
Casa Tato – 1ª edição
Apoio: Pourquoi Pas? 

Abertura ao público: 26 de Março de 2020 (quinta-feira)

A Galeria TATO, agora itinerante, ocupa diversos espaços
para a realização de mostras e projetos expositivos espe-
ciais. Dessa vez, com apoio da Galeria  Pourquoi Pas? de
Punta Del Este, recebe treze artistas convidados em um ca-
sarão no Sumaré, para a inauguração de um novo projeto.

A Casa Tato aproxima um grupo de artistas a um grupo de
curadores para a exposição direta de seus trabalhos. A
mostra acontece na Rua Veríssimo Glória Nº 59, ao lado do
metrô Sumaré e tem abertura para o público em 26 de Março.

A primeira edição recebe treze artistas convidados para
além de uma exposição coletiva: Arlette Kalaigian, Corina
Ishikura,  Cris  Basile,  Cynthia  Leitão,  Heloisa  Lodder,
Jussara Marangoni, Kika Goldstein, Luciana Luchesi, Marcos
Pereira de Almeida, Nil Sanchez, Rosa Grizzo, Rosana Pagu-
ra e Silvio Dworecki.

A consultora de arte Julie Belfer participa do projeto,
além dos treze curadores convidados: Carla Chaim, Carolli-



na Lauriano, Claudinei Roberto, Fábio Magalhães, Guilherme
Teixeira, Julia Lima, Marcio Harum, Marcos Moraes, Nancy
Betts, Nino Cais, Paola Fabres, Rafael Vogt Maia e Rejane
Cintrão.

No projeto, cada artista realiza uma pequena mostra em um
dos espaços da casa para apresentar seu trabalho a curado-
res e público. O consultor e produtor, Tato DiLascio, de-
senvolve a museografia junto aos artistas e coordena a re-
alização do projeto expográfico.

Cada artista seleciona um nome da lista de curadores suge-
ridos pela galeria. Uma dinâmica de treze encontros ante-
cede a abertura da exposição ao público. Em cada encontro,
o curador escolhido pelo respectivo artista realiza uma
fala sobre seu trabalho. 

No mesmo dia, o curador visita os outros espaços da expo-
sição, dialogando com a obra desses outros artistas parti-
cipantes da mostra. 

As dinâmicas permitem a aproximação dos artistas com todos
os outros curadores. Os encontros são gravados para regis-
tro, com apoio da Falange Produtora, e estarão disponíveis
em nosso site e redes sociais.

A Casa Tato traz artistas, curadores e colecionadores para
um mesmo campo de diálogo. No dia 26 de Março (quinta-fei-
ra), é realizada uma confraternização de abertura ao pú-
blico, onde as obras são disponibilizadas para venda.

Promovendo o intermédio com colecionadores e agentes do
mercado de arte, a Galeria TATO em seguida dá início a
dois ciclos de palestras e workshops apoiados pela Parte
Produções (Feira Parte).

O ciclo “Arte & Mercado” acontece nos dias 27 e 28 de Mar-
ço, sexta-feira e sábado. Em dois encontros, traz pales-
trantes para discutir sobre temas do mercado da arte na
atualidade e novas iniciativas.

O ciclo “O Sistema de Arte pelo lado de dentro” acontece
nos dias 16 e 17 de Abril, quinta e sexta-feira. Traz di-
ferentes temas de discussão, por meio de workshops e pa-



lestras, sobre o sistema da arte atual com enfoque na car-
reira do artista.

A primeira edição da Casa Tato tem duração de dois meses e
encerra com uma  Sunset Party,  no dia 18 de Abril. Conta
com apoio da Galeria Pourquoi Pas?, Parte Produções (Feira
Parte), Falange Produtora e Amma Projetos, com cenografia
por Caio Andreazza.

-Serviço-

Abertura ao público: 26 de Março de 2020

Horário: Das 18h às 22h

Endereço: Casa Tato | R. Veríssimo Glória, 59 - Perdizes

Visitação: 26 de Março a 18 de Abril de 2020

Horários de funcionamento: De Quinta a Sábado - das 14h às
20h

Encerramento - Sunset Party: 18 de Abril de 2020 - das 17h
às 22h

-Programação-

Ciclo Arte & Mercado / 26 e 27 de março:

 27/3, sexta-feira, às 19h | Galeria de arte e artista: Como a
galeria se estrutura? Como seleciona novos artistas? Como é a
relação com os artistas? Como encontrar uma galeria para tra-
balhar bem em parceria? O que tem mudado no sistema de repre-
sentação?

Com a presença de: Lucas Cimino (Zipper Galeria), Renato de
Cara (Galeria B_arco), Tamara Perlman (Parte Produções).

 28/3, sábado, às 16h | O Mercado de arte: Como se estrutura?
Principais agentes, suas funções e modelos de negócio. Números
no Brasil e no exterior. Iniciativas fora da caixinha.

Com a presença de: Tamara Perlman (Parte Produções).

Ciclo O Sistema de Arte pelo lado de dentro / 16 e 17 de 
abril, quinta e sexta-feira:

 16/4, quinta-feira, às 17h | Fazer bem feito e manter assim:
Workshop sobre materiais e montagem adequados para um trabalho
de arte. Como escolher? Papeis, molduras, vidros, acrílicos,
etc. Qualidade e durabilidade.

Com a presença de: Nicolau Hidas Piratininga.



 16/4, quinta-feira, às 19h | Estratégias de comunicação para
artistas: O que me torna relevante e único? Qual o meu merca-
do?  Como identificar meu público? E como chegar nele? Ferra-
mentas à disposição e como usá-las.

Com a presença de: Roberto Borges.

 17/4 de abril, sexta-feira, às 16h | Salões de arte e artis-
tas: Como são formados os júris? Como os artistas são escolhi-
dos? O que é levado em conta? O que o artista deve saber, mas
não está escrito no edital? Como preparar um projeto para que
não passe despercebido?

Com a presença de: Nilton Campos (Salão de Arte de Ribeirão
Preto), Marcus Lontra (Prêmio Marcantonio Vilaça).

As atividades têm o valor de R$80,00 cada, com meia-entrada
para  estudantes  e  gratuitas  para  artistas  participantes  da
Casa Tato.

Apoio: Pourquoi Pas?; Parte Produções; Falange Produtora;
Amma  Projetos

Realização: Galeria TATO


