
ART RIA 2016 irá homenagear o artista Geleia da Rocinha  
Galeria Pretos Novos de Arte Contemporânea presta homenagem a um de 

seus primeiros artistas na terceira edição da feira de arte na Gamboa 

 

A terceira edição da ART RIA, em homenagem ao artista Geleia da Rocinha, 
curadoria de Marco Antonio Teobaldo, será inaugurada no dia 01 de outubro de 
2016, às 15 horas e ficará aberta para visitação até o dia 15 de Outubro de 2016, 
com a participação do grupo Forró do Leo, no lançamento do projeto Baixo 
Gamboa. Serão exibidas mais de cem obras do artista, descoberto por Gringo 
Cardia, em 1998, quando assinou a capa do álbum Omelete Man, de Carlinhos 
Brown. Desde então a dupla tem realizado diversos projetos em comum.  Todas as 
obras em exposição estarão a venda, com valores de até R$ 1.000,00. ART RIA é 
uma feira de artes visuais realizada pela Galeria Pretos Novos de Arte 
Contemporânea, durante o período de realização da maior feira de artes do Rio de 
Janeiro, a Art Rio.  Desde a sua primeira edição, em 2014, a feira de arte propõe 
aos artistas convidados que apresentem as suas obras com valores pré-
estabelecidos desde R$ 100,00 até o limite máximo de R$ 1.000,00, exibidas em um 
formato inspirado na estética do comércio popular, com barracas de camelôs, 
negociação dos valores das obras feita diretamente com os artistas e saldos de 
queima de estoque.  

 Com entrada gratuita, os visitantes do evento poderão adquirir as obras de 
arte expostas a um custo super reduzido, contrariando a prática realizada dentro 
das galerias e feiras de arte. A intenção dos organizadores é provocar de maneira 
efetiva o debate sobre a acessibilidade às obras de arte, dentro de uma dinâmica 
divertida e criativa.  

  De acordo com o curador da feira, Marco Antonio Teobaldo, a exposição ART 
RIA  surgiu como um contraponto ao mercado em que as artes visuais estão 
inseridas, sobretudo nesta época do ano, com a concentração de galerias de arte na 
Região Portuária. O trabalho do Geleia da Rocinha reflete exatamente os objetivos 
que queremos alcançar com este evento. Foi ele que me levou até o sítio 
arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, em 2008, quando comecei a colaborar 
com o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN)..  

  A Galeria Pretos Novos de Arte Contemporânea é um espaço voltado para 
exposições e experimentações, no qual os artistas são convidados a entrar em 
contato com o sítio arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos e desta forma, 
trazer o pensamento  e  produção artística para o contexto da história que o local 
abriga. 



ART RIA - 2016 

Geléia da Rocinha 

 

Curadoria: 

Marco Antonio Teobaldo 

 

Abertura: 01 de Outubro - 15h 

Visitação: 04  a 15 de Outubro - terça a sexta:13h às 19h / sábado - 10h às 13h 

Galeria Pretos Novos de Arte Contemporânea 

Rua Pedro Ernesto, 34 - Gamboa - Rio de Janeiro (RJ) 

 

Entrada gratuita 

 

........ 

 

contato para imprensa: 

pretosnovos@pretosnovos.com.br  

(21) 2516-7089 

 


