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Agenda Cultural
JAN (http://artrio.art.br/wpcontent/themes/artrio/loop-block-agendacultural.php?
paged=1&year=2019&month=01)

FEB (http://artrio.art.br/wpcontent/themes/artrio/loop-block-agendacultural.php?
paged=1&year=2019&month=02)

MAR (http://artrio.art.br/wpcontent/themes/artrio/loop-block-agendacultural.php?
paged=1&year=2019&month=03)

15.DEC - 17.FEB

15.DEC - 17.FEB

15.DEC - 17.FEB

"Retraço – Vestígios"

"A nidades"

"‘Fissão] [Tect

Individual de Walter Carvalho

Individual de MACAPARANA

Individual de Rona

Paço Imperial

Paço Imperial

Paço Imperial

Praça XV de Novembro, 48

Praça XV de Novembro, 48

Praça 15 de Novem

De 12:00 às 19:00

De 12:00 às 19:00

De 12:00 às 18:00

(http://artrio.art.br/agenda/retracovestigios)

(http://artrio.art.br/agenda/a nidades)

(http://artrio.art
tectonica)
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Conteúdo
Carregando...

Mais
conteúdos
(index.php)

 (http://artrio.art.br/conteudo)
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Conexões

Prêmio FOCO Bradesco ArtRio
Em 2018, a ArtRio e o Bradesco apresentam pelo sexto ano o Prêmio FOCO, com objetivo de descobrir, fomentar e difundir
a produção de artistas visuais emergentes (com até 15 anos de carreira).

(http://artrio.art.br/premio-foco)

http://artrio.art.br/
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Intervenções
(index.php) Bradesco ArtRio
Pelo quinto ano consecutivo, a ArtRio e o Bradesco promovem, em paralelo à feira, um projeto de intervenção urbana,
levando a arte contemporânea brasileira para espaços públicos.

(http://artrio.art.br/intervencoes)

ArtRio Social
A ArtRio promove diversas atividades artísticas e pedagógicas em parceria com ONGs cariocas, ampliando os horizontes de
centenas de crianças, jovens e adultos através da arte e cultura.

(http://artrio.art.br/artrio-social)

CIGA
Com o objetivo de aproximar cada vez mais o público carioca e seus visitantes das artes visuais, acontece pelo quarto ano
consecutivo o CIGA – Circuito Integrado das Galerias de Arte.

(http://artrio.art.br/ciga)

 artrio.art.br
http://artrio.art.br/

Siga-nos no instagram  (https://instagram.com/artrio.art.br)
3/4

04/01/2019

ArtRio – Feira de Arte Internacional do Rio de Janeiro

Newsletter
Receba em primeira mão tudo que acontece no mundo da Arte

(index.php)

Digite seu nome

Digite seu e-mail



BEX (http://artrio.art.br/quem-somos)

Imprensa (http://artrio.art.br/imprensa)

Fale conosco (http://artrio.art.br/contato)
 (https://www.facebook.com/pages/ArtRio-Feira-Internacional-de-Arte-Contempor%C3%A2nea-do-Riode-Janeiro/272198323870)
 (https://www.instagram.com/artrio.art.br)

 (http://www.youtube.com/user/ArtRio2011)

 (http://vimeo.com/artrio)
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UP (http://ultimopixel.com.br)
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