
 

Paulistanos recebem mostra de arte em casa 

 

O projeto ARTE EM CASA apresenta sua terceira e última edição para 2010. Idealizado 

pela Galeria Tato DiLascio, busca uma interação única entre arte e público, pois cada um 

acontece numa residência diferente. 

 

Esta nova edição exibe trabalhos de jovens artistas e reúne diversas linguagens como vídeo, 

instalação, pintura, desenho, escultura, grafite, fotografia etc.  

 

A iniciativa possibilita a interlocução entre colecionadores, críticos, artistas e a vivência do 

público com obras de arte, devido ao ambiente intimista que só uma residência pode 

oferecer; conversando com os amigos no sofá, tomando um café e aproximando-se da arte 

contemporânea.  

 

A residência fica num antigo galpão transformado em loft projetado por Arthur Casas e 

situado no tradicional Bixiga – reduto de italianos no começo do século 20, editoras, teatros 

como Sérgio Cardoso e Ruth Escobar e duas das melhores padarias da cidade, Basilicata e 

Italianinha, além da feira de antiguidades que acontece aos domingos – que, por sua 

localização estratégica, vem passando por uma nova transformação e revitalização. O loft é 

habitado por uma escritora e seus dois whippets. O bairro do Bixiga é a Bela Vista. 

 

Artistas da galeria participantes:  



Alex Romano, Alexandre Matos, Alice Freire, Antonio Melloneto, Fernanda Assumpção, 

Filipe Berndt, Guilherme Maranhão, José Bassit, Kika Goldstein, Lóryen Bessa, Lucimara 

Viviane, Maurício Leonard, Renata Barros, Victor Lema Riqué e Vitor Mizael. 

 

E ainda os artistas convidados Alexandre Teles, Azeite de Leos, Duane Bahia, Emília 

Ramos, Fernanda Preto, Luciana Cavalcanti, Luiz Martins, Marcela Ferri, Otávio Fabro, 

Regina Johas, Takeda e Thais Albuquerque.  

 

 

  

SERVIÇO: ARTE EM CASA – EXPOSIÇÃO COLETIVA  

 

ABERTURA: 27 de novembro de 2010, sábado, às 17h 

 

EXPOSIÇÃO: somente aos sábados, de 27/11/2010 a 18/12/2010 e de 15/1/2011 a 

12/2/2011. Visitas somente com agendamento pelo tel.: (11) 7743-8155 ou (11) 8171-2121 

ou e-mail: arteemcasa@invest.art.br 

 

HORÁRIO DE VISITAÇÃO: das 14h às 22h  

 

ENDEREÇO: Bixiga – bairro Bela Vista – consulte no agendamento 

 

CONTATO: Tato DiLascio – tel.: (11) 8171-2121 ou (11) 7743-8155 e e-mail: 

tatodilascio@invest.art.br 

 


