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Além da feira, a programação do Festival começou  
na semana anterior do evento, com lançamentos  
de exposições pela cidade e com o Gallery Night,  
que teve a participação de 49 galerias.

A 14ª edição da SP-Arte recebeu 34 mil visitantes 
entre 11 e 15 de abril, um aumento de 14%  
em relação ao total do ano anterior.



O evento deste ano reuniu mais de 160 
expositores, de 15 países, entre galerias de 
arte nacionais e internacionais, 33 designers e 
arquitetos, além de editoras, museus e revistas. 



29 galerias de arte, do Brasil e do 
mundo, participaram pela primeira 
vez da SP-Arte neste ano.

Entre as 16 nacionais que ocuparam estandes  
no Pavilhão da Bienal, 12 são de São Paulo  
e sua região metropolitana. 

É o caso, por exemplo, das novatas Adelina, Verve, 
OMA, Janaina Torres e Houssein Jarouche.



O clima de otimismo observado desde o início do 
evento se comprovou cokm os números oficiais 
obtidos. As vendas cresceram 24% em 2018. 
Das obras vendidas:
15% custavam até R$ 10 mil
31% de R$ 10 mil até R$ 50 mil
38% de R$ 50 a R$ 250 mil
16% acima de R$ 250 mil



Em 2018 os expositores se dividiram entre  
os setores Geral, Solo, Repertório e Design,  
além de Editoras, Revistas, Museus  
e um espaço dedicado ao setor Performance.

Através dos corredores do evento, o público 
encontrou uma seleção de trabalhos que 
faziam um panorama sobre a arte moderna 
e contemporânea, reunindo obras de artistas 
expoentes e nomes novos e relevantes. 



Dos 12 criadores independentes, Ana Neute por Itens 
destacou-se com luminárias de capim dourado.  
A estreante Micasa levou ícones do surrealismo da 
arquitetura catalã: Salvador Dalí, com Leda Chair e 
Antoni Gaudí, autor do Banco Batlló e da Calvet Chair. 

A Firma Casa promoveu o lançamento da coleção  
Astral, da arquiteta Candida Tabet. Jacqueline Terpins 
apresentou vasos de cristal incandescentes e a 
Prototyp& lançou uma linha inédita com elementos 
xamânicos e indígenas. 

A Ovo apresentou duas linhas inéditas de mesas e 
cabideiros. A Etel lançou a coleção Únicos e múltiplos,  
com peças de Jorge Zalszupin, Paulo Werneck  
e Oscar Niemeyer.

Design



Projetos especiais no setor Design

Carrinhos de chá
Exposição de 16 carrinhos de chá assinados por 
nomes como Gregori Warchavchik, Lina Bo Bardi, 
Zanini de Zanine e Jorge Zalszupin, compreendendo 
nove décadas do design brasileiro 

Semana criativa de Tiradentes
Foram trazidas peças desenvolvidas por renomados 
designers juntamente com artesãos para o evento 
de Minas Gerais. 

Exposição Museu da Casa Brasileira
O acervo do MCB, com peças criadas desde o  
século XVI, inspirou esta exposição. Para celebrar  
a instituição foram expostas peças representativas 
do design brasileiro no Pavilhão. 

Projetos de Arquitetos
Cinco nomes consagrados foram convidados para 
apresentar suas peças de mobiliário: Bel Lobo, 
Fernanda Marques, Kiko Salomão, Leo Romano,  
Ruy Ohtake e o escritório Triptyque



Editoras 

Importante plataforma de impulsionamento editorial  
nas artes, a SP-Arte recebeu o lançamento de mais  
de 30 publicações. O evento reuniu destacadas editoras  
e nomes do mercado de arte brasileiro e estrangeiro. 

Expositores

APC (São Paulo)
Arte!Brasileiros (São Paulo)
ArtNexus (Miami, EUA)
Artslibris (Barcelona, Espanha)
Banca Tatuí (São Paulo)
Beĩ Editora (São Paulo)
Cobogó (Rio de Janeiro)
Dasartes (São Paulo)
Desapê (São Paulo)
Edições Sesc (São Paulo)
Editora Madalena (São Paulo)
Flash Art (Milão, Itália)
Ikrek (São Paulo)
Impressões Mezanino (São Paulo)
Jacarandá (São Paulo)
Monolito (São Paulo)
Projeto Leonilson (São Paulo)
Revista Zum (São Paulo)
Select (São Paulo)
Taschen/Paisagem (Rio de Janeiro)
Terremoto (Cidade do México, México)
Tijuana (São Paulo)
Ubu (São Paulo)
Viva Projects (São Paulo)



Museus

Dez importantes instituições culturais brasileiras 
puderam promover seus programas e se apresentar  
ao público durante os cinco dias de evento. 

Entre os destaques a reedição pelo Masp dos 
cavaletes redesenhados conforme o projeto original 
da arquiteta Lina Bo Bardi. 

A Pinacoteca convidou a artista Valeska Soares, que 
reinterpretou como múltiplo o trabalho Doubleface. 

Expositores

Escola de Artes Visuais Parque Lage (Rio de Janeiro)
Fundação Iberê Camargo (Porto Alegre)
Instituto de Arte Contemporânea (São Paulo)
Instituto Tomie Ohtake (São Paulo)
Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia (São Paulo)
Museu de Arte de São Paulo (São Paulo)
Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Recife)
Museu de Arte Moderna de São Paulo (São Paulo)
Museu Lasar Segall (São Paulo)
Pinacoteca de São Paulo (São Paulo)



Uma semana antes da abertura dos portões 
do Pavilhão da Bienal teve início a programação 
da SP-Arte/2018. Foram cerca de 200 eventos 
realizados em parceria com galerias, instituições 
culturais, ateliês e colecionadores.



Mesas

Arte e a diversidade de gênero 
Rosa Luz, Ariel Nobre e Paula Alzugaray

Performatividade
Paula Garcia, Maurício Ianez e Bruno Mendonça

São Paulo nas alturas
Raul Juste Lores

O universo digital e sua influência sobre as artes
Giselle Beiguelman e Luli Radfahrer

Os colecionadores nos novos tempos
Pulane Kingston, Betty Duker, Aaron Cezar, 
Pedro Barbosa e Akio Aoki

Patrocínio

Talks

Cinco encontros – gratuitos e abertos, reuniram artistas, 
colecionadores e especialistas de cultura em palestras 
e debates com o público. As mesas aconteceram no 
auditório do Lounge Bienal e foram transmitidas ao vivo 
pelo Facebook da SP-Arte. 

A jornalista e apresentadora do programa Metrópolis,  
da TV Cultura, Adriana Couto, foi a mediadora dos paineis.



Oferecimento

Visitas Guiadas

Mais uma vez, as visitas guiadas temáticas fizeram 
sucesso entre os visitantes. Em um universo de cerca 
de 2 mil artistas e mais de 5 mil obras, os circuitos se 
intercalaram, oferecendo ao público um olhar apurado 
acerca dos principais destaques desta edição. 

Os encontros, que reuniram mais de 1000 pessoas 
em 60 grupos, foram guiados por profissionais da 
área. Os roteiros tinham temáticas como artistas 
brasileiros das décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000, 
artistas mulheres, modernismo e concretismo, arte 
internacional, além de roteiros voltados para os 
setores curados Solo e Repertório.



Prêmios e bolsas

Novamente a SP-Arte renovou seu compromisso  
como um ambiente que reconhece e estimula o  
talento de novos profissionais da arte através de 
premiações em parceria com importantes instituições. 

Prêmio Fundação Marcos Amaro concedido  
à artista Brígida Baltar, da Galeria Nara Roesler.

Prêmio Illy Sustain Art dado pela SP-Arte ao artista 
Rodrigo Cass, da Fortes D’Aloia e Gabriel. 

Prêmio de residência SP-Arte promovido  
em parceria com a Delfina Foundation, de Londres  
(Reino Unido) oferecido à artista Laura Belém,  
da Galeria Athena Contemporânea. 

Prêmio latino-americano de aquisição  
EFG Bank & ArtNexus selecionou o artista  
Túlio Pinto, da Baró Galeria.



Doações

Durante a SP-Arte, uma série de instituições culturais 
foram agraciadas com trabalhos expostos no Pavilhão da 
Bienal, fruto de doações generosas dos amantes da arte.

Doze obras foram listadas como doações realizadas no 
Pavilhão, contemplando instituições como o MAM e a 
Pinacoteca. Entre os doadores estão Cleusa Garfinkel, 
Galeria Nara Roesler, Renata de Paula, Galeria Raquel 
Arnaud e Iguatemi São Paulo. 



Apoio

Gallery Night

A terceira edição do evento aconteceu nos dias 9 e 10 de abril  
em 49 galerias e museus espalhados pelos bairros da Vila Madalena, 
Pinheiros, Jardins e Itaim. 

Aberturas de exposições, visitas guiadas, conversas com artistas e 
curadores, previews e coquetéis recepcionaram os visitantes que 
podiam fazer a pé circuitos pelas instituições.



Visitas a ateliês

No dia 14, o público teve a oportunidade de visitar ateliês 
de 30 artistas. Na ocasião, os artistas não só abriram 
as portas de seus espaços de criação ao público, mas 
também versaram sobre seus processos, linhas de 
pesquisa e apresentaram obras inéditas. 

Concentrado na Vila Madalena, o circuito permitiu 
passeios a pé entre quatro espaços coletivos –  
Projeto Fidalga, Fonte, Vão e Hermes –, locais que 
concentram ateliês de nomes como Ding Musa, Carla 
Chaim, Ivan Padovani e Nino Cais.

Apoio



Lounges e serviços

Os patrocinadores incrementaram a programação dos 
visitantes do Pavilhão com espaços especialmente criados  
para a SP-Arte. Os lounges da Vivo, Itaú, Iguatemi São Paulo 
e Casa Vogue criaram atividades especiais e foram ótimas 
opções para relaxar durante a visita.

Amsterdam Sauer, Perrier-Jouët, Volvo e Minalba Premium 
também participaram.



As opções gastronômicas da SP-Arte transformaram a 
experiência da visita ainda mais agradável. O restaurante  
Seen, com seu cardápio contemporâneo, foi a grande novidade 
deste ano. Santinho, Le Pain Quotidien, Stella Artois, Green 
People e Baccio di latte completaram o circuito gastronômico.

Comer e beber



A cobertura da equipe de comunicação 
da SP-Arte teve início meses antes do evento 
e acompanhou todas as fases do Festival, 
da pré-produção aos resultados finais. 

Os canais digitais da SP-Arte se 
fortaleceram como importante fonte de 
informação para imprensa, visitantes, 
galeristas e colecionadores.



Produção de conteúdo próprio



Vídeos



Material gráfico

Com tiragem de 10 mil exemplares a Revista SP-Arte 
foi distribuída gratuitamente no evento. O material é 
bilíngue e foi produzido pela equipe da SP-Arte em 
parceria com autores convidados. Entre os assuntos 
destacados na publicação, um relato pessoal do arquiteto 
Marcelo Rosenbaum sobre sua trajetória rumo a projetos 
sociais; os históricos autorretratos na obra de Andy 
Warhol; o famigerado comportamento contemporâneo de 
produzir selfies durante visitas a museus e galerias; e as 
novas práticas dos colecionadores contemporâneos. 

Um folder com toda a programação no Pavilhão e na 
cidade foi produzido especialmente para servir como 
um guia para quem visitava os espaços do Festival. 
O material foi distribuído também nas galerias 
participantes do Gallery Night.



A divulgação da SP-Arte teve início 
através dos canais oficiais (site e redes 
sociais próprias) e se expandiu, com a 
proximidade do evento, para a imprensa 
nacional e estrangeira, além de perfis de 
influenciadores digitais. 



Internet e Redes Sociais
#respirearte
#sparte2018
#gallerynight2018
#talks2018

No mês do evento, os mais de 50 posts sobre o Festival 
alcançaram 300 mil pessoas no Facebook. Destaque 
para nosso evento na plataforma: 21 mil usuários 
confirmaram presença.

Em março e abril, aumentamos 10% dos nossos 
fãs no Instagram, alcançando um total de 113 mil 
seguidores. Já a hashtag oficial #sparte2018 foi citada 
mais de 6 mil vezes por ali. 

Cerca de 77 mil usuários visitaram nosso site em abril 
em busca de informações sobre o evento (40% a mais 
de visitantes online em relação ao ano passado!)



Imprensa nacional

100 inserções (veículos impressos)
+ 400 inserções (veículos online) 
26 inserções em TVs
14 inserções em rádios

Principais veículos

TV Globo
SBT
Globo News
TV Cultura
Band
Folha de S. Paulo
O Globo
Estadão
Veja São Paulo
Casa Cor
Casa Vogue
Caras



Imprensa estrangeira

72 inserções (online e impresso)

740k visitas (estimativa dos acessos aos 
conteúdos das coberturas online)

35% mais artigos dedicados ao Festival em 
veículos internacionais. 

Maior presença de jornalistas estrangeiros.

Veículos dos EUA, Reino Unido, Itália, França, 
Alemanha, Hong Kong, Portugal, Bélgica, 
México, Suíça, Dinamarca e Bahrein.

Principais veículos:

Impressos
La Gazette Druout (França)
The Art Newspaper (EUA / Reino Unido)
Vogue Latin America (México)
Swiss Magazine (Suíça)

Web
Artsy (EUA)
Artnet (internacional)
Frieze (Reino Unido)
The Art Newspaper (EUA / Reino Unido)

Dezeen, UK

Apr 13 2018
(IMAGE 1 OF 4)

(est.) monthly visits: 5.52M

(est.) coverage views: 13.3K



330


31


22

Il Sole 24 Ore, Italy

Apr 20 2018
(IMAGE 1 OF 3)

(est.) monthly visits: 25.7M

(est.) coverage views: 58.3K
Le Monde, France

May 14 2018

circulation: 332K

Le Journal des Arts, France

Apr 26 2018

Vogue Latin America,
Mexico

Jan 1 2018



Cobertura em vídeo: TV e internet

Principais veículos de TV e internet

TV Globo
GloboNews
Band
SBT
Arte 1
TV Estadão
TV Cultura



Muito obrigado! 
Até 2019.



Realização

Parceria de Mídia Online Exclusiva

Patrocínio

Patrocínio Master

Hotel Oficial

Apoio

Patrocínio Talks Apoio Cultural Parceria de Mídia

Global Art Insurance International 
Sponsorship Hotel 

SP-Arte

Direção 
Fernanda Feitosa

Direção de produção 
Felipe Feitosa

Arquitetura 
Pedro Borges
Tatiana Kushar

Design 
Felipe Chodin
Renata Atilano
Júlia Kaffka

Relações internacionais 
Natacha del Valle
Marina Kauffmann

Comunicação institucional 
Marina Goulart

Comunicação 
Bruno Martins
Yasmin Abdalla
Julia Flamingo

Producão 
Marina Bergamo

Planejamento e controle 
Leonardo Steil

Assistente geral 
Erika Okada

Recepção e Visitas guiadas 
Stella Queiroga

Assessoria de imprensa 
Brasil : A4 Comunicação
internacional : Pickles PR

SP-Arte/2018

Comitê consultivo 
Akio Aoki (Vermelho)
Burkhard Riemschneider 
(Neugerriemschneider)
Daniel Roesler (Galeria Nara Roesler)
Luciana Brito (Luciana Brito Galeria)
Ulisses Cohn (Dan Galeria)
Verusca Piazzesi (Galleria Continua)

Visitas guiadas 
N+1

Foto 
Jéssica Mangaba
Ênio Cesar
Leo Eloy

Vídeo 
Clara Lobo e Diego Garcia
Daniela Seabra
Planal.to

—
Projetos curados

Repertório 
Jacopo Crivelli Visconti

Solo 
Luiza Teixeira de Freitas

Performance 
Paula Garcia

Contato 
R. Pedroso Alvarenga, 900, 7º andar 
04531-003 / São Paulo, SP 
T 55 11 3077 2880 
www.sp-arte.com 
info@sp-arte.com 


