
 

 

 

SP-Arte/Foto abre sua 11ª edição com 32 galerias e 

promove visitas guiadas 

Entre os convidados, estão o colecionador Artur Walther e Simon Baker, curador da Tate 

 

 
Foto sem título de Gabriel Chaim, da série "Syria", exposta na DOC Galeria: 
aposta na diversidade - Divulgação 
 

POR NELSON GOBBI 

24/08/2017 10:29 / ATUALIZADO 24/08/2017 10:35 

 

PUBLICIDADE 

 

RIO — Principal evento de fotografia do circuito de arte nacional, a SP-

Arte/Foto abre nesta quinta-feira sua 11ª edição, no shopping JK Iguatemi, 

em São Paulo. Com 32 galerias, incluindo as estreantes DOC Galeria e 

Janaina Torres (São Paulo) e Periscópio (Belo Horizonte), a feira chega a um 

formato considerado adequado para sua proposta, na visão de Fernanda 
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Feitosa, idealizadora e diretora da SP-Arte/Foto e da SP-Arte.  

 

— A SP-Arte/Foto é pensada como um evento de nicho, com uma dimensão 

menor do que a SP-Arte, que traz uma média de 150 expositores por edição. 

Começamos com 18 galerias e chegamos a 32 no ano passado, número que 

mantivemos em 2017 e que nos permite fazer um trabalho mais eficiente 

com colecionadores, expositores e o público —aponta Fernanda. — É um 

universo que possibilita destacar tanto galerias e artistas consagrados como 

quem está despontando. Muitos galeristas mais dedicados à fotografia optam 

por participar apenas da SP-Arte/Foto justamente por isso. 
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"Dor de Cristo", de Mario Cravo Neto, está entre as obras expostas na feira - 
Divulgação 

http://inread-experience.teads.tv/


Durante o evento, será realizada a quarta edição do Talks, os debates com 

colecionadores, representantes de instituições e outras personalidades do 

meio. A programação será aberta nesta quinta, às 16h30m, com uma 

conversa de Fernanda com Artur Walther, colecionador e fundador do The 

Walther Collection, museu dedicado à promoção da fotografia, com unidades 

em Neu-Ulm, na Alemanha, e em Nova York. Na sequência, a jornalista e 

crítica de fotografia Simonetta Persichetti troca impressões sobre os desafios 

da cena contemporânea com Michael Famighetti, editor da "Aperture", 

revista americana especializada fundada em 1952. Amanhã, Paulo Miyada, 

curador do Instituto Tomie Ohtake, conversa com Simon Baker, curador de 

fotografia da Tate, de Londres. As inscrições são gratuitas e o público deve 

chegar com 30 minutos de antecedência para a retirada de senha. 

— Além dos debates em si, a presença de grandes nomes da área na feira é 

fundamental para o próprio mercado. O Walther é um super colecionador 

alemão, que transformou a vida de Neu-Ulm, sua cidade natal, com seu 

centro cultural. A vinda dele é uma enorme oportunidade para galeristas e 

fotógrafos, assim como a do Michael e do Simon. A feira também tem o papel 

de ampliar o diálogo da arte brasileira com personalidades do meio, do 

ponto de vista institucional, editorial ou das coleções — pontua Fernanda. 

PUBLICIDADE 

Entre as novidades desta edição, a SP-Arte/Foto vai oferecer visitas guiadas 

pelas galerias, com roteiros criados a partir de temas como fotografia 

moderna, contemporânea, documental e fotojornalismo, entre outros. Para 

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


participar de uma das nove visitas diárias, realizadas das 14h30m às 

18h30m, é preciso se inscrever antecipadamente. 

— São seis circuitos gratuitos, que permitem aos visitantes ver a fotografia 

por diversos ângulos. Além da formação de público, ações deste tipo 

estimulam as pessoas a iniciarem uma coleção. No caso da SP-Arte/Foto, 

com obras a partir de R$ 1.800, é algo muito possível do ponto de vista 

financeiro — conclui a diretora do SP-Arte/Foto. 

 

https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/sp-artefoto-abre-sua-11-edicao-com-32-

galerias-promove-visitas-guiadas-21741771 
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