
 
 

SP-Arte começa com 
retomada de participação 
das galerias estrangeiras 
São 159 expositores: 90 galeristas brasileiros, 44 internacionais e 25 de design 
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Montagem da SP- Arte 2017 no Pavilhão da Bienal. no Parque do Ibirapuera - 
Edilson Dantas / Agência O Globo 

PUBLICIDADE 

SÃO PAULO - No ano passado, a SP-Arte sofreu uma diminuição na 

participação de galerias estrangeiras, estreando com 19 a menos do que em 

2015, em razão em razão da crise econômica e institucional no país. Este 

ano, a feira, que agora ganha status de festival, volta a crescer, reunindo em 

sua 13ª edição seis galerias estrangeiras a mais do que na anterior. Instalada 

no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, vai receber desta quinta até 

https://oglobo.globo.com/anuncie/


9 de abril 159 expositores, sendo 90 galerias brasileiras, 44 estrangeiras e 25 

de design. 

ASSINE: Clique e receba nossas newsletters 

A SP-Arte foi a feira que mais cresceu em participação de galerias no top 20 

do ranking da revista americana "The Art Newspaper". Segundo Fernanda, 

31 galerias que não havia participado no ano passado estão listadas entre os 

participantes. Dessas, 24 são novas e sete estão retornando, depois de um 

hiato. 

Sem mencionar que a participação estrangeira está abaixo do recorde de 

2014 e 2015, de 57 galerias, Fernanda Feitosa, diretora do evento, diz que 

trata-se de um "voto de confiança" das galerias no país: 

-- Elas retornam porque o Brasil é um país muito importante na região. É o 

único na América Latina para o qual os galeristas vêm -- disse ela, que espera 

receber este ano no Pavilhão da Bienal 30 mil visitantes, 3 mil a mais do que 

no ano passado. 
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Detalhe da montagem da SP-Arte 2017 no Pavilhão da Bienal, no Parque do 
Ibirapuera - Edilson Dantas / Agência O Globo 
 

Do Reino Unido, participarão, entre outras, as galerias Lisson, Stephen 

Friedman e White Cube. Da Itália vêm as galerias Franco Noero, Continua e 

Cardi. Berlim será representada por galerias como neugerriemschneider e 

Gregor Podnar. Da América Latina, nomes como Collage Habana (Cuba), El 

Museo (Colômbia), kurimanzutto (México) e Sur (Uruguai). Entre as 

brasileiras, destacam-se galerias como Almeida e Dale, Bergamin & Gomide, 

Casa Triângulo, Dan, Fortes D’Aloia & Gabriel, Gustavo Rebello, Luciana 

Brito, Luisa Strina, Mendes Wood DM, Millan, Paulo Kuczynski, 

Pinakotheke e Vermelho. 

Na edição deste ano, estreia um novo setor curado, o Repertório. Sob 

curadoria de Jacopo Crivelli Visconti, foi criado para apresentar artistas 

brasileiros e estrangeiros que estão despontando no cenário internacional. 

Os artistas escolhidos nasceram antes dos anos 1950, e as obras 



apresentadas foram produzidas até o final da década de 1980. Entre eles, 

estão o italiano Pino Pascali, o inglês Richard Long e o alemão Lothar 

Baumgarten. Do Brasil, os destaques são o fotógrafo baiano Mario Cravo 

Neto, morto em 2009, Rubem Valentim e e o carioca Guilherme Vaz. 

Em 2015, o total de vendas estimado foi de R$ 250 milhões, dos quais R$ 

140 milhões beneficiados pela isenção do ICMS. Em 2016, o total de vendas 

estimado em obras foi de R$ 200 milhões. Deste total, a parcela beneficiada 

com a isenção do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços 

(ICMS) foi de R$ 77 milhões. A expectativa é que o valor aumente. 
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