
 
 
 

ArtSampa apresenta as primeiras galerias selecionadas 
 

Primeira edição da feira de arte acontecerá na OCA, em março de 2022 
 
 
A ArtSampa, que terá sua primeira edição entre os dias 16 e 20 de março, já tem 
as primeiras galerias selecionadas por seu comitê curatorial. O evento 
acontecerá em formato híbrido, com a realização presencial na OCA, prédio 
icônico de Oscar Niemeyer, e em plataforma digital. Todas as galerias 
apresentarão projetos especialmente desenvolvidos para a feira. 
 
“A ArtSampa traz para a capital paulista os valores e metas que construímos ao 
longo de nossa jornada. Queremos, cada vez mais, estimular um mercado sério 
e ético para o segmento da arte, reconhecido internacionalmente por suas 
melhores práticas. Chegar a São Paulo no ano do centenário do movimento 
modernista é muito emblemático. Temos como compromissos a valorização da 
arte brasileira, o estímulo a novos artistas e o reconhecimento da arte como 
forma de expressão da sociedade e sua cultura”, indica Brenda Valansi, 
presidente da ArtSampa. 
 
A ArtSampa terá um forte trabalho de valorização da arte brasileira e atuará para 
o reconhecimento internacional do mercado de arte do país, seguindo os mais 
rígidos conceitos éticos e profissionais. 
 
“Realizar esse evento nos permite atingir novos públicos, reforçando nosso 
compromisso de ampliar o público de arte no país e levar informações relevantes 
a toda a sociedade”, completa Brenda Valansi. 
 
O evento terá a participação de mais de 50 galerias e instituições. As galerias 
participantes da ArtSampa 2022 serão selecionadas por comitê curatorial 
formado por: Juliana Cintra (Silvia Cintra + Box 4); Filipe Masini e Eduardo Masini 
(Galeria Athena) e Antonia Bergamin (antes diretora da Galeria Bergamin & 
Gomide). 
 
Galerias selecionadas ArtSampa 2022 

 Acervo Galeria de Arte - Salvador 

 Arte FASAM Galeria – Belo Horizonte 

 Arte Hall – São Paulo 

 Galeria Athena – Rio de Janeiro 

 Aura | Bailune Biancheri – São Paulo 

 Bolsa de Arte – Rio de Janeiro 

 Bordallo Pinheiro - Portugal 

 Carcará – São Paulo 

 Central Galeria – São Paulo 

 Fólio – São Paulo 

 Gaby Indio da Costa Arte Contemporânea – Rio de Janeiro 

 Galeria Karla Osorio - Brasília 



 
 Galeria Kogan Amaro – São Paulo 

 Galeria Lume – São Paulo 

 Galeria MAPA – São Paulo 

 Galeria Radiante – Rio de Janeiro 

 Gisela Projects – Nova York 

 Gustavo Rebello Arte – Rio de Janeiro 

 Hilda Araujo Escritório de Arte | Galeria Contempo – São Paulo 

 Inox – Rio de Janeiro 

 Janaina Torres Galeria – São Paulo 

 Lona Galeria – São Paulo 

 Marcia Barrozo do Amaral Galeria de Arte – Rio de Janeiro 

 Martha Pagy Escritório de Arte – Rio de Janeiro 

 Matias Brotas Arte Contemporânea - Vitória 

 Mercado Moderno – Rio de Janeiro 

 Metaverse Agency – São Paulo e Rio de Janeiro 

 Mul.ti.plo Espaço Arte – Rio de Janeiro 

 OMA Galeria – São Bernardo do Campo 

 Rodrigo Ratton Galeria – Belo Horizonte 

 RV Cultura e Arte - Salvador 

 Sé Galeria – São Paulo 

 Silvia Cintra + Box 4 – Rio de Janeiro 
 
 

Instituições 

 Artistas Latinas 

 Instituto Vida livre 

 Inclusartz 

 Potência Ativa  

 Rede Nami 

 Solar dos Abacaxis 
 

A ArtSampa vai ocupar também uma área externa de 8 mil m² no Ibirapuera. Nos 
jardins de Burle Marx, o arquiteto Pedro Évora vai desenhar projeto que receberá 
o público, incluindo área gastronômica, espaço de convivência e uma agenda 
especial que pode incluir performances, lançamentos de livros e atividades 
culturais. 

Os ingressos para a ArtSampa estão à venda no site artrio.com e no 
artsampa.com.br com data e horário marcado para visitação. No local serão 
disponibilizados totens para a compra, que estará sujeita a disponibilidade de 
cada horário. Na OCA, todos os protocolos de segurança indicados pelos órgãos 
competentes serão cumpridos. 

A ArtSampa também terá uma rica agenda de palestras e conversas, realizadas 
nos mesmos dias da feira, em espaço na OCA. As palestras e conversas serão 
também transmitidas na plataforma digital. 
 
Está confirmado em São Paulo o programa MIRA, dedicado a videoarte. A 
curadoria do programa é Victor Gorgulho, que desde 2019 está também à frente 



 
deste programa na ArtRio. Victor integra o corpo curatorial da Despina, centro 
de pesquisa e residência artística no Rio de Janeiro. É também curador 
convidado do Pivô Satélite 2021 #2.  
 
Reconhecida por seus projetos de acessibilidade, e a importância de levar 
conhecimento sobre arte para novos públicos, está confirmada a realização, em 
São Paulo, do projeto ArtSampa Educação.  
 
 
 
ArtSampa 2022 
A ArtSampa 2022 tem parceria do Instituto Cultural Vale, patrocínio da Beck’s e 
apoio da Aliansce Sonae, Movida e Ala Master. Tivoli Hotels & Resorts é a rede 
oficial de hotel do evento. Harper's Bazaar, 29Horas, Select, ArteBrasileiros e 
Canal Curta! são as mídias oficiais. 
 
#artsampa 
#artsampa2022 
#compartilhearte 
 

ARTSAMPA 2022 

● Data: 17 a 20 de março (quinta-feira a domingo) 
● Preview – 16 de março (quarta-feira) 
● Venda de ingressos: www.artsampa.com.br 
● Ingressos: R$ 50 / R$ 25 

No ato da compra do ingresso, deverá ser agendada a data da visita e horário 

● Local: OCA - Av. Pedro Álvares Cabral, S/n - Portão 2 

 

 

 
 
MAIS INFORMAÇÕES 
FleishmanHillard 
Renata Pacheco Jordão -  renata.jordao@fleishman.com.br  
Tel: 21. 3723-8094 / 99466-4316 
Erika Freitas – erika.freitas@fleishman.com.br 
Tel: 11. 3185-9935 / 98415-1748 / 98814-2237 
Fabiana Bielo - fabiana.bielo@fleishman.com.br  
Tel: 11. 99889-2265  
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