Ce propune La Fonderie artiştilor ?
• Promovarea activităţii artistice prin expunerea
lucrărilor într-un spaţiu special amenajat, în
limita posibilităţilor fără costuri suplimentare
pentru artiştii expuşi.

Informaţii pentru artişti
La Fonderie este o galerie înfiinţată de o
organizaţie non profit în urma unui studiu efectuat
pe piata de artă pariziană. Potrivit studiului două
observaţii au ieşit la iveală :
-

• La Fonderie este responsabilă de comunicarea,
promovarea
si
monitorizarea
expoziţiei
(redactarea biografiei artistului în mai multe
limbi, editarea materialelor publicitare şi
invitaţiilor pentru expoziţie, mailing).
•

La Fonderie garantează restituirea integrala a
sumelor încasate în urma vânzârilor lucrărilor
autorului/autoarei acestora, cu excepţia unei
sume stabilite de comun acord în vedera
susţinerii costurilor expoziţiei.

•

Posibilitatea de a expune
asociative în Europa.

artiştii nu dispun de suficiente spaţii gratuie
unde să-şi expună lucrările în Paris
tinerii deşi sunt interesaţi de artă, nu dispun
de suficiente resurse financiare pentru a
achiziţiona lucrări de artă

La Fonderie doreşte să schimbe acest lucru
ajutând tinerii şi artiştii să devină actori puternici
pe piaţa de artă.
Galeria vrea să ofere soluţii tinerilor artişti pentru
a putea expune la Paris şi să ajute tinerii să
cumpere operele de artă.
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Unde este amplasată La Fonderie ?
La Fonderie este situată într-un mediu propice
manifestărilor culturale. Arondismentul 11, situat
pe malul drept al Senei este sediul a numeroase
organizaţii şi instituţii culturale sau ateliere de

artişti. Recunoaşterea cartierului ca o parte
artistică importantă a oraşului este întărită de un
val de galerii comerciale nou deschise dar şi de
asociaţiile artistice foarte active. Bienala de artă
Belleville est un bun exemplu că Arondismentul 11
a devenit un loc de întâlnire al tuturor formelor de
artă.
La Fonderie lucrează de asemenea la creearea
unei reţele de galerii asociative europeene, care
ar putea să gazduiască artiştii care au expus la
Fonderie.

Particularitatea galeriei...
Galeria La Fonderie are ca scop principal
promovarea şi vânzarea lucrărilor expuse unui
public exclus în mod obişnuit din sfera piaţei de
artă, deoarece acesta nu deţine suficiente resurse
financiare pentru a achiziţiona lucrări de artă.
Galeria îşi propune să familiarizeze publicul cu
universul artiştilor printr-un concept unic şi
original. Astfel, cu ocazia vernisajelor publicul are
posibilitatea de a propune artistului/artistei
expus/ă obiecte,sevicii, materiale sau orice altă
propunere pentru achiziţionarea unei lucrări de
artă. Aceste propuneri sunt valabile doar pe
perioada vernisajelor.

Faptul că o lucrare de artă este vândută prin acest
sistem, nu înseamă că lucrarea este gratuită.
Dimpotrivă, serviciile sau bunurile propuse în
vederea
achiziţionării
lucrării
trebuie
să
corespundă valorii lucrării propusă de artist.
Artistul îsi rezervă dreptul de a accepta sau de a
refuza un serviciu sau un bun în schimbul lucrării
expuse. Artistul poate comunica în prealabil
serviciile sau bunurile acceptate în schimbul
lucrărilor sale. Prin urmare, galeria urmăreşte să
incite publicul în vederea unui schimb cât mai
echitabil pentru ambele părţi.
La Fonderie joaca rolul de intermediar între artist
şi
public.
Galeria
este
responsabilă
de
comunicarea propunerilor publicului către artist
dacă acesta din urmă nu este prezent în timpul
vernisajului. Galeria comunică de asemenea
propunerile artistului către publicul interesat.

Informaţii şi contact
La Fonderie du 11ème
2, passage de la Fonderie
750011 Paris
exposition@fonderie11.eu
www.facebook.com/fonderie11
+33 (0)679066610 Franţa
+32 (0)496451852 Belgia

