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Μάιος, 2014 
 

   DESTEFASHIONCOLLECTION: 1 to 8 
 

 
Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Οδού Πειραιώς 
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου  
Αθήνα 
 
Εγκαίνια: 25 Ιουνίου 2014, 20:00 
∆ιάρκεια: 26 Ιουνίου –12 Οκτωβρίου, 2014 
 
Ώρες Λειτουργίας, 
    Πέµπτη, Κυριακή: 10:00 - 18:00 
    Παρασκευή, Σάββατο: 10:00 - 22:00     
    ∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη Κλειστά 
 
    Κλειστά µεταξύ 4 – 17 Αυγούστου 
    Μεταξύ 1- 3 Αυγούστου και 18 – 31 Αυγούστου, ανοιχτά κατόπιν        
    ραντεβού. 
 

    — 
 

 

High Resolution Images: 
https://www.dropbox.com/sh/u0v0wux1poyggrn/AACqye8Zda6sw8U8mfSonNbpa?dl=0 
    — 
 
 

Media Contacts: 
 
Ρεγγίνα Αλιβιζάτου, Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ 
    regina@deste.gr 
 
Νικολέττα Μεντή, Μουσείο Μπενάκη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας 
    letta@benaki.gr 
 
Αθηνά Ησαΐα, Μουσείο Μπενάκη, Γραφείο Τύπου 
    aisaia@xana.gr 
 
 

    — 
 
 

Μόνιµοι χορηγοί επικοινωνίας Μουσείου Μπενάκη: 
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Η έκθεση  DESTEFASHIONCOLLECTION: 1 έως 8, σηµατοδοτεί τη δεύτερη 

συνεργασία µεταξύ του Ιδρύµατος ∆ΕΣΤΕ και του Μουσείου Μπενάκη, η 

οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2014.  Η σύµπραξη αυτή αποσκοπεί στην 

ανάδειξη νέων, ρηξικέλευθων και πρωτότυπων κατευθύνσεων της 

σύγχρονης καλλιτεχνικής πρακτικής, στην παρουσίαση νέων καλλιτεχνών 

και σηµαντικών έργων στο ευρύ κοινό αλλά και στη στοιχειοθέτηση 

πρωτότυπων επιµελητικών προτάσεων.  

 
Το destefashioncollection είναι ένα εν εξελίξει πρότζεκτ του Ιδρύµατος 

∆ΕΣΤΕ το οποίο  διερευνά τα όρια ανάµεσα στην τέχνη και τον κόσµο της 

µόδας. Το destefashioncollection επιχειρεί µια νέα, πολλαπλή συλλεκτική 

διαδικασία η οποία εξελίσσεται αθροιστικά και εµπλουτίζεται συνεχώς µε 

νέες προτάσεις. Από το 2007 και κάθε χρόνο, ένας καλλιτέχνης (από τον 

χώρο των εικαστικών τεχνών, της λογοτεχνίας, της αρχιτεκτονικής, του 

κινηµατογράφου κλπ.) καλείται να δηµιουργήσει µια πρωτότυπη συλλογή, 

µια “capsule collection”, επιλέγοντας πέντε κοµµάτια από τη διεθνή 

µόδα της συγκεκριµένης περιόδου και προτείνοντας µια νέα ερµηνεία 

τους. Από την ερµηνεία αυτή προκύπτει ένα νέο έργο που εστιάζει στις 

µορφολογικές, αναπαραστατικές, υλικές και κοινωνικές συγγένειες και 

ανταλλαγές µεταξύ τέχνης και µόδας. Τα αντικείµενα µόδας που επιλέγει 

ο κάθε καλλιτέχνης για την “κάψουλα”, αλλά και τα έργα τέχνης που 

δηµιουργεί αντλώντας από αυτή,  συνθέτουν την κάθε ετήσια συµµετοχή. 

 

Στο destefashioncollection έχουν συµµετάσχει µέχρι στιγµής οι: Michael 

Amzalag & Mathias Augustyniak (M/M Paris)- 2007, Juergen Teller - 2008, 

Helmut Lang - 2009, Patrizia Cavalli - 2010, Charles Ray - 2011, Αθηνά 

Ραχήλ Τσαγκάρη - 2012, Diller Scofidio + Renfro - 2013, Μαρία 

Παπαδηµητρίου – 2014. 

 

Η έκθεση µε τίτλο DESTEFASHIONCOLLECTION: 1 έως 8 συγκεντρώνει το 

υλικό των οκτώ πρώτων ετών στην εξέλιξη του πρότζεκ. Στόχος της 
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είναι να αντιπαραβάλει τα αντικείµενα που επέλεξαν οι καλλιτέχνες από 

τον χώρο της µόδας  µε τις πρωτότυπες “αναγνώσεις” τους, καθώς και 

να αναδείξει τον τρόπο µε τον οποίον συνδέονται ή συνοµιλούν µεταξύ 

τους τα στοιχεία που απαρτίζουν την ευρύτερη “συλλογή”, η οποία 

περιλαµβάνει µεταξύ άλλων βιβλία καλλιτεχνών και δηµοσιεύσεις ειδικά 

για κάθε µία από τις συµµετοχές. 

 
Πρόκειται για µια έκθεση που δεν εστιάζει αποκλειστικά ούτε στην τέχνη 

ούτε στη µόδα, αλλά µάλλον στις εντάσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα 

στους δύο κόσµους, στις συγγένειες που τους συνδέουν ή στην 

απόσταση που τους χωρίζει, καθώς και στo πρόβληµα κατανόησης της 

έννοιας του “σύγχρονου” όπως αυτή αναδύεται µέσα από τη σχέση τους. 

 
Η έκθεση κινείται στα όρια µεταξύ τέχνης και µόδας, διαµέσου ενός 

εκθεσιακού “µηχανισµού” και µιας επιµελητικής πρακτικής η οποία 

αναδυκνείει συνδέσεις ανάµεσα στα στοιχεία κάθε  “κάψουλας”, ενώ 

ταυτόχρονα επαναπροτείνει διαχωρισµούς, διαφορές και διακριτικά 

γνωρίσµατα. 

  
Στο πλαίσιο της έκθεσης λειτουργεί και µια παράλληλη διαδικτυακή 

πλατφόρµα η οποία διευρύνει την επιµελητική πρόταση µέσω της 

συλλογικής, αυτοσχεδιαστικής συµµετοχής. Ο συγκεκριµένος διαδικτυακός 

χώρος είναι συνδεδεµένος µε το website του Ιδρύµατος ∆ΕΣΤΕ ως ένα 

προσωρινό “microsite” το οποίο θα παρουσιάζεται και στον χώρο της 

έκθεσης (www.destefashioncollection1to8.gr).  

 
Επιµέλεια και σχεδιασµός έκθεσης: Νάντια Αργυροπούλου, Adam Μ. 

Bandler, Mark Wasiuta. 

 

∆ιοργάνωση: Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ σε συνεργασία µε το Μουσείο Μπενάκη. 
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Στιγµιότυπο βίντεο από το διαδικτυακό project "we are everybody's contemporaries"  
Ευγενική Παραχώρηση: Τάσος Βρεττός 
 


