
 

Passada a era do mecenato, está cada vez mais difícil para os artistas sem galeria se fazerem 

visíveis e efetuar vendas. 

Há algum tempo, nas grandes cidades, surgiram em vários segmentos da economia criativa, 

espaços compartilhados ou colaborativos, onde os ofertantes de produtos dividem o risco do 

negócio com o empreendedor. 

Com base nessa forma de trabalho, estamos lançando a Rede de Galerias Compartilhadas Cia 

Arte Cultura para garantir visibilidade e oportunidade de venda a todos nossos artistas 

Teremos de início 3 lojas em shoppings de São Paulo + 2 espaços expositivos para individuais + 

outros em negociação. 

Admitiremos todas as técnicas (gravuras, pinturas, esculturas, desenhos, aquarelas, fotografias 

e outras) de artistas que já tem seu trabalho aprovado na Cia Arte Cultura. Aos artistas que vão 

expor conosco pela primeira vez, pedimos que enviem fotos das obras para aprovação. 

 Como funcionará o Galerias Compartilhadas: 

1- Os espaços são: Shopping Raposo / West Plaza / Golden Square Shopping. O artista poderá 

expor 2 obras em cada espaço, de acordo com o plano que escolher. 

2- As obras deverão medir até 100x100 cm (bidimensionais) e 50x50x50 cm (tridimensionais) 

3- Os trabalhos serão identificados por legendas com nome/título da obra/técnica/valor 

4- Cada espaço terá um banner explicando o projeto. 

5- Os artistas poderão visitar quando quiserem, dentro do horário de funcionamento dos 

estabelecimentos. 

6- Os trabalhos poderão ser substituídos 1 vez a cada mês ou transferidos de um espaço para 

outro com frete por conta do artista. 

7- Poderão ocorrer exposições individuais com utilização da parte da frente da galeria com 

vernissage ou outra ação que o artista desejar. Os valores para essas individuais devem ser 

tratados pontualmente. 

8- As obras expostas estarão também em galeria para venda no site www.ciaartecultura.com.br. 

O percentual de comissão será de 30% sobre o valor bruto de venda. 

 

Valores para Galerias Compartilhadas 

Shopping Raposo:  R$ 110,00 /mês – por 6 meses 

Golden Square Shopping: R$ 140,00/mês – por 6 meses 

West Plaza Shopping: R$ R$ 140,00/mês – por 6 meses 

Desconto de 20% para 2 ou 3 espaços 

Formas de pagamento: boleto ou cartão de crédito pelo mercado pago 

 

Pacotes para espaços expositivos 

JAM Itaim – R$ 1500,00 – para exposições individuais de 27 dias, sem vernissage, por conta da 

pandemia 

http://www.ciaartecultura.com.br/


JAM Itaim – R$ 1500,00 – para exposições individuais de 27 dias, sem vernissage, por conta da 

pandemia 

Formas de pagamento: à vista com 15% de desconto ou em 3 x com boleto ou cartão de 

crédito pelo mercado pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


