ArtRio 2017 abre inscrições para as galerias e apresenta novo local
Feira de arte acontecerá em setembro na Marina da Glória
A ArtRio 2017, que acontece entre os dias 13 e 17 de setembro, tem novo
endereço: a Marina da Glória. O espaço, totalmente renovado e com vista para
icônicos cartões postais da cidade – a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar –
irá receber pela primeira vez as mais importantes galerias brasileiras e
internacionais.
“A ArtRio chega a sua 7ª edição com uma proposta madura, consistente e
baseada na alta qualidade do trabalho que vem realizando. A decisão de levar
o evento para a Marina da Glória tem como base a criação de um novo espaço
para a feira, mais amplo e integrado, com novas possibilidades de ações e
projetos. Nosso foco principal com a ArtRio continua sendo estimular o
mercado de arte no Brasil e atuar para que o mesmo seja sério, reconhecido
globalmente e baseado em princípios éticos de respeito à arte”, indica Brenda
Valansi, presidente da ArtRio.
Inscrições para a ArtRio 2017
As inscrições para a 7ª edição da ArtRio, têm início nesta segunda-feira, dia 06
de março. Todas as informações estão disponíveis no portal www.artrio.art.br
As inscrições são para os programas PANORAMA, VISTA e SOLO.
Os formulários de inscrição serão avaliados pelo Comitê de Seleção da ArtRio,
que analisa diversos pontos como relevância em seu mercado de atuação,
artistas que representa – com exclusividade ou não -, número de exposições
realizadas ao ano e participação em eventos e/ou feiras.
O Comitê 2017 é formado pelos galeristas Alexandre Gabriel (Galeria Fortes
Vilaça / SP); Anita Schwartz (Anita Schwartz Galeria de Arte / RJ); Elsa
Ravazzolo (A Gentil Carioca / RJ); Eduardo Brandão (Galeria Vermelho / SP) e
Max Perlingeiro (Pinakotheke Cultural / RJ).
As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril. Para outras informações
pode ser enviado e-mail para applications@artrio.art.br.
A Marina da Glória
A Marina da Glória é administrada pela BR Marinas, que investiu R$70 milhões
na revitalização da área. Na parte náutica, toda a estrutura foi renovada com

modernos equipamentos nos melhores padrões internacionais e ampliada,
triplicando o número de vagas para barcos. Entre outras novidades estão mais
espaços para eventos e um parque público projetado pelo escritório Burle
Marx, responsável pelo projeto original do Parque do Flamengo, o que garante
a total integração com o entorno.
Em novembro, o local recebeu a exposição “Monumental – Arte na Marina da
Glória”, com trabalhos de grandes proporções de 20 artistas, entre eles Antonio
Bokel, Almandrade, Almicar de Castro, Artur Lescher, Caligrapixo, Delson
Uchoa, Franz Weissmann, Galeno e Ursula Tautz. A exposição deu início a
uma ocupação das artes plásticas no local, um dos compromissos da
administração com os cariocas.
“Com a revitalização da Marina da Glória consolidamos seu potencial náutico e
turístico, além de termos uma área diferenciada e aberta a diversas
intervenções. Queremos transformar o espaço em referência para as artes e a
chega da ArtRio nós dá essa chancela. Estamos muito orgulhosos com essa
parceria”, disse Gabriela Lobato, presidente do Grupo BR Marinas.

A feira internacional
Chegando a sua 7ª edição, a sexta com o patrocínio máster do Banco
Bradesco, a ArtRio tem entre suas metas ser um dos principais eventos de
negócios no segmento da arte, além de estimular o crescimento de um novo
público através do acesso à cultura. A feira apresenta as galerias em dois
programas: PANORAMA, com galerias nacionais e estrangeiras com atuação
estabelecida no mercado de arte moderna e contemporânea, e VISTA,
dedicado às galerias jovens, com projetos de curadoria experimental. O
programa curado SOLO terá uma linha temática para apresentar obras de
artistas selecionados.
Reconhecida como um dos mais importantes eventos do segmento, a ArtRio
faz parte do calendário oficial de eventos da cidade do Rio de Janeiro.
Além da presença dos nomes de forte relevância no mercado brasileiro e
internacional, a ArtRio tem foco também em apresentar as galerias novas, com
artistas jovens, que já estão sendo reconhecidas como grandes apostas para o
mercado de arte.
A ArtRio é uma grande plataforma de arte, com atividades e projetos que
acontecem ao longo de todo o ano para a difusão do conceito de arte no país,

solidificar o mercado e estimular o crescimento de um novo público. Entre os
focos das ações está o incentivo à visitação de museus, exposições e galerias
e o auxílio no resgate da memória da arte com base na valorização dos
artistas, galeristas e curadores brasileiros.
Desde a edição da feira de 2013, a ArtRio realiza uma parceria com o Museu
de Arte do Rio – MAR, estimulando os visitantes do evento a doarem obras
expostas – previamente selecionadas e identificadas nas galerias pelos
diretores da instituição, para a difusão da prática da doação de obras para
museus e coleções públicas no Brasil.
A ArtRio é realizada pela BEX Produções e tem patrocínio máster do Bradesco,
através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.
PLATAFORMA ARTRIO
A ArtRio tem suas bases em três grandes pilares: Conexões, Conteúdo
Artístico e Feira Internacional.
Conexões
Ligações e parcerias da ArtRio com outras marcas ou instituições.
• ArtRio CARIOCA
Evento teve sua primeira edição em 2016 com a participação exclusiva de
galerias com atuação no Rio de Janeiro.
• Prêmio FOCO Bradesco/ArtRio
Em 2017 acontece a 5ª edição do Prêmio FOCO Bradesco ArtRio, que tem
como objetivo fomentar e difundir a produção de artistas visuais emergentes,
com até 15 anos de carreira. São selecionados três artistas brasileiros, que têm
a oportunidade de participar de residência e exposição em três importantes
instituições do cenário atual e também expor na feira internacional.
A seleção dos vencedores é feita por um Comitê Curatorial independente com
direção do curador do Prêmio, Bernardo Mosqueira.
• CIGA – Circuito Integrado de Galerias de Arte
A 4ª edição do CIGA está prevista para acontecer no primeiro semestre do ano.
Durante o CIGA, as galerias de arte têm programação especial como abertura
de exposições, visitas guiadas, finissages e performances, entre outras
atividades.

O CIGA tem entre seus objetivos estimular a visitação às galerias de arte, além
dos museus e centros culturais.
• ArtRio Social
Agenda de atividades que levam cultura, informação e arte para organizações
não-governamentais e escolas da rede municipal de ensino. Entre as ações
estão visitas guiadas a exposições em centro culturais e museus, organização
de palestras e doação de materiais para serem reutilizados por artesãos da
ONGs.

• Intervenções Bradesco/ArtRio
Exposição realizada nos mesmos dias da feira, leva obras de larga escala para
espaços públicos. Em 2016, foi realizada nos jardins do Museu da República
com obras de importantes artistas como Ernesto Neto, Barrão e Raul Mourão.

Conteúdo
Informação e entretenimento, com foco na divulgação de conteúdo artístico:
• Portal ArtRio www.artrio.art.br
Com atualização permanente durante o ano, é uma grande central de notícias
sobre o universo das artes, com informações sobre o que acontece no Rio de
Janeiro e no mundo. Dessa forma, a marca ArtRio traz a arte para uma pauta
mais abrangente, estimula a divulgação artística e dos conceitos da arte,
enquanto fornece as bases para a formação de um novo público.
O portal traz a agenda dos eventos, exposições e mostras realizadas na cidade
e tem parceria com os museus e galerias para constante divulgação de suas
atividades.
• Pílulas de Arte
Série de programas, com até três minutos de duração cada, realizados em
parceria com o Canal CURTA! com depoimentos de artistas brasileiros
contemporâneos sobre seus processos criativos e obras, além de entrevistas
com curadores, críticos e galeristas.
• Circuitos Artísticos
Criação de circuitos de arte na cidade do Rio de Janeiro, com a indicação,
dentro de uma linha de visitação e história, de roteiros de arte (pública,

imaterial, urbana, arquitetônica etc) que estão em locais de visitação pública
(ruas, museus, galerias, paisagens).
• Web Rádio
Disponível 24 horas por dia com música de qualidade, entrevistas e notícias
sobre o cenário de artes visuais. Em sua programação está o primeiro
programa nacional totalmente dedicado à Arte Sonora. A rádio conta
também com mixtapes assinadas por convidados.
Sobre o Bradesco Cultura
Com mais de 350 projetos patrocinados anualmente, o Bradesco acredita que a
cultura é um agente transformador da sociedade. O Banco apoia iniciativas que
contribuem para a sustentabilidade de manifestações culturais que acontecem
de norte a sul do país, reforçando o seu compromisso com a democratização
da arte. Com apoio a eventos regionais, museus, feiras, exposições, centros
culturais, orquestras, musicais e muitos outros, a instituição possui, ainda, uma
plataforma de naming rights com o Teatro Bradesco, que conta com unidades
em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A temporada cultural de 2017
inicia com o patrocínio para exposições que narram a trajetória da artista Anita
Malfatti e do executivo Steve Jobs.
www.artrio.art.br
www.twitter.com/artriofair
Instagram: @ artrio.art.br
Facebook: ArtRio-Feira-Internacional-de-Arte-do-Rio-de-Janeiro
#compartilhearte
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