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Marmomac will bring together 
art, natural stone and technology
Marmomac sanat, doğal taş ve teknolojiyi buluşturacak

Marmomac fair will be the stage for the 54th meeting this 
year on September 25- 28.  At the Italian Stone Theater —the 
iconic structure of the fair— design and art will come to the 
fore again.

Marmomac fuarı bu yıl 25-28 Eylül tarihlerinde 54’üncü 
buluşmaya sahne olacak.  Fuarın ikonik yapısı İtalyan Taş 
Tiyatro’da ise yine tasarım ve sanat öne çıkacak. 

Curated by Raffaello Galiotto, 
the Percorsi d’Arte / Art Routes 
exhibition will host works that 

will emerge from the artistic processing 
of the stone.

Raffaello Galiotto 
küratörlüğünde düzenlenecek 
Percorsi d’Arte / Sanat Rotaları 

sergisi makinelerin doğal taşı sanatsal 
biçimde işlemesiyle ortaya çıkacak 
eserlere ev sahipliği yapacak.



FUARLAR

The exhibition aims to show 
how the machines can process 
the natural stone in an artistic 
way and the opportunity 
to produce original works 
in terms of design. At the 
exhibition, which will be held 
for the second time this year, 
five artists with experienced in 
working with stone processing 
machines will collaborate with 
well-known Italian companies 
to produce five works of 
natural stone. The exhibition 
also aims to emphasize the 
relationship between artistic 
expression, technology and the 
natural quality of the stone.

Sergi makinelerin doğal 
taşı sanatsal bir biçimde nasıl 
işleyebileceğini, tasarımsal 
açıdan özgün çalışmalar 
üretme imkanını ortaya 
koymayı hedefliyor. Bu yıl 
ikincisi düzenlenecek sergide 
taş işleme makineleriyle 
çalışma konusunda deneyim 
sahibi beş sanatçı, doğal taşı 
malzeme edinerek beş eser 
üretme konusunda tanınmış 
İtalyan şirketlerle işbirliği 
yapacaklar. Sergi; sanatsal 
ifade biçimi, teknoloji ve 
taşın doğallığı arasındaki 
ilişkiyi vurgulamaya da 
amaçlıyor. 

ARTISTS AND COMPANIES 
PARTICIPATING IN THE EXHIBITION

SERGİYE KATILACAK SANATÇILAR 
VE ŞİRKETLER

Nicolas Bertoux / CMS, Cave Gamba

Sylvestre Gauvrit / Tyrolit Vincent

Raffaello Galiotto / Emmedue, 
Essegra International, Fila Industria 
Chimica, DDX, Nicolai Diamant

Jon Isherwood 
/ Garfagnana 
Innovazione

Cynthia Sah / Denver, Taglio
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