διαφαίνονται τα λογότυπα του
Άγγελου Σπαχή.
Η µακέτα δείχνει ότι το περίπτερο διατάσσεται σε 4 χώρους. Από τα αριστερά προς δεξιά εµφανίζεται ανοιχτός χώρος µε
στέγαστρο και παγκάκι για τους επισκέπτες και δίπλα του ένα δωµάτιο µε µεγάλη οθόνη για διαφηµιστικές προβολές. Στον
µεσαίο χώρο τοποθετεί βιτρίνα ντυµένη σε κόκκινο βελούδο µε τα προϊόντα καπνού της εταιρείας. Τέλος στη δεξιά πλευρά,
στήνει µακέτα του εργοστασίου της εταιρείας στον Πειραιά.

Μελέτη για διαφήµιση των τσιγάρων αΑ. του Κεράνη, 1961–1971

Μελέτη για διαφήµιση των τσιγάρων αΑ. του
Κεράνη, 1961–1971

Μακέτες για διαφήµιση των τσιγάρων
.αΑ. του Κεράνη, 1961–1971

Μακέτες για διαφήµιση των τσιγάρων
.αΑ. του Κεράνη, 1961–1971

Εφαρµοσµένες Τέχνες

Μελέτες για εµπριµέ υφάσµατα (παραγγελία της Muriel King), 1948

Αχινοί και κοχύλια

Ο Νικολάου ασχολείται κατά καιρούς µε τις εφαρµοσµένες τέχνες. Τα σχέδια που δηµιουργεί για την αµερικανίδα σχεδιάστρια
Muriel King, είναι για λογαριασµό της Αµερικανικής Οικονοµικής Αποστολής, στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ. Τα σχέδια αυτά που
προορίζονταν για δηµιουργία σταµπωτών µεταξωτών υφασµάτων, υλοποιήθηκαν και διατέθηκαν σε µεγάλα πολυκαταστήµατα στις
Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Μελέτες για το Ηµερολόγιο
1957 της ΑΓΕΤ

Το 1956 η Ανώνυµος Γενική Εταιρεία Τσιµέντων Ηρακλής αναθέτει στους καλλιτέχνες Γιώργο Μανουσάκη, Γιάννη Μόραλη,
Νίκο Νικολάου, Γιάννη Τσαρούχη και Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα την εικονογράφηση του ετήσιου επιτραπέζιου ηµερολογίου για
το 1957, µε θέµα τους άθλους του Ηρακλή. Ο Γκίκας ως µεγαλοµέτοχος της εταιρείας θα πρέπει να έπαιξε σηµαντικό ρόλο για
την επιλογή των ζωγράφων. Το έργο υλοποιείται, και το 1957 εκθέτουν τα πρωτότυπα έργα τους που φιλοτεχνήθηκαν για την
εικονογράφηση του επιτραπέζιου ηµερολογίου της ΑΓΕ, στην αίθουσα Τέχνης «Ζυγός» της οδού Βουκουρεστίου, στην Αθήνα.

Ο Ηρακλής πνίγει το λιοντάρι της Νεµέας, προσχέδιο για
εικονογράφηση ηµερολογίου της ΑΓΕΤ, 1956

Άλογο: ο Ηρακλής δαµάζει τα άλογα του ∆ιοµήδη, προσχέδιο για
εικονογράφηση ηµερολογίου της ΑΓΕΤ, 1956

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΘΟΣ
Το 1980 ο Νικολάου φιλοτεχνεί µια σειρά σχεδίων για τη «Γυναίκα της Ζάκυθος» του ∆ιονύσιου Σολωµού.
Για την ιστορία να θυµηθούµε πως εκτός από τα ποιήµατά του ο Σολωµός άφησε και δύο πεζά: Το ∆ιάλογο (για τη γλώσσα) και
τη Γυναίκα της Ζάκυθος που έγραψε στα νεανικά του χρόνια. Η Γυναίκα της Ζάκυθος γράφτηκε το 1826 ο ποιητής το
επεξεργάστηκε ως το 1829, αλλά τελικά το έργο έµεινε ηµιτελές. Η πρόθεσή του είναι αινιγµατική. Η επικρατέστερη άποψη είναι
ότι πρόκειται για σάτιρα µε την οποία ο Σολωµός θέλησε να στιγµατίσει µέσω της γυναίκας αυτής τη συµπεριφορά ορισµένων
αριστοκρατικών κύκλων της Ζακύνθου προς τις Μεσολογγίτισες. Άλλη άποψη είναι πως στόχος του ήταν να στιγµατίσει την
διχόνοια των Ελλήνων ακόµα και σε κρίσιµους καιρούς.

Μελέτη για εικονογράφηση, Η Γυναίκα της Ζάκυθος του
∆. Σολωµού, 1979–1980

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΘΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΠΙΚΡΑΙΝΕΤΑΙ
16. Και μου ήρθε στο νου μου, περσότερο από όλους αυτούς,
η γυναίκα της Ζάκυθος, η οποία πολεμάει να βλάφτει τους
άλλους με τη γλώσσα και με τα έργατα, και ήταν έχθρισσα
θανάσιμη του έθνους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΘΟΣ
Ο IΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΝΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΘΕΙ
4. Είχε το μούτρο της τη μορφή του καλαποδιού, και έβλεπες ένα
μεγάλο μάκρο αν εκύτταζες από την άκρη του πηγουνιού ως
την άκρη του κεφαλιού

Μελέτη για εικονογράφηση, Η Γυναίκα της Ζάκυθος του
∆. Σολωµού, 1979–1980

Μελέτη για εικονογράφηση,
Η Γυναίκα της Ζάκυθος του Δ. Σολωμού, 1979–1980

11. Και αυτή η θωριά η γεροντίστικη ήτανε ζωντανεμένη από δύο μάτια λαμπρά και ολόμαυρα, και το ένα ήτανε ολίγο αλληθώρικο
12. και εστριφογυρίζανε εδώ και εκεί γυρεύοντας το κακό, και το βρίσκανε και όπου δεν ήτουν.
15. Και εφανέρωνε την πονηρία και μιλώντας και σιωπώντας.
21. Και ήταν για να χωρίζει ανδρόγυνα και αδέλφια επιδέξια σαν το Χάρο.
23. Ο φθόνος, το μίσος, η υποψία, η ψευτιά τής ετραβούσανε πάντα τα σωθικά,
25. Αλλά μιλώντας πάντα για τα κακά των άλλων γυναικών έσωσε ο νους της και επυρώθηκε,
28. Αλλά επειδή αγρίκουνε που τήν έλεγαν άσχημη, εβλάφθηκε η φιλαυτία της και εκριμάτισε και στο τέλος δεν είχε κράτο...

Μελέτη για εικονογράφηση,
Η Γυναίκα της Ζάκυθος του Δ. Σολωμού,
1979–1980

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3
ΟΙ ΜΙΣΟΛΟΓΓΙΤΙΣΣΕΣ
1. Και εσυνέβηκε αυτές τες ημέρες οπού οι Τούρκοι επολιορκούσαν το Μισολόγγι και συχνά
ολημερνίς και καπότε οληνυχτίς έτρεμε η Ζάκυνθο από το κανόνισμα το πολύ.
2. Και κάποιες γυναίκες Μισολογγίτισσες επερπατούσαν τριγύρω γυρεύοντας για τους άνδρες
τους, για τα παιδιά τους, για τ' αδέλφια τους που επολεμούσανε.

Γυναίκες του Μισολογγιού, προσχέδιο
για εικονογράφηση, Η Γυναίκα της Ζάκυθος

8. Και τες έβλεπε ο κόσµος να τρέχουνε τα τρίστρατα, τα σταυροδρόµια, τα σπίτια, τα ανώγια και τα χαµώγια, τες εκκλησίες, τα
ξωκλήσια γυρεύοντας.
9. Και ελαβαίνανε χρήµατα, πανιά για τους λαβωµένους.
10. Και δεν τους έλεγε κανένας το όχι, γιατί οι ρώτησες των γυναικών ήτανε τες περσότερες φορές συντροφευµένες από τες κανονιές
του Μισολογγιού και η γη έτρεµε από κάτου από τα πόδια µας.
11. Και οι πλέον πάµπτωχοι εβγάνανε το οβολάκι τους και το δίνανε και εκάνανε το σταυρό τους κοιτάζοντας κατά το Μισολόγγι και
κλαίοντας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΕΥΟΥΝΕ
ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΘΟΣ ΕΧΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ

23. Εσείς δεν έχετε άλλη δουλειά παρά να ψωμοζητάτε. Και, να πούμε την
αλήθεια, στοχάζουμαι πως θε νάναι μια θαράπαψη για όποιον δεν ντρέπεται.
24. Αλλά εγώ έχω δουλειά. Ακούστε; έχω δουλειά”. Και φωνάζοντας τέτοια δεν
ήτανε πλέον το τριπίθαμο μπουρίκι, αλλά εφάνηκε σωστή.
25. Γιατί ασηκώθηκε με μεγάλο θυμό στην άκρη των ποδιών, και μόλις άγγισε
το πάτωμα και εγκρίλωσε τα μάτια, και το άβλαφτο μάτι εφάνηκε αλληγορικό και
το αλληθώρικο έσιαξε. Και εγίνηκε σαν την προσωπίδα την ύψινη οπού
χύνουνε οι ζωγράφοι εις τα πρόσωπα των νεκρών για να...
26. Και όποιος την έβλεπε να ξανάρθει στην πρώτη της μορφή έλεγε: Ο
διάβολος ίσως την είχε αδράξει, αλλά εμετάνιωσε και την άφησε, για το μίσος
που έχει του κόσμου.

Μελέτη για εικονογράφηση, Η Γυναίκα της Ζάκυθος
του ∆. Σολωµού, 1979–1980

Μελέτη για την αγιογράφηση της Ζωοδόχου Πηγής, 1957-1958

Το 1957 -1958 ο Νικολάου αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση, να αγιογραφήσει και να διακοσμήσει μέρος του ιερού ναού
της Ζωοδόχου Πηγής στην οδό Ακαδημίας στην Αθήνα. Για την εικονογράφηση αυτή αναγκάστηκε να ακολουθήσει τις
οδηγίες του εκκλησιαστικού συμβουλίου και να μελετήσει εντατικά εικόνες που βρίσκονταν στο Μουσείο Μπενάκη και στο
Βυζαντινό Μουσείο. Το έργο ολοκληρώνεται με τη βοήθεια του ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου σε περίπου έξι μήνες και
εισπράττει επαίνους από τους αρμόδιους.

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
Το 1949 αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση τη δημιουργία τοιχογραφίας στην αίθουσα τελετών της Παντείου Σχολής. Θέμα
της τοιχογραφίας που φιλοτεχνεί είναι η Σχολή του Αριστοτέλη.
«Ένας νέος σταθμός στην πορεία της δουλειάς μου στάθηκε η τοιχογραφία της Παντείου, το 1949. Γι’ αυτήν τη μεγάλη σύνθεση,
που παρουσιάζει τον Αριστοτέλη με τους μαθητές του, μελέτησα ιδιαίτερα την αρχαία ελληνική πλαστικό, τα ανάγλυφα. Για την
απόδοση των μορφών, εκτός από τον Αριστοτέλη, χρησιμοποίησα μοντέλα. Το πρόβλημα αυτής της δουλειάς ήταν η σύνθεση.
Αυτήν έπρεπε να αναπτύξω χωρίς προοπτική και όγκο. Η ενότητα της σύνθεσης απαιτούσε μια σχέση των σχημάτων μεταξύ
τους. Χώρισα την επιφάνεια σε δύο ζώνες τοποθετώντας τους μαθητές. Ο Αριστοτέλης, στο κέντρο της σύνθεσης, καλύπτει σε
μέγεθος τις δύο ζώνες…».
Για την τοιχογραφία αυτή ο Νικολάου μελετά πολύ για να μπορέσει να την κάνει με τρόπο σύμφωνο με την ελληνική παράδοση
και όχι με τη βυζαντινή. Κατάφερε να απεικονίσει τις φιγούρες με μια μορφή κοπτικής ζωγραφικής των Φαγιούμ και προσπαθεί
να μην είναι ούτε ρεαλιστικές ούτε βυζαντινές. Με αυτό τον τρόπο οι φιγούρες που φιλοτεχνεί παραπέμπουν σε φιγούρες της
ελληνικής παράδοσης προ βυζαντινής περιόδου. Προετοιμάζεται εντατικά έξι μήνες, προκειμένου να ξεκινήσει τις τοιχογραφίες.
Το έργο παραδίνεται σε δύο μήνες και είναι έτοιμο για τα εγκαίνια της Σχολής. Η τοιχογραφία αυτή λαμβάνει αντικρουόμενες
κριτικές, αλλά οι αρχές της Παντείου διατηρούν την εκτίμησή τους στην καλλιτεχνική αξία του Νικολάου.
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Σύµφωνα µε τα λόγια του Νικολάου, για να κάνει τη σύνθεση για την τοιχογραφία της Παντείου έπρεπε να µεταχειριστεί τη
χάραξη για να µπορέσει να αναπτύξει επάνω της τη σύνθεσή του.

Οι φιγούρες της τοιχογραφίας είναι από το ίδιο
µοντέλο και καµωµένες εκ του φυσικού.
Για το έργο αυτό δεν έβαλε τίποτε άλλο στο
σχέδιό του παρά µόνο χρώµα, και διαφορετικό
χρώµα για κάθε σχήµα.
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Σύνθεση µε µορφές, προσχέδιο για την τοιχογραφία στὴν αίθουσα τελετών
της Παντείου, 1949

Στα κείμενα του Νικολάου « Η δουλειά μου μετά την Κατοχή», το 1984, από τον κατάλογο της έκθεσης που κάνει στην Γκαλερί
Ζουμπουλάκη, αναφέρεται στην πορεία της δουλειάς του και εξηγεί το πώς εξελίχτηκε. Σύμφωνα με τα λόγια του, η εργασία που
έκανε μετά την Κατοχή στηρίζεται στη διαφορά του αναγεννησιακού σχεδίου από το αρχαίο Ελληνικό. Η δική του τέχνη
προκύπτει από τα συμπεράσματα που έβγαλε παρατηρώντας την αρχαία Ελληνική τέχνη. Στα έργα του το χρώμα προέρχεται
από τη φύση αλλά είναι ένα χρώμα που επηρεάζεται από το φως που δέχεται και το περιβάλλον του. Είναι ένα χρώμα καθαρό,
χωρίς φωτοσκιάσεις και προοπτικές.
Ο Νικολάου επισημαίνει πως τα σχήματα της ελληνικής τέχνης δεν τον ενδιέφεραν. Θεωρεί πως είναι αποτέλεσμα αυστηρών
κανόνων, πειθαρχίας και μνήμης. Τα δικά του σχήματα είναι όλα βγαλμένα από τη φύση. Ο ίδιος δίνει μεγάλη σημασία στην
όραση και στην αίσθηση και όχι στη γνώση.
Καταλήγει λέγοντας πως «η αλήθεια διαμέσου της φαντασίας είναι για εκείνον η μόνη πραγματική αλήθεια. Κάθε δουλειά έχει
γραμμένο πάνω της όλο το ιστορικό της. Το τι στάθηκε η αιτία για να δημιουργηθεί και το ποιός είναι εκείνος που την έκανε. Η
ζωγραφική είναι μία γλώσσα, μία γραφή. Μιλάει και γράφει, όπως μιλάνε όλες οι πλούσιες γλώσσες. Η αρχή της είναι πολλές
χιλιάδες χρόνια πιο παλιά από τη ζωγραφική των σπηλαίων που γνωρίζουμε. Κι αυτή η τέχνη δεν χρειάζεται λόγια άλλων. Έχει
τη δική της λαλιά.»

Σύνθεση µε µορφές, προσχέδιο για την τοιχογραφία
στην αίθουσα τελετών της Παντείου, 1949

Ο Νίκος Νικολάου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του παρουσιάζει τα έργα του σε
ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Φιλοτεχνεί
εξώφυλλα δίσκων της µουσικής του Μάνου Χατζιδάκι, κεραµικά πιάτα και
πέτρες.
Από το 1960 αποκτά µόνιµη κατοικία στην Αίγινα.
Το 1964 εκλέγεται καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Το 1967 παντρεύεται µε την Αγγέλα Ζουµπουλάκη.
Το 1971 διορίζεται µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Εθνικής Πινακοθήκης.
Το 1974 συνταξιοδοτείται πρόωρα από την ΑΣΚΤ.
Το 1976 ανακηρύσσεται οµότιµος καθηγητής της ΑΣΚΤ.
Από το 1982 αρχίζουν τα προβλήµατα υγείας και το 1985 κάνει την τελευταία
ατοµική του έκθεση στην Γκαλερί «Άνεµος».
Το 1985 ο ∆ήµος Ύδρας του απονέµει δίπλωµα και µετάλλιο και το 1986
συµµετέχει σε έκθεση στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων, µε τίτλο « Η
φυσιογνωµία της µεταπολεµικής τέχνης στην Ελλάδα».
Το 1986 πεθαίνει από πνευµονικό οίδηµα. Τα έργα του συνεχίζουν να
παρουσιάζονται συχνά σε θεµατικές εκθέσεις και αφιερώµατα.

Σύνθεση µε µορφές, προσχέδιο
για την τοιχογραφία της Ποµπηίας, περ.1953

Το 2001 η σύζυγός του Αγγέλα Νικολάου υπογράφει την ιδρυτική πράξη
σύστασης Ιδρύµατος Αγγέλας και Νίκου Νικολάου για την αξιοποίηση του
ζωγραφικού έργου του συζύγου της.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έγινε
στo πλαίσιο της έκθεσης:
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΧΕΔΙΑ 1929-1986
Σχεδιασμός και επιλογή υλικού:
Σοφία Πελοποννησίου - Βασιλάκου
© Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Εκπαιδευτικά Προγράμματα,
Αθήνα 2017

Ο Νικολάου στο σπίτι της Αίγινας, φωτ. του ∆. Παπαδήµου, 1961

