
Projetos para Incentivo 

LIVRO DE ARTE: “Marcello Grassmann | Antologias” 

Publicação de uma obra em dois volumes sobre o trabalho do desenhista e gravador 
Marcello Grassmann (1925-2013). 

Contrapartidas para a empresa patrocinadora:  

• 200 livros para distribuição institucional (10% da tiragem) 
• Logomarca em todos os livros da tiragem 
• Logomarca em todo o material de divulgação em imprensa 
• Logomarca e assinatura no texto de apresentação 

Outras contrapartidas podem ser negociadas. 

Aprovado na Lei Estadual PROAC-ICMS – São Paulo 

Data de publicação: 09/01/2016 

Valor total do projeto aprovado: R$ 486.365,00 

Local de realização: São Paulo/SP 

 ## 

LIVRO: “O círculo de Theon Spanudis”. Projeto aprovado na Lei Rouanet. 

Esse crítico de arte descobriu grandes nomes das artes visuais no Brasil como Alfredo 
Volpi, José Antonio da Silva, Luís Sacilotto, Mira Schendel, Rubem Valentim, entre 
outros. Todos eles terão obras reproduzidas no livro. 

Theon Spanudis foi um dos mais importantes colecionadores das décadas de 1950 e 
1960. 

Contrapartidas Gerais 

• 10% dos livros produzidos (100 exemplares) serão entregues ao Patrocinador, 
com sua logomarca na contracapa.  

• O lançamento do livro acontecerá na Galeria Berenice Arvani (localizada na 
Rua Oscar Freire), uma das mais bem conceituadas galerias na cidade de São 
Paulo, com exposição de algumas que constarão no livro obras. 

• O evento será aberto aos convidados do patrocinador que participarão de uma 
visita guiada com o curador da exposição. 

• Mediante negociação com o patrocinador, podemos oferecer e organizar uma 
palestra com o organizador do livro sobre o crítico Theon Spanudis e sua 
atuação no mercado de arte de São Paulo. 

• A marca do Patrocinador será divulgada em toda a tiragem dos livros e em 
todo o material de divulgação em imprensa. 



• Através da assessoria de imprensa – contratada especialmente para este fim - 
buscaremos realizar entrevistas e matérias relevantes sobre o livro, citando 
sempre o nome do patrocinador.  

• O patrocinador terá direito a uma cópia do clipping  e cálculo de valoração de 
mídia sobre todo o material publicado na imprensa. 

  

 


