conheça a tapera

apresentação
A Tapera Taperá é uma biblioteca, livraria, espaço cultural. Um
experimento, tentativa, ensaio, um esboço em construção. Um
experimento político-cultural.
Conhecida simplesmente como Tapera, o espaço foi idealizado em 2015,
com sede na Galeria Metrópole, no centro de São Paulo, e tem como
missão estimular processos de transformação individual e coletiva a
partir da leitura e do debate. Para tanto, além de possuir acervo de livros
para empréstimo gratuito, é também livraria e espaço de promoção de
atividades literárias, culturais e educacionais.
Desde dezembro de 2015, quando iniciaram as atividades ao público, já
foram realizados mais de 800 eventos gratuitos, entre lançamentos de
livros, rodas de conversa, exibições de filmes, intervenções artísticas,
exposições, saraus, etc., todos realizados de forma independente ou em
parceria com editoras de livros, organizações da sociedade civil, coletivos
e movimentos sociais.

espaços - livraria
A Tapera tem três espaços: o principal é onde se encontram a biblioteca e
a livraria. Acomoda cerca de 45 pessoas e conta com equipamento de
som e transmissão ao vivo, além de projetor, banheiro acessível, café,
água. É um ambiente intimista, confortável e muito bonito. Quando
colocamos caixas de som externas, a capacidade aumenta para mais de
200 pessoas (como as paredes são de vidro, e temos cadeiras e bancos
adicionais, todos conseguem acompanhar bem o encontro).

espaços - taperona
Ao lado da livraria, a Taperona comporta até 30 pessoas. É utilizada para
rodas de conversa, reuniões e cursos, além de conter o acervo completo da
livraria. Possui equipamento de som e projeção, ar condicionado, cortinas,
banheiros e um mezanino, onde ficam estoques e uma área administrativa.

espaços - bar da tapera
Inaugurado em 2019, o Bar da Tapera possui capacidade para até 80
pessoas. Tem programação complementar à livraria, com música, rodas
de conversa, exibições de filmes, saraus e debates. Possui equipamento
de som e projeção. Reservamos e realizamos festas diversas no bar. No
cardápio, há cervejas, vinhos, empanadas e drinks.

Redes sociais
A rede de divulgação da Tapera é excelente, atingindo o que de melhor
há no mercado editorial brasileiro, pessoas interessadas em literatura,
política e artes. O site apresenta informações sobre o espaço e a agenda
de eventos. Estamos presentes também no Facebook, Instagram e
Youtube. Semanalmente disparamos mensagem com os próximos
eventos, cursos e atividades do espaço.

@taperataperah: 28,4 mil seguidores
@taperatapera: 21,2 mil seguidores
@taperatapera: 4,8 mil inscritos
www.taperatapera.com.br: média de 7 mil visualizações mensais
Newsletter semanal: 6,2 mil inscritos

realização de eventos
Submeta sua proposta pelo email eventos@taperatapera.com.br
Após a confirmação do evento, a equipe da Tapera está disponível para
auxiliar na sua preparação. Isso inclui produção de materiais de
divulgação, compartilhamento nas redes sociais e acompanhamento de
acertos e consignações de livros.
Durante o evento, temos disponibilidade para realizar a transmissão ao
vivo de debates em nosso canal do Youtube, cobertura fotográfica, venda
de livros, apoio técnico audiovisual, organização de autógrafos etc.
Após o evento, realizamos o acerto financeiro em alguns dias,
publicamos fotos em nossa página do Facebook e o vídeo fica disponível
na íntegra para acesso.
Lembramos que nossos lançamentos e debates são gratuitos, com
exceção dos cursos, que são pagos e necessitam inscrição prévia.

contrapartidas
Em caso de lançamentos, a Tapera pede uma porcentagem do valor de
capa do livro como contrapartida para a realização do evento, o que
inclui cessão de espaço, funcionários, nossa rede de divulgação,
fotografia e audiovisual.
Garantimos uma pessoa para realizar as vendas, além de possuirmos
máquina de cartão (crédito e débito).
Somado ao percentual do preço de capa, por vezes solicitamos uma
contribuição solidária mínima para o espaço. Somos uma organização
sem fins lucrativos, operamos com muitas dificuldades, são recursos
essenciais para podermos manter a caminhada.

2019 em números
282 eventos gratuitos, dos quais
161 lançamentos de livros
68 debates

32 exibições de filmes
21 outros

8.069 pessoas em eventos
6.942 livros vendidos
76 cursos, com 889 alunos

apoie pequenas
livrarias independentes
A venda de livros é essencial para a manutenção de nossas atividades,
debates e cursos. Nossos eventos, principalmente lançamentos, são a
maior fonte de renda. Apoie pequenas livrarias, faça eventos na Tapera.
Estamos à disposição em nossos contatos oficiais:
Dúvidas e mais informações: info@taperatapera.com.br
Propostas de evento: eventos@taperatapera.com.br
Propostas de cursos: cursos@taperatapera.com.br
Comunicação e assessoria: comunicacao@taperatapera.com.br
Livraria: livraria@taperatapera.com.br
Telefone: (11) 3151-3797

