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Εµ. Παππά & Φιλελλήνων 11. 
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ΑΘήνα Ελλάς 
 
DESTE Foundation 
11 Filellinon & Em. Pappa St. 
142 34 Nea Ionia 
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Μάιος, 2015 
 

    ΤΟ FAMILY BUSINESS ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΗ, ΚΤΗΡΙΟ Ο∆ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
 
Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Οδού Πειραιώς 
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου  
Αθήνα 
 

Εγκαίνια: 11 Ιουνίου 2015, 20:00 
∆ιάρκεια: 12 Ιουνίου - 11 Οκτωβρίου, 2015 
 
Ώρες Λειτουργίας, 
    Πέµπτη, Κυριακή: 10:00 - 18:00 
    Παρασκευή, Σάββατο: 10:00 - 22:00     
    ∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη Κλειστά 
 

      Η έκθεση θα παραµείνει κλειστή τον Αύγουστο 
 

    — 
 

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 του Μουσείου Μπενάκη: 
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Το Family Business ιδρύθηκε το 2012 από τον καλλιτέχνη Maurizio Cattelan και τον 

επιµελητή και ∆ιευθυντή Εκθέσεων του New Museum Massimiliano Gioni ως ένας 

εναλλακτικός µη κερδοσκοπικός καλλιτεχνικός χώρος που φιλοξενεί πρωτότυπες 

εκθέσεις ανοιχτές σε κάθε είδους  καλλιτεχνικό πειραµατισµό και σε ανατρεπτικές 

µορφές συλλογικότητας. 

 

 Ξεκινώντας από έναν µικρό χώρο καταστήµατος στην 21η Οδό και τη 10η Λεωφόρο 

στη γειτονιά των γκαλερί στο Chelsea της Νέας Υόρκης, το Family Business 

φιλοξένησε πλήθος εκθέσεων, δράσεων και συναυλιών από τον Φεβρουάριο του 

2012 ως τον Μάιο του 2013. Τον Φεβρουάριο του 2014 το Family Business βρήκε νέα 

στέγη στο Palais de Tokyo στο Παρίσι, όπου κατασκευάστηκε ειδικά ένας 

λυόµενος, minimal εκθεσιακός χώρος µε αναφορά στην άναρχη δόµηση των 

αθηναϊκών προαστίων. Τώρα η υβριδική αυτή κατασκευή εγκαθίσταται στην ίδια 

την Αθήνα για να παρουσιάσει ένα πρόγραµµα εναλλασσόµενων εκθέσεων που 

στοχεύουν στην ενθάρρυνση νέων µορφών σύγχρονης δηµιουργικότητας. 
 

Στη νέα του ενσάρκωση στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, το Family 

Business θα διατηρήσει µια συµβιωτική σχέση τόσο µε το Μουσείο όσο και µε το 

Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ. Στην Αθήνα το Family Business θα παρουσιάσει µια σειρά εκθέσεων 

µέσω ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (open call), παρέχοντας µια 

πειραµατική πλατφόρµα διαθέσιµη σε όλους όσους έχουν κάτι ενδιαφέρον να πουν 

και να προτείνουν. Μέσα από αυτή την ευέλικτη δοµή, το Family Business θα 

επιτρέψει στους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το έργο τους και στους 

φιλότεχνους να εµπλακούν στις εκθέσεις, καθώς και να γνωρίσουν νέους φίλους, 

νέες «οικογένειες» και ένα ευρύτερο κοινό. 

 

Οι εκθέσεις που θα φιλοξενεί το Family Business θα εκτείνονται πέρα από τα 

εικαστικά και σε άλλους τοµείς της σύγχρονης δηµιουργίας. Τα επιλεγόµενα µέσω 

της ανοιχτής πρόσκλησης έργα θα εναλλάσσονται σε τακτή βάση και θα 

παρουσιάζονται µέσα ή γύρω από τον µοναδικής σχεδίασης χώρο που θα 

εγκατασταθεί στην καφετέρια του Μουσείου Μπενάκη της οδού Πειραιώς. 

  
Page 2 of 3 



 
 
 
 
 

  

Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ 
Εµ. Παππά & Φιλελλήνων 11. 
142 34 Νέα Ιωνία  
ΑΘήνα Ελλάς 
 
DESTE Foundation 
11 Filellinon & Em. Pappa St. 
142 34 Nea Ionia 
Athens Greece 
 
WWW . DESTE . GR 

T — 30 210 27 58 490 

F — 30 210 27 54 862 

Τον Ιούνιο του 2015, ως προοίµιο στο πρόγραµµα ανοιχτών προτάσεων, το Family 

Business θα παρουσιάσει το “DIRTY LINEN,” µια πρόταση από την Myriam Ben Salah, 

επιµελήτρια ειδικών έργων και πολιτιστικών προγραµµάτων στο Palais de Tokyo 

και ιδρυτικό µέλος της οµάδας του Family Business. Σχεδιασµένο ως µιας µικρής 

κλίµακας έρευνα σε θέµατα ατίµωσης και σκανδάλων, το “DIRTY LINEN” εξετάζει 

την οικογένεια ως ένα κουβάρι ατόµων και σχέσεων που περιλαµβάνει 

πραγµατικούς οικογενειακούς δεσµούς όσο και ευρύτερες εθνικές και διεθνείς 

σχέσεις που γίνονται πιο εµφανείς κατά την τρέχουσα παγκόσµια οικονοµική κρίση. 

Βγάζοντας τα ‘άπλυτα στη φόρα’, η έκθεση επιχειρεί να αποτρέψει το κακό µάτι 

από το σπίτι της Οικογένειας [Family] ώστε να µπορέσει να κάνει µια νέα αρχή µε 

τις υποθέσεις της [Business]. 
 

Μετά το τέλος του “DIRTY LINEN,” τα έργα που θα παρουσιαστούν στον χώρο του 

Family Business θα επιλεγούν συλλογικά από µέλη του Ιδρύµατος ∆ΕΣΤΕ, του 

Μουσείου Μπενάκη και του Family Business. Θα γίνει µια ανοιχτή πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων σε δηµιουργούς που ζουν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως 

ηλικίας και προέλευσης, αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2015 και συνεχίζοντας µε 

µια ροή προτάσεων. Η επιτροπή επιλογής θα εξετάζει ανά τακτά διαστήµατα τις 

αιτήσεις, ενώ η πρώτη επιλογή θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο του 2015 στον χώρο 

του Family Business στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς. 
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