
                                                                         

 

 

 Victor Gorgulho será o curador do programa MIRA na ArtRio 2019 
  

Jovem foca a curadoria do terceiro ano do programa  
em filmes realizados na segunda década dos anos 2000 

 
A ArtRio 2019 apresenta Victor Gorgulho como curador do MIRA, programa que 

explora narrativas visuais de artistas consagrados e novos nomes, que usam a 

vídeo arte como plataforma. Os trabalhos selecionados serão exibidos em um 

grande telão na Marina da Glória. 

 

Victor Gorgulho - que deu o nome de Novos Horizontes para essa curadoria - 

está trabalhando na seleção de filmes realizados do início da segunda década 

dos anos 2000 até o momento (2011-2019). Entre os trabalhos já selecionados 

estão os filmes Ano Branco (2013), de Luiz Roque - ainda inédito no Rio de 

Janeiro – e Rise (2018), penúltimo filme da dupla Bárbara Wagner & Benjamin 

de Burca. 

 

Com 28 anos, Victor Gorgulho é curador independente, jornalista e pesquisador. 

Formado em Jornalismo pela Escola de Comunicação da UFRJ (Universidade 

Federal do Rio de Janeiro), ele cursa o mestrado de História, Política e Cultura 

na FGV-RJ.   

 

Trabalhou como assistente da crítica e curadora Luisa Duarte nas exposições 

"Carlos Vergara - Sudários" (2014), no Instituto Ling, em Porto Alegre; "Adriana 

Varejão - Pele do Tempo" (2015), no Espaço Cultural UNIFOR, em Fortaleza; e 

“"Quarta-feira de Cinzas" (2015), no Parque Lage, no Rio de Janeiro, dentro do 

programa Curador Visitante, idealizado por Lisette Lagnado. 

 

Foi curador das exposições “Vivemos na melhor cidade da América do Sul", junto 

com Bernardo José de Souza, no Espaço Átomos (Coletiva, Rio de Janeiro, 

2016) e na Fundação Iberê Camargo (Porto Alegre, 2017); “O terceiro mundo 

pede a bênção e vai dormir” (Coletiva, Despina, 2017); “Eu sempre sonhei com 

um incêndio no museu” (Laura Lima e Luiz Roque no Teatro de Marionetes 

Carlos Werneck, Parque do Flamengo, Rio de Janeiro, 2018); e “Labor” 

(Coletiva, Om.Art, 2018/2019).  

 

Atuou na coordenação artística da Carpintaria, espaço da galeria Fortes D’Aloia 

& Gabriel no Rio de Janeiro, entre 2016 e 2019, onde foi responsável pela 

curadoria das exposições coletivas “Perdona que no te crea” e “#tbt”, ambas em 

2019. Integra o corpo curatorial da Despina, centro de pesquisa e residência 

artística no Centro do Rio de Janeiro, sob a direção de Consuelo Bassanesi. 



                                                                         

 

 

 
  

Sobre a ArtRio 

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, a ArtRio 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 nas datas do varejo. 

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. 

 

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 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.artrio.com_&d=DwMGaQ&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE&r=DaUtvNk_sZLvwDbwSdV4pGQ52dv2u8zJt1q9nP_90UU&m=y_rLoNxtlu7VdHWdtfiDzGVstB1bdjA7NVHVXX52FCw&s=yWejjGdFzrC1Nqrp3-SdViLaneZgv-93gohCdnpmN5U&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.artrio.com_&d=DwMGaQ&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE&r=DaUtvNk_sZLvwDbwSdV4pGQ52dv2u8zJt1q9nP_90UU&m=y_rLoNxtlu7VdHWdtfiDzGVstB1bdjA7NVHVXX52FCw&s=yWejjGdFzrC1Nqrp3-SdViLaneZgv-93gohCdnpmN5U&e=


                                                                         

 

 
#artrio2019 
#compartilhearte 
  
 
MAIS INFORMAÇÕES 
FleishmanHillard 
Renata Pacheco Jordão - renata.jordao@fleishman.com.br 
Tel: 21. 3723-8094 / 99466-4316 
Christina Martins – christina.martins@fleishman.com.br 
Tel: 21.3724-1614 
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