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LA BOTIGA D’ART DE THERMALIA
La botiga d’art de Thermalia és un espai de venda i exposició d’obres d’art,
adreçada a artistes.
El projecte vol d’oferir un espai fix on els artistes tinguin la possibilitat de vendre
les seves peces de forma senzilla, així com també d’oferir a la ciutadania, la
possibilitat de comprar art a bon preu durant tot l’any.
El format de l’espai segueix les tendències dels anomenats ‘mercats d’Art’ que
sovint apareixen a arreu durant l’any. Llocs on hi ha varietat d’artistes i estils,
amb diferents tècniques i mides i amb preus assequibles.
Les obres es realitzen en formats plans i es troben enfundades en plàstic, per a
que quedin protegides, exposades en capses o calaixos. Totes elles hi tenen
ben visible el preu i incorporen un certificat d’autenticitat. Cada artista disposa
d’una capsa o calaix on hi ha les seves obres juntament amb el seu currículum.
Penjada a paret, hi ha una de les obres de cada un dels participants
emmarcada.
Els preus de venda al públic oscil·laran en un barem que anirà des dels 30 €
als 300€. El Museu Thermalia es quedarà una comissió del 20% sobre el preu
de venda en concepte de despeses derivades de la gestió.
BASES DE PARTICIPACIÓ
I. DOCUMENTACIÓ.
Per a optar a formar part de la botiga d’Art de Thermalia en aquesta 5a edició,
cal que els interessats presentin un dossier en format digital a
thermalia@caldesdemontbui.cat amb la següent documentació:




10 fotografies en bona qualitat d’obres recents
Breu Currículum Artístic (màxim un DIN-A4, lletra Arial 12)
Fotografia de l’artista en bona qualitat (que no sigui de carnet)

(Per assegurar una recepció correcta, recomanem enviar un enllaç de
descàrrega. Per exemple utilitzant WeTransfer)
II. DATA DE PRESENTACIÓ.
La data límit per entregar aquest material és el 24 d’abril del 2022.
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III. CRITERIS DE SELECCIÓ.
En cada edició, se seleccionaran un màxim de 8 artistes que exposaran a la
botiga d’Art de Thermalia durant dos anys. La selecció d’artistes anirà a càrrec
d’un comissari extern. El comissari seleccionarà les propostes en funció de
criteris com el d’afavorir que hi hagi estils diversos i diferents tècniques,
qüestions com qualitat o de currículum artístic no influiran necessàriament en la
selecció, per tal d’afavorir la coexistència d’artistes novells amb artistes de caire
més professional.
Un cop seleccionats, els artistes disposaran d’un marge de tres mesos per
entregar 20 obres, preferiblement en tres formats diferents.

