Gràcies pel teu suport i per voler ser 6a!
Vam fundar el Taller 6a l'any 1982 amb l'objectiu de recuperar les tècniques d'estampació
tradicionals, posar-les a l'abast dels creadors contemporanis i crear una plataforma de
difusió d'art gràcies a acurades edicions d'obra gràfica original. Avui, 40 anys després, la
nostra labor està centrada en conservar aquelles tècniques. Una labor que per a nosaltres
esdevé un important compromís amb la Societat, ja que implica conservar un llegat
històric industrial de gran valor format per un important conjunt de premses i estris de
segles passats. Celebrem 4 dècades essent un dels pocs tallers d'estampació privats a
Espanya, per no dir els únics, amb més de 600 pedres litogràfiques a disposició dels
creadors. Hem superat les 1800 imatges editadas, el que ens permet mantenir actives les
premses que conservem. Seguim creixent gràcies a uns pilars fonamentals: Els creadors
col·laboradors de la casa, de sempre, i els que anem incorporant; Un equip tècnic que porta
a terme un constant procés d'investigació vers les tècniques d'estampació tradicionals per
tal d'oferir sempre els millors recursos al creador; Un equip humà que treballa per tal de
sumar al teixit artístic i cultural de l'Illa, amb projectes expositius, sempre amb el segell de
l'excel·lència i la qualitat. Però sobretot gràcies a tu que ens acompanyes a través del
sistema de subscripció que iniciarem alhora que iniciarem una història que ha abraçat 4
dècades d'art i cultura. El nostre sistema de subscripció és orgànic. Es va adaptant a les
vostres necessitats, que intentem satisfer contantment. Alguns dels avantatges de ser
subscriptor es resumeixen en els següents punts:
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1. Assessorament artístic i tècnic professional i personalitzat
constant.
2. Recerca d'obres específiques per a l'espai que ens diguis.
3. Suport directe constant en selecció d'obra sigui en la
Galeria, o a través de la nostra web.
4. Estudi d'espais i confecció de propostes amb més de 5
opcions.
5. Assessorament d'emmarcaments i de muntatge de les
obres a casa.
6. Línia What6App oberta per tal d'estar aprop teu.
7. Activitats gratuïtes.
8. Accés prioritari al cicle CONVER6a
9. Accés prioritari al cicle AVANT LA LETTRE
10. Trobades exclussives amb els creadors.
11. Accés constant al procés tècnic i artístic en el nostre Taller.
12. Cada any tens a la teva disposició un exemplar del
Calendari original 6A que realitza un creador especialment.
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Gràcies!
Carrer de la Puresa, 8 –3A
07001 Palma / Mallorca – SPAIN
T. +34 971713981
What6App! +34 613023322
www.6agaleriaart.com
dll-dv / L-V / Mon-Fri > 10am – 2pm / 5pm – 7,45pm
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