
Artistas Confirmados:
serie /100.

Mulambö
Gabriela Machado
Caroline Valansi
Renan Cepeda
Lia Chaia
Anna Costa e Silva
Denilson Baniwa
Gabriel Giucci
Lyz Parayzo

O programa é destinado para pessoas que estão interessadas em co-
meçar coleções ou comprar obras com valor mais acessível. O projeto 
será integrado por múltiplos de 12 artistas, desvendados em período 
mensal, com uma mistura de nomes emergentes e estabelecidos. Al-
guns participantes são Gabriela Machado, Lyz Parayzo, Mulambö, Ca-
roline Valansi, Renan Cepeda, Lia Chaia, Anna Costa e Silva, Denilson 
Baniwa, entre outros. 
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O programa dos Jovens Colecio-
nadores foi construído como uma 
forma de apoio ao cronograma de 
exposições e educativo da Galeria 
Aymoré. O projeto possibilitará 
a ampliação do nosso leque ex-
positivo, a produção de material 
didático e instrumentos de acessi-
bilidade e a abertura de bolsas de 
estudos nos cursos dados por nós 
e nossos parceiros.
As obras, selecionadas por cura-
dores renomados nas áreas de 
gravura e fotografia, são produz-
idas em tiragens limitadas de 
100 exemplares.

Sobre Nós. Desde sua abertura, em 2016, a Galeria 
Aymoré é um espaço dedicado às diversas atividades dentro 
do grande escopo da arte contemporânea. Com um foco na 
produção artística brasileira, a galeria se firma através de 
parcerias com diferentes grupos e institutos para criar a pro-
gramação expositiva e educativa. Dessa forma, criamos um 
ambiente em que possamos continuar construindo diálogos 
com grupos diversos como a Escola Sem Sítio, a revista Caju 
e o Arte Clube Jacaranda.
Tendo em vista os novos desafios que se apresentam no 
horizonte do campo cultural, nós, da Galeria Aymoré, repen-
samos nossas práticas de trabalho e existência de modo a 
continuar prosseguindo com nosso calendário de atividades. 
Como maneira de prosseguir no fomento de um ambiente 
propício ao debate artístico e à experimentação, elabora-
mos um projeto de apoio ao nosso espaço. Ele consiste em 
aproximar apoiadores com interesses distintos, reunidos 
com um objetivo único: manter o circuito de arte carioca 
em movimento.
Por meio desta ação, objetivamos não apenas manter o 
nosso espaço em funcionamento, ampliando os recursos 
para as exposições e xs artistas que recebemos, como tam-
bém reverter nossos fundos entre as parcerias que permitem 
nossa existência. Junto à Escola Sem Sítio, à Revista Caju 
e ao Jacarandá, pretendemos construir um ambiente inte-
grado que priorize um programa educativo de excelência, a 
possibilidade de um trabalho conjunto entre instituição e 
artistas que possibilite o exercício da prática experimental e 
a fortificação do circuito carioca. Contamos com o seu apoio 
para a fortificação deste projeto.

Programa 
Jovens Colecionadores

  + 55 21 98635-9454
   galeria@galeriaaymore.com
   www.galeriaaymore.com
Valor total investimento: 
R$6.000,00 à vista ou
12 parcelas R$500,00


