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Para o segundo ciclo do programa - ARTE + CARE #2 - a iniciativa 
que escolhemos apoiar é “JUNTOS CONTRA COVID-19”, 
coordenada pela ONG carioca MOVE RIO, em parceria com outras 
organizações, no auxílio a moradores de diferentes comunidades 
do Rio de Janeiro que não têm recursos e precisam ficar em casa 
nesse período de isolamento social. A ação se dá por meio da 
arrecadação de doações em dinheiro e distribuição de cestas com 
alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e materiais de 
limpeza. Mais informações: www.juntoscontracovid.com.br

https://www.juntoscontracovid.com.br/


ARTE+CARE é um projeto desenvolvido pela PORTAS VILASECA 
GALERIA que tem o objetivo de fomentar a produção artística e sua 
comercialização colaborativa em um período de intensas 
transformações no cenário socioeconômico mundial.

O impacto nos fluxos produtivos dos sistemas das artes é enorme e 
captar as mudanças já em curso é uma missão complexa e 
desafiadora. É urgente que voltemos nossa atenção para esses 
setores, considerando seu impacto e importância na economia e na 
sociedade como um todo.

Neste contexto, a PORTAS VILASECA GALERIA tem refletido não só 
sobre as melhores estratégias para aperfeiçoar a dinâmica de sua 
atuação, seja a partir de novas ações de relacionamento com o 
público e de divulgação dos trabalhos de seus artistas 
representados, mas também através da ativação de um movimento 
colaborativo de estímulo e fortalecimento de outros agentes e 
organizações.

À vista disso, ARTE+CARE surge como um programa para apoiar 
nossos artistas representados e, ao mesmo tempo, ajudar pessoas, 
organizações e iniciativas de cuidado e proteção àqueles mais 
atingidos durante esses tempos incertos: artistas e outros 
trabalhadores da cultura que enfrentam dificuldades econômicas, 
crianças e comunidades vulneráveis.

Todo sábado, vamos disponibilizar nas nossas redes sociais e em nosso 
perfil no Artsy séries de trabalhos inéditos e com preços acessíveis 
(entre R$ 900,00 e R$ 2000,00 cada), desenvolvidas exclusivamente 
para o programa ARTE+CARE por um artista representado pela PORTAS 
VILASECA GALERIA. Ao mesmo tempo, uma parte do valor 
comercializado será destinada mensalmente a ações e projetos 
relevantes de interesse público nos campos da cultura, da saúde e da 
atenção básica. Nossos artistas irão desenvolver suas obras a partir de 
materiais disponíveis em seus ateliês durante esses tempos de 
isolamento social. Neste PDF, compartilhamos uma série inédita da 

artista CAROLINA MARTINEZ. Na próxima semana, iniciamos o 3º ciclo 
do programa, com novos trabalhos do artista FELIPE SEIXAS.

Para o segundo ciclo do programa - ARTE + CARE #2 - a iniciativa que 
escolhemos apoiar é “JUNTOS CONTRA COVID-19”, coordenada pela 
ONG carioca MOVE RIO, em parceria com outras organizações, no 
auxílio a moradores de diferentes comunidades do Rio de Janeiro que 
não têm recursos e precisam ficar em casa nesse período de isolamento 
social. A ação se dá por meio da arrecadação de doações em dinheiro e 
distribuição de cestas com alimentos não perecíveis, itens de higiene 
pessoal e materiais de limpeza. 

Ficam assim distribuídos os valores arrecadados com cada venda: 50% 
para o artista proponente, 35% para a galeria e 15% para a 
ação/iniciativa do mês.



Há dois meses, a artista Carolina Martinez selecionou alguns materiais disponíveis no seu 

ateliê no Rio de Janeiro e isolou-se na serra, nos arredores da cidade. Neste período de 

distanciamento social, nasceu a série Refúgios, que conserva escolhas com relação aos 

suportes, em coerência com a sua trajetória artística. Desta vez, Martinez utiliza o cedro, a 

partir de resquícios provenientes de uma construção. Estes pedaços de madeira maciça seriam 

inicialmente empregados na composição de rodapés de uma casa. Porém, antes de serem 

descartados e promovidos a lenha, foram adotados como suporte para o seu trabalho. Em 

seguida, foram cortados, lixados e finalmente pintados. Essa nova série reflete uma das faces 

do isolamento da artista, em que podemos observar a transformação dos seus sentimentos de 

limitação em matéria. Além disso, existe a tentativa de trabalhar com o que é possível, em 

harmonia com a natureza, com o refugo, o refúgio.



Carolina Martinez
Refúgio #1, 2020
Da série “Refúgios”
Acrílica sobre madeira
Edição: única
9,5 x 9,5 x 2 cm 
R$ 900,00
vendido



Carolina Martinez
Refúgio #2, 2020
Da série “Refúgios”
Acrílica sobre madeira
Edição: única
9,5 x 9,5 x 2 cm 
R$ 900,00
vendido



Carolina Martinez
Refúgio #3, 2020
Da série “Refúgios”
Acrílica sobre madeira
Edição: única
9,5 x 9,5 x 2 cm 
R$ 900,00
vendido



Carolina Martinez
Refúgio #4, 2020
Da série “Refúgios”
Acrílica sobre madeira
Edição: única
9,5 x 9,5 x 2 cm 
R$ 900,00
vendido



Carolina Martinez
Refúgio #5, 2020
Da série “Refúgios”
Acrílica sobre madeira
Edição: única
9,5 x 9,5 x 2 cm 
R$ 900,00
vendido



Carolina Martinez
Refúgio #6, 2020
Da série “Refúgios”
Acrílica sobre madeira
Edição: única
9,5 x 9,5 x 2 cm 
R$ 900,00
vendido



Fotos das obras: Demian Jacob



CAROLINA MARTINEZ nasceu em 1985 no Rio de Janeiro, onde vive e trabalha. É formada em 

Arquitetura e Urbanismo com pós-graduação em História da Arte e Arquitetura no Brasil pela 

PUC-RJ. Também frequentou diversos cursos livres na Escola de Artes Visuais do Parque Lage - RJ. 

No percurso de seu processo criativo, investiga espaços arquitetônicos e superfícies urbanas. Em 

sua produção artística, emerge o olhar do espectador em direção a espaços vazios, aparentemente 

desabitados. Com isso, perspectivas invisíveis são reveladas, como a passagem do tempo e a luz, por 

meio de pinturas, colagens, assemblages e instalações site-specific.

Martinez tem participado de inúmeras exposições coletivas nos últimos anos, com destaque para: AAA – Antologia de Arte e 

Arquitetura, curadoria de Sol Camacho, Galpão Fortes D’Aloia e Gabriel, São Paulo, Brasil (2020);  MOLT BÉ!, curadoria de 

Raphael Fonseca, Portas Vilaseca Galeria, Rio de Janeiro (2018) e Aproximações, curadoria de Zalinda Cartaxo, Galeria Celma 

Albuquerque, Belo Horizonte, MG, Brasil (2017). Dentre as suas exposições individuais mais recentes, destacamos: Odeón, 

curadoria de Jaime Portas Vilaseca, Espacio Odeón, Bogotá, Colômbia (2017); Programa Solo SP-Arte, curadoria de Luiza 

Teixeira de Freitas, Pavilhão Ciccillo Matarazzo, São Paulo, Brasil (2016) e Aquilo que não conseguia ver, curadoria de Ivair 

Reinaldim, na Portas Vilaseca Galeria, Rio de Janeiro, Brasil (2015). Em 2015, a artista participou de uma residência artística 

na Residency Unlimited, em Nova York (EUA). Em 2010, recebeu o Prêmio Garimpo, promovido pela Revista DasArtes Brasil, e 

também foi premiada no 35º Salão de Arte Contemporânea de Ribeirão Preto – SARP, Ribeirão Preto, SP, Brasil.
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Botafogo   2220-020
Rio de Janeiro  RJ   Brasil
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www.artsy.net/portas-vilaseca-galeria 
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