
                                                                         
 

 

ArtRio 2021 tem a participação de mais de 60 galerias 
 

11ª edição do evento acontece de 08 a 12 de setembro 
  
 
Em 2021, a ArtRio chega a sua 11ª edição e acontece entre os dias 08 e 12 de 
setembro. Seguindo o modelo de sucesso realizado no ano passado, a feira 
terá edição presencial, na Marina da Glória, e também formato virtual dentro da 
plataforma ArtRio.com. O evento tem a participação de mais de 60 galerias e 
16 instituições ligadas a Arte. 
 
“Realizar a Artrio em 2021 é uma forma de reforçarmos nosso compromisso 
com o mercado da arte. Seguimos todos os protocolos indicados pelos órgãos 
competentes com foco a proporcionar uma experiência segura para nossos 
visitantes e também para toda a equipe de profissionais que trabalha para fazer 
a ArtRio acontecer”, reforça Brenda Valansi, presidente da ArtRio. 
 
A ArtRio tem um forte compromisso com a divulgação da arte brasileira, do 
trabalho de galerias e artistas. Ao logo do último ano, a ArtRio atuou de forma 
incessante na comunicação de notícias relacionadas ao mundo da arte, com a 
produção de um rico conteúdo publicado em seu site, cobertura de eventos 
como exposições e mostras, e forte atuação nas redes sociais.  
 
As galerias participantes do evento em 2021 foram selecionadas pelo Comitê 
Curatorial, formado pelos galeristas Alexandre Roesler (Galeria Nara Roesler), 
Antonia Bergamin (antes diretora da Galeria Bergamin & Gomide), Filipe Masini 
e Eduardo Masini (Galeria Athena), Gustavo Rebello (Gustavo Rebello Arte), e 
Juliana Cintra (Silvia Cintra + Box 4).  
  
As galerias estão divididas em dois programas: 
 
PANORAMA 
Participam galerias com atuação estabelecida no mercado de arte moderna e 

contemporânea. 

 

VISTA 
Programa dedicado às galerias jovens, com até 10 anos de existência, 

contando com projetos expositivos desenvolvidos exclusivamente para a feira. 

 
ArtRio 2021 

• Almacén Thebaldi Galeria – Rio de Janeiro 

• Almeida & Dale Galeria de Arte – São Paulo 

• Anita Schwartz Galeria de Arte – Rio de Janeiro 

• Aura | Bailune Biancheri – São Paulo 

• Bianca Boeckel – São Paulo 



                                                                         
 

 

• Bordallo - Portugal 

• C. Galeria – Rio de Janeiro 

• Carbono Galeria – São Paulo 

• Carcará – São Paulo 

• Casa Triângulo – São Paulo 

• Cassia Bomeny Galeria – Rio de Janeiro 

• Central Galeria – São Paulo 

• Danielian Galeria – Rio de Janeiro 

• Fólio Livraria – São Paulo 

• Fortes D’Aloia & Gabriel – São Paulo / Rio de Janeiro 

• Gaby Indio da Costa Arte Contemporânea – Rio de Janeiro 

• Galeria Athena – Rio de Janeiro 

• Galeria de Arte Ipanema – Rio de Janeiro 

• Galeria Base – São Paulo 

• Galeria Clima – Brasília, Miami, Porto Alegre e Rio de Janeiro 

• Galeria Estação – São Paulo 

• Galeria Frente – São Paulo 

• Galeria Inox – Rio de Janeiro 

• Galeria Karla Osorio – Brasília 

• Galeria Lume – São Paulo 

• Galeria Mapa – São Paulo 

• Galeria Millan – São Paulo 

• Galeria Movimento – Rio de Janeiro 

• Galeria Millan – São Paulo 

• Galleria Contínua – San Gimignano 

• Gustavo Rebello Arte – Rio de Janeiro 

• Janaína Torres Galeria – São Paulo 

• Luciana Brito Galeria – São Paulo 

• Luis Maluf Galeria de Arte – São Paulo 

• Lurixs: Arte Contemporânea – Rio de Janeiro 

• Marcia Barrozo do Amaral Galeria de Arte – Rio de Janeiro 

• Martha Pagy Escritório de Arte – Rio de Janeiro 

• Matias Brotas Arte Contemporânea - Vitória 

• Mendes Wood DM – São Paulo 

• Mercedes Viegas Arte Contemporânea – Rio de Janeiro 

• Metaverse Agency – Rio de Janeiro e São Paulo 

• Mul.ti.plo Espaço Arte – Rio de Janeiro 

• Nara Roesler – São Paulo / Rio de Janeiro / Nova York 

• OMA Galeria – São Bernardo do Campo 



                                                                         
 

 

• Paulo Kuczynski Escritório de Arte – São Paulo 

• Pinakotheke – Rio de Janeiro / São Paulo / Fortaleza 

• Portas Vilaseca Galeria – Rio de Janeiro 

• Quadra – Rio de Janeiro 

• Rafael Moraes – São Paulo 

• Ronie Mesquita Galeria – Rio de Janeiro 

• RV Cultura e Arte – Salvador 

• Sé Galeria – São Paulo 

• Silvia Cintra + Box 4 – Rio de Janeiro 

• Simões de Assis Galeria de Arte – Curitiba 

• Simone Cadinelli Arte Contemporânea – Rio de Janeiro 

• SOMA Galeria - Curitiba 

• Vermelho – São Paulo 

• Verve – São Paulo  

• Zipper Galeria – São Paulo 

 

 

Para o evento presencial, ocupando o pavilhão principal da Marina da Gloria, a 
ArtRio seguirá todos os protocolos de segurança indicados pelos órgãos 
competentes, incluindo a exigência do uso de máscara, a disponibilização de 
álcool gel e o distanciamento social. 
 
O número de visitantes também será limitado, com indicação de horário de 
entrada e tempo de permanência. 
 
Um edifício construído a base de containers, que abrigará uma intensa 
programação de arte durante a ArtRio 2021. Assim será o Varanda ArtRio, que 
ficará na área externa da Marina da Glória, com a incrível vista da Baía de 
Guanabara e do Pão de Açúcar. Esse espaço receberá as galerias do 
programa SOLO, o a programação do MIRA e 13 instituições ligadas a arte. 
 
O projeto, assinado pelo arquiteto Pedro Évora, brinca com a imaginação e a 
recordação que as pessoas terão desse espaço – é um edifício especial, 
construído especialmente para a ocasião, recheado de arte, mas que será 
desmontado após o término do evento. 
 
SOLO 
Desde sua primeira edição, em 2011, a ArtRio apresenta o programa SOLO – 
quando galerias selecionam artistas para a apresentação de projetos solo 
especiais. Em 2021, oito artistas participarão do programa e terão suas obras 
expostas no espaço que será a Varanda ArtRio, localizada na área externa da 
Marina da Glória. 
 

• Andrea Rehder Arte Contemporânea 



                                                                         
 

 

Artista: Alessandra Rehder 

• Jackie Shor Projects 
Artista: Nathalie Cohen 

• Luciana Caravello Arte Contemporânea  
Artista: Alexandre Mazza 

• MT Projetos de Arte 
Artista: Rafa Moraes 

• Rodrigo Ratton Galeria 

Artista: Lorenzato 

• Arte Fasam Galeria 
Artista: Ursula Tautz 

• Almacén Thebaldi Galeria 
Artista: Evandro Soares 

• Almacén Thebaldi Galeria 
Artista: Osvaldo Gaia 
 

MIRA 
Em 2021 a ArtRio realiza a 5ª edição do programa MIRA, dedicado à videoarte. 
Com curadoria de Victor Gorgulho, o programa vai exibir trabalhos audiovisuais 
de jovens e consagrados artistas de diferentes gerações.  
 
“Se entre as décadas de 1960 e 1980, os novos suportes de gravação em 
vídeo operaram uma verdadeira revolução no campo da arte, hoje a produção 
de imagens se dá em um mundo saturado por elas, rodeado por estímulos de 
toda sorte disparados por telas de tamanhos e resoluções cada vez mais 
vertiginosos.” indica o Victor.  
 
Instituições 
Seguindo seu compromisso de valorização da arte brasileira e latino-americana 
e de também estimular a acessibilidade a arte, a ArtRio cede espaço para 16 
importantes instituições apresentarem seu trabalho.  
 
Instituições presentes na Marina da Glória 

• Solar dos Abacaxis 

• Instituto Vida Livre 

• MAM Rio 

• EAV  

• Funarj 

• Canal Curta! 

• Inclusartiz 

• Rede Nami 

• Plataforma 01.01  

• Criança Responder 

• MT Projetos de Arte 

• Move Rio 

• Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro 



                                                                         
 

 

 
 
Instituições presentes na feira online 

• Potência Ativa 

• MAR 

• Artistas Latinas 

 
Na Marina da Gloria também acontecerá agenda de palestras, debates e 
conversas realizadas pela ArtRio em parceria com a ABACT. 
 
ArtRio Online 
A plataforma online da ArtRio vai transmitir toda a agenda de palestras, 
conversas entre artistas e curadores e visitas guiadas a coleções e ateliês. 
Também será possível fazer a visita virtual aos estandes das galerias 
participantes, vendo a seleção de obras e falando diretamente com os 
galeristas. 
 
A ArtRio foi a primeira feira de arte do mundo a lançar, ainda em 2018, um 
marketplace para venda online.   
 
 
ArtRio 2021 
A Artrio 2021 tem patrocínio da XP Private e da AmBev, com apoio da Aliansce 
Sonae, Rio Galeão, Movida, Osklen, Petra Gold, Paco Rabanne, Tropix e 
Estácio. Hotéis Windsor, com o Miramar Hotel, é a rede oficial do evento e o 
Shopping Leblon é o shopping oficial. 
 
O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro e da 
Secretaria Especial da Cultura / Ministério do Turismo. 
 
 
ARTRIO 2021 

• Data: 09 a 12 de setembro (quinta-feira a domingo) 

• Preview – 08 de setembro (quarta-feira) 

• Venda de ingressos: www.artrio.com 

• Ingressos: R$ 100 / R$ 50 
No ato da compra do ingresso, deverá ser agendada a data da visita e horário 
Em conformidade com o Decreto Municipal nº 49.335 de 26 de agosto de 2021, 
será exigido comprovante de vacinação para entrar no evento.  
Em conformidade com o Decreto Municipal nº 49.335 de 26 de agosto de 2021, 
será exigido comprovante de vacinação para entrar no evento. 

• Horário:  
08 de setembro – Preview das 13h às 21H  
09 a 11 de setembro – das 13h às 21h 
12 de setembro – das 12h às 20h 

• Local: Marina da Glória - Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória 

• Estacionamento no local, sujeito a lotação  

http://www.artrio.com/


                                                                         
 

 

• Metrô: Estação Glória 
 
 
www.artrio.com 
Instagram: @artrio_art 
Facebook: @feiraartrio  
Youtube: https://www.youtube.com/c/ArtRioFeira 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/feira-artrio/ 
#artrio 
#artrio2021 
#compartilhearte 
 
 
MAIS INFORMAÇÕES 
FleishmanHillard 
Renata Pacheco Jordão -  renata.jordao@fleishman.com.br  
Tel: 21. 3723-8094 / 99466-4316 
Agata Cunha – agata.cunha@temp.fleishman-gip.com.br 
Tel: 21.99367-6919 
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