


A Piramidón conviuen 18 estudis i una galeria d’art. 
Aquest projecte insòlit i atractiu, nascut l’any 1990, 
esdevé una fórmula híbrida que uneix la creació, 
difusió i venda d’art contemporani sota un mateix 
espai, proporcionant estabilitat als artistes que 
treballen a Barcelona.

El programa de socis de Piramidón permet adquirir 
fàcilment, obra de la nostra col·lecció i al mateix 
temps ens ajuda a poder continuar amb el nostre 
projecte. El fet que els artistes estiguin treballant 
al centre possibilita al soci entrar en contacte amb 
el món de la creació de manera molt directa.

Ser soci de Piramidón, a més, proporciona altres 
avantatges: cada any fem entrega d’un exemplar d’obra 
gràfica realitzada per un dels nostres artistes. 
A més, organitzem paelles, tertúlia per a intercanviar 
experiències amb els nostres artistes, i emmarquem 
i pengem les obres a la seva casa de manera gratuïta. 

Amb una quota mensual a partir de 60 euros el soci 
podrà pagar les obres que ja hagi retirat, o acumular 
saldo per a adquirir les que es triïn en el futur. 
Si es fa soci ara, nosaltres posarem els primers 300 
euros en el seu nou compte.

Obra gràfica del 2021, original de l’artista Iván 
Franco titulada “Glitched”, que consta de 50 pigments 
prints sobre paper Hahnemühle de 200 grams, amb 
unes mesures de 41 x 32 centímetres, intervinguts 
individualment per l’artista amb pintura acrílica.
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FES-TE SOCI I 
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Nom i Cognoms:

Data de naixament: 

DNI:

Correu electrònic:

Telèfon:

Adreça:

Carregueu  al meu  IBAN: 

i fins nova ordre, l’import mensual de    € girat 

per PIRAMIDÓN, Centre d’Art Contemporani-Capdeperavor S.L.

Signatura

El que signa, ens autoritza a fer servir aquestes dades d’acord 
amb les disposicions legals vigents.


