artévete
la teva nova experiència en l’art

artévete neix el 2018 amb la voluntat d’apropar el públic a l’art a l’adquisició d’obres de
manera fàcil i transparent a través d’iniciatives al voltant del col·leccionisme en totes
les seves formes.
Ideat per Susanna Corchia, directora de Barcelona Gallery Weekend 2017 a 2021, i coordinat juntament amb Mariña Álvarez Pino, artévete ha oferit trobades amb col·leccionistes, galeristes, advisors i altres agents actius del sector, visites guiades a galeries i col·leccions, i altres activitats
entorn del galerisme i la compra d’art com a part de la programació de Barcelona Gallery Weekend.

Un bon galerista et pot fer amar i comprendre l’obra d’un artista que potser abans no entenies
– Asier Tapia, col·leccionista i dissenyador de moda.
A més a més, el pla artévete ha funcionat com a servei d’acompanyament personalitzat,
incloent-hi sessions d’orientació, visites a les galeries i a estudis d’artistes de Barcelona. Una forma
pràctica i real d’acompanyament en la primera experiència d’adquisició d’art.

L’art és un luxe, però no té per què ser car.
– Earling Kagge, col·leccionista, editor, explorador, advocat.
És habitual pensar que per adquirir obres d’art cal posseir grans fortunes. ¡No et deixis dominar pels
prejudicis! Allibera la teva curiositat, escolta la teva intuïció i aprèn quelcom nou.

2021
dies d’artévete
7_9 maig

Galeries participants / Galerías participantes
07- 08/05 : 11 h - 21 h
09/05 : 11 h - 14 h
3 Punts Galeria - Under construction - Samuel Salcedo
ADN Galeria - The Observer Effect - mounir fatmi
Alalimón - La República Bananera - Shinji Nagabe
Ana Mas Projects - Espacios Ficticios. Obra 1969 -1980 - Soledad Sevilla
àngels barcelona - A cor fantasma - Mònica Planes
Artur Ramon Art - Ficcions. Josep Santilari, Pere Santilari i la natura morta
del segle d’or - Josep Santilari, Pere Santilari
Bombon Projects - Ludovica Carbotta
Chiquita Room - The Yellow Book - Jaro Varga
Die Ecke Arte Contemporáneo - Solo imágenes - Carlos Montes de Oca
Dilalica - Archivo Rastro - Nicholas F. Callaway, Felix R. Cid, Cristina Mejías,
Cristina de Middel, Ferran Pla, Miguel Ángel Tornero, Antonio Xoubanova
etHALL - NAG CHAMPA - Genís de Diego
Galería Alegría, Sala A - Abstracción bárbara en la casa de los excéntricos - Stefan Rinck;
Sala B - Cowboy detrás de la puerta - Xavier Mañosa
Galeria Carles Taché - Cristal - José Manuel Broto
Galeria Contrast - U Are ... - FANTASTIC-MAN (Sergio López)
Galeria Joan Prats - Recado da Mata - Caio Reisewitz
Galeria Marc Domènech - Visions i cadències - Vicenç Viaplana
Galeria SENDA - Si no, mañana - Jordi Bernadó
Galeria Valid Foto Bcn - Nova York, dues mirades - Manel Armengol, Lluc Queralt
Galeria Zielinsky - Brutiful - Leonardo Finotti
Mayoral - Ètica de la reparació - Rivera Millares
NoguerasBlanchard - A L I E N T O - Ariadna Guiteras, Ona Bros. Comissariada per Anna
Manubens
Out Of Africa Gallery - Afro Seduction - ANJEL (Boris Anje)
Palmadotze - Dominar l’art de viure - Regina de Miguel, Anna Dot, Sol Prado
RocioSantaCruz - Fotoclubismos. Barcelona - São Paulo. 1932-1964 - Marcel Giró, Albert
Oliveres i Folch, Palmira Puig, Antoni Campañà, German Lorca, Rubens Teixeira Scavone,
Eduardo Salvatore
Sala Parés, Espai 1- La màquina del temps - Magi Puig;
Espai 2 - Paper. Un art menor? - Col·lectiva; Espai 3: Marcos Cárdenas
Uxval Gochez - Som Caçadors - Guillermo Pfaff, Pablo Taché
Víctor Lope Arte Contemporáneo - Breathing Space - Michael Craik, Eric Cruikshank

dies d’artévete
cicle de converses
Terrassa de la Fundació Antoni Tàpies

Quina és l’oferta artística de Barcelona?
Què puc veure (i comprar) en les galeries de la ciutat.
Montse Badia, historiadora, crítica d’art i comissària d’exposicions i projectes.
Juan Bufill, periodista (La Vanguardia), cineasta, poeta, fotògraf i crític.
Clàudia Rius, periodista cultural (Núvol) i creadora de continguts audiovisuals.

Què passa en una galeria? Funcionament, models i pràctiques.
Quico Peinado, galeria àngels barcelona.
Ana Ramírez, galeria Dilalica.
Mónica Ramon, galeria Artur Ramon Art.
Gonzalo Elvira, artista representat per la galeria RocioSantaCruz.

Com puc començar a comprar obres d’art?
Estratègies, consells i eines.
Àngels de la Mota, art advisor, Estrany-de la Mota Art Advisors.
Enrique del Río, CEO i fundador de WE COLLECT.

Comprar o col·leccionar? L’art de comprar art.

dies d’artévete
activitats especials a les galeries

DIVENDRES 7 DE MAIG
Conversa amb l’artista Caio Reisewitz i el comissari i crític Moritz Neumüller
sobre fotografia contemporània en el context actual i col·leccionisme. Galeria Joan Prats
Col·leccionar art contemporani llatinoamericà. Amb Harold Berg (col·leccionista,
Barcelona) i Sergio Parra (fundador de la llibreria Metales Pesados, poeta, col·leccionista i
assessor de la col·lecció d’art contemporani llatinoamericà de Il Posto, Santiago de Xile).
Die Ecke arte contemporáneo, xerrada virtual en Zoom.

DISSABTE 8 DE MAIG
Conversa entre el col·leccionista Antoni Bayona i el galerista Artur Ramon Navarro en el context de l’exposició Ficcions. Josep Santilari, Pere Santilari i la natura morta
del segle d’or. Artur Ramon Art
BETWEEN BETWEENS. on creating, on collaborating, on curating, on collecting (in English). Conversació entre l’artista Jaro Varga, Audrey Hörmann (Kunst im Kreuzgang, ajh.pm) i la galerista Laura González Palacios. Chiquita Room
Més enllà dels NFT: art digital i mercat. Amb Mar Canet, artista i investigador (Tallinn
University / Universitat Oberta de Catalunya) i Pau Waelder, comissari i investigador (Universitat Oberta de Catalunya). Alalimón.

Gerardo van Waalwijk van Doorn, arquitecte i col·leccionista privat.
Álvaro López de Lamadrid, empresari i col·leccionista privat.
India D’Urso, emprenedora i compradora d’art.

Video-entrevistes amb col·leccionistes sobre col·leccionar art contemporani
africà. Amb Sorella Acosta, directora i curadora d’ OOA Gallery. A continuació, presentació
de l’exposició Afro Seduction i sessió DJ Afro House per Nuria Scarp. Out of Africa Gallery.

Introducció al mercat de l’art actual. Inversió o plaer?

Arxivar, apropiar, col·leccionar. Conversa amb el col·leccionista Juan Manuel Elizalde
i l’artista Miguel Ángel Tornero. Modera Marta Sesé, co-comissària de l’exposició Archivo
Rastro. Dilalica

Elisa Hernando, Doctora, professora d’Economia de l’art i Taxació en la Universitat de Nebrija,
fundadora d’Arte Global i Red Collectors, assessoria d’art online.
Llucià Homs, consultor cultural, art advisor, analista del mercat internacional de l’art,
fundador de Talking Galleries, del projecte editorial Hänsel* i Gretel* i cofundador de LOOP.
Modera: Susanna Corchia, directora de Barcelona Gallery Weekend.

Les converses estan disponibles en vídeo AQUÍ.

DIUMENGE 9 DE MAIG
Passat i Present del Col·leccionisme: xerrada amb el col·leccionista Josep María
Civit. Galeria Carles Taché
Iniciació al col·leccionisme d’art contemporani: Com i per què començar una
col·lecció d’art. Taula rodona amb Ana Rodríguez, Sebastián Pereyra Macovaz i Juan
Cobo Escorial, nous col·leccionistes. Modera: Rebeca Méndez, galería Alalimón. Alalimón
Diàleg entre l’artista Magí Puig i Jordi Guallar, col·leccionista, amb motiu de
l’exposició La màquina del temps. Sala Parés
Història d’una obra, l’artista i el seu col·leccionista. Conversació entre l’artista
Mònica Planes i el col·leccionista Álex González. àngels barcelona

dies d’artévete. Converses a la terrassa de la Fundació Antoni Tàpies.
Com puc començar a comprar obres d’art? Amb Enrique del Río (WeCollect) i Àngels de la Mota (Estrany de
la Mota - Art Advisors). A baix: ¿Comprar o col·leccionar? L’art de comprar art. Amb Gerardo van Waalwijk van
Doorn, Álvaro López de Lamadrid i India D’Urso, compradors d’art.

Introducció al mercat de l’art actual. Inversió o plaer? Amb Elisa Hernando i Llucià Homs. A baix: Què passa en
una galeria? Funcionament, models i pràctiques. Amb Quico Peinado (àngels barcelona), Ana Ramírez (Dilalica),
Mónica Ramon (Artur Ramon Art) i Gonzalo Elvira, (artista representat per RocioSantaCruz).

dies d’artévete a Dilalica. Arxivar, apropiar, col·leccionar. Conversa amb el col·leccionista Juan Manuel Elizalde i
l’artista Miguel Ángel Tornero. Modera Marta Sesé, co-comissària de l’exposició Archivo Rastro. A baix: dies d’artévete a Alalimón. Iniciació al col·leccionisme d’art contemporani: Com i perquè començar una col·lecció d’art.
Conversa amb Ana Rodríguez, Sebastián Pereyra Macovaz i Juan Cobo Escorial, nous col·leccionistes.

dies d’artévete a la galeria àngels barcelona. Història d’una obra, l’artista i el seu col·leccionista. Conversa entre
l’artista Mònica Planes i el col·leccionista Álex González. A baix: dies d’artévete a la Galeria Carles Taché. Passat
i present del col·leccionisme, conversa entre el col·leccionista Josep Maria Civit i el galerista Carles Taché.

artévete durant Art Nou
juliol 2021

artévete durant Barcelona Gallery Weekend
setembre 2021

Fer de l’art una professió. Artistes novells i mercat.

Arte, identidad y mecenazgo. Colecciones corporativas y otros modelos.

Jorge Bravo, director de la galeria etHALL,
Enric Farrés Duran, artista,
Roser Figueras, col·leccionista i fundadora de Cal Cego, i
Isabel Niño, advocada i co-fundadora de NIAL Art Boutique Law Firm.
Modera: Susanna Corchia, directora de Barcelona Gallery Weekend.

Audrey Teichmann, curadora d’Audemars Piguet Contemporary i
Natàlia Chocarro, directora de Projectes Externs en la Fundació Vila Casas.
Modera: Susanna Corchia, directora de Barcelona Gallery Weekend.

En el marc de la X edició d’Art Nou, el 6 de juliol de 2021,
en el pati de la Fundació Arranz Bravo, L’Hospitalet de Llobregat.

En el marc de la 7ª edició de Barcelona Gallery Weekend, el 17 de setembre de 2021,
a la Terrassa d’Audemars Piguet House, Barcelona.

[VÍDEO]

pla artévete

El pla artévete és un servei d’acompanyament i assessoria personalitzada per
començar a comprar art.
Partint de les relacions personals i el diàleg amb el fi de trobar el propi gust, el pla artévete
facilita informació sobre les galeries, preus, tècniques i altres qüestions útils de cara a introduir-se en l’experiència d’adquirir obres d’art.
Amb la col·laboració d’Estrany - De la Mota Art Advisors, assessoria d’art fundada el 2019
per Àngels de la Mota, prèviament galerista i cofundadora de la galeria Estrany - de la Mota
el 1996 i actualment també productora de projectes artístics.

Imatge: pla artévete a artevete.com

2020

En el marc de la 6ª edició de Barcelona Gallery Weekend, del 17 al 20 de setembre de 2020:

Visita guiada a una selecció de galeries de BGW2020 a càrrec d’Enrique del
Río, fundador i CEO de WE COLLECT, assessoria d’art i club de col·leccionistes;
Ruta virtual artèvete comissariada per Gisela Chillida Espinosa, crítica d’art i
comissària independent, en la plataforma online local GRAF;
Sorteig artévete per fomentar la interacció entre els i les seguidores d’Instagram i
les galeries, plantejant l’adquisició d’obres. Els tres perfils guanyadors del #sorteoartévete van rebre un val de descompte per valor de 2.000 €, bescanviables en la compra
d’obres d’art en les 28 galeries participants;
Etiqueta artévete: senyalització de les obres exposades a les galeries amb un preu
igual o inferior a 2.500 €.

Ruta artévete amb Enrique del Río (a dalt); imatge campanya sorteig artévete a xarxes socials (a
baix).

2019

En el marc de la 5ª edició de Barcelona Gallery Weekend, del 10 al 13 d’octubre de 2019:

Visita a la col·lecció corporativa de Cuatrecasas en la seva seu a càrrec d’Héctor
Bros, soci director de l’oficina de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació MACBA.
Visita a la col·lecció privada La Kole a càrrec d’Ingrid Blanco, comissària. Obres de
Los Carpinteros, Yoan Capote i Carlos Garaicoa, entre altres.
Brunch i conversa amb Cristina Anglada, comissària d’UtopicusART i l’artista
Lúa Coderch a una de les seus d’Utopicus a Barcelona.
Trobada amb Anne-France Jacquart, fundadora del project space La Place, i visita
a l’exposició Mezomaro de Giuliana Racco.
Brunch i conversa amb la comissària Cristina Anglada i l’artista Lúa Coderch a Utopicus (a baix);
visita a les col·leccions La Kole (a dalt) i Cuatrecasas (a baix).

2018

Juny 2018
Presentació del Programa Artévete i conversa amb el col·leccionista Manuel
Expósito a a la galeria Sala Parés.

En el marc de la 4ª edició de Barcelona Gallery Weekend, setembre 2018
Trobada d’obertura i conversa amb el col·leccionista Albert Pecanins. BGW
Village, lloc de trobada i d’informació de l’esdeveniment a la Fundació Antoni Tàpies.
Còctel de benvinguda, en col·laboració amb BCN Gin.
Conversa amb Asier Tapia, dissenyador de moda i col·leccionista, i Lorena Castro
García, col·leccionista, al BGW Village.
Rutes guiades a una selecció de galeries de BGW2018, exclusives per als i les inscrites
al programa Artévete, amb la col·laboració de Koyac, plataforma de venda d’art en línia.

En el marc del festival Loop, novembre 2018
Ruta Artévete a les galeries Sala Parés i L&B Contemporary a càrrec dels artistes Ángel Marcos i Marria Pratts, respectivament.

Conversa amb els col·leccionistes Asier Tapia i Lorena Castro García (a dalt); còctel de benvinguda amb professionals (a baix).

