Wat kan “La Fonderie du 11ème” doen
voor artiesten?

Info artiesten
Wat is “La Fonderie du 11ème“?
La Fonderie is een gallerij beheerd door een
non-profit organisatie die werd opgericht naar
aanleiding van een studie over de kunstmarkt.
Twee waarnemingen kwamen naar voren:
– artiesten hebben kleine ruimtes om hun
werk gratis tentoon te stellen in de stad.
– Jongeren hebben over het algemeen niet
de middelen om kunst te kopen
La Fonderie wil dit veranderen, een jong publiek
en (jonge) artiesten betrekken om sterke spelers
op de kunstmarkt te worden.
La Fonderie wil oplossingen bieden voor jonge
kunstenaars om te exposeren in Parijs en een
jong publiek helpen bij het verwerven van
kunstwerken.

• Ze helpt het artiestiek werk promoten met een
tentoonstelling in een beschermde plaats en
beschikt over het nodige materiaal (probeert dit
zo kostenloos mogelijk te maken)
• La Fonderie verzorgd de promotie van de
tentoonsteling (schrijft de biografie van de artiest
in verschillende talen, maakt flyers, verstuurd
uitnodigingen...)
• La Fonderie belooft het volledige bedrag van
het verkochte kunstwerk aan de kunstenaar, min
een overeen gekomen bedrag die de organisatie
helpt voor de kost van de tentoonstelling.
• Mogelijkheid om de tentoonstelling uit te
breiden tot andere non-profit galerijen in Europa.

Waar is “ La Fonderie du 11ème”
gesitueerd ?
La Fonderie bevindt zich in een erg gunstige
omgeving. In het 11de arrondisement bevinden
zich vele culturele organisaties en verenigingen,
maar ook artiesten workshops kan je er vinden.
De erkenning van de wijk als een artistieke deel
van de stad wordt versterkt door een golf van
nieuw geopende commerciële galerijen en
actieve artistieke verenigingen. De “Biennale de
Belleville” is een goed voorbeeld van het feit dat
het 11de arrondisiment een thuis is geworden
van de kunstscene.
La Fonderie werkt ook aan de oprichting van een
netwerk van andere non-profit Europese galerijen
die kunstenaars die hun werk in La Fonderie
prestenteerde willen verwelkomen.

Op de vernissage heeft het publiek de
mogelijkheid om dingen voor te stellen ter ruil,
diensten, of tijd in ruil voor een kunstwerk. Deze
mogelijkheid tot ruil is enkel mogelijk tijdens de
vernissages.
Dit betekend niet dat de kunstwerken gratis
worden 'weg gegeven'. In tegendeel, de diensten
of voorwerpen die in ruil werden voorgesteld
moeten overeen komen met de waarde van het
kunstewerk volgends de artiest. De artiest
aanvaard of verwerpt de ruil. De kunstenaar kan
ook vooraf uitdrukken
welke objecten of
diensten hij zou aanvaarden in ruil voor zijn
kunstwerken.
Als de kunstenaar niet aanwezig kan zijn op de
vernissage, zal de galerij als tussenpersoon
optreden en stelt de uitwisseling voorstellen aan
de kunstenaar voor.

Het unieke aan La Fonderie...
La Fonderie heeft als doel om mensen te helpen
die meestal niet bij de kunstmarkt horen - omdat
zij over onvoldoende financiële middelen
beschikken om kunstwerken aan te kopen. De
galerij probeert haar publiek aan te zetten om tot
een speelse uitwisseling te komen.
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