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Balanço SP-Arte/2015 
  

A décima primeira edição da SP-Arte, que aconteceu de 9 a 12 de abril, no 
Pavilhão da Bienal, contou com a participação de 140 galerias, que integram a 
elite do mercado nacional e internacional de arte. Com um público de cerca 
de 23 mil pessoas, superando o número do ano passado, a SP-Arte se afirma 
como a principal feira de arte do Hemisfério Sul. “Considerando o cenário 
atual do país, a Feira superou as expectativas em todas as dimensões. A 
qualidade das obras mostradas tanto pelas galerias nacionais quanto pelas 
estrangeiras foi excepcionalmente boa, na avaliação unânime do público 
visitante e do público profissional presente no evento”, afirma Fernanda 
Feitosa, diretora da feira. 

 

PRESENÇAS INTERNACIONAIS 

A SP-Arte chamou atenção pelo crescimento da presença estrangeira, com 
número recorde de 200 colecionadores internacionais vindos especialmente 
para participar do evento, como Don & Mera Rubell; Doris Beyersdorf, 
dona de coleções importantes em Paris e Genebra; a italiana Guya Bertoni; 
Pierre Dreyfus, pertencente a uma das famílias de banqueiros mais tradicionais 
da Europa, dona de uma notável coleção; o casal Christian & Karen Boros, de 
Berlim; o alemão Kai Loebach, colecionador de arte contemporânea em Los 
Angeles; os Rosens, de Dallas (EUA), que tem investido maciçamente em arte 
e, de Nova York, os Foggs, Fabrikants, Ellen Flamm, Barbara Mathes, e os 
Sosnows, que além de proprietários de grandes obras de arte estão entre os 
principais investidores imobiliários de NY. 

Os nomes de profissionais internacionais incluíram Carolyn Christov-Bakargiev, 
diretora artística da dOCUMENTA(13) e criadora da mostra da 14ª Bienal de 
Istambul; Iria Candela, curadora do Metropolitan Museum of Art; Agustin Perez 
Rubio, curador do MALBA de Buenos Aires; José Roca, diretor artístico do 
FLORA ars+natura, de Bogotá; e Flavia Frigeri, curadora de Arte Internacional 
do Tate Modern, de Londres. 

 



TALKS 

Realizado em parceria com a revista Arte!Brasileiros, com o tema Arte como 
Valor, ao longo de dois dias, o Talks levou a debate temas latentes do mundo 
da arte contemporânea. O que está em jogo na construção do valor de uma 
obra? Quais são as variáveis que influenciam tendências no mercado de arte e 
posicionamentos dos artistas? Como se constrói a identidade de um artista? 
De que maneira os conceitos das coleções têm evoluído na última década 
diante de mudanças de paradigmas na arte e no mundo?  

O evento contou com ilustres presenças: a escritora e socióloga da arte Sarah 
Thornton, que lançou na feira seu livro O que é um artista? (Zahar); o casal de 
colecionadores Don & Mera Rubell; Thomas Galbreith, diretor de Estratégias 
globais da Paddle8 e Artnet, EUA; o diretor artístico do MAR (Museu de Arte 
do Rio), Paulo Herkenhoff, e o presidente do conselho do museu, Marcio 
Fainziliber; o jornalista e consultor de arte Simon Watson; Carolyn Christov-
Bakargiev, curadora da Bienal de Istambul; e o curador Ivo Mesquita. 

 

GALERIAS 

140 galerias, 83 nacionais e 57 estrangeiras, participaram da SP-Arte. Além de 
galerias conceituadas no mercado internacional, como White Cube (Londres), 
Marian Goodman (NY), David Zwirner (NY), Michael Werner (Londres), 
Kurimanzutto (Cidade do México), Continua (Milão) e Gagosian (NY); foi 
novidade na feira a vinda das galerias Alexander Gray (NY), The Approach 
(Londres) e Goodman Gallery (Cidade do Cabo), primeira galeria africana a 
participar do evento.  

 

NOVOS SETORES 

Ocupando pela primeira vez os três andares do Pavilhão da Bienal, a feira 
trouxe ao público dois novos setores curados. 

Open Plan, dedicado a instalações, teve 19 obras expostas, com curadoria 
de Jacopo Crivelli Visconti. Entre as obras que voltaram ao Pavilhão estão a 
Residência – escada (2010/2015) de Rochelle Costi (Luciana 
Brito/Celma Albuquerque/Anita Schwartz), apresentada na 30ª Bienal, 
em 2012, e a obra How to construct an orange?, de Attila Csorgo 
(Gregor Podnar), apresentada na 22ª Bienal, em 1994. 



Obras inéditas também ocuparam o espaço. A galeria Barbara Thumm levou 
uma individual de Django Hernández, com as obras Orange Curtain e 
Flavor Orbit, ambas de 2014; a Contínua trouxe A Cabana explodida, 
obra in situ, Homenagem a Oscar Niemeyer, e Daniel Buren, abril 
2015, feita especialmente para o Open Plan, em diálogo com a arquitetura do 
prédio da Bienal, de Oscar Niemeyer; e a Kurimanzutto, Por si las moscas 
(2013), de Fernando Ortega.  

Performance, que contou com doze artistas apresentando 14 performances, 
foi realizado em parceria com o Centro Universitário Belas Artes, de São Paulo, 
sob a coordenação do professor Cauê Alves. A curadoria do setor ficou a 
cargo de Juliana Moraes, professora do curso de Artes Visuais da Belas Artes, 
e Marcos Gallon, da galeria Vermelho, curador da Mostra VERBO. 

Confira alguns destaques: 

Diálogos silenciosos (Anna Leite, 2014) 

A performer, trajando vestido de algodão cru, age sobre instalação formada 
por chão de lona branca (6mx10m), varais de fio de aço, mesa redonda de 
madeira ao centro, talheres e louças, cestos de vime cheios de cabelos e 
diversas vasilhas com mel, melado e glucose. Durante horas, a artista junta 
tufos de cabelo com o mel/melado/glucose e pendura a mistura nos varais. 
Aos poucos, a gravidade puxa os pedaços de massa para o chão 

Reflexos (Felipe Vasconcellos, 2013) 

O performer veste roupa formada por pequenos espelhos, cobrindo inclusive 
seu rosto, mãos e pés. Ele caminha lentamente por espaços internos e 
externos, prédios e parques, colocando-se perto dos transeuntes, sem nunca 
falar. As reações dos espectadores são as mais diversas, do encantamento à 
repulsa, do riso à agressão. 

Corpo fechado (Felipe Vasconcellos, 2014) 

Pendurado a 3m do chão, o performer veste roupa que o cobre inteiramente 
com moedas, formando uma imagem dourada e brilhante. A obra expõe a 
reificação do corpo e seu valor de mercado em diferentes áreas, como a moda 
e o trabalho, passando também pela venda da experiência estética. 

O público da feira pôde acompanhar também a segunda edição do setor 
Solo, dedicado às mostras individuais, proporcionando resgates e leituras de 
artistas ainda não descobertos e daqueles cujas obras merecem ser 
reapreciadas. Com curadoria de Rodrigo Moura, diretor de Inhotim, e María 
Inés Rodriguéz, (CAPC/Muse ́e d’Art Contemporain de Bordeaux), a mostra 



trouxe 12 galerias com artistas de peso como Mario Cravo Junior (Paulo 
Darzé), Augusto de Campos (Document Art Gallery), Rosemarie 
Castoro (Broadway 1602), Mangelos (Aanant & Zoo) e Liliana Porter 
(Espacio Minimo). 

O Showcase, em sua terceira edição, continuou a trazer um grupo de 
trabalhos engajados, de galerias em ascensão, apresentando mostras de até 
três artistas, entre as quais se destacam as galerias berlinenses Plan B com 
obras de Adrian Ghenie, Ciprian Muresan, Navid Nuur, e PSM, com obras de 
Awst & Walter, Christian Falsnaes e Daniel Jackson. Outros destaques foram a 
Tactual (Cidade do México), com obras de Luis Ugarte, e a Superficie 
(São Paulo), com obras de Mira Schendel, Marcelo Brodsky e 
Gustavo Esperidião. 

 

PRESENÇAS ILUSTRES 

Recém-chegada a São Paulo para participar do baile amfAR, fundação voltada 
para pesquisa sobre a AIDS, a cantora Cher marcou presença na Feira na noite 
do dia 9/4, atraindo fãs. Em seu Twitter, a cantora elogiou a Feira, gerando 
mais de 2 milhões de compartilhamentos. 

A abertura da feira contou com a presença do secretário de cultura da cidade 
de São Paulo, Nabil Bonduki, e do secretário de cultura do Estado, Marcelo 
Araújo. Os empresários Carlos Jereissati Filho, do Grupo Iguatemi, Olavo 
Setúbal, do Itaú Unibanco, Pedro Herz, da Livraria Cultura, Abílio Diniz, do 
Grupo Pão de Açúcar, e Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras, também 
marcaram presença. A feira recebeu, em sua abertura, a atriz Vera Holtz, a 
modelo Isabella Fiorentino e o treinador de futebol Leão. Ao longo dos dias 
de exposição, a compareceram também o estilista da Dolce and Gabbana 
Domenico Dolce, a cantora e compositora Marina Lima, os jornalistas Lilian 
Pacce, Barbara Gancia e Ricardo Boechat, os atores Reynaldo Gianecchini, 
Daniel Dantas, Dan Stulbach e Murilo Benicio, as atrizes Debora Falabella, 
Bárbara Paz e Zezé Polessa, e o diretor de cinema Hector Babenco. Além dos 
cantores Otto, Criolo, Emicida e Junior.  

Entre as personalidades da cultura, estiveram presentes os curadores Felipe 
Chaimovich, do MAM, e Adriano Pedrosa, do MASP; o diretor e curador do 
Museu Afro Brasil, Emanuel Araújo; o diretor do MAC USP, Hugo Segawa, e a 
vice-diretora Katia Canton; da Pinacoteca estiveram presentes Tadeu Chiarelli, 
diretor artístico da instituição e Paulo Vicelli, diretor de relações institucionais; 
também presentes Paulo Herkenhoff, diretor cultural do MAR, assim como 



Danilo Miranda, diretor geral do SESC, e a criadora e curadora-geral do 
Festival de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil, Solange Farkas. 

O número de artistas presentes também foi grande: Marina Abramovic, 
Waltercio Caldas, Leda Catunda, Emmanuel Nassar, German Lorca, Ferreira 
Gullar, Rochelle Costi, Vik Muniz, Raul Mourão, Tonico Lemos Auad, José 
Bechara, Marcos Gallon, entre centenas de outros, passearam pelos vários 
estandes da feira.  

A SP-Arte contou também com a vinda de colecionadores de todo o Brasil, 
incluindo Minas Gerais, Brasília, Fortaleza, Bahia, Paraná, entre outros.  

 

DESTAQUES 

Entre os destaques da 11ª edição da Feira estão a individual de Marina 
Abramovic na galeria Luciana Britto; as obras de Alfredo Volpi em galerias 
como a Dan, Paulo Kucinski, Arte 57 e Almeida e Dale; o redirecionamento 
conceitual de Rodrigo Bivar, na galeria Milan; as obras de Mariana Palma, na 
galeria Triângulo e os múltiplos da galeria Carbono. 

A Gagosian (NY) apresentou obras de grandes artistas de diferentes momentos 
da história da arte, como Damien Hirst e Picasso, também representado pela 
Van de Weghe (NY); a El Museo (Bogotá) e a Almeida e Dale trouxeram uma 
mostra dedicada ao artista Fernando Botero (Colômbia); e a David Zwirner 
(Londres) exibiu um conjunto de obras do colombiano Oscar Murillo. A galeria 
Gregor Podnar (Berlim) mostrou obras desafiadoras de artistas como Atila 
Csorgo (também presente no Open Plan), B. Wurtz, Francisco Tropa e Irma 
Blank. 

Participando pela primeira vez da feira, a galeria Alexander Gray (NY) trouxe 
aos colecionadores uma individual de Luiz Camnitzer. A The Approach 
(Londres), que também participou da feira pela primeira vez, teve como 
destaque obras de Helene Appel , Sara VanDerBeek e John Stezaker.  

 

PRÊMIOS  

Pelo terceiro ano consecutivo a SP-Arte concedeu, em parceria com o ICCo – 
Instituto de Cultura Contemporânea – três bolsas de residência artística. O 
prêmio, que costuma laurear dois artistas, neste ano, pela primeira vez, abriu 
uma exceção e premiou três artistas pela qualidade de seus trabalhos.  Os 
ganhadores desta edição foram os artistas Beto Shwafaty, representado pela 



Galeria Luisa Strina; Mayana Redin, da Galeria Silvia Cintra + Box4; e Pedro 
Motta, das galerias Celma Albuquerque e Luisa Strina. Os artistas foram 
selecionados entre 89 candidatos inscritos para o processo seletivo.  

Beto Shwafaty passará dois meses trabalhando na Residency Unlimited, em 
Nova York, Estados Unidos, enquanto Mayana Redin e Pedro Motta irão para 
a FLORA ars+natura, em Honda, Tolima, na Colômbia. Todas as residências 
artísticas serão realizadas durante o segundo semestre de 2015. 

A quarta edição do prêmio Illy Sustain Art agraciou o artista Ivan Grilo, das 
galerias Casa Triângulo e Luciana Caravello Arte Contemporânea, com o 
prêmio de R$ 20.000,00. A Comissão julgadora deste ano foi formada pelo 
curador e critico de arte Paulo Miyada e a equipe da SP-Arte.  

 

DOAÇÕES 

O programa de doações a instituições avançou nesse ano, com o número de 
20 obras doadas ao MAC USP, MAM, MASP, Pinacoteca e MAR, do Rio de 
Janeiro. 

- Cleusa Garfinkel> Jaime Lauriano, da Galeria Leme> MAR do Rio de 
Janeiro  

- Cleusa Garfinkel> Jaime Lauriano, Galeria Leme> Pinacoteca do Estado 
de São Paulo 

- Cleusa Garfinkel> Mauro Piva, da Galeria Leme> MAR do Rio de Janeiro 

- Cleusa Garfinkel> Sidney Amaral, Central Galeria de Arte> Pinacoteca 
de Estado de São Paulo 

- Cleusa Garfinkel> Mestre Didi, Paulo Darzé Galeria de Arte> MAM de 
São Paulo 

- Cleusa Garfinkel> Armando Queiroz, Luciana Caravello Arte 
Contemporânea> MAR 

- Fundação Edson Queiroz> Maria Auxiliadora, Galeria Estação> MASP 

- Fundação Edson Queiroz> Emmanuel Nassar, Galeria Millan> 
Pinacoteca de Estado de São Paulo 

- Fundação Edson Queiroz> Goeldi, Paulo Kuczynski Escritório de Arte> 
MASP 



- Fundação Edson Queiroz> João Castilho, Zipper Galeria> Pinacoteca 
de Estado de São Paulo 

- Fundação Edson Queiroz> João Castilho, Zipper Galeria> Pinacoteca 
de Estado de São Paulo 

- Fundação Edson Queiroz> João Castilho, Zipper Galeria> Pinacoteca 
de Estado de São Paulo 

- Iguatemi São Paulo> Marina Abramovic, Luciana Brito Galeria> MAC 
USP 

- Iguatemi São Paulo> Daniel Acosta, Casa Triângulo> Pinacoteca de 
Estado de São Paulo 

- Orandi Momesso> Djanira da Mota e Silva, Almeida e Dale Galeria de 
Arte> MASP 

- Renata Paula> Rochelle Costi, Celma Albuquerque> Pinacoteca de 
Estado de São Paulo 

- Vera Diniz> Montez Magno, Galeria Pilar> MAM 

- Anônimo> Marcelo Silveira, Galeria Nara Roesler> Pinacoteca de Estado 
de São Paulo 

- Anônimo> Wanderely Lopes, Galeria Athena Contemporânea> MAC 
USP 
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