
 
 

 Obra Comissionada: Adote um artista 
A Babado Galeria desenvolve os serviços de: leitura de portfólio para artistas iniciantes; bate-papo 

com o artista em escolas; visita ao ateliê e orientação para artistas e colecionadores iniciantes, 

entre outros. Nosso programa acontece em diferentes esferas de formação, promoção, 

valorização e consultoria na área de arte, tanto para artistas quanto para o público em geral. Com 

propostas em que consideramos os aspectos sociais, culturais e contextuais dos participantes, 

visando uma significativa experiência no campo da arte.  

______________________________________________________________________________________________________

OB: Leitura de portfólio para artistas iniciantes e Bate-papo com o artista na escola, são atividades gratuitas mediante 

agendamento ou convocatória. 

Uma dessa iniciativa é o projeto de Comissionamento de Obra de Arte: 

Adote um artista 
 
O que é “Adote um artista”? 
Adote um artista é um projeto de Comissionamento de Obras de Arte, realizado pela Babado 
Galeria, tem como objetivo o comissionamento de obras de artistas iniciantes. A iniciativa é parte 
do programa de atividades permanentes da Babado, para a promoção da arte contemporânea, 
visando incentivar novos colecionadores de arte, bem como a profissionalização do artista e sua 
inserção no mercado.   
 
Como? 
O comissionamento se dá por meio de pacotes, seguindo etapas de realização, na qual o 
contratante e o artista negocia os tramites para a realização da obra, cabendo a Babado Galeria 
a mediação entre ambos as partes, e o acompanhamento do artista. 
 
Qual a *categoria da obra? Desenho e Pintura 
 
Quero adotar um artista, como faço? 
1º PASSO - Você entre no site da https://www.babadogaleria.com.br/ clique em programas, e 
escolha o artista participante do projeto e depois escolha um dos pacotes sugeridos: *PACOTE 
MENSAL = 01 OBRA OU PACOTE 03 MESES = 03 OBRAS 
 
2º PASSO - Envie um e-mail para galeriababado@gmail.com com o título: “Adote um artista”, nos 
informando o nome do artista escolhido, a categoria da obra e o pacote que pretende 
comissionar. Nós lhe enviaremos o regulamento do pacote e marcamos um encontro online com 
o artista.  
 

Mandei o e-mail mas, não gostei dos pacotes, quero adotar um artista, posso fazer outra oferta? 
Sim, nós mande um e-mail para galeriababado@gmail.com com a sua proposta. 
 
*Para outras categorias e pacotes consulte por e-mail 
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