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SP FOTO abre em São Paulo 
Feira reúne 32 galerias no Shopping JK Iguatemi com clássicos e novidades 
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Caio Reisewitz na Luciana Brito  

 

Artistas, galeristas e colecionadores se reuniram ontem, mais uma vez, para celebrar 

as artes plásticas. Mais especificamente: a fotografia. Abriu, a 11ª edição da SP-

Arte/Foto com a participação de 32 galerias de todo o Brasil. 

 

A feira, organizada por Fernanda Feitosa, já se consolidou no mercado e atrai todos 

interessados pelo gênero. Apaixonados por clássicos devem procurar pela  galeria da 
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Gávea – eles montaram o stand com imagens modernas em preto e branco de Marcel 

Giró, Eduardo Salvatore, Ademar Manarini, José Yalenti e Gertrudes Altschul –, a 

Utopia, com fotos icônicas de German Lorca, ou a Galeria Mario Cohen, que 

apresenta preciosidades de Otto Stupakoff , Robério Braga e Artur Elgort. 

 
Ademar Manarini de Galeria da Gávea  

 

 
Arthur Elgort na Galeria Mario Cohen  

 

Já os colecionadores ávidos por novidades e produções mais frescas, podem ir direto 

para o espaço de Luciana Brito e conferir a nova e belíssima série de  Caio 

Reisewitz – ele registrou diferentes prédios ou casa projetados por Paulo Mendes da 

Rocha – ou na Casa Triângulo, que traz uma nova série de trabalhos de Ivan Grilo 

em torno de mulheres da nossa história que foram injustamente julgadas. Entre ela, 

Santa Bárbara e uma possível versão feminina de Chico Rei. 

E mais: Feira de arte abre no Hotel Unique 

http://casavogue.globo.com/Colunas/Gemada/noticia/2017/08/feira-de-arte-abre-no-hotel-unique.html


 
Ayrson Heráclito na Jaime Portas Vilaseca  

 
Mario Cravo Neto na Galeria Millan  

 

A Galeria Lume está com uma série interessantíssima de Claudio Edinger: ele 

fotografou um carnaval carioca exótico (e um tanto bizarro) e não menos belo na 

década de 90. Já a Casa Nova traz uma foto-escultura de Pequim assinada por 

Claudia Jaguaribe que pode ficar no chão, parede ou teto da casa do colecionador – 

uma forma bastante inusitada de ver e se relacionar com a fotografia e o “mapa” de 

uma cidade. 



 
Claudio Edinger na Galeria Lume  

 

Ivan Grilo na Casa Triângulo 

A Bahia está muito bem representada no espaço do Instituto de Mario Cravo Neto e 

no estande de Jaime Portas Vilaseca, galeria carioca que representa Ayrson 

Heraclito – um dos brasileiros que representou o Brasil na exposição principal da 

Bienal de Veneza deste ano. 



 
Claudia Jaguaribe na Casa Nova  

 

 
Carlos Fajardo na Raquel Arnaud  

 

 
German Lorca na Utopica  



 

 
Otto Stupakoff na Galeria Mario Cohen  

 

 
Laurent Chehere na Galeria Inox  

 

 
Marcelo Moscheta na Galeria Vermelho  



Serviço 

Local: Shopping JK Iguatemi, 3º piso 

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 

Datas: De 24 a 27 

Horários: Quinta a sábado, 14h às 21h; Domingo, 14h às 20h 
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