
Oto Reifschneider Galeria de Arte

O Oto Reifschneider Galeria e Escritório de Arte trabalha com pesquisa e
projetos culturais, assessoria e desenvolvimento de coleções, além de
manter uma galeria especializada em gravura, contando também com
pinturas, desenhos e esculturas.

Representa artistas nacionais e internacionais, consagrados e novos
talentos. No intuito de promover a arte da capital, com ênfase em desenho e
gravura, a galeria representa artistas como Sergio Rizo, Fernando Lopes e
Ricardo Martins. Elaboramos também um levantamento da obra gravada de
Milan Dusek, e incentivamos artistas que estão agora saindo da esfera local,
como Antonio Obá, Eduardo Belga e Josafá Neves, ao colocar suas obras em
exposições, tanto na galeria, quanto em espaços externos, como em
museus. No Clube de Colecionadores, projeto nosso de incentivo ao
colecionismo que está em sua terceira edição, apresentamos tanto artistas
que merecem ser redescobertos, quanto artistas ainda em amadurecimento.
Atualmente a galeria conta com mais de 80 artistas em acervo.
Colecionador, pesquisador e galerista, Oto Reifschneider é bacharel em
História, mestre em Sociologia e doutor em Ciência da Informação pela
Universidade de Brasília.

Atua há 12 anos na formação de coleções de arte, mantendo um escritório
não apenas para a comercialização de obras, mas também para pesquisa e
projetos culturais. Especialista em obras raras e colecionismo – tema de sua
tese de doutorado – há dez anos pesquisa as técnicas e história da gravura
no Brasil. Foi curador de exposições em Brasília e em Doha/Qatar, tendo
como temática a gravura brasileira. Dedicou-se, nos últimos anos, também
à cerâmica.
O Escritório de Arte, aberto em 2006, surgiu como desdobramento do
próprio ato de colecionar. O espaço da galeria foi inaugurado em 2015, para
abrir ao público o acervo e fazer parte da vida cultural da cidade de forma
mais ativa, com a promoção de artistas e exposições. Presta serviços como
os de perícia e avaliação de obras de arte, antiguidades e obras raras,
assessoria para desenvolvimento de coleções, avaliação de acervos e
espólios e consultoria sobre o mercado de arte.

Endereço: SCLN 302 Bloco E Loja 41 – Asa Norte – Brasília – DF

Contato: 61 98168-4293
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