
 
NOTA DE PREMSA Inauguració de l'obra MARIA a l’illa de Lampedusa 
 
L'escultura MARIA de Guido Dettoni della Grazia (http://guidodettoni.tk) s'instal·larà el pròxim 
dia 2 d'octubre a les 10.30 hores en la Policlínica de Lampedusa, en memòria del 
naufragi del mes d'octubre 2013, en el que van morir 366 persones. 
 
L'interès que aquesta obra va suscitar en el Dr. Antonio Candela, Comissari de l'ASP 
(Assistència Sanitària Pública) de Palerm i en el Director de la Policlínica, el Dr. Pietro 
Bartolo, ha fet que la col·leccionista d’art, la senyora Titti  Rigo de Righi decidís fer 
donació d’un exemplar per tal que MARIA estigués present a Lampedusa i en senyal de 
reconeixement per la cura que reben els refugiats per part dels metges, els voluntaris i 
de tota la població. 
 
L’obra MARIA (www.maria.tk) és permanent des del 2000 a Assís en una església a ella 
dedicada, Santa Maria delle Rose i, des del 2015 a Praga i Singapur. Ha visitat esglésies, 
catedrals, universitats i centres d'art a tota Europa des de 1998 fins avui. 
L’escultura a mesura de les mans, que la miren en contenir-la, es presenta a Lampedusa 
ampliada sobre una columna de fusta per ser tocada amb els ulls.   
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Obra MARIA:  Exposicions | Instal.lacions - www.maria.tk 

Pia Almoina - Barcelona 1998/1999 | L’albergueria - Vic 1999 | Palau Robert - Barcelona 1999 | 
Antic Refectori dels Canònics de la Catedral - Tarragona 1999 | Pontificia Universitas Gregoriana - Roma 
1999/00 | Catedral de Santa Maria - Tortosa 1999/00 | Basílica Sant Climent - Roma 2000 |Fontana d’Or - 
Girona 2000 | Santa Maria delle Rose - Asís  2000 | Duomo Catedral - Verona 
2000 | Església de San Juan de los Panetes - Zaragoza 2000 | Església Nacional Espanyola - Roma 
2000/01 | Sant Antoniet - Palma-Mallorca 2001 | Alte Nikolaikirche - Frankfurt am Main 2001 | 
PERMANENT - Col.legi La Puríssima, Palma-Mallorca 2002 | PERMANENT - Santa Maria delle Rose - Asís 
2002 | San Martín Pinario - Santiago de Compostela 2002/03 | Catedral de Salamanca 2003| Església de 
Sant Girolamo - Mezzago (Milá) 2003 | Concert per Maria a la Catedral de San Rufino - Asís 2003/04 | 
Enrich Pesch Haus - Ludwigshafen 2004 | Saint-Sulpice - Paris 2004 | Concert per Maria s la Basílica 
Inferior de Sant Francesc - Asís 2004/05 | Cripta Gaudì - Sagrada Família - Barcelona 2005/2006 | Església 
de Santa Isabel - Lisboa 2005/06 | Museu Pio XII - Braga 2006 | Basílica da Estrela - Lisboa 2006/07 | 
Universidade Católica - Lisboa 2010/11 | Catedral - Osnabrück 2011/12 | Parròquia Sant Miquel, Palma 
de Mallorca 2012 | Remodelació de la mostra MARIA a Santa Maria delle Rose, Asís 2012 | Realització de 
la instal.lació MARIA Stele (Tatto&Vista) 2014 | PERMANENT - Església de Sant Ignaci- Singapur 2015 | 
PERMANENT - Cor de Nostra Senyoya de les Neus - Praga 2016 | MARIA Stele - Basílica dels Màrtirs - 
Lisboa 2016/2017 | PERMANENT - Capella dels Nens - Real Monasteri de Santa Isabel - Barcelona 2017 
|PERMANENT - Santa Maria de les Gracies - Tufo (AQ) 2017 | 
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