
Você quer expor sua Arte? 
O Espaço de arte Lu Monin está localizado na cidade de Pully, ao lado de Lausanne, 
na Suíça. Composto de uma janela iluminada visível a todo momento, o espaço tem 
uma sala interior onde as paredes também são visíveis do exterior. 
 
Descrição / Equipamento e acessibilidade 

• Superfície de 25m2; altura do teto de 2m50 

• Paredes brancas e piso cinza claro 

• Capacidade de exposição de obras para cerca de 10 metros lineares 

• 35 pessoas (10 no interior e cerca de 25 no pátio com vista para a vitrine) 

• Vitrine visível da rua com 4 m-l para exposição 

• Sistema de iluminação dia e noite 

• Trilhos metálicos para pendurar obras de arte 

• Acesso para pessoas com mobilidade reduzida 

• 4 vagas de estacionamento para visitantes + 1 vaga para deficientes 

• Acesso por transporte público 

• Banheiros (não acessíveis em cadeira de rodas) 

• Depósito para armazenamento de obras de arte, se necessário.  
 
Preços e condições 
Exposição de final de semana 

• Dois dias de exposição, de sábado à domingo  

• CHF350 (20% de depósito para reserva) 

• Possibilidade de expor continuamente durante a semana seguinte para um 
suplemento de CHF50.- 

 
Guarda 

• Incluída durante a semana da exposição, de acordo com o horário de abertura 
habitual. 

• Para o fim de semana, conte um suplemento de CHF20.-/hora. 
 
Marketing 

• Preparação do cartaz digital da exposição com um texto sobre o artista 

• Promoção e convite para o evento em nossas redes sociais e newsletter, 
CHF60.- 

 
Vamos planejar sua exposição juntos. 
A data escolhida será reservada mediante o pagamento de um depósito de 20%, 
que será deduzido do saldo a ser pago na véspera da exposição. Em caso de 
cancelamento pelo artista, não será feito reembolso do depósito. 
 
Galerie Lu Monin 

www.galerielumonin.com 
roagria@gmail.com 
 
Espace d'Art Lu Monin 
Avenue C.-F. Ramuz 81, 1009 Pully, Switzerland 

T.+41 (0) 76 / 344 97 63 | luciana.monin@gmail.com 

http://www.galerielumonin.com/
mailto:roagria@gmail.com
mailto:luciana.monin@gmail.com

