Sandra Hegedüs apresenta as galerias
e artistas selecionados para o SOLO 2019
Seleção tem como base a coleção pessoal da curadora
Sandra Hegedüs curadora do SOLO, definiu as galerias e artistas que irão
participar do programa. Destinado a projetos expositivos com foco em
importantes coleções de arte, o SOLO traz para a ArtRio um recorte pessoal da
coleção de seus curadores.
Galerias participantes
•
A Gentil Carioca
Artista - Maxwell Alexandre
•
Anita Schwartz Galeria de Arte
Artista - Rodrigo Braga
•
Central Galeria de Arte
Artista - Rodrigo Sassi
•
Gustavo Rebello Arte
Artista - Julio Villani
•
Vermelho
Artista - Iván Argote
•
Luciana Caravello Arte Contemporânea
Artista - Pedro Varela
•
Galeria Nara Roesler
Artista - Brígida Baltar
Brasileira, Sandra vive na França desde 1990, onde desenvolveu atividades de
produção audiovisual e deu início à sua coleção particular. Em 2009, buscando
oferecer uma maior contribuição ao cenário artístico e também incentivar a
formação e reconhecimento de novos nomes, Sandra criou o SAM Art Projects.
Seu foco principal está na promoção e suporte a artistas contemporâneos de
países não ocidentais, incluindo o estímulo a intercâmbios artísticos, além de
apoiar projetos de artistas franceses que vivem e/ou trabalham em países
estrangeiros (não europeu ou norte-americano). O projeto, que conta com
residências artísticas e o Prêmio SAM para a Arte Contemporânea, realiza
exposições regulares no Palais de Tokyo, em Paris.

Em 2013, o SAM Art Projects se tornou uma fundação sem fins lucrativos, e
Sandra assumiu a posição de patrona. Atualmente, seu comitê é formado por
Jean-Hubert Martin, Annabelle Ténèze, Sandra Hegedüs, Marie-Ann Yemsi,
Jean de Loisy, Thierry Raspail, Myriam Ben Salah, Emma Lavigne e Nicolas
Bourriaud.
Com os resultados do SAM Art Projects, Sandra Hegedüs é reconhecida como
uma das mais importantes mecenas do cenário atual. A brasileira também faz
parte do círculo internacional do Centro Georges Pompidou, sendo responsável
pela aquisição de artistas latino-americanos, e do Centro Nacional de Artes
Plásticas, órgão do Ministério da Cultura francês.
Para o projeto SOLO, Sandra Hegedüs vai selecionar cerca de dez artistas e
suas galerias, que exibirão, em seus estandes, somente trabalhos do artista
indicado.
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
#artrio2019
#compartilhearte

MAIS INFORMAÇÕES
FleishmanHillard
Renata Pacheco Jordão - renata.jordao@fleishman.com.br
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