ArtRio 2019 apresenta as galerias
selecionadas para o programa Brasil Contemporâneo

Em sua segunda edição, o Brasil Contemporâneo é um programa da ArtRio
dedicado a projetos de artistas residentes ou oriundos de cidades localizadas
fora do eixo Rio de Janeiro - São Paulo. A apresentação deste programa
possibilita uma visão mais ampla da produção artística nacional.
A seleção das galerias participantes do Brasil Contemporâneo foi realizada
pela direção da ArtRio. “Um dos mais importantes focos da ArtRio é a
valorização da arte brasileira. Queremos, com este programa, trazer para a
feira artistas de todas as regiões do país, e mostrar a grande pluralidade da
produção artística do Brasil”, indica Brenda Valansi, presidente da ArtRio.
Brasil Contemporâneo 2019
• Acervo Galeria de Arte – Salvador – ESTREIA
Artistas: José Pancetti, Carybé, Floriano Teixeira, Genaro de Carvalho, Mário
Cravo, Elenildo Café, M. Cavalcante.
• Galeria da Gávea – Rio de Janeiro
Artista Shinji Nagabe.
• Galeria Karla Osório - Brasília
Artista Galeno.
• Galeria Karandash – Maceió - ESTREIA
Artistas: Zé do Chalé, Fernando Rodrigues, Véio
• Galeria Lume – São Paulo
Artista Nazareno
• Galeria Millan – São Paulo
Artista Tunga.
• Pena Cal Galeria – Salvador - ESTREIA

Artista Marcos Zacariades.
Periscópio Arte Contemporânea – Belo Horizonte - ESTREIA
Artista Randolpho Lamonier.
• RV Cultura e Arte – Salvador
Artista Rômolo.
• Soma Galeria – Curitiba
Artistas Mano Penalva, João GG, Ale Mazzarolo, Tony Camargo, BjOo &
Willian Santos
• Sem Título Arte – Fortaleza
Artista Diego de Santos.
O Brasil Contemporâneo apresenta também a Bordallo Pinheiro, fábrica
centenária de faianças, que convidou importantes artistas brasileiros para
criarem uma coleção limitada.
A Artrio 2019 tem patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Osklen, por meio da
Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Tem ainda apoio da Audi, Aliansce Sonae,
Osklen, Rio Galeão, Shopping Leblon, Stella Artois e Green People, além de
apoio institucional da Estácio, Bombay Sapphire, Breton, Perrier-Jouet e RUA.
O Belmond Copacabana Palace é o hotel oficial do evento.
A feira de arte faz parte do calendário oficial de eventos da cidade do Rio de
Janeiro.
ArtRio 2019
Em 2019, a ArtRio acontece na Marina da Glória, de 18 a 22 de setembro. Mais
do que uma feira de reconhecimento internacional, 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.
Em sua nona edição, reforça, entre suas principais metas, a valorização da arte
brasileira, como foco na qualidade, inovação e apresentação de novos nomes
para possibilitar ao público uma experiência enriquecedora e diferenciada de
visitação, possibilitando, também, uma ampliação do colecionismo.

Iniciativa pioneira, a ArtRio é a primeira feira de arte do mundo a ter a
comercialização das obras pela internet no artrio.com. O site está ativo durante
todo o ano, com ações especiais nas datas do calendário de arte, aberturas de
mostras e também nas datas do varejo.
SERVIÇO ARTRIO 2019
Data: 19 a 22 de setembro (quinta-feira a domingo)
Preview – 18 de setembro (quarta-feira)
Ingressos: R$ 60 / R$ 30 por dia
Passaporte quatro dias (quarta a domingo) – R$ 180 / R$ 90
Pacote Família (dia)– R$ 120 (2 ingressos inteiros e 1 meia entrada)
Horários: Quarta a sábado – 13h às 21h
Domingo - 13h às 20h
Venda de ingressos: www.artrio.com
Nos dias de evento – bilheteria no local
Local: Marina da Glória - Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória
Estacionamento no local, sujeito a lotação
Metrô: Estação Glória
www.artrio.com
Instagram: @artrio_art
Facebook: ArtRio Feira de Arte do Rio de Janeiro
#artrio2019
#compartilhearte
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