
Arte para todos !

Carré d’artistes ®, um conceito simples e 
inovador de galeria de arte self- service, 
propõe uma alternativa para o mercado 
das artes, apoiando a criação artística: 
350 artistas de diferentes nacionalidades,
exibem obras de arte exclusivas em 
formatos quadrados, em 14 galerias de 
arte e também no site
www.carredartistes.com

O objetivo é democratizar a arte com 
obras originais a preços acessíveis. O 
princípio é simples: 1 tamanho / 1 mesmo 
preço para todos os artistas e renovação 
regular de exposições.
Eventos artísticos: ateliers de arte 
introdutórios pra crianças, sessões de 
autógrafos e visitas aos estúdios dos 
artistas, exposições...

14 galerias:
Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Paris, Toulouse, Strasbourg 
Barcelona, Londres, Cologne, Bonn
www.carredartistes.com



Primeira Galeria " Tamanho Grande "
60, rue Saint-André des Arts, Paris 6ème

Em novembro de 2011, Carré d’artistes® inaugura 
a primeira galeria de arte acessível em « tamanho 
grande » Carré d’artistes® L’Expo. 
5 tamanhos de tela : 
50x50,120x40, 80x80, 100x100, 120x120 cm,
5 preços únicos para todos os artistas e
5 artistas de estilos e técnicas diferentes.
Um espaço por artista exibe 5 tamanhos de telas.
A cada 2 meses, 5 novos artistas entram em 
exposição.
Vernissage 14 Junho de 2012 às 18h.

Com 13 Galerias “Tamanhos Pequenos“ na 
França, Inglaterra, Espanha e Alemanha , 
Carré d’artistes® oferece obras de arte« tamanhos 
pequenos", permitindo a cada pessoa a dar seus 
primeiros passos no mundo das artes.
4 tamanhos de obras quadradas:
10x10 / 15x15 / 20x20 / 30x30 cm e
4 preços unicos para todos os artistas.

Entre 15 e 30 artistas com estilos e técnicas
diferentes em exposição em cada galeria..
1 rack por artista apresenta 4 tamanhos de obras 
com formatos quadrados (10 obras por tamanho)
A cada 15 dias um novo artista entra em exposição 
(artistas exibem sucessivamente em cada galeria).
Planos de abertura em 2012: Brasil, Holanda e 
Coréia do Sul.

Galerias de arte Carré d’artistes®

Abrindo espaços de exposição tipo self-service,
Carré d’artistes® elimina toda e qualquer distância 
entre os apaixonados por arte e a obra de arte. Ao 
oferecer 350 artistas internacionais no mesmo 
pé de igualdade (sem classificaçao), Carré
d’artistes® derruba os códigos tradicionais.
O objetivo é democratizar a arte, oferecendo 
trabalhos originais e exclusivos, de formatos 
quadrados com preços acessíveis. Uma alternativa 
para democratizar a arte contemporânea, um 
projeto ambicioso, generoso e respeitoso por parte 
dos artistas.



1 GALERIA ONLINE 
www.carredartistes.com
Em 4 idiomas (francês, inglês, espanhol, alemão)
- Atualidades das galerias de arte:
Eventos artísticos, programação, retratos e 
entrevistas com os artistas, fichas técnicas, lista 
dos 350 artistas em exposição ...
- Boutique on-line:
Seleção de 40 artistas:
Quadros « Tamanhos Pequenos » (10x10 à
30x30 cm)
Quadros « Tamanhos Grandes » (50x50 à
100x100 cm)
Para comprar uma obra de arte exclusiva com 
apenas algumas clicadas em qualquer parte do 
mundo! Troca ou reembolso dentro de 30 dias.

1 PÁGINA FACEBOOK 
www.facebook.com/pages/Carre-dartistes

Nos bastidores da marca (galerias de fotos, artistas 
nos estúdios, vídeos, mensagens, novas obras ...)

A comunidade Carré d’Artistes® tem como 
objetivo fortalecer os laços entre fãs, artistas e 
galeristas em torno da paixão pela arte 
contemporânea ..

ATELIERS DE INTRODUÇÃOÀ ARTE 
TAKASHI MURAKAMI 
Quartas-feiras 29.02-28.03-25.04-30.05-27.06 (14h-
15h)
10 crianças de 7 a 11 anos em ateliers gratuitos, 
nas 13 galerias

Por que a descoberta da arte não pode ser divertida 
e interativa? Carré d’artistes® quis naturalmente se 
dirigir às crianças e propõe uma descoberta original 
do mundo da arte e de Takashi Murakami. Para 
entender o papel das cores, das formas, das 
perspectivas, descobrir os diferentes estilos e 
técnicas, as crianças são convidadas a observar as 
obras de arte com um novo olhar. Trabalhos práticos
(esculturas). "Realize um afresco ao estilo de 
Murakami." Parceria com a LEONARD (1 revista de 
brinde)



DEDICATÓRIAS DE 27 ARTISTAS

Fins-de-semana de 17 de março e de 12 de maio 
de 2012.
Sábado (10h às 19h) : Aix, Bordeaux, Lille, Lyon,
Strasbourg, Toulouse, Cologne, Bonn e Barcelona
Sábado e Domingo (11h às 20h) : Paris e Londres

Ponto de encontro dos fãs e dos artistas, as
galerias organizam reuniões periódicas.
Exposições de telas "Tamanhos Grandes", 
artistas pintando nas galerias, dedicatórias nas 
obras… Cada artista mostra seu trabalho, seu 
universo e conversa com os clientes. Esses são 
dias de festa e de trocas. As dedicatórias se 
tornaram encontros apreciados por todos!

Programação 17/03/12 (18/03 em Paris)                                                          

Aix-en-Provence Corinne Vilcaz
Bordeaux  K-ty
Lille  Mat´
Lyon Mercedes Garcia Gallardo
Paris 4ème Francisco Jimenez
Paris 6ème Odile Escolier
Paris 18ème Babacar Touré
Strasbourg Virgis
Toulouse Anne Boille
Barcelona Anna Maria Diaz Perez
Londres Michel Yzorche
Cologne Cécile Colombo
Bonn Scadta

L’Expo, Paris 6ème 9 e 10 de Junho de 2012 Daniel Castan

12/05/12 (13/05 em Paris)

Elise Bordelais
Thierry Zdzieblo
Shahine
Ayline Olukman
Sébastien Ardouin Dumazet
Liisa Corbière
Felix Aberasturi
Carine B
Nina Petrova
Montse Herrera
Anne Müller Dorn
Eva Recordon
Ulla Gmeiner



VISITAS AOS ATELIERS DOS ARTISTAS

Interior : 15/09 (10h às 13h) 
Paris : 13/09 (18h às 20h) 
De 8 à 10 pessoas, reservado aos membros do
CLUBE.
(Adesão de 3 anos : 5€)

Para criar uma ponte entre o público e os artistas, o
CLUBE propõe a seus membros uma manhã de 
encontros e trocas com os artistas preferidos.
Compartilhar com um artista dentro do seu atelier:
conhecer seu processo de criação, a extensão de 
suas obras, suas técnicas num ambiente 
acolhedor...

PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE 
SELEÇÃO DOS ARTISTAS

Quartas-feiras 22/02 e 06/06 (10h-13h), Aix-en-Pce
Sorteio através das inscrições pelos e-mails. 
Reservado apenas aos mebros do CLUBE.
Cada mês, um comitê de seleção composto de 
pessoas ligadas ao mercado das artes e de 
membros da equipe Carré d’artistes®, escolhe entre 
os dossiers recebidos, os futuros artistas que vão 
expor nas nossas galerias. Os artistas têm a 
oportunidade de expor sucessivamente nas 
diferentes cidades, encontrando cada vez mais um 
público abrangente para suas obras. Carré
d’artistes® está sempre pesquisando artistas no 
mundo inteiro.

Programação dos Ateliers

Aix-en-Provence Kali Dennis
Bordeaux Thierry Zdzieblo
Lille Pascale Decalf
Lyon Et Caetera
Paris 4ème Pascal Geyre
Paris 6ème Moogly
Paris 6ème L’Expo Clade
Paris 18ème Félix Aberasturi
Strasbourg  Caroline Laffargue
Toulouse Bernard Brossard



EXPOSIÇÃO "CARNAVAL"
26.01 a 22.02.2012
Série Limitada de Corine Pagny
13 esculturas de 1.5 m
O tema "Carnaval" tem como objetivo apresentar a arte 
contemporânea como uma fonte de alegria simples e 
festiva. Corine Pagny explora e se pergunta o que os 
corpos transportam de simbólico. Os carnavais são lugares
surpreendentes, povoados de figuras singulares que ela 
adora. A artista quer mostrar a festa, a vida (entre paixão e 
violência), mostrar o excesso de loucura, a elegância das 
personagens. Ela busca inspiração para suas esculturas no 
carnaval de Dunkerque e nas máscaras de guerreiros 
primitivos descobertas no museu do Quai Branly. Coleção 
exclusiva de quadros coloridos (verde, rosa, amarelo e 
vermelho).



EXPOSIÇÃO "CIDADE"
23.08 a 20.09.2012
Série limitada sobre plexiglas de Anne Boille 
11 obras, 0.5 x 1.6 m

O termo "Cidade" tem como objetivo convidar os 
traseuntes, normalmente apressados e atrasados , a 
dar seu primeiro passo no mundo das artes, uma 
pausa artística, ao entrar numa galeria Carré
d’artistes®. Eles descobrirão uma exposição de mil e 
uma obras originais de 350 artistas internacionais, 
assim como o trabalho surpreendente da artista Anne
Boille. Pintora francesa que criou uma técnica original 
de pintura sobre plexiglas com o tema cidade e metrô.
As obras são pintadas por trás do plexiglas e mostram 
cenas da vida urbana. Seus temas são todos urbanos: 
o movimento, o indivíduo na multidão, a corrida contra 

o tempo passando rápido demais ... As obras
“Tamanho Pequeno” estão em exposição na galeria de  
Toulouse e a artista  vai encontrar seu público na 
Dedicatória de 17 de março.
Paremos de correr contra o tempo, e ofereçamo-nos
um momento de prazer artístico, fonte de emoção e de 
alegria.

EXPOSIÇÃO "TRIBO"
27.06 ao 22.08.2012
Série limitada de Huguette Machado Rico 
11 totems, 1.6 m

A exposição de verão “Tribo" deseja apresentar a arte 
contemporânea como uma fonte de prazer a ser  

compartilhada . Uma obra de arte conecta um artista, 
um apaixonado por arte e seu entorno: sua tribo. É
uma alegria o que exibimos, o que mostramos, o que 
explicamos... A artista plástica Huguette Machado 
Rico, criou para a ocasião 1 coleção de 11 totems. Seu 
trabalho se encaixa na família dos primitivos 
contemporâneos, reconhecidos na história da arte sob 
o termo « Os Singulares » .Nascida na Algéria, ela 
estudou Belas Artes em Aix-en-Provence. Pinturas,
colagens e esculturas são explosões de cores e de 
sensibilidade. Seu mundo é onírico, solar e vegetal. 
Cada motif é concebido em função da promessa de 
felicidade que ele forma.
As obras « Tamanho Pequeno" estão expostas na 
galeria de Strasbourg.

«O mundo da partilha  devera substituir a 
partilha do mundo. »

Claude Lelouch



29, rue Vieille du Temple 75004 Paris
60, rue Saint-André-des-Arts 75006 Paris (L’Expo)
66, rue Saint-André-des-Arts 75006 Paris 
16, rue Yvonne Le Tac 75018 Paris
20, rue de la Glacière 13100 Aix-en-Provence
66, rue des Remparts 33000 Bordeaux
83, rue Esquermoise 59800 Lille
57, passage de l’Argue 69002 Lyon
24 rue du Dôme 67000 Strasbourg
31, rue Alsace-Lorraine 31000 Toulouse
Carrer Petritxol n°3 08002 Barcelone
9 South Molton Street W1K 5QH Londres
Breite Strasse 153 50667 Cologne 
Friedrichstrasse 41 53111 Bonn
www.carredartistes.com

Plus les trésors
sont accessibles 

plus ils sont des trésors

…


