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MAURIZIO CATTELAN

Ίδρσμα ΔΕΣΤΕ, Σθαγεία Ύδρας
16 Ινπλίνπ, 2010 – 30 Σεπηεκβξίνπ, 2010
Ώξεο Λεηηνπξγίαο: Δεπηέξα – Κπξηαθή 11:00-13:00 & 19:00-22:00
Τξίηε θιεηζηά
Μεηαξύ 19 & 26 Ιοςνίος 2010 ο σώπορ θα παπαμείνει ανοικηόρ από ηιρ 11:00 έωρ ηιρ 22:00
**************************************************************************************************

TOILET PAPER: Μια έκδοζη ηων Maurizio Cattelan και Pierpaolo Ferrari ποσ
παροσζιάζεηαι παράλληλα με ηην έκθεζη Maurizio Cattelan ζηην Ύδρα.
**************************************************************************************************
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Ο εθζεζηαθόο ρώξνο ηνπ Ιδξύκαηνο
ΔΕΣΤΕ ζηελ Ύδξα εγθαηληάζηεθε από
ηνλ ζπιιέθηε Δάθε Ιωάλλνπ ην 2009, κε
ηελ έθζεζε Blood of Two, ηωλ Matthew
Barney & Elizabeth Peyton.
Ο ρώξνο, πνπ ζηεγάδεηαη ζηα παιηά
ζθαγεία ηνπ λεζηνύ, κπζηεξηώδεο θαη
θνξηηζκέλνο κε πιεζώξα ζπλεηξκώλ,
θηινμελεί

θάζε

πξνγξάκκαηα

θαη

Ιδξύκαηνο ΔΕΣΤΕ.

ρξόλν

επηιεγκέλα
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ηνπ

Εθέηνο ζηα Σθαγεία ηεο Ύδξαο ζα παξνπζηαζηεί ην ηξηζδηάζηαην έξγν ηνπ δηεζλώο αλαγλωξηζκέλνπ
θαιιηηέρλε

κε

ηε

λεθξώζηκε

εηθνλνγξαθία, είλαη κηα κπζηεξηώδεο
απηνπξνζωπνγξαθία, ε νπνία κέζα
ζηνλ ρώξν ηωλ Σθαγείωλ απνθηά
έλαλ

αθόκα

πην

αλαηξεπηηθό
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θαιιηηέρλε Maurizio Cattelan, WE. Τν θαηλνύξην έξγν ηνπ Cattelan, αθνινπζώληαο ηελ εκκνλή ηνπ

ραξαθηήξα.
Με ηελ επθαηξία ηεο έθζεζεο ηνπ
Cattelan ζηα Σθαγεία, ην Ίδξπκα
ΔΕΣΤΕ

παξνπζηάδεη

ην

ηεύρνο

ηνπ

Paper,

Toilet

πηινηηθό
ελόο

θαηλνύξηνπ πεξηνδηθνύ πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη εθδίδεηαη από ηνλ ίδην ηνλ θαιιηηέρλε θαη ηνλ
θωηνγξάθν Pierpaolo Ferrari. Σηνλ απόερν ηεο θαιη έθδνζεο ηνπ Cattelan, Permanent Food, ην
Toilet Paper είλαη έλα λέν πεξηνδηθό πνπ ζπλδπάδεη ηε θωηνγξαθία κε δηαζηξεβιωκέλεο αθεγήζεηο
θαη ζνπξεαιηζηηθέο εηθόλεο γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά από δπλακηθέο, νπηηθέο ηνηρνγξαθίεο.
Τα ηξία πξώηα ηεύρε ηνπ Toilet Paper εθδίδνληαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Ιδξύκαηνο ΔΕΣΤΕ απνηειώληαο
κηα παξάιιειε εθδήιωζε ηεο έθζεζεο ηνπ Maurizio Cattelan.
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Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ, παπακαλούμε επικοινωνήζηε με ηο Ίδπςμα ΔΕΣΤΕ:
Ίδξπκα ΔΕΣΤΕ
Φηιειιήλωλ 11 & Εκ. Παππά
142 34 Νέα Ιωλία
Τει: 210 27 58 490
Fax: 210 27 54 862
Email: info@deste.gr
www.deste.gr

