
Arte para todos ! 
 
Carré d’Artistes ®, um conceito inovador 

de galeria de arte self-service, propõe 

uma alternativa para o mercado das artes, 

a fim de promover a criação artística e 

atingir um grande público: 400 artistas de 

diferentes nacionalidades e horizontes, 

exibem obras de arte exclusivas em 

formatos quadrados, nas 16 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 e educativos nas 

galerias: ateliês de iniciação à arte para 

crianças, sessões de autógrafos e visitas 

aos estúdios dos artistas, exposições... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

16 galerias:  

São Paulo, Aix-en-Provence, 

Bordeaux, Lille, Lyon, Paris (4), 

Toulouse, Strasbourg  

Barcelona, Londres, Cologne, Bonn e 

Utrecht. 

 
 

Contato : Juliana                                           

juliana@carredartistes.com  

(11) 98202-6138 

www.carredartistes.com 

 

mailto:juliana@carredartistes.com


Com 16 Galerias no Brasil, França, Inglaterra, 

Espanha, Alemanha e Holanda, Carré d’Artistes® 

oferece obras de arte com preços acessíveis, 

permitindo a cada pessoa dar seus primeiros 

passos no mundo das artes. 

4 tamanhos de obras  quadradas:   

10x10 / 15x15 / 20x20 / 30x30 cm e 

4 preços idênticos 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). 

Galerias de arte Carré d’Artistes® 

 

Ao abrir 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 

expor 400 artistas internacionais no mesmo pé 

de igualdade (sem classificação), Carré d’Artistes® 

derruba os códigos tradicionais. 

O objetivo é democratizar a arte, oferecendo 

trabalhos originais e exclusivos, em formatos 

quadrados com preços acessíveis. Uma alternativa 

para democratizar a arte contemporânea, um 

projeto ambicioso, generoso e respeitoso por parte 

dos artistas.  



PÁGINA FACEBOOK  
facebook.com/carredartistesbrasil 

 
Nos bastidores da marca (galerias de fotos, 

eventos, 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... 

ATELIÊS DE INICIAÇÃO À ARTE  

TAKASHI MURAKAMI  
Terças-feiras: (10:30h-14:30h) 

5 crianças de 6 a 12 anos em ateliês gratuitos nas 

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." 



Shopping Pátio Higienópolis 

Av. Higienópolis, 618 

Piso Veiga Filho - loja 147-148 

São Paulo, SP - cep 01238-000 

+55 (11) 3032-2845 
 

 

Facebook.com/carredartistesbrasil  

 www.carredartistes.com 

"A arte não deve ser  

reservada para poucos 

privilegiados,  

mas destinada a todos”,  

Andy Warhol  


