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O que é a BINARIA?
Uma galeria de arte independente com foco em dar
possibilidades a artistas consolidados e novos a oportunidade
de diferenciar seu portfólio e expor seus trabalhos com todo
suporte de uma galeria real.
A BINARIA quer impulsionar e explorar o mercado da arte
contemporânea valorizando sua arte da forma mais
proﬁssional.

A galeria
A galeria nasceu em maio de 2018 para se tornar uma
plataforma de exposições ilimitadas virtuais.
Virtual por quê o mercado está em constante evolução,
então vamos evoluir as exposições convencionais
trazendo-as para um novo campo.

Desenvolvimento
Início

Projetos

Tech

Conteúdo

Primeiros
esboços do projeto através de
pesquisa e inovação para a concepção da
BINARIA ARTE CONTEMPORANEA
A BINARIA inicia a tomar forma agregando
valores em diversas áreas do mercado em forma
de exposições virtuais se tornando uma galeria
de entrada para artistas emergentes e apoio para
artista já consolidados no mercado.
Alto investimento em tecnologia para trazer aos
artistas facilidades e autonomia em processos
de documentação e maior apoio na divulgação
e interatividade nas exposições através da
tecnologia VR(Virtual Reality).
Além da tecnologia, a galeria também cria
conteúdos distribuídos de forma gratuita para
todos no formato Podcast, Cursos e YouTube.

Reconhecimento
Nacional e Internacional
Com início da primeira mostra virtual: SVAC ART FAIR 2018.
Apresentou ao mercado estrangeiro um novo modelo de se criar
exposições virtuais online.
No clipping da BINARIA contamos com a publicação no:
Jornal
Português:
Diário
Insular(foto);
Blog: Feras Brasil;

Para o artista
O artista ao ingressar na BINARIA sente resultados nos primeiros
momentos,
agregando
assim
os
seguintes
serviços:
-

Página pessoal com suas obras integradas ao
e-commerce;
Divulgação através do Instagram e Facebook;
Apoio com a produção de exposições individuais virtuais;
Catálogo virtual servindo como portfólio;
Sistema automatizado para emissão de documentos das
obras de arte;
Blog apresentando conteúdos relevantes ao mercado
para
acompanhamento
e
compartilhamento
de
aprendizados;

Modalidades
Apresentamos duas modalidades na qual o artista pode escolher
a forma de ingresso:
-

Coletiva
Exposição em grupo com artista do mundo, permitindo
ao artista a exposição de 2 obras até 3 obras;

-

Acervo
A participação no acervo concede ao artista a
participação em todos os eventos coletivos da galeria
virtual e divulgação de forma mais ampla com alta
frequência.

Todas as modalidades
divulgação e atendimento

incluem:

catálogo,

e-commerce,

Serviços
Buscando sempre impactar de forma social colecionadores e
amantes das artes, o SVAC criou serviços especiais para os
artistas.
Conheça cada serviço detalhadamente:
Exposição virtual (e interativa)
Catálogo
e-Commerce
Página de perﬁl
Divulgação
Simulação decorativa
Facilidades ao artista:
Documentação online
Consultoria
Podcast

Serviços

Exposição virtual
Através da exposição virtual, o artista poderá mostrar seu
trabalho como se estivesse dentro de uma galeria real através de
um link hospedado em nosso site.
A mostra estará vinculada também ao e-commerce com as
obras disponíveis para negociação.

Serviços > Exposição virtual

Interativa
Desenvolvido através de pesquisa e ferramentas de última ponta,
a galeria virtual conta com um ambiente 3D criado
especialmente para cada mostra aonde o visitante poderá
caminhar e apreciar toda a exposição como um todo, analisando
sua expograﬁa e visualizando suas obras.
Portal interativo
http://interativo.binaria.art.br

Serviços > Exposição virtual

Calendário de exposições
As exposições virtuais são realizadas de forma bimestral
seguindo o calendário abaixo:
Janeiro
Março
Maio
Julho - Salão Virtual de Arte Contemporânea
Setembro
Novembro

Serviços

Catálogo
Um material exclusivo para apoio e divulgação.
Com o catálogo é possível criar um portfólio com diversos
trabalhos para serem apresentados a futuros colecionadores.
Na modalidade Coletiva: O artista tem direito à até 4 páginas
sendo distribuídas através dos textos e fotos dos trabalhos.
Na modalidade Individual: O artista tem o catálogo inteiro
podendo mostrar seu histórico, obras, currículo, etc… de forma
livre.

O download dos catálogos podem ser realizados através do:
https://catalogos.binaria.art.br

Serviços

e-Commerce
Negociação e venda das obras diretamente com o artista.
O colecionador da obra estará entrando em contato com o
artista para assim a venda ser realizada, dando a liberdade para
negociação dentro e fora da plataforma.
As obras não são consignadas com a galeria, e ﬁcam
inteiramente em poder do artista, sendo assim a BINARIA não
recebe nenhuma comissão sobre a venda dos trabalhos.

Serviços

Página pessoal
Com a página pessoal o artista poderá mostrar sua biograﬁa com
foto de perﬁl e as obras que estão disponíveis no e-Commerce
do BINARIA.

Serviços

Divulgação
A BINARIA prepara peças para serem distribuidas por: Facebook
e Instagram, entregando com ﬁdelidade aos seus seguidores um
conteúdo relevante sobre o mercado e a introdução dos artistas
no meio social.

Serviços

Simulação decorativa
Através da simulação decorativa o artista tem sua obra
“pendurada” ambiente virtual no qual o espectador poderá ter
noções da dimensão do trabalho como no mundo real.

Serviços

Documentação online
A BINARIA tem uma ferramenta exclusiva para emissão de
documentos e certiﬁcados das obras de arte disponíveis em
nosso e-commerce.
O artista poderá emitir seus documentos de forma gratuita. Caso
realize a negociação fora da plataforma também poderá emitir
sua documentação sem nenhuma restrição.
Incluso também há o certiﬁcado de participação do artista em
nossas exposições virtuais.

Acesso a ferramenta de documentação:
http://documentos.binaria.art.br

Serviços

Consultoria
Apoio com a carreira artística através de:
-

Análise de portfólios;
Veriﬁcação de portfólio para enquadramento
em editais;
Preciﬁcação de obras;
Classiﬁcação de categoria;

Análise e veriﬁcação de portfólio estão inclusos no plano ACERVO.
O valor de forma avulsa é de R$ 70,00 para cada item.

Conteúdos gratuitos
Além da Galeria e representação também geramos conteúdos que
agregam valor à todos. Nossas iniciativas são:
- Podcast Formas
- Cursos EAD - https://educativo.binaria.art.br
- Canal no YouTube https://www.youtube.com/channel/UCHDrCn60a9TeH1pvPKdOvpg

Conheça o Podcast Formas::
Podcast no Spotify:
https://open.spotify.com/show/5f3xoS8Uq7DSsVftHsJE7J

Depoimentos
O site apresenta uma plataforma organizada e de fácil acesso, com
linguagem clara, objetiva e atualizada. Desempenhando um trabalho
de alta qualidade, passando credibilidade não só ao artista como ao
cliente. Pronto atendimento, cordiais e sempre prontos para oferecerem
o melhor e com novas ideias. É um prazer trabalhar com a galeria
BINARIA.
- Lydia Oliveira, Rio de Janeiro, Brasil
Participating in a virtual exhibition allows us to overcome physical and
even economic barriers. The possibility that everyone can access it and
know and appreciate our work is a great advantage. Also, we end up
gaining new knowledge, with other artists in particular. Thank you for
your
Sónia

great
Terra,

Açores

-

work!
Ilha

terceira,

Mais depoimentos podem ser encontrados em: https://binaria.art.br/depoimentos

Portugal

Curadoria digital
Gustavo Martes(Gustavo H. C. K. de Oliveira) é artista plástico,
analista de sistemas, idealizador e curador da Galeria Binaria.
Atuante no campo das artes desde 1998, frequentou o Baluarte
Ateliê na Barra da Tijuca - RJ no qual teve aulas de desenho com
Filipe Jardim. Em 2002 participou da sua primeira exposição
coletiva na Casa do Pontal.
Em 2011 ingressa no curso de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas e em 2016 começa seu campo de pesquisa na Arte e
Tecnologia.
De 2016 até 2019 participa de exposições no Rio de Janeiro, São
Paulo, Paris, Nova Iorque, Miami, Osaka entre outros. Além da
participação como artista, também atua como suporte nas
produções culturais.

Nesta etapa inicia seus primeiros estudos do ponto de conexão
entre a arte e suas tecnologias além de descobrir novos meios
contemporâneos da representação artística e cultural através da
web com Curadoria Digital e nasce a Galeria Binaria.
Formação:
Entreolhares Arte e Algoritmo - Itaú Cultural
What is Contemporary Art? - MoMA NYC
In The Studio: Postwar Abstract Painting - MoMA NYC
Para fazer uma exposição - ENAP(IBRAM);
Plano Museológico: Planejamento estratégico para Museus ENAP(IBRAM);
Instituições que prestou apoio em produções culturais:
Le Carrousel du Louvre - Paris, França
Casa França Brasil - Rio de Janeiro, Brasil
Centro Cultural dos Correios - Rio de Janeiro, Brasil
Centro Cultural da Light - Rio de Janeiro, Brasil

Investimento
O investimento do artista na galeria virtual, será revertido em
pesquisa tecnológica, manteamento da plataforma disponível
24/7 e atendimento.
A participação em nossas exposições coletivas segue o seguinte
valor:
-

Exposição Coletiva: R$170.00 - à vista

Ficha técnica
Gustavo Martes
Curador/Fundador

Contatos:

Email: binaria.art@gmail.com
Celular/Whatsapp: +55 21 98659 3304

Redes Sociais:

Facebook: https://www.fb.com/binaria.art
Instagram: https://www.instagram.com/binaria.art
Twitter: https://twitter.com/BinariaArte
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCHDrCn60a9TeH1pvPKdOvpg
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