
 Arte em Casa 5ª edição – De Colecionador para Colecionador
Aos sábados de Setembro de 2019

Em novo formato itinerante, a Galeria TATO apresenta a 5ª edição da exposição
Arte em Casa. A ocasião tem o foco na interlocução entre colecionadores, críti-
cos e artistas.

A mostra acontece sempre aos sábados das 12h às 19h, em uma residência habitada,
no Jardim Europa. O endereço é divulgado aos visitantes após o agendamento da
visita, por mensagem.

Arte em Casa promove um ambiente intimista, que retrata o contexto real de uma
coleção em casa. Os colecionadores participantes têm a oportunidade de expor um
recorte de suas coleções, tornando possível o intermédio com artistas, críticos
de arte e visitantes, também a troca de experiências e aquisição de obras entre
colecionadores.

Este modelo de exposição traz ao visitante novos modos de vivenciar a arte, que
não os de museus e galerias. Iniciativas similares já ocorrem no exterior, em
cidades como Londres e Nova York, a inspiração de levar pintura, desenhos, gra-
vuras, esculturas e instalações para domicílios também vem do trabalho de artis-
tas da Pop Art, como Robert Rauschenberg e Andy Warhol.

O projeto conta com Talks sobre colecionismo, design e arquitetura e bate papo
com Julie Belfer, que ocorrem sempre às 16h.

O COLECIONADOR

“A ideia de abrigar o projeto Arte em Casa com Tato DiLascio no formato “de co-
lecionador para colecionador” surgiu dentro de um processo maior de desapego e
reciclagem.



Minha coleção estava com cerca de 200 obras, eu morava num apartamento de 260 m²
e ia para o trabalho de carro. Em um ano, vendi o carro, mudei para uma casa bem
menor e mais perto do trabalho e quis também repensar a coleção.

Quase um terço das obras (principalmente pequenos formatos) foram vendidos junto
com o apartamento, mas ainda achei positivo me desapegar de algumas obras de que
eu gosto muito, para refrescar o olhar e permitir que outras pessoas desfrutem
do convívio com elas.

A maioria das obras que eu pretendo vender agora pertence a uma destas três ca-
tegorias: grandes formatos que não tenho espaço para expor em casa (Ana Prata,
Queimada), obras que não dialogam mais com o restante da coleção (Gregório Gru-
ber, Eduardo Sued), ou gravuras e fotografias dos clubes do MAM (Vania Mignone,
Daniel Senise), que me ajudaram muito a treinar o olhar, mas não foram escolhas
naturais minhas.

Será um processo novo para mim e admito ter uma certa vertigem com a ideia de
não ter mais essas obras, mas me animo com a ideia de trocar por trabalhos de
artistas novos (ou outros que eu sempre quis ter).”

A GALERIA

Fundada em 2010 por Tato DiLascio, a Galeria TATO trabalha com artistas eferves-
centes e multidisciplinares, que guardam grande afinidade com as questões atuais
da arte contemporânea, na sua vertente mais experimental, livre e aguçada.

A TATO parte de uma constante reflexão sobre a realidade atual e os modos como
aqueles que vivem no mundo contemporâneo são influenciados pelas questões e ima-
gens do meio que os cercam. Isso é refletido no trabalho dos artistas aqui re-
presentados, resultando na mistura de múltiplas influências.

Hoje, a TATO é itinerante. O formato atual permite ampliar os serviços de con-
sultoria para colecionadores, arquitetos, agências e artistas. O desenvolvimento
de novas parcerias com espaços expositivos e a continuidade do trabalho com os
artistas representados e convidados dão sequência às suas atividades.

O corpo de artistas da Galeria TATO é composto por Cynthia Leitão, Fernanda Pre-
to, Luiz83, Marcelo Gandhi, Shizue Sakamoto e Washington Silvera.

PROGRAMAÇÃO

7 de setembro: Bate papo sobre design e arquitetura – o design autoral e sua re-
lação com a arquitetura e a arte, sensações e histórias vividas. Às 16h.
Com a participação de: Otavio Nazareth (editora Olhares), Cristina Tolovi (Estú-
dio Campana), Tomás Vega e Caio Andreazza.

14 de setembro: Bate papo com artistas – a consultora de arte Julie Belfer apre-
sentará e entrevistará alguns dos novos artistas com quem trabalha. No caso, se-
rão artistas em início de carreira (pela idade ou por recém mudança de carreira)
que estão enfrentando e construindo o campo das artes nos dias atuais. Às 16h.
Com a participação de: Julie Belfer, Luiz Arnaut, Luciana Mattioli e Laila Ter-
ra.

21 de setembro: Bate papo sobre colecionismo – o momento de aquisição, as cole-
ções e a troca ou venda de obras de uma coleção. Às 16h.
Com a participação de: Mauro Finatti, Jairo Goldenberg e Tato DiLascio.

28 de setembro: Bate papo sobre edições colecionáveis e "descolecionismo". Às 
16h.
Com a participação de: Rita Mourão.



SERVIÇO

Arte em Casa 5ª edição – De Colecionador para Colecionador

Visitação: 

07 de setembro, sábado. Das 12h às 19h

14 de setembro, sábado. Das 12h às 19h

21 de setembro, sábado. Das 12h às 19h

28 de setembro, sábado. Das 12h às 19h

Local: Jardim Europa, São Paulo – SP*

*O endereço é divulgado após o agendamento da visita

Reserve sua visita: Para agendar uma visita, envie uma mensagem:

   11 98171 2121

tato@galeriatato.com

mailto:tato@galeriatato.com



