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PAQUETE BIDUEIRO 

Se chegaches ata aquí e estás pensando en formar parte da nosa asociación, mil 

grazas! 

Creamos esta modalidade para todos e todas as artistas que queiran participar en 

Espazo Brétema, pero tamén, para aqueles que xa son parte da asociación, e que decidan 

levar a súa colaboración e traxectoria artística un paso máis aló.  

Para os que vos pasades por aquí por primeira vez, presentámonos. Espazo 

Brétema nace no ano 2021, grazas ao compromiso de dúas estudantes da USC, quen, logo 

de rematar un mestrado vencellado co mercado artístico, son conscientes da situación que 

os artistas e a arte estaban a vivir no país. Coa fin de mudar dita realidade, deciden crear 

esta asociación cultural e sen ánimo de lucro, cuxa misión principal é dar a coñecer a arte 

contemporánea de Galicia, ademais da creación dun lugar común destinado aos artistas 

emerxentes. Pouco a pouco a asociación vai crecendo ata chegar as cinco mulleres que a 

conformamos hoxe en día. Catro de nós con perfís vencellados á historia da arte e unha 

quinta filóloga galega. Máis info sobre nós na pestana “equipo” da web. 

Que che ofrecemos? 

 Visibilidade para os creadores e creadoras galegas contemporáneas, mediante 

a creación dun catálogo pioneiro en Galicia, alén dos medios académicos 

tradicionais. Partindo dunha entrevista previa crearemos unha ficha no noso 

catálogo dedicada a túa formación, traxectoria e produción, acompañada de 

imaxes relacionadas. Profundarase mediante unha análise técnica nalgunha das 

obras da túa elección. Podes consultar o catálogo na páxina web da asociación: 

www.espazobretema.com A nosa idea é que o catálogo non se converta en algo 

estanco, senón seguir traballando na súa actualización periódica mediante as obras 

que nos vaias enviando por correo electrónico, ou mesmo mediante a túa 

participación en exposicións, premios, etc. Outra idea que, co apoio pertinente, 

temos en mente, é levar o catálogo dun formato dixital a outro físico. 

 Promoción nas redes sociais de Espazo Brétema: na actualidade estamos a 

traballar con Instagram e Twitter, as cales che invitamos a botar unha ollada. O 

noso compromiso é a promoción e difusión en ambas plataformas, creando posts 

individuais sobre a túa traxectoria e produción, ademais de stories e rechíos do 

contido subidos nas túas redes. 

 Participación en feiras de arte: en novembro de 2022 tivemos a nosa primeira 

experiencia participando na decimoquinta edición do Culturgal, no Pazo da 

Cultura de Pontevedra. A pesar de ser un campo novo para nós, e conscientes de 

que debemos seguir mellorando, quedamos satisfeitas co noso traballo. 

Gustaríanos non deixar esta proposta nunha única vez e seguir levando a túa arte 

http://www.espazobretema.com/
http://www.espazobretema.com/
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por todo o país. Neste senso, sen o teu apoio é nos totalmente imposible cubrir os 

gastos derivados da montaxe e especialmente do desprazamento; polo que 

precisamos contar co teu apoio para poder levalo a cabo, ao que nós queremos 

corresponder co compromiso de participar en todas as feiras que estean da nosa 

man. Nas feiras de arte o equipo de Espazo Brétema obterá un 20% de comisión 

por cada obra vendida, a diferencia dos non socios para os cales a comisión será 

dun 40%. 

 Colaboración no podcast: a labor divulgativa forma parte intrínseca da nosa 

asociación, razón pola que todos os meses gravamos un podcast no que 

achegamos temas vencellados coa arte e o patrimonio. Dentro deste ámbito, outra 

das propostas nas que estamos traballando este ano é na de acadar colaboracións 

e promocións con diversas entidades. Pola túa banda, podes participar no podcast 

na medida na que prefiras. Poderiamos introducir unha mención do teu traballo, 

ou mesmo poderías participar de xeito presencial ou telefónico. 

 Intermediación e contacto con entidades culturais: conscientes do complicado 

que pode chegar a ser o contexto artístico actual, querémosche ofrecer apoio, 

ademais dunha plataforma dende a que dar a coñecer a túa creación. Pretendemos 

tecer redes, crear unha canle participativa e colaborativa no panorama cultural 

galego. Estes encontros poderán ser entre os creadores da asociación, (gustaríanos 

organizar un encontro de artistas) pero tamén, con outras entidades coas que imos 

traballar o longo deste ano.  

 Formar parte das decisións que se tomen en Espazo Brétema: unha das 

máximas que pretendemos acadar é a de crear unha asociación máis colaborativa. 

Non queremos que as decisións sexan tomadas por unhas poucas persoas, senón 

converternos nun lugar máis participativo, no que ser socio implique a proposición 

de novas ideas para futuras actividades ou futuras liñas de traballo. 

 Descontos nas actividades organizadas por Espazo Brétema: este ano 

queremos materializar todas as ideas que temos para a nosa asociación, polo que 

precisamos máis que nunca do teu apoio. Cinco son as actividades principais que 

pretendemos desenrolar ao longo deste ano: unha actividade de cinema, outra en 

colaboración coas librarías de Santiago, unha exposición cos creadores do noso 

catálogo, obradoiros teórico-prácticos, e unha última en formato dixital, sobre 

divulgación artística. A estas actividades principais, poderíaselle engadir todas 

aquelas que xurdan no devir do ano. Pola nosa banda, e para animarte a participar, 

ofrecémosche un 40% de desconto en todas as accións que conleven o pago dunha 

entrada. 

 Información en primicia e por adiantado, mediante o teu correo electrónico, das 

actividades que se van levar a cabo na asociación. 
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Por último, o que máis podemos ofrecerche son as ganas que temos de seguir 

traballando e crecendo, de dar a coñecer a arte galega e os seus creadores e creadoras, 

explorando circuítos alternativos, para que a arte sexa accesible. Pretendemos crear 

conexións, un lugar común para todos e todas, para que vos sintades apoiados no contexto 

artístico galego. Encantaríanos tamén contar cun espazo físico no que materializar os 

nosos proxectos, polo que o apoio mutuo e máis necesario ca nunca.  

Para ser socio/a, que debedes facer? 

1º Encher o formulario de inscrición. 

2º Firmar os documentos sobre termos e condicións. 

3º Envialo ao noso correo electrónico. 

4º A partir de aquí xa nos poñemos en contacto contigo! 

 


