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Neste terceiro ciclo do programa - ARTE+CARE #3 - a iniciativa que vamos 

apoiar é a campanha “Maré diz NÃO ao Coronavírus”, uma ação da ONG 

Redes da Maré voltada para a população das 16 comunidades da Maré, no 

Rio de Janeiro, e que busca enfrentar a crise humanitária provocada pela 

pandemia. O objetivo da campanha é alcançar doações de itens materiais 

e de recursos financeiros para a realização das seguintes frentes:

● Segurança alimentar

● Atendimento à população em situação de rua

● Geração de renda para mulheres

● Cuidados e prevenção de saúde

● Produção e difusão de informações e conteúdos seguros

● Apoio a artistas e grupos culturais locais



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 do 
artista FELIPE SEIXAS. Na próxima semana, apresentamos novos 

trabalhos do artista RAFAEL PAGATINI.

Para o terceiro ciclo do programa - ARTE+CARE #3 - a iniciativa que 
vamos apoiar é a campanha “MARÉ DIZ NÃO AO CORONAVÍRUS”, uma 
iniciativa da ONG “REDES DA MARÉ” voltada para a população das 16 
comunidades da Maré, no Rio de Janeiro, e que busca enfrentar a crise 
humanitária provocada pela pandemia. O objetivo da campanha é 
alcançar doações de itens materiais e de recursos financeiros para a 
realização das seguintes frentes: segurança alimentar; atendimento à 
população em situação de rua; geração de renda para mulheres; 
cuidados e prevenção de saúde; produção e difusão de informações e 
conteúdos seguros; e apoio a artistas e grupos culturais locais. Ficam 
assim distribuídos os valores arrecadados com cada venda: 50% para o 
artista proponente, 35% para a galeria e 15% para a iniciativa do mês.



.A prática artística de Felipe Seixas desenvolve-se a partir de uma 

discussão dos princípios matéricos da escultura, como peso, leveza, 

equilíbrio, e principalmente, a matéria empregada nas obras. Diferente 

da operação tradicional da escultura, do ato de esculpir propriamente, 

ou do uso de materiais historicamente tradicionais, como o metal ou o 

mármore por exemplo, os trabalhos de Felipe partem primeiramente do 

encontro de certos objetos e elementos existentes no mundo banal, no 

dia a dia, como o concreto, vergalhões, borrachas, entre outros 

materiais industriais e comerciais. (1).   

.Nesta nova série desenvolvida exclusivamente para o programa 

ARTE+CARE, a matéria, em combinação com outros elementos, ocupa 

novamente um papel dominante no desenvolvimento do trabalho do 

artista, o que possibilita uma percepção direta de suas propriedades..

(1) Segundo Douglas de Freitas em “Sobre esculpir a ruína do 

mundo”, ensaio crítico apresentado na exposição individual de 

Felipe Seixas na Zipper Galeria, em São Paulo (2019).  
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Sem título, 2020

Concreto, pigmento e placa cimentícia

17 x 23 x 2,5 cm

Edição: única

R$ 1.600

vendido



Fotos das obras: Demian Jacob
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FELIPE SEIXAS nasceu em São Bernardo do Campo (SP) em 1989. Vive e trabalha em São Paulo (SP). 

É formado em Comunicação Social, com habilitação em Design Digital, pela Universidade 

Anhanguera (SP). Na sua prática artística, Felipe investiga o contraste e a fricção entre o material e o 

imaterial; o palpável e o intocável; o físico e o virtual. Em suas obras, reúne a solidez de elementos 

como concreto, cimento, aço, carvão ou asfalto com a efemeridade presente em gráficos digitais, 

por meio do uso da luz em dispositivos eletrônicos, estabelecendo diálogos entre novas tecnologias 

e o ambiente construído.

Felipe Seixas tem participado de inúmeras exposições coletivas nos últimos anos, entre elas: 250º Summer Exhibition – Art Made 

Now, Royal Academy of Arts, Londres, Inglaterra (2018); Salon de Videoarte Joven Latinoamericano, Espacio a2, Lima, Peru 

(2018); Hagase la Luz, Fundación ArtNexus, Bogotá – Colômbia (2017); XIX Bienal Internacional de Arte de Cerveira, Portugal 

(2017); 2ª Bienal Caixa de Novos Artistas, Caixa Cultural São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, Brasil (2017); 28° Mostra de Arte da 

Juventude, SESC Ribeirão Preto, SP, Brasil (2017). Entre as suas exposições individuais mais recentes, destacamos: Felipe Seixas, 

curadoria de Douglas de Freitas (2019) e (I)matérico presente, curadoria de Nathalia Lavigne (2017), ambas na Zipper Galeria, 

São Paulo, Brasil. Em 2017, foi premiado por sua participação na 28° Mostra de Arte da Juventude Sesc Ribeirão Preto, e em 

2015 recebeu menções honrosas no 5° Salão de Arte Contemporânea de Guarulhos e 22° Salão de Artes Plásticas de Praia 

Grande. Suas obras fazem parte de coleções em acervos públicos na Fundação Bienal de Cerveira, Portugal e no Palácio das 

Artes, Praia Grande, SP, Brasil. Mais informações em: www.felipeseixas.com 

http://www.felipeseixas.com
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