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Apresentação

Tato DiLascio nasceu em São Paulo, formou-se em Artes Plásticas pela

FAAP. Especializou-se na concepção, coordenação, produção e administração de

projetos culturais, também no acompanhamento da concepção e

desenvolvimento de projetos arquitetônicos e projetos museográficos.

Atualmente, dedica-se à sua Galeria, agora em modelo itinerante e consultorias a

artistas, colecionadores, arquitetos, designers de interiores, galerias, empresas,

instituições ou agências.

Em 10 anos de carreira, atuando no mercado de arte, Tato percebeu uma

grande carência de serviços para desenvolvimento de artistas, frente à grande

demanda de exigências feitas pelo mercado de arte. São temas esses que não

fazem parte da grade acadêmica do estudante de Artes e não estão disponíveis

no mercado de forma homogênea. Pensando em atender essa demanda, Tato

idealizou a "Casa Tato" que propõe criar oportunidades de desenvolver

competências ao artista que deseja crescer e se profissionalizar.



Competências a seremdesenvolvidas:

1 Poética e processos de produção

Inserção no Sistema dasArtes

Inserção no Mercado

Posicionamento
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3

4



Poética e processo  

de produção

Apresentação e leitura de Portfólio

Oportunidade para o trabalho ser

analisado e discutido por 07 profissionais

do sistema de arte, com experiências e

projetos em instituições reconhecidas, ao

longo de suas carreiras.

Referências História da Arte, Arte

Contemporânea, entre outros.

1

● Aprimoramento do próprio  

processo para melhor  

gerenciamento da produçãoe  

carreira.

● Desenvolver autoconfiança na  

forma de apresentar e falar sobre o  

próprio trabalho.

● Aperfeiçoar o processo da escrita  

sobre o trabalho.



Priscila Arantes

Rafael Fonseca

Rejane Cintrão

Cinara Barbosa

Douglas de Freitas

Nilton Campos

Oscar D’Ambrósio

1 Poética e processo  

de produção



Programa

Marcos de Moraes

Provocações com base na História da Arte

Com base na produção realizada pelos

artistas do grupo, aprofundamento nas

referências da História da Arte.
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Base teórica

Aprofundamento nas referências

Entendimento sobre as relações entre o artista, sua  

produção e o momento da sociedade de seus  

tempos.

Reflexões sobre valores estabelecidos pelos  

artistas, registrados historicamente emcriações  

consideráveis, o que permite a recriação do  

presente.

História da Arte



Inserção no  

Circuito de Arte

Adriana Braga 

Carolina Paz

Léo Birche
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Os profissionais convidados 

discutirão sobre 

ferramentas e planejamento 

importantes no

crescimento da carreira.



Curador 

residente

Falará sobre a organização e montagem da

exposição de abertura e exposição de

encerramento. Os inscritos irão discutir e

acompanhar a distância o processo de

produção da expografia da exposição de

abertura.

Durante as trocas, os artistas falarão sobre

seus trabalhos e discutirão a melhor maneira

de expô-los com um experiente curador

sediado em São Paulo.
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Claudinei Roberto



Inserção no  

Mercado de Arte Programa

Roberto Bertani - Como artista e atuando

no mercado de arte, possui larga experiência

em ambos os lados do

mercado. Vai abordar sua apresentação na

preparação dos artistas para uma postura

profissional inclusiva no mercado, tendências

do colecionismo e artista como gestor

estratégico no mercado de arte

Tamara Perlman - Vai explanar sobre

visão geral do mercado de arte, seus

agentes, onde e como se posicionar,

avaliação vs. precificação e modelos de

precificação para artistas em produção.
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Como funciona e as

possibilidades de atuação

• Galerias de Arte

• Feiras

• Como trabalhar para chegar até

estes espaços.



Posicionamento

Programa

Davi Giordano

Marcela Stump

Felipe Gabriel
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Planejamento artístico e

estratégico

Novas conexões  

Criação de identidade

Impulsionamento de redes



Entregas adicionais :
expansão de posicionamentoonline

Programa

Publicações nas redes sociais Galeria TATO  

e seus parceiros - exposição para público,  

colecionadores e compradores de arte.

Lista deTransmissão Galeria TATO

• Exposição de apresentação

• Exposição de encerramento

Parcerias extras

ArtSoul - parceria para divulgação e  

venda dos trabalhos dos artistas  

participantes na plataforma.

Arttere - centralizador de atividades  

culturais com agenda de eventos e  

exposições.
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RESUMO DO CRONOGRAMA DEATIVIDADES

Início: Fevereiro I 2021

Formato: Plataforma Online - encontros via Zoom I conteúdo via Google Drive

e Vimeo

Agenda: Segundas e Quartas, das 19h às 21h

Finalização: Julho I 2021

Carga Horária: 110 horas de atividades I 55 encontros



Profissionais Casa Tato II - mini bio

Adriana Braga é formada em Design, com Pós em História da Arte e Design de superfície. Curou MBA em Gestão Empresarial

na FGV. Atuou no mercado de luxo com branding e posicionamento de marcas de alta joalheria. Produziu exposições

independentes, catálogos de artistas e trabalhou em galerias de arte, participando de feiras nacionais e internacionais.

Trabalhou com colecionadores como consultora de arte, organizando e assessorando em suas coleções e projetos especiais.

Foi diretora da Galeria Oriente. É a fundadora do Encontro de Espaços Independentes (EEI) e da Feira Oriente, feira de arte em

que os artistas comercializam seus próprios trabalhos sem intermediários. Em 2018, criou o Planejamento Artístico Estratégico,

metodologia que ajuda artistas a entenderem melhor o seu trabalho e tirarem projetos do papel.

Carolina Paz nasceu em São Paulo, em 1976, onde reside e trabalha atualmente. Formou-se em Ciências Sociais e é mestre em

Mídia e Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2008, cursou Artes Plásticas com ênfase em pintura na

Academia Brasileira de Arte (ABRA). Desde 2011 acompanha os projetos com Albano Afonso e Sandra Cinto do Ateliê Fidalga.

Carolina já expos em diversas galerias do Brasil, entre elas, na coletiva 10ª Edição do Programa de Exposições MARP, em Ribeirão

Preto, (SP); em 2011, apresentou as exposições Do que não está na Galeria ABRA, Quarto das Maravilhas na Galeria Emma

Thomas, e também no 39o Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, ambas em São Paulo.



Profissionais Casa Tato II - mini bio

Cinara Barbosa é curadora e pesquisadora. Professora Adjunta do Departamento de Artes Visuais (VIS) da Universidade de Brasília

(UnB). Membro do Conselho da Galeria Espaço Piloto da UnB. Orientadora curatorial de projeto envolvendo acervo da Casa da

Cultura da América Latina. Idealizadora e coordenadora do BSB Plano das Artes, projeto que envolve espaços independentes e

ateliês de Brasília para para formação de público e consolidação de circuito de arte na cidade. É diretora artística do Elefante

Centro Cultural (DF), espaço autônomo de artes visuais. Dedica-se também ao acompanhamento crítico de artistas. É professora

convidada do curso de especialização Design Estratégico no tema Gestão de Equipes Criativas e Interdisciplinares da Universidade

Federal de Goiânia que aborda, entre outras questões, arte e mercado. Interessa-se curatorialmente por pesquisas artísticas com

enfoque nas relações de influência e contaminação entre produção artística contemporânea e História da Arte Brasileira.

Claudinei Roberto é Artista visual e de performance por formação (e prática). Tem uma extensa experiência como curador, 

assinando projetos como a exposição O banzo, o amor e a cozinha da casa, Museu Afro-Brasil, São Paulo (2014); Audácia Concreta 

as Obras de Luiz Sacilotto, Museu Oscar Niemeyer, Curitiba (2015); o simpósio Presença Africana no Brasil, Centro Cultural Banco 

do Brasil, São Paulo (2015); e a 13a. Bienal Naifs do Brasil, Sesc Belenzinho, São Paulo (2017), juntamente com Clarissa Diniz e 

Sandra Leibovici.



Profissionais Casa Tato II - mini bio

Douglas de Freitas é curador associado do Instituto Inhotim. Trabalhou de 2011 a 2019 como curador no Museu da Cidade de

São Paulo, onde realizou a performance de Maurício Ianês, as instalações de Tatiana Blass, Lucia Koch, Iran do Espírito Santo,

Felipe Cohen, Laura Belém, Sara Ramo e Vanderlei Lopes na Capela do Morumbi; a instalação de Sandra Cinto e Carla Chaim

na Casa do Sertanista; a exposição de Albano Afonso na Casa do Bandeirante; e as exposições retrospectivas “Guerra do

Tempo”, de Marilá Dardot, e Arte à Mão Armada, de “Carmela Gross”, na Chácara Lane. Em 2018 realizou a exposição

“Morumbi Caxingui Butantã” com instalações de Cinthia Marcelle, Matheus Rocha Pitta e Marcius Galan, que ocuparam

respectivamente a Casa do Bandeirante, a Casa do Sertanista e a Capela do Morumbi. Em 2017 realizou com Felipe Scovino e

Marcelo Campos a exposição “Zerbini, Barrão, Albano” no Santander Cultural de Porto Alegre. Entre 2010 e 2012, foi

coordenador do Edital de Arte na Cidade da Secretaria de Cultura de São Paulo, que realizou sete projetos de grande escala

em espaços públicos.

Davi Giordano é artista, escritor e professor. Em sua trajetória, vem inspirando o poder criativo para que as pessoas saiam de

seus padrões. Mestre em Performance Art (UNIRIO) e doutorando em Artes Cênicas (UFRGS). Já trabalhou para importantes

empresas, produtoras culturais, artistas, universidades e instituições educacionais. Autor de livros, roteiros e conteúdos

diversos direcionados para programas culturais, rádios, cursos web, palestras etc. Seus trabalhos artísticos já foram

apresentados no Brasil, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos e na França. Site do artista: davigiordano.com.br



Profissionais Casa Tato II - mini bio

Felipe Gabriel é criador de conteúdo visual, Felipe Gabriel atua na área de música, cultura e comportamento. Fez a

cobertura dos principais festivais de música do Brasil como Lollapalooza, Red Bull Music Academy, Bananada e Popload.

Atende também o mercado editorial e institucional, prestando serviços para empresas como Red Bull, Rider, Artemisia, Folha

de Sp, Uol entre outras. No cenário da música eletrônica underground de São Paulo, fotografa as principais festas de SP como

ODD, Capslock, Gop Tun, Mareh entre outras.

Leornardo Birche é sócio-diretor da 3D3 Comunicação e Cultura, produtor, gestor de projetos culturais e pesquisador.

Mestre em Educação pela USCS, tem graduação em Publicidade e Propaganda, com ênfase e Marketing, pela ESPM-SP.

Atua em projetos culturais desde 2010, além de empreender pesquisas sobre a cadeia produtiva da cultura e políticas

públicas para o setor, e estudos realizados para Instituto Itaú Cultural, ABACT, entre outros.



Profissionais Casa Tato II - mini bio

Marcos Moraes é doutor pela FAU-USP e bacharel em Direito e Artes Cênicas pela mesma Universidade, além de especialista

em Arte – Educação – Museu e Museologia. Professor de história da arte, é coordenador dos cursos de Artes Visuais da

FAAP, da Residência Artística FAAP e do Programa de residência da FAAP, na Cité des Arts, Paris. Integrou o Grupo de Estudo

em Curadoria do MAM e o corpo de interlocutores do PIESP. É membro do ICOM Brasil e do Conselho do MAM SP. Curador

independente, seus mais recentes projetos curatoriais incluem Jandyra Waters: caminhos e processos; Entretempos e

Lotada (MAB Centro, Museu de Arte Brasileira FAAP), além de Imagens Impressas: um percurso histórico pelas gravuras da

Coleção Itaú Cultural (São Paulo, Santos, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Brasília, Florianópolis). É

responsável por publicações sobre artistas como Luiz Sacilotto, Adriana Varejão, Rodolpho Parigi, Mauro Piva.

Marcela Stump é comunicadora social formada na Escola de Comunicação e Artes - ECA-USP (2007) , pós graduada em

Marketing por meios digitais na FGV com experiência em gerenciamento de conteúdo online para marcas e projetos há 12 anos.

Trabalhou ativamente no mercado de moda, projetos culturais, festivais e gestão de posicionamento de e-commerces,

trabalhando a linguagem, relações públicas, assessoria de imprensa e relacionamento digital com público. Hoje em dia

trabalha com consultoria de comunicação online para profissionais liberais e pequenas marcas, além d e projetos de

comunicação como lançamentos e repaginação de serviços.



Profissionais Casa Tato II - mini bio

Oscar D’Ambrósio fez graduação em Jornalismo pela ECA-USP (1986), graduação em Letras (Português/Inglês) pela Faculdade de

Letras e Educação da Universidade Presbiteriana Mackenzie (1986), especialização em Literatura Dramática pela ECA-USP (1989),

mestrado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unesp (2004) e doutorado (2013) e pós-doutorado (2020) no Programa de

Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Autor de diversos livros na área de arte naif e arte

contemporânea. Tem experiência na área de Comunicação, curadoria e autor de textos para catálogos e apresentações de diversos

artistas plásticos contemporâneos. Responsável pela página www.oscardambrosio.com.br e pelo Instagram @oscardambrosioinsta e

pelo Projeto @arteemtempodecoronavirus.

Nilton Campos é Arquiteto e Urbanista. Realiza projetos de curadoria, expografia, programação visual, projeto gráfico e

outros, para o MARP - Museu de Arte de Ribeirão Preto Pedro Manuel-Gismondi e outras instituições, assim como para projetos

e espaços independentes. Dirige o MARP desde 2002, onde, dentre outras coisas, coordena as edições anuais do SARP - Salão

de Arte de Ribeirão Preto Nacional-Contemporâneo e do Programa Exposições do MARP. Concebeu e coordena a partir de 2017

o “Projeto Biblioteca Pedro Manuel-Gismondi”, realizado a partir dos mais de 4.000 itens que compõem esta Biblioteca

pertencente ao MARP, que contou numa primeira etapa com uma residência artística. Participou de comissões de seleção e

premiação de salões de arte e outros, dentre eles: Anual de Arte da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, São Paulo-SP

(2005); Território da Arte de Araraquara, Araraquara-SP (2010, 2018 e 2019); Salão de Artes Plásticas de Mococa, Mococa-SP

(2012); Programa de Exposições 2013, do Centro Cultural São Paulo, São Paulo-SP (2013); FUTURO Salão Nacional de Artes

Visuais de Jundiaí - Arte Contemporânea e Novas Tecnologias, Jundiaí-SP (2013); Salão de Artes Plásticas de Catanduva,

Catanduva-SP (2013); Salão Anapolino de Arte, Anápolis-GO (2019) e das edições do Programa Exposições do MARP (a partir de

2002) e do SARP - Salão de Arte de Ribeirão Preto Nacional-Contemporâneo (MARP / a partir de 2012).



Profissionais Casa Tato II - mini bio
Priscila Arantes é crítica de arte, curadora e pesquisadora no campo da arte, curadoria, museu e estética contemporânea. É formada

em filosofia pela USP, possui mestrado e doutorado em comunicação e semiótica pela PUC-SP e pós-doutorado, com projeto na área

de estética e arte em meios tecnológicos, pela Unicamp e Penn State University (EUA). É professora dos cursos de graduação e pós-

graduação "Arte: história, crítica e curadoria" da PUC/SP e também professora titular da Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo.

É autora de Arte @ Mídia: perspectivas da Estética Digital, finalista do Prêmio Jabuti (2006), e organizadora dos livros Conexões

tecnológicas, Estéticas tecnológicas: novas formas de sentir e Experiências/Campos/Intersecções/Articulações. Entre suas curadorias

destacam-se: Circuitos Paralelos: retrospectiva Fred Forest (Paço das Artes, 2006), Bia Medeiros: trajetórias do corpo (Caixa Cultural RJ e

BSB,2008), I/legítimo: dentro e fora do circuito (MIS e Paço das Artes,2008), Grau Zero (Paço das Artes,2008) e Crossing [Travessias]

(Paço das Artes, 2010).Entre 2007 e 2011 foi diretora adjunta do Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo. Desde 2007 é diretora

técnica e curadora do Paço das Artes.

Raphael Fonseca é curador do MAC-Niterói e professor do Colégio Pedro II. Doutor em Crítica e História da Arte pela UERJ. Recebeu

Recebeu o Prêmio Marcantonio Vilaça de curadoria (2015) e o prêmio de curadoria do Centro Cultural São Paulo (2017). Curador residente na

Manchester School of Art (Maio-Agosto de 2016). Entre suas exposições recentes, destaque para “Dorminhocos – Pierre Verger” (Caixa Cultural

Rio de Janeiro, 2018), “Regina Vater – Oxalá que dê bom tempo” (Museu de Arte Contemporânea de Niterói, 2017); “Bestiário” (Centro

Cultural São Paulo, 2017); “Dura lex sed lex” (Centro Cultural Parque de España, Rosario, Argentina, 2017); “Quando o tempo aperta”

(Palácio das Artes – Belo Horizonte e Museu Histórico Nacional – Rio de Janeiro, 2016); “Reply all” (Grosvenor Gallery, Manchester, Inglaterra,

2016); “Figura humana” (Caixa Cultural RJ, 2014); “Deslize <surfe skate>” (Museu de Arte do Rio, 2014). Escreve regularmente para a revista

ArtNexus. Um dos autores convidados para o catálogo da 32a Bienal de São Paulo (2016).



Profissionais Casa Tato II - mini bio

Rejane Cintrão, Fundadora do Isso é Arte, apaixonada por jogar tênis, viajar e, claro, arte contemporânea. Mestre em História da

Arte pela ECA-USP, atuante nas áreas de curadoria, produção executiva e idealização de projetos de arte contemporânea,

desde 1983.. Curadora convidada para os projetos na Torre Santander, São Paulo (desde mar. 2011) e curadora e idealizadora

do projeto de site specifics no Espaço Cultural do Hospital Edmundo Vasconcelos (desde mar. 2010). Idealizadora do programa

Novos Curadores (2010 a 2012); professora convidada no curso de pós-graduação de Crítica e Curadoria da PUC São Paulo

(2011); curadora executiva doMAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo (1993 a 2005); professora no curso de Artes

Plásticas da Faculdade Santa Marcelina (1993 a 2000); curadora assistente na XXI Bienal de São Paulo (1991); assessora no

setor de exposições temporárias e departamento de vídeo do Museu de Arte Contemporânea da USP (1984 a 1991) e monitora

da XVII Bienal de São Paulo (1983), entre outros.

Prof. Dr. Roberto Bertani é o Coordenador do curso de Pós-Graduação em Arte e Mercado, e do Bacharelado em Artes

Visuais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Professor Titular da graduação e pós-graduação da FAAP -

Faculdade Armando Álvares Penteado. É membro do ICOM - International Council of Museums. Atualmente é Diretor do Museu

Belas Artes de São Paulo. Foi Diretor Executivo do Instituto de Cultura Contemporânea, Superintendente Geral e Curador

Artístico da Fundação José e Paulina Nemirovsky, Diretor Executivo do Instituto de Arte Contemporânea, e Diretor Executivo da

Fundação Estudar.



Profissionais Casa Tato II - mini bio

Tamara Perlman é avaliadora independente de obras e coleções, especializada em arte moderna e contemporânea

brasileira, e consultora em mercado de arte para novos negócios neste segmento. É pesquisadora associada ao

centro de estudos em Arte e Economia da FGV Invest, em São Paulo, e foi co-fundadora e diretora da Parte Feira

de Arte Contemporânea de 2011 a 2018. Previamente ao seu trabalho no mercado de arte, Tamara atuou como

advogada de direito empresarial e de infraestrutura. É formada em Direito pela USP (2005) e tem mestrado na

mesma área pela Columbia University School of Law (2008).



MEDIADORA

Cristina Suzuki

Responsável pela mediação nos encontros on-line e interlocução  

entre participantes e profissionais do projeto.

Artista visual formada pela Faculdades Integradas Teresa D'Ávila -

Santo André, SP. Tem participações em diversos salões de arte

contemporânea no Brasil e obras nos acervos institucionais. Além

de sua produção autoral, desenvolve trabalho de orientação em

processos de artistas visuais e produção cultural.



Obrigado!

Aguardamos seu contato!

@galeriatato I www.galeriatato.com I 11981712121 I 

tato@galeriatato.com

https://www.instagram.com/galeriatato/
http://www.galeriatato.com/
https://whats.link/galeriatato

