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11ª EDIÇÃO DO EVENTO  
ACONTECE DE 8 A 12  
NA MARINA DA GLÓRIA
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

Miguel Rio Branco, Sharks Tale, fotografia, Galeria Clima 

http://ArtRio.com
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“Em 2020, conseguimos fazer um evento totalmente 
adequado e seguro para o momento que estávamos 
vivendo. Uma série de medidas foram tomadas e tive‐
mos absoluta cooperação de todos os envolvidos. Foi 
um marco na retomada do mercado presencial do 
segmento de arte e alcançamos um número de vendas 
20% superior a 2019. Agora em 2021, com os bons re‐
sultados alcançados pelo plano de vacinação da 
cidade do Rio de Janeiro, e também de todo o país, es‐
tamos ainda mais confiantes”, reforça Brenda Valansi, 
presidente da ArtRio. 

A Feira 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 importante conteúdo publi‐
cado em seu site, cobertura de eventos como ex‐
posições e mostras, e forte atuação nas redes sociais.  
 
“Ter eventos presenciais é de extrema importância 
nesse segmento, onde valorizamos muito ver a obra de 
perto, conversar com o artista, e estimular diferentes 

A.P.N. Aliança Periférica Nacional, #2 Desali,  
Galeria Athena                            Foto: Divulgação 

André Vargas, A língua como um estandarte,  
Portasvilaseca Galeria               Foto: Divulgação 
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emoções. Ao mesmo tempo, foi um período que enten‐
demos melhor o alcance, a dimensão e as inúmeras 
possiblidades da atuação digital. A ArtRio online rece‐
beu em uma semana, em 2020, mais de 300 mil 
pageviews, incluindo visitantes de Estados Unidos, 
Reino Unido, França, Espanha e Portugal. Foi possível, 
ainda, ter uma extensa agenda de debates e visitas 
guiadas online, com a participação de grandes nomes 
como Ai Wei Wei, Beatriz Milhazes e Ella Cisneros”, 
completa Brenda Valansi. 
 
As galerias participantes do evento em 2021 foram se‐
lecionadas pelo Comitê Curatorial, formado pelos ga‐
leristas 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 Ju‐
liana Cintra (Silvia Cintra + Box 4).  
  
As galerias estão divididas em dois programas: 
 
PANORAMA 
Participam galerias com atuação estabelecida no mer‐
cado de arte moderna e contemporânea. 
 
VISTA 
Programa dedicado às galerias jovens, com até 10 anos 
de existência, contando com projetos expositivos de‐
senvolvidos exclusivamente para a feira. 
 
Para o evento presencial, ocupando o pavilhão principal 
da Marina da Gloria, a ArtRio seguirá todos os proto‐

Tadáskía, A dançarina um e a dançarina dois, Sé Galeria     Foto: Divulgação 
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colos de segurança indicados pelos órgãos competentes, in‐
cluindo 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. 
 
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.   
 
Segundo o relatório “The Art Market 2021 – Art Basel and 
UBS”, a pandemia alavancou a venda de arte nas plataformas 
online. Com a maioria das feiras presenciais suspensas e 
muitas galerias fechadas no mundo inteiro, a venda online repre‐ 
sentou 25% do total negociado no mercado em 2020. As ven‐
das pela internet somaram US$ 12,4 bilhões, dobrando o valor 
registrado em 2019. 
 
SERVIÇO 
9 a 12 de setembro (quinta‐feira a domingo) 
Preview – 8 de setembro (quarta‐feira) 
Local: Marina da Glória ‐ Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória 
Mais informações: www.artrio.com 

 

Iván Argote, Sin tiempo, sin miedo,  
Vermelho Galeria       Foto: Divulgação 

        José Dávila, Paisagem Fragmentada,  
        Carbono Galeria             Foto: Divulgação 

http://www.artrio.com

