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CONHEÇA	O	REPERTÓRIO,	NOVO	SETOR	CURADO	DA	SP-ARTE	

Festival confirma ainda a quarta edição do Solo, curado há duas edições por Luiza Teixeira de Freitas, que 

contará com as galerias KOW, Richard Saltoun e White Rainbow  

Quais as relações possíveis entre o pop, o concretismo brasileiro e a arte povera italiana? A fotografia de 

Mario Cravo Neto e a obra de Lothar Baumgarten e Richard Long, que funde arte e natureza? As conexões 

que podemos estabelecer entre diferentes escolas artísticas, contextos e nomes de um mesmo período 

histórico são o norte do novo setor curado da SP-Arte – Festival Internacional de Arte de São Paulo, 

intitulado Repertório. Concebido com o intuito de apresentar obras históricas de um conjunto de artistas 

nascidos até o final dos anos 1940, com trabalhos feitos até o fim da década 1980, o novo setor traz criadores 

considerados fundamentais para a compreensão das práticas artísticas atuais. Repertório tem curadoria de 

Jacopo Visconti Crivelli e acontece no segundo andar do Pavilhão da Bienal, durante a SP-Arte, entre 6 e 9 

de abril. 

Repertório 

O recorte foi pensado a partir de uma perspectiva local, buscando incluir, por um lado, artistas brasileiros 

com trajetórias sólidas, mas ainda relativamente pouco conhecidos pelo grande público; e, por outro, 

artistas internacionais que, apesar de sua importância, ainda não tiveram visibilidade suficiente no Brasil. O 

resultado aponta para relações inesperadas, como as que surgem da justaposição das obras pop de um 

pioneiro da arte povera, Pino Pascali, com as pinturas de Carlos Vergara ou com a série das máscaras de 

Niobe Xandó, que, por sua vez, podem ser reconduzidas a uma matriz afro-brasileira subestimada, mas 

central no panorama nacional, como demonstram também, aqui, as obras de Rubem Valentim e Mario 

Cravo Neto. 

O convite a uma transformação da nossa relação com o mundo que as fotos de Cravo Neto transmitem 

emerge também da observação da obra de Lothar Baumgarten e Richard Long, pioneiros de uma arte que se 

funde com a natureza ao ponto de se tornar, às vezes, quase imperceptível. 



 O Repertório inclui ainda práticas de cunho conceitual, resgatando a obra de dois artistas emblemáticos de 

um período seminal da arte brasileira, Guilherme Vaz e Lydia Okumura, cuja produção se torna ainda mais 

rica quando observada ao lado de instalações contemporâneas de protagonistas do campo ampliado da arte 

conceitual, como Luis Camnitzer, Helena Almeida, Dan Graham e Michelangelo Pistoletto. 

Irma Blank, Julije Knifer e fotógrafos como Kiyoji Otsuji e Yoshishige Saito apresentam trabalhos nas 

vertentes mais emblemáticas da arte concreta nacional: poesia, pintura e fotografia. 

Solo 

Criado em 2014, o Solo, dedicado a mostras individuais de artistas contemporâneos, traz artistas escolhidos 

especialmente para a SP-Arte tendo em conta sua relevância e ineditismo. 

 Em sua quarta edição, o setor, pelo segundo ano com curadoria de Luiza Teixeira de Freitas, recebe 

novamente as galerias Richard Saltoun (Londres), desta vez com a artista Renate Bertlmann, cujo trabalho – 

em esculturas, fotografias vintage e desenhos – tem forte caráter feminista; a galeria Lisa Kandlhofer 

(Viena), com trabalhos minimalistas do peruano Pier Stockholm; a espaivisor (Valência), com um projeto 

histórico da croata Sanja Ivekovic, a Sé (São Paulo), que apresenta o artista Rafael Rg; e a galeria Portas 

Vilaseca (Rio de Janeiro), que traz Carolina Martinez. 

Pela primeira vez no setor, a Central (Rio de Janeiro) propõe pinturas de Gisele Camargo. A Superficie (São 

Paulo) traz obras de Falves Silva, artista precursor do movimento Poema/Processo. A Galeria Madragoa 

(Lisboa) estará com a artista polaca Joanna Piotrowska, que realizará uma residência no Rio de Janeiro na 

Inclusartiz (residência da Frances Reynolds) no mês anterior ao Festival. 

Estreante na feira, a Kow (Berlim) traz o artista Franz Erhard Walther. A Galeria Francisco Fino (Lisboa) 

apresenta um vídeo do artista português Gabriel Abrantes, destaque da Bienal de São Paulo. 

Especializada em obras de artistas japoneses contemporâneos, a White Rainbow (Londres) apresenta as 

fotografias históricas de performances e obras feitas por Shigeo Anza. 

Veja	aqui	a	lista	completa	de	galerias	e	artistas:		

Solo: www.sp-arte.com/expositores/galerias/solo  

Repertório: www.sp-arte.com/expositores/galerias/repertorio	

Veja as imagens de divulgação aqui: www.flickr.com/photos/sp-arte/albums 
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Datas	abertas	ao	público:	
6	a	8	de	abril	–	das	13h	às	21h	
9	de	abril	–	das	11h	às	19h	
Preview:	5	de	abril	
Pavilhão	da	Bienal	
Parque	Ibirapuera,	Portão	3	
São	Paulo,	Brasil	
	
Entrada:	
R$	45,00	[geral]		
R$	20,00	[meia	promocional*]	
	
*estudantes,	portadores	de	deficiência	e	idosos	com	mais	de	60	anos	[necessária	a	
apresentação	de	documento].	O	Vale-Cultura	poderá	ser	utilizado	para	o	abatimento	de	50%	
do	valor	do	ingresso.	Crianças	de	até	10	anos	não	pagam	entrada.	
	
A	bilheteria	encerra	suas	atividades	30	minutos	antes	do	término	do	evento.	
	
	
Informações	para	a	imprensa:	
A4	&	Holofote	–	
+55	(11)	3897-4122	
Danilo	Thomaz	–	danilothomaz@a4eholofote.com.br		
Neila	Carvalho	–	neilacarvalho@a4eholofote.com.br	
Mai	Carvalho	–	maicarvalho@a4eholofote.com.br	
	
	

 


