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Η Μυρτώ Αναστασοπούλου αντλεί την έμπνευ-
σή της από το πρωτογενές της υλικό. Τις πο-
λύτιμες πέτρες, τον χρυσό, το κερί γλυπτικής. 
Κάθε της δημιουργία είναι ένας συνδυασμός 
έκφρασης συναισθήματος μέσα από φόρμες 
και χρώμα. Κάθε της κομμάτι χαρακτηρίζεται 
από απλότητα, άποψη, ελευθερία  και ρευστό-
τητα στις γραμμές του. Αυτό την κάνει να ξε-
χωρίζει. Η ίδια σχεδιάζει αλλά και φτιάχνει 
όλα της τα κοσμήματα στο χέρι δίνοντάς τους 
την πολύτιμη μοναδικότητα του χειροποίητου. 
Το όνομα της πρώτης συλλογής της με κομ-
μάτια αποκλειστικά από χρυσό 18 καρατίων 
είναι Alis. Εχουν προηγηθεί άλλες πέντε 
υπέροχες συλλογές, με διαφορετικά υλικά και 
ύφος. Αντλώντας έμπνευση από το χρώμα και 
την ποικιλία των αποχρώσεων της τουρμαλίνης 
που θυμίζει βεντάλια με τα χρώματα του ου-
ράνιου τόξου, η Μυρτώ έχει φιλοτεχνήσει 
κάθε κομμάτι της Alis με τρόπο μοναδικό. 
Ζωγράφοι όπως ο Πάουλ Κλέε, ο Πιέρ Μπο-
νάρντ και ο Μαρκ Ρόθκο αποτελούν σταθερή 
καλλιτεχνική αναφορά της δημιουργού σε 
κάθε της δουλειά. 
Το showroom Pink Heater στο Παρίσι, η Zab 
bijouterie στη γαλλική Ανεσί των Αλπεων και 
το Tomorrowlad στην Ιαπωνία είναι τα κατα-
στήματα εκτός ελληνικών συνόρων που φιλο-
ξενούν και πωλούν τις δημιουργίες της. Η 
Μυρτώ είναι ταλαντούχα και η παγκόσμια 
κοινότητα αναγνωρίζει το ταλέντο της, αφού 
όλο και περισσότερες γυναίκες σε ολόκληρο 
τον κόσμο επιλέγουν τις προτάσεις της και την 
παρακολουθούν.  
Απαρνούμενη την τάση της σύγχρονης κοινω-
νίας για άκρατο καταναλωτισμό και συσσώ-
ρευση ολοένα και περισσότερων υλικών 
αγαθών χωρίς μέτρο, η Ελληνίδα σχεδιάστρια 
προτιμά να γίνεται αποδέκτης της ενέργειας 
αντικειμένων με ιστορία και διάρκεια μέσα στον 
χρόνο. Είναι ο άνθρωπος που θα επισκευάσει 
κάτι και δεν θα αποφασίσει να το αντικαταστή-
σει άμεσα με ένα νέο. «Ο χρυσός και οι πολύ-
τιμες πέτρες μού δίνουν την ευκαιρία να δη-
μιουργώ πράγματα που θα αλλάξουν χέρια 
από γενιά σε γενιά και επομένως έχουν αντο-
χή στον χρόνο», αναφέρει. 

ΑΚΟΛΟΥΘΏΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Σπούδασε σκηνογραφία στην περίφημη σχολή 
Central Saint Martins στο Λονδίνο και αργό-
τερα συνέχισε με εικαστική ψυχοθεραπεία στη 
Νέα Υόρκη. Λίγα χρόνια αργότερα στράφηκε 
στη δημιουργία κοσμημάτων, ανακαλύπτοντας 

αυτό που τρέφει την ψυχή της. Πριν από πε-
ρίπου πέντε χρόνια σχεδίασε ένα βραχιόλι σαν 
και αυτά που βρίσκονται στις προθήκες των 
αρχαιολογικών μουσείων. Αυτό αποτέλεσε και 
την αφορμή για την επαγγελματική της ενα-
σχόληση με την τέχνη του κοσμήματος. Οι 
συλλογές της είναι πάντοτε πρωτότυπες και 
από το showroom της στο Κολωνάκι περνούν 
γυναίκες όλων των στυλ που αγαπούν τα 
εμπνευσμένα αξεσουάρ. 
«Θα έλεγα ότι η Ελλάδα έχει μια πάρα πολύ 
παλιά και ιδιαίτερα ισχυρή παράδοση στην 
κοσμηματοποιία, είναι πρωτοπόρος στον τομέα 
αυτό», αναφέρει η σχεδιάστρια και συνεχίζει: 
«Οι Ελληνες, από την αρχαιότητα κατέκτησαν 
την τέχνη του κοσμήματος και έφτιαχναν τα 
πλούσια διακοσμημένα, μοναδικά κομμάτια 
της ελληνιστικής εποχής που επηρέασαν ολό-
κληρη την υφήλιο. Η χώρα μας έχει παράδοση 
στη δημιουργία κοσμημάτων που δεν ακολου-
θούν τις τάσεις της μόδας. Αντλεί την έμπνευ-
σή της από τη βαθιά γνώση της πάνω στη 
χρυσοχοΐα και διαθέτει καλούς τεχνίτες. Οι 
σύγχρονοι Ελληνες σχεδιαστές, επηρεασμένοι 
από τους παγκόσμιους πολιτισμούς, παντρεύ-
ουν την πολιτιστική τους κληρονομιά με 
ιστορικές και σύγχρονες επιρροές και παράγουν 
μοναδικά και επομένως εξαιρετικά κομμάτια, 
δημιουργώντας νέες τάσεις. Η σημερινή σκη-
νή κοσμημάτων στην Ελλάδα είναι πολυποί-
κιλη, δραστήρια και με πολύπλευρο ταλέντο. 
Επιπλέον, τολμώ να πω ότι είναι ευημερούσα, 
καθώς πολλοί από τους σχεδιαστές ακμάζουν 
σε διεθνές επίπεδο». Οσο για το όνειρό της; 
«Ονειρεύομαι να συνεχίσω να δημιουργώ 
χωρίς να χρειαστεί να θυσιάσω στον βωμό της 
εμπορικότητας ή των επιταγών της μόδας το 
αέναο κυνήγι μου για κάτι νέο, κάτι διαφορε-
τικό. Με έλκει αφάνταστα το διαμάντι, ο βασι-
λιάς των πολύτιμων πετρών, και θα ήθελα 
πολύ η επόμενη συλλογή μου να είναι μια 
λαμπερή διαμαντένια συλλογή». 

ΜΥΡΤΏ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΌ 
ΧΡΥΣΌ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ 

Τα κοσμήματα της Μυρτώς Αναστασοπούλου από χρυσό και
πολύτιμους λίθους έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας και
βρίσκονται σε προθήκες καταστημάτων σε Γαλλία και Ιαπωνία 
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«ΔΗΜΙΟΥΡΓΏ 
πράγµατα που θα 

αλλάξουν χέρια από 
ΓΕΝΙΆ σε ΓΕΝΙΆ 

και εποµένως έχουν 
αντοχή στον χρόνο»

Πολύτιµες πέτρες καιχρυσός 
γίνονται στα χέρια της 
Μυρτώς Αναστασοπούλου 
µοναδικές χειροποίητες 
δηµιουργίες που 
ανταγωνίζονται επάξια
τις εφήµερες τάσεις


