
PROGRAMA PARA ARTISTAS

Casa TATO

Período de duração: 07 meses

Início previsto para 18 de maio/2021

A Casa TATO recebe artistas de todo o país, para realização da

4ª Edição de Mostras e participação em projeto de

EXPOSIÇÃO | DESENVOLVIMENTO | INTERFACE COMERCIAL

Sobre

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/as, arquitetos/as, 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 a/o artista que deseja crescer e se profissionalizar.

Proposta

Um grupo de 24 profissionais do sistema de arte entre curadores/as, professores/as, artistas,

galeristas, colecionadores/as entre outros, irão interagir, dialogar sobre trabalhos, apresentar

referências, discutir com os/as artistas participantes, com o objetivo principal de conduzi-los/as

no desenvolvimento de suas competências, considerando os tópicos:



1. Poética e processo de produção

A Casa TATO convida 7 (sete) profissionais com extensas trajetórias e projetos muito

importantes ao longo de suas carreiras para participarem do projeto:

Daniel Rangel  |  Ícaro Vidal  |  Paula Borghi  | Priscila Arantes

Curador 5 | Curador 6 | Curador 7 (A definir)

Eles/elas irão interagir com os/as artistas a partir de abordagens e reflexões que podem ser

muito importantes para o processo de criação artística. A soma de diferentes formas de leitura

e diversidades de pensamentos em certo momento pode trazer riqueza a visão crítica de

questionamento e aprofundamento do trabalho e caberá ao/a artista, com base nessas

afirmações, filtrar, assimilar, se contrapor, escolher o que for melhor para sua produção. Nesses

encontros os/as curadores/as elaboram suas programações de diálogos, discussão, interação,

envolvimento, a partir de:

- Análise de portfólio

- Referências bibliográficas

- Textos, vídeos, filmes

Dentro dessa dinâmica pretende-se o aprimoramento do/da artista dentro do seu próprio

processo, na poética e na produção, com base nos temas como:

- Desenvolvimento da autoconfiança na forma de apresentar e falar sobre o próprio trabalho.

- Aperfeiçoamento do processo da escrita sobre seu trabalho.

A programação sob gestão de cada curador/a compõe: 4 encontros de 2 horas cada com o

grupo e 1 encontro individual de 1 hora cada com 2 dos/das artistas do grupo, com a seguinte

dinâmica:

1º, 2º e 3º encontros em grupo, fechado: Exclusivo para os/as artistas integrantes do projeto,

considerando que o espaço mais íntimo proporciona maior desenvoltura na fala e

apresentação do/da artista. Nesse momento, os trabalhos de todos/as artistas participantes

são discutidos, mas agora com menor enfoque. A dinâmica será desenvolvida com base na

leitura de seus portfólios.

4º encontro individual – Artista x Curador/a: Todo/a artista terá 1 encontro de 1 hora cada,

individual e fechado, com um/a dos/das curadores/as, onde apresentará seu trabalho e poderá

interagir e discutir sobre seu processo. A escolha prévia será feita através de sorteio.



5º encontro em o grupo e aberto ao público: Formato previamente definido com participação

do público. O/A artista, nesse momento, tem a oportunidade de convidar profissionais da área

da arte, galeristas, curadores/as, colecionadores/as, amantes da arte, para assistir e interagir

com o/a profissional convidado/a. Esse encontro será dividido em 2 partes.

1º momento: o/a curador/a apresentará seu trabalho e falará sobre sua trajetória.

2º momento: voltado à leitura de portfólio, o/a curador/a dialogará dando ênfase no

trabalho dos/as 2 artistas que realizaram o encontro individual com ele/a.

História da Arte | com Magnólia Costa

Base teórica, aprofundamento nas referências, entendimento sobre as relações entre o/a

artista, sua produção e o momento da sociedade contemporânea. Reflexões sobre valores

estabelecidos pelos/as artistas, registrados historicamente em criações consideráveis, o que

permite a recriação do presente.

4 encontros fechados de 2 horas cada.

Respostas de Mestre

Dois/duas artistas com trajetórias consolidadas no circuito e mercado respondem às perguntas

dos/as participantes.

2 encontros fechados de 2 horas cada.

2.  Inserção no Circuito das Artes

Os/as profissionais convidados/as discutirão sobre ferramentas e planejamento importantes no

crescimento da carreira.

Revisão de Portfolio | com Carla Chaim

A revisão de portfólio ajudará o/a artista, que já tem um material montado, com objetivo de

apoiá-lo no aprimoramento dessa ferramenta, que, além de fundamental na apresentação do

trabalho, será utilizada em diversas situações do aspecto profissional.

Serão feitas correções de ficha técnica, textos, currículo e formato das imagens, entre outros

tópicos, para que o arquivo possa ser usado futuramente nos encontros com os/as



curadores/as que virão na sequência dos trabalhos. O processo também será uma espécie de

guia para que o/a artista tenha o entendimento sobre qual o melhor formato de portfólio que

deseja para cada situação.

3 encontros fechados de 2 horas cada.

Galeristas

Dois/duas galeristas conversam sobre como funcionam seus negócios e tiram dúvidas dos/as

participantes quanto às melhores abordagens e posicionamentos para acessar estes espaços.

2 encontros fechados de 2 horas cada.

Colecionadores/as

Dois colecionadores/as falam um pouco sobre como iniciaram suas coleções e como atuam na

busca por aquisições.

2 encontros fechados de 2 horas cada.

Planejamento Artístico Estratégico | com Adriana Braga

Apresentará proposta sobre construção do Planejamento Artístico e Estratégico, a partir de

ferramentas para construção da imagem de um/a artista/projeto, onde vai detalhar as etapas

dessa planificação e exercitar o passo a passo da elaboração de um plano estratégico.

O PAE visa analisar o pensamento estratégico como uma ferramenta para reflexão sobre sua

atividade, promover o desenvolvimento da habilidade crítica e o uso dos instrumentos de

formulação de meios para se atingir metas.

Ao tratar da elaboração da estratégia, além de identificar suas etapas, também irá discutir os

conceitos de missão, cenários, visão de futuro e planos de ação da sua carreira artística.

3 encontros fechados de 2 horas cada.

Editais e Projetos | com Leonardo Birche

Neste módulo o(a) participante receberá dicas e orientações sobre elaboração de materiais

para salões de artes e projetos para editais públicos e privados de produção e difusão de artes

visuais, para realização de exposições e residências nacionais e internacionais.

2 encontros fechados de 2 horas cada.

3. Curador Residente: com Ana Carolina Ralston (à confirmar)



Este/a profissional será o/a responsável pela organização e montagem das exposições de

abertura e de encerramento da quarta edição da Casa TATO. Nos encontros iniciais, durante o

período de três semanas, os/as inscritos/as irão discutir e acompanhar remotamente o

processo de produção da expografia da mostra de abertura. Durante as trocas, os/as

participantes falarão sobre seus trabalhos e discutirão a melhor maneira de expô-los. Esta

experiência se repetirá novamente mais ao final do programa, de maneira mais direta. As

etapas e processos de produção das expografias, que se desenvolvem em dois momentos:

1º momento: 3 encontros de 3 horas cada.

2º momento: 3 encontros de 3 horas cada.

4. Inserção no Mercado de Arte

Os/as profissionais convidados/as falarão sobre como funciona e possibilidades de atuação em:

Galerias de Arte | Feiras

e como trabalhar para chegar até esses espaços.

Artista e Mercado | com 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/as participantes para uma postura

profissional inclusiva no mercado, tendências do colecionismo e artista como gestor/a

estratégico/a no mercado de arte.

2 encontros fechados de 2 horas cada.

Mercado de Arte | com Tamara Perlman

Vai expandir sobre visão geral do mercado de arte, seus/suas agentes, onde e como se

posicionar, Avaliação vs. Precificação, modelos de precificação para artistas em produção.

1º momento: a estrutura do mercado de arte

- Visão geral do mercado da arte em números

- Breve histórico do mercado de arte no Brasil nos últimos 30 anos

- Agentes tradicionais do mercado, seus papéis, modelos de negócio e como tudo se embaralha

nos últimos anos

- Novos agentes e modelos de mercado de arte



- Onde e como se posicionar como artista?

- Dever de casa (explicação)

2º momento: precificação de obras de arte

- Avaliação vs. Precificação

- Fatores que influenciam e regras gerais de avaliação

- Modelo de precificação para artistas em produção

- Exercício prático a partir do dever de casa

2 encontros fechados de 2 horas de cada.

Legislação | com Juliana Lowental e Ana Paula Medeiros

As advogadas contarão sobre a rotina do escritório boutique Neufeld Cestari Advogados,

focado em direito de arte. Fundado pelas sócias Juliana Neufeld Lowenthal e Ana Paula Cestari,

o escritório que atende a colecionadores/as, galerias de arte, artistas e produtoras de

exposições, prestando consultoria especializada em todas as áreas que permeiam o mundo da

arte e cultura no Brasil. Na Casa TATO, o foco será em legislação de contratos e atuação no

mercado de arte.

1 encontro: fechado de 2 horas.

5. Posicionamento

Planejamento artístico e estratégico | Novas conexões | Criação de identidade |

Impulsionamento de redes

Dinâmicas | com Davi Giordano

Sua apresentação terá foco no desenvolvimento de linguagem e construção de imagem do/a

artista. Através de experiências dinâmicas, lúdicas e criativas, os/as participantes serão

conduzidos a apresentar aspectos relevantes e sensíveis da poética de um trabalho, através do

diálogo com a arte contemporânea.

2 encontros fechados de 2 horas cada.

Redes Sociais | com Marcela Stump

Falará sobre o uso de ferramentas e diferentes redes sociais, conteúdo 360 e do

aproveitamento das oportunidades para fazer uso das ressonâncias nas redes sociais.



2 encontros fechados de 2 horas cada.

Instagram | com Felipe Gabriel

O foco do encontro será o uso do Instagram como ferramenta de divulgação do artista.

1 encontro: fechado de 2 horas.

6. Entregas adicionais – expansão de posicionamento on-line

- Publicações nas redes sociais Galeria TATO e seus/suas parceiros/as – exposição para público,

colecionadores/as e compradores/as de arte

- Lista de Transmissão Galeria TATO

- Posts das obras e artistas participantes, no perfil da Galeria TATO (instagram)

- Parceiras extras:

ArtSoul – para divulgação e venda dos trabalhos dos/as artistas participantes na plataforma

7. Dinâmica

- 7 meses (18 de maio a 12 de dezembro de 2021) com encontros às terças e quintas das 19 às

21h ou 22h e atividades abertas ao público em 7 domingos das 16 às 18h

- 14 artistas participantes

- 24 profissionais convidados/as, sendo que:

- 07 discutirão poética e processos

- 01 falará sobre História da Arte

- 10 profissionais falarão sobre inclusão no circuito de arte, sendo que 01 será

responsável pela Expografia

- 03 falarão sobre inserção no Mercado

- 03 falarão sobre Posicionamento

- 01 mediadora que coordenará todo o processo de encontros com o grupo de artistas e

convidados/as.

- 01 Exposição de Apresentação dos trabalhos entre 02 a 31 de julho de 2021.

- 01 encontro individual entre artista e curador/a para apresentação dos trabalhos.



- 62 encontros, 133 horas de atividades.

- 01 Exposição de Encerramento de 19 de novembro a 18 de dezembro de 2021.

8. Avisos importantes

Os dias e horários dos encontros, após estipulados, não poderão ser alterados para atender a

disponibilidade de qualquer artista ou membro da equipe, salvo raríssimas exceções para

curadores/as.

Os transportes das obras para realização das exposições são de responsabilidade do

participante.

Material de divulgação: elaborar e manter previamente organizados e disponíveis:

Fotos em alta resolução

Folders

Mini bio

9. Para conhecer todos os profissionais e orientadores/as que estiveram nas edições

anteriores Casa Tato, clique aqui

10. Serviço

Realização: Galeria TATO

Apoio: Arttere

ArtSoul

Contato: IG: @galeriatato

IG: @arttere.art

https://www.galeriatato.com/c%C3%B3pia-cursos


11. Investimento

CASA TATO 4
FORMAS DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL DO PROGRAMA R$ 15.200,00

01 PARCELA R$ 14.500,00 1 R$ 14.500,00

02 PARCELAS R$ 7.375,00 2 R$ 14.750,00

03 PARCELAS R$ 5.000,00 3 R$ 15.000,00

08 PARCELAS R$ 1.900,00 8 R$ 15.200,00

Marcio Alcantara DiLascio

CPF 103.740.058-50

Banco: Safra Pay - 442

Agência: 0097

Conta: 837929-2

PIX: tato@galeriatato.com


