
 SP-ARTE

FÁBIO MAGALHÃES

EUGÈNE DELACROIX

EMMANUEL NASSAR

NINO CAIS

LARS NILSSON

MARCO RIBEIRO





EM MEIO A TURBULÊNCIAS, SP-ARTE INAUGURA
SUA 12ª EDIÇÃO MANTENDO A FORTE PRESENÇA

DE ESTRELAS DO MERCADO MUNDIAL

Mais uma vez, São Paulo vira destino de
colecionadores e amantes da arte do
Brasil e do mundo com a SP-Arte 2016.
Sem se intimidar pela crise, 120 galerias
ocupam o pavilhão da Bienal, incluindo
White Cube, Lisson e outras
representantes de artistas-celebridades,
oferecendo ao visitante a mais diversa,
completa e internacional exposição de
arte da cidade.

Nas próximas páginas, a Dasartes traz
uma seleção de obras expostas na feira.
Saboreie esta mistura caótica e por vezes
insólita de arte, ao estilo das feiras ao
redor do mundo, e conheça um pouco da
sedução, ousadia, beleza e reflexão com
que a SP-Arte brindará seus visitantes
este ano.

À esquerda: detalhe de obra de Ian Davenport na Arteedições. Acima: instalação de Janaína Mello
Landini na Zipper Galeria.



Além da estreia de 18 galerias que
participam na feira pela primeira vez,
como a carioca O Colecionador e a
gaúcha Mamute, o evento traz algumas
novidades. O setor Open Plan expõe
trabalhos comissionados para a feira, de
artistas representados por galerias
inéditas, sob a curadoria de Jacopo
Crivelli. Cauê Alves curou o setor
Performance, que terá obras de Hector
Zamora e Marcelo Cidade, entre outros.
Vários lançamentos de livros acontecem
durante a feira, incluindo edições sobre
Daniel Senise e Anna Maria Maiolino. A
feira repete o sucesso da área editorial
dedicada a livros de arte e de artistas,
com a presença das principais editoras
de arte do país e as estrangeiras Schoeler
Editions e William Allen.

Topo: livro-objeto de Julio Plaza e Augusto de Campos na Folio e colagem de Leda Catunda na Paulo
Darzé. Abaixo: tela de Luiz Sacilotto na Galeria Frente.



De cima para baixo: óleo de Ana Elisa Egreja na Galeria Leme e instalação de Andrey Zignnatto na
Blau Projects



Uma rica programação paralela aquece a
cidade nesta semana, começando pela
Gallery Night, duas noites em que
galerias selecionadas abrem suas portas
até às 22h - na Vila Madalena, na segunda-
feira dia 4, e nos Jardins na noite
seguinte. Muitas instituições e galerias da
cidade programam aberturas especiais
para esta semana, incluindo a Casa de
Vidro, Pivô e Galpão Videobrasil.

De cima para baixo: obras de Daniel Melim na Choque Cultural, de Solange Pessoa na Mendes Wood
e de Guy Bourdin na Lume. À direita: Obra de  Iris Helena no estande da Portas Vilaseca.





Uma boa parte dos nomes conhecidos da
arte mundial são representados pelas
galerias presentes. Entre eles estão
Richard Serra e Donald Judd no estande
da americana David Zwinrner, Carlos
Garaicoa e Janis Kounnelis na italiana
Continua,  Masao Yamamoto na Marcelo
Guarnieri, Ai Weiwei na neugerriem-
schneider e Michelangelo Pistoletto na
Cardi.  Damien Hirst comparece com sua
própria galeria de múltiplos e objetos, a
Other Criteria. Também não faltam as
estrelas nacionais, com obras de Adriana
Varejão e Cildo Meireles em vários
estandes, além dos modernos e
acadêmicos.

Em sentido anti-horário a partir do topo: fotografia de Masao Yamamoto na Marcelo Guarnieri,
instalação de Waltercio Caldas na Anita Schwartz,  fotografia  de Killian Glasner na Lume e tela de
Richard Serra na David Zwinrner



Acima: “Droguinha” de Mira Schendel na Raquel Arnaud e pintura de Teodoro Stein Carvalho Dias na
Estação. No topo: óleo de Maria Helena Vieira da Silva na Pinakotheke.
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A maior novidade, no entanto, não é em
artes visuais. Pela primeira vez, a SP-Arte
terá uma área dedicada ao design, com 23
expositores oferecendo mobiliário e
objetos de design assinado, tanto
contemporâneo como moderno. A oferta
é ampla e vai desde as poltronas clássicas
de Tenreiro e Sergio Rodrigues até
objetos utilitários à moda "streamliner"
dos anos 1950 e 1960, no estande da Pé
Palito. Destaque para o espaço de Hugo
França e suas toras domadas.

Á esquerda, de cima para baixo: par de mesas
do Marton Estúdio, mesa de Zalszupin na Etel,
vaso de Jaqueline Terpins, poltrona de Jean
Gillon na Passado Composto. Ao lado direito:
banco de Hugo França


	delacroix
	Emmanuel NAssar



