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Ο Νίκος Φλώρος, με καταγωγή από την Τρίπολη, σήμερα είναι 
διεθνώς γνωστός για την τέχνη του με μια ιδιαίτερη τεχνική, που 
ο ίδιος επινόησε, κατασκευάζοντας εντυπωσιακά γλυπτά με ευτελή 
αλουμινένια κουτιά αναψυκτικών. Με την τεχνική αυτή καταφέρνει 
να αναπαραστήσει αρκετά πιστά ακόμα και φημισμένους πίνακες 
μεγάλων ζωγράφων.

Το Κρατικό Μουσείο-Μνημείο του Καθεδρικού του Αγίου Ισαάκ, 
στην Αγία Πετρούπολη, κάλεσε τον Έλληνα γλύπτη να ανασυνθέσει 
δύο πίνακες του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 400 χρόνων από το θάνατο 
του σπουδαίου ζωγράφου, το 2014. 
Ακολουθώντας με σεβασμό τα σχέ-
δια και τα χρώματα του σπουδαίου 
ζωγράφου με χιλιάδες κομμάτια 
χρωματιστού αλουμινίου δημιούρ-
γησε ένα τεραστίων διαστάσεων 
ψηφιδωτό δίνοντας την αίσθηση 
ενός ανάγλυφου ζωγραφικού πίνα-
κα. Το 2015 στο Παλάτι του Μεγά-
λου Μαγίστρου των Ιπποτών στη 
Ρόδο παρουσίασε πέντε ανάγλυ-
φους πίνακες μεγάλων διαστάσεων, 
εμπνευσμένους από τις φιγούρες 
του El Greco. Η έκθεση μεταφέρθη-
κε στη συνέχεια στο σπίτι-Μουσείο 
του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, 
στο Τολέδο της Ισπανίας.

«Πήρα τους πίνακες του Γκρέκο και τους αναδημιούργησα, με 
σεβασμό πάντα στα χρώματά του, με ένα ευτελές υλικό, στο οποίο 
δεν υπάρχει ζωγραφικό κομμάτι. Είναι όλο αλουμίνιο. Τα έργα εί-
ναι 5,5 μέτρα σε ύψος. Πήρα τον Χριστό από το κεντρικό σημείο 
του πίνακα και τον μετέφερα στο ανθρώπινο επίπεδο… Οι παλιοί 
ζωγράφοι μεγαλουργούσαν χρησιμοποιώντας ως βάση του υλικού 
τους το αυγό. Η ιδέα ξεπερνά το υλικό. Το αρχικό υλικό στο τέλος 
μετουσιώνεται σε κάτι διαφορετικό» επισημαίνει ο Νίκος Φλώρος. 
Φτιαγμένα με μικρά κομμάτια αναλώσιμου αλουμινίου από κουτιά 
αναψυκτικών, τα έργα του γλυπτά-μωσαϊκά, δεν βασίζονται τόσο 
στην ιδέα της ανακύκλωσης, αλλά στην αίσθηση του εφήμερου που 
χαρακτηρίζει την εποχή μας.

Τα γλυπτά κοστούμια εμπνευσμένα από φορέματα της Μαρίας 
Κάλλας, το νυφικό της Γκρέις Κέλλυ, παραγγελία της πριγκιπικής 
οικογένειας των Μονεγάσκων του Μονακό για τα τριάντα χρόνια 
από τον θάνατο της πριγκίπισας Γκρέις, έφεραν πολλές φορές στο 
διεθνές προσκήνιο τη δουλειά του Νίκου Φλώρου. 

Το 2004 κατασκεύασε με κουτάκια coca cola των Ολυμπιακών 

Αγώνων της Αθήνας το βασιλικό κοστούμι της Ελισάβετ Α΄.

Ο Έλληνας εικαστικός καλλιτέχνης θεωρεί πως η τέχνη μπορεί 
και πρέπει να είναι ένας «πρέσβης» της Ελλάδας στο εξωτερικό, 
ιδιαίτερα στις κρίσιμες εποχές και ειδικότερα μετά το κύμα δυ-
σφήμησης της χώρας μας τα τελευταία χρόνια και πιστεύει πως 
υπάρχουν εξαιρετικοί Έλληνες καλλιτέχνες, νέοι ταλαντούχοι 
άνθρωποι, που μπορούν πολλά να δώσουν στο παγκόσμιο καλ-
λιτεχνικό γίγνεσθαι.

«Η ιδέα μού ήρθε στη Νέα Υόρκη. Ζώντας εκεί, πηγαίνοντας σε 
όλα αυτά τα τεράστια super market, βλέποντας τεράστιους τοί-
χους φτιαγμένους από κουτιά αναψυκτικών. Επειδή μου αρέσει 
πολύ το χρώμα, ήθελα να δημιουργήσω κάτι από αυτό. Τα έργα 
δουλεύονται μέσα σου χρόνια… Τα αλουμίνια τα αγοράζω. Χρει-
άζομαι χιλιάδες κουτιά. Για τα δύο έργα που εκθέτω στην Αγία 
Πετρούπολη χρειάστηκα 10.000 κουτιά. Μου πήραν ένα χρόνο 
δουλειάς για να γίνουν. Με άπειρες ώρες εργασίας. Παίρνεις 
κουτάκι-κουτάκι, το κόβεις σε κομμάτια, παίρνεις μετά κομματά-
κι-κομματάκι και δημιουργείς…»

Ο Νίκος Φλώρος ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και είναι πρό-
εδρος του Ιδρύματος George Best Costacos Foundation, που ειδι-
κεύεται στην έρευνα για τον καρκίνο του εγκεφάλου.
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