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OTO REIFSCHNEIDER É UM DOS PALESTRANTES DA I
FEIRA DE ARTE DE GOIÁS
! Patricia Finotti ! 28/09/2017 Sem Comentários

O escritor de arte, colecionador e pesquisador Oto Reifschneider é um dos palestrantes da I Feira de Arte de Goiás, a Fargo,
que será realizada na Vila Cultural Cora Coralina, entre os dias 20 e 22 de outubro. No encontro, Oto vai abordar temas
relacionados ao colecionismo, e, ao lado de outros palestrantes, levantará questões pertinentes as relações de valor da
obra de arte; abordará também questões técnicas do âmbito do mercado, relação de valorização de artistas e obras,
panorama brasileiro de investimento. Por último, trará questões do colecionismo amador, sem interferência das nuances do
mercado. (Palavra Comunicação)
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Primeira Feira de Arte de Goiás será
lançada no dia 30 de agosto
Com o objetivo de fomentar o
mercado em torno das artes visuais e,
dessa forma, fortalecer as relações
produtivas comerciais em torno do
segmento, será lançada no dia 30 de
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