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galeria nara roesler  

nova york 

 

Galeria Nara Roesler anuncia abertura de 

espaço expositivo em Nova York 

 

Nova York, NY [26 de fevereiro de 2016] A Galeria Nara 

Roesler tem o prazer de anunciar a abertura de um 

espaço expositivo na rua West 28th em Nova York. É o 

primeiro espaço da galeria fora do Brasil e o primeiro 

espaço de uma galeria brasileira na cidade norte-

americana. Sob comando de Nara, Daniel e Alexandre 

Roesler, a filial em Nova York será supervisionada pela 

Diretora Artística da Galeria Nara Roesler, Alexandra 

Garcia Waldman. Em março, a Galeria Nara Roesler em 

Nova York sediará uma exposição de obras 

cinematográficas raramente exibidas de um dos mais 

prolíficos cineastas e videoartistas contemporâneos, Cao 

Guimaraes. A exposição terá curadoria de Moacir dos 

Anjos, que foi responsável pela retrospectiva de 

Guimarães no Itau Cultural em 2014.  A exposição será 

realizada em colaboração com a Cinema Tropical. Em 

maio, as duas instituições lançarão uma mostra 

abrangendo mais de 60 anos de carreira do mais 

importante artista cinético brasileiro, Abraham Palatnik, 

paralelamente a uma apresentação de seu trabalho na 

seção Spotlight da feira Frieze New York, com curadoria 

de Clara M Kim. Nara Roesler, a fundadora da Galeria 

Nara Roesler, disse sobre o novo espaço: “É empolgante 

estar presente e ter um espaço em Nova York onde 

poderemos interagir com colecionadores, curadores e 

artistas. A sala de exposição nos permitirá expor obras 
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de nosso extenso rol de artistas, bem como expandir o 

alcance e o legado da Galeria Nara Roesler." 

 

A Galeria Nara Roesler é uma das principais galerias de 

arte contemporânea do Brasil, com espaços em São 

Paulo e Rio de Janeiro e um recém-inaugurado espaço 

em Nova Iorque. Fundada em 1989 por Nara Roesler, a 

galeria fomenta a pesquisa artística e curatorial de 

modo constante por meio de um programa de 

exposições ambicioso, elaborado em estreita 

colaboração com seus artistas e curadores convidados, 

além de participar das mais importantes feiras 

internacionais de arte. A Galeria Nara Roesler mantém 

um compromisso profundo com o desenvolvimento da 

carreira dos seus artistas, colaborando na publicação de 

livros monográficos e oferecendo apoio contínuo para 

além do espaço expositivo através de projetos 

institucionais.  

 

Próximas Exposições 

 

Galeria Nara Roesler Nova York 

 

Cao Guimaraes 

Paralelamente a uma apresentação da Cinema Tropical 

31 de março de 2016 

 

Abraham Palatnik 

Paralelamente à primeira apresentação de sua obra pela 

Galeria Nara Roesler showing durante a seção Spotlight 

da feira Frieze New York  

Maio de 2016 

 

Marcos Chaves 

3 de setembro de 2016 

 

 

 

Galeria Nara Roesler Sao Paulo 
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Favor incluir: 

Antonio Dias 

2 de abril a 4 de junho de 2016 

 

Dan Graham 

De setembro a novembro de 2016 

 

Vik Muniz 

De 3 de setembro a 5 de novembro de 2016 

 

Daniel Buren 

De 12 de novembro de 2016 a 4 de fevereiro de 2017 

 

Galeria Nara Roesler Rio de Janeiro 

 

Milton Machado 

De 14 de abril a 14 de maio de 2016 

 

Paulo Bruscky 

De 20 de maio a 30 de julho de 2016 

 

Cao Guimaraes 

De 6 de agosto a 26 de setembro de 2016 

 

 

sobre a galeria 

A Galeria Nara Roesler, uma das principais galerias de arte 

contemporânea brasileiras, representa artistas influentes 

da década de 1960, além de renomados artistas em 

atividade que dialogam com as tendências inauguradas 

por essas figuras históricas. Fundada em 1989 por Nara 

Roesler, e dirigida em parceria com seus filhos Alexandre 

e Daniel Roesler, a galeria fomenta a inovação curatorial 

consistentemente há vinte e cinco anos, sempre 

mantendo os mais altos padrões de qualidade em suas 

produções artísticas. Para tanto, desenvolveu um 

programa de exposições seleto e rigoroso, criado em 

estreita colaboração com seus artistas; implantou e 

manteve o programa Roesler Hotel: uma plataforma para 
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projetos curatoriais; e forneceu apoio contínuo a artistas 

além do espaço da galeria, trabalhando em parceria com 

instituições e curadores para apresentar iniciativas 

inovadoras e projetos empolgantes em exposições 

externas. Com um rol de artistas inovadores – como 

Abraham Palatnik, Antonio Dias, Hélio Oiticica, Paulo 

Bruscky e Tomie Ohtake – e uma nova geração liderada 

por Artur Lescher, Carlito Carvalhosa, Lucia Koch, Marcos 

Chaves, Melanie Smith e Virginia de Medeiros, a galeria 

mantém seu compromisso de preservar o legado de 

figuras históricas e incentivar a prática de artistas 

iniciantes e consagrados nos âmbitos local e 

internacional. Além de duplicar seu espaço expositivo em 

São Paulo em 2012, em 2014, a galeria abriu sua nova filial 

no Rio de Janeiro, cumprindo sua missão de participar do 

mundo das artes de forma ativa e influente. 

 


