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DAMIEN HIRST:
The Complete Spot Paintings 1986-2011
12 Ιανουαρίου – 10 Μαρτίου 2012
Εγκαίνια: 12 Ιανουαρίου, 7-9 µ.µ.
Η γκαλερί Gagosian οργανώνει µία παγκόσµια έκθεση µε τα ζωγραφικά έργα Spot Paintings που
δηµιούργησε ο Ντέµιαν Χερστ τα τελευταία 25 χρόνια.
«Τα χρώµατα ήταν πάντοτε η µεγάλη µου αδυναµία, τα αγαπώ υπερβολικά… Τα χρησιµοποιώ δηλαδή
αυτούσια. Έτσι προέκυψαν και τα έργα Spot Paintings – από την ανάγκη µου να δηµιουργήσω µία δοµή
που θα εµπεριέχει µόνο χρώµατα και τίποτα άλλο. Ξαφνικά συνειδητοποίησα τι ήθελα. Να αιχµαλωτίζω τη
χαρά που µου προσφέρει το χρώµα».
—Damien Hirst
Η γκαλερί Gagosian παρουσιάζει την έκθεση The Complete Spot Paintings 1986-2011 µε ζωγραφικά
έργα του Damien Hirst. Η επιµέλεια της έκθεσης έχει ως κεντρικό άξονα την παράλληλη παρουσίαση
έργων του Damien Hirst στις έντεκα γκαλερί Gagosian ανά τον κόσµο (Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Λος
Άντζελες, Ρώµη, Αθήνα, Γενεύη και Χονγκ Κονγκ) µε ταυτόχρονα εγκαίνια στις 12 Ιανουαρίου. Πρόκειται
για µία ενιαία έκθεση που θα διεξάγεται σε πολλά διαφορετικά µέρη και τα έργα που θα εκτίθενται σε κάθε
γκαλερί θα επιλεγούν ανάλογα µε τον τόπο όπου πραγµατοποιείται η κάθε επιµέρους έκθεση. Τα πιο
πολλά από τα έργα προέρχονται από περισσότερες από 150 δηµόσιες και ιδιωτικές συλλογές, από 20
διαφορετικές χώρες.
Στην έκθεση συµπεριλαµβάνονται πάνω από 300 πίνακες, από το πρώτο spot (κουκίδα) που ζωγράφισε
ο Hirst πάνω σε σανίδα το 1986, µέχρι το µικρότερο spot painting (1996) που περιέχει µισή κουκίδα και οι
διαστάσεις του είναι 2,4 x 1,2 εκ., όπως επίσης το έργο µνηµειακών διαστάσεων µε τις τέσσερις κουκίδες
που η κάθε µία έχει διάµετρο 152,4 εκ., καθώς και ένα από τα πιο πρόσφατα έργα το οποίο
ολοκληρώθηκε το 2011 και περιέχει 25.781κουκίδες που η κάθε µία έχει διάµετρο 1 χιλιοστό και κανένα
χρώµα δεν επαναλαµβάνεται.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Παράλληλα µε την έκθεση θα κυκλοφορήσει η έκδοση The Complete Spot Paintings 1986-2011, µια
εικονογραφηµένη και πλήρης αναφορά σε όλα τα έργα µε κουκίδες που φιλοτεχνήθηκαν από τον Hirst
στο αντίστοιχο διάστηµα. Η έκδοση αυτή, που είναι µια συνεργασία της γκαλερί Gagosian και της
εταιρείας Other Criteria, θα περιλαµβάνει κείµενα της επιµελήτριας του MoMA Ann Temkin, του
τεχνοκριτικού Michael Bracewell και του ιστορικού τέχνης Robert Pincus-Witten. Παράλληλα θα
περιλαµβάνει µια συζήτηση ανάµεσα στον Damien Hirst, τον Ed Ruscha και τον John Baldessari.
Η τρίτη έκδοση της εφαρµογής Gagosian App για iPad θα κυκλοφορήσει επίσης τον Ιανουάριο,
προσφέροντας µια διαδραστική, αναλυτική παρουσίαση 90 και πλέον spot paintings.
Η έκθεση Damien Hirst: The Complete Spot Paintings 1986-2011 θα προηγηθεί της πρώτης µεγάλης
αναδροµικής έκθεσης του έργου του Hirst, η οποία θα εγκαινιαστεί στην Tate Modern στο Λονδίνο, τον
Απρίλιο του 2012.
Ο Damien Hirst γεννήθηκε το 1965 στο Μπρίστολ της Αγγλίας. Ανάµεσα στις ατοµικές εκθέσεις του
ξεχωρίζουν οι εξής: The Agony and the Ecstasy, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Νάπολη
(2004), A Selection of Works by Damien Hirst from Various Collections, Museum of Fine Arts, Βοστώνη
(2005) και Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Όσλο (2005), For the Love of God, Rijksmuseum,
Άµστερνταµ (2008), No Love Lost, The Wallace Collection, Λονδίνο (2009), Requiem, Pinchuk Art Center,
Κίεβο (2009), και Cornucopia, Oceanographic Museum of Monaco, Μονακό (2010). Το 1995 βραβεύτηκε
µε το Turner Prize. Έργα του περιλαµβάνονται σε σηµαντικές δηµόσιες και ιδιωτικές συλλογές σε
ολόκληρο τον κόσµο. Ο Hirst ζει και εργάζεται στο Λονδίνο και στο Ντέβον.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε στο athens@gagosian.com ή στο
+30.210.36.40.215.
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