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PAQUETE XOANIÑA 

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? 

 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, poderían engadírselle todas 

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

ofrecémosche un 50% de desconto en todas as accións que conleven o pago dunha 

entrada. 

 

 Acceso ao podcast de xeito anticipado: 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 nosa banda, 

querémosche ofrecer o acceso en primicia e por adiantado do programa, antes de 

que sexa publicado en calquera outra plataforma; ademais, se queres, poderás 

participar escollendo a temática do programa, ou mesmo como invitado/a dun 

xeito presencial ou telefónico.  
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 Descontos na tenda web: na tenda web: na nosa tenda online: 

www.espazobretema.com/tenda atoparedes obras de moitos dos creadores que 

forman parte do noso catálogo. Ademais de actuar como plataforma que conxuga 

a varios destes artistas emerxentes, damos tamén total seguridade á hora de facer 

as transaccións, facéndonos cargo de calquera inconveniente xerado no proceso 

de compra/venta. Para os nosos socios/as ofrecemos tamén, días con descontos 

especiais, por exemplo, libres do pago de gastos de envío. Algúns dos días 

escollidos son os que seguen: 1 de abril (Día das Artes Galegas), 17 de maio (Día 

das Letras Galegas) ou o 16 de novembro (Día do Patrimonio Mundial). 

 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. 

 

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

das actividades que se van levar a cabo na asociación. 

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 achegar as 

manifestacións artísticas do noso catálogo ao maior número de persoas posibles; tecendo 

redes e creando conexións coas diversas entidades culturais presentes na nosa contorna. 

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! 

 

http://www.espazobretema.com/tenda

