


Este ano, o Instituto Inclusartiz comemora um quarto  de século 
com o lançamento do Clube dos 25, um programa de aquisição 
de obras de arte contemporânea produzidas por artistas brasi-
leiros proeminentes na cena nacional e internacional, que visa a 
seleção anual de cinco nomes para desenvolver trabalhos iné-
ditos, de tiragem limitada, criados unicamente para o projeto.

Sob a chancela de Frances Reynolds, fundadora do Inclusartiz 
e membro do conselho de instituições renomadas, o Clube dos 
25 pretende contribuir na formação de novos talentos, apoiar 
iniciativas do setor e arrecadar recursos para atividades no 
centro cultural do instituto e seu programa de residência.



Apresentamos aqui os 
selecionados para esta primeira 
edição do clube: Jota Mombaça, 
Marcela Cantuária, Maxwell 
Alexandre, Talles Lopes e 
Vivian Caccuri; artistas com 
origens e pesquisas distintas entre 
si, mas que circunscrevem em seus 
trabalhos uma gama de questões 
em voga na arte contemporânea 
brasileira, revisitando a história 
mediante uma postura crítica em 
relação ao presente.



A Lilith Iyapo, 2022 

Camiseta e bordado submersos na Baía de Guanabara
70 x 50 cm
Edição de 25 + 2 P.A

JOTA MOMBAÇAJOTA MOMBAÇA

Foto: Thales Leite
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O eterno retorno (Série), 2022
6 impressões em Photo Rag 308 com intervenção em tinta acrílica
30 x 21 cm (3); 23 x 30,5 cm (2); 14,8 x 21 cm (1) 
Edição de 25 + 2 P.A

MARCELA CANTUÁRIAMARCELA CANTUÁRIA
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sem título, 2022
Serigrafia sobre sacola de papel Kraft e amido de milho
128 x 88 cm
Edição de 25 + 2 P.A

MAXWELL ALEXANDREMAXWELL ALEXANDRE

Foto: Thales Leite
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Jardim de aclimatação, 2022
Serigrafia e gravura de baixo relevo em concreto
40 x 65 x 3 cm
Edição de 25 + 2 P.A

TALLES LOPESTALLES LOPES

Foto: Thales Leite
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Nuvem em preto, 2022
Voil de poliéster estamparia de sublimação e cordão
90 x 60 cm
Edição de 25 + 2 P.A

VIVIAN CACCURIVIVIAN CACCURI

Foto: Thales Leite
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Afiliação anual: 
5 obras + todos os benefícios abaixo.

Valor:
R$ 25.000 por ano
ou 5 vezes de R$ 5.200.

MODOS DE AFILIAÇÃO MODOS DE AFILIAÇÃO 
E VALORESE VALORES



Os colecionadores que se afiliarem ao clube 
receberão, além das obras adquiridas, os 
seguintes benefícios:

2

3

4

5

6

1 
Acesso aos open studios com os nossos 
residentes anuais (exclusivo para membros 
do clube);

Convites para eventos de abertura das 
exposições realizadas ou apoiadas pelo 
instituto;

Um jantar anual exclusivo para apoiadores 
do instituto e artistas vinculados;

Studio visit;

Recebimento de newsletter mensal com a 
programação do instituto e de seus projetos 
apoiados.

Uma visita guiada trimestral às exposições 
sediadas no Centro Cultural Inclusartiz;

BENEFÍCIOSBENEFÍCIOS



À frente de um dos mais prestigiados e completos programas de 
residências artísticas do país, cujos vínculos se estendem em 
parcerias com diversas instituições ao redor do mundo, como a 
Delfina Foundation, em Londres, e o Rijiksakademie, em Amsterdã, 
o Inclusartiz visa auxiliar o desenvolvimento artístico de artistas, 
curadores e pesquisadores do Brasil e do mundo. Em 2021, uma 
nova fase iniciou-se com a inauguração do centro cultural na 
Gamboa, Zona Portuária do Rio de Janeiro, que se tornou sua nova 
sede. O espaço conta com uma programação orientada a partir de 
núcleos diversos e serve como motor de desenvolvimento social 
realizando ações em prol da democratização da cultura em uma 
das regiões mais destacadas da cidade.

Fundado no Rio de Janeiro em 1997, o Instituto Inclusartiz 
é uma organização cultural sem fins lucrativos que tem como 
missão promover iniciativas e alianças entre os setores públi-
co e privado, fomentando o diálogo e a integração social por 
meio da arte, da cultura, da educação e da sustentabilidade.

INSTITUTO INCLUSARTIZINSTITUTO INCLUSARTIZ



Claudio Savaget
claudio.savaget@inclusartiz.org
+44 7741 272234

Sheyla Maia
sheyla@inclusartiz.org
+55 21  97159 8107

CONTATOSCONTATOS




