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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 “Still Keep Smiling”, série 
inédita do artista ISMAEL MONTICELLI. Na próxima semana, iniciamos o 
4º ciclo do programa, com um novo grupo de artistas e uma nova 

iniciativa beneficiada.

Para o 3º ciclo do programa - ARTE+CARE #3 - a ação 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 artista Vera Chaves Barcellos [Porto Alegre, 1938], 
durante a década de 1970, retratou amigos e a si 
própria com uma pequena placa de identificação, 
similar à usada para registrar a data em fotografias de 
passaporte ou registros penitenciários, com a 
inscrição “Keep Smiling” [continue sorrindo]. Ao olhar 
para a série de retratos, fica difícil não a interpretar 
como uma alusão irônica ao ambiente político do 
Brasil, de vigilância constante, quando a ditadura 
militar fazia sangrenta repressão à oposição. Vera, 
entretanto, esclarece que o caráter político não estava 
em seu horizonte criativo: “Minha intenção foi realizar 
um trabalho divertido”, declara a artista. 

Ao propor uma releitura desse trabalho, 
diretamente relacionada ao contexto atual, o 
artista Ismael Monticelli produziu uma série de 
máscaras modeladoras de sorrisos para selfies.

Vera Chaves Barcellos Keep Smiling, 1977



Still Keep Smiling, 2020
Ismael Monticelli





Ismael Monticelli
Still keep smiling, 2020
[a casa dos mortos]
Impressão 3D em PLA
16 cm (largura) x 21,5 cm (altura) x 1,8 (profundidade)
Edição: única
R$ 1.900 (em caixa customizada)



Ismael Monticelli
Still keep smiling, 2020
[a eterna repetição da derrota]
Impressão 3D em PLA
28 cm (largura) x 18 cm (altura) x 1,8 (profundidade)
Edição: única
R$ 1.900 (em caixa customizada)



Ismael Monticelli
Still keep smiling, 2020
[a velha toupeira segue cavando, mas ela é cega e não 
sabe de onde vem nem para onde vai]
Impressão 3D em PLA
39 cm (largura) x 33,5 cm (altura) x 1,8 (profundidade)
Edição: única
R$ 1.900 (em caixa customizada)



Ismael Monticelli
Still keep smiling, 2020
[as lições da história se tornaram misteriosas e inúteis]
Impressão 3D em PLA
29,5 cm (largura) x 33,5 cm (altura) x 1,8 (profundidade)
Edição: única
R$ 1.900 (em caixa customizada)



Ismael Monticelli
Still keep smiling, 2020
[condenados a viver no mundo como ele é]
Impressão 3D em PLA
37 cm (largura) x 36 cm (altura) x 1,8 (profundidade)
Edição: única
R$ 1.900 (em caixa customizada)



Ismael Monticelli
Still keep smiling, 2020
[é mais fácil imaginar o fim do mundo 
do que o fim do capitalismo]
Impressão 3D em PLA
32,5 cm (largura) x 35 cm (altura) x 1,8 (profundidade)
Edição: única
R$ 1.900 (em caixa customizada)



Ismael Monticelli
Still keep smiling, 2020
[naufrágio com espectador]
Impressão 3D em PLA
25 cm (largura) x 18 cm (altura) x 1,8 (profundidade)
Edição: única
R$ 1.900 (em caixa customizada)



Ismael Monticelli
Still keep smiling, 2020
[nem mesmo os mortos estarão 
a salvo do inimigo caso ele ganhe]
Impressão 3D em PLA
32 cm (largura) x 33 cm (altura) x 1,8 (profundidade)
Edição: única
R$ 1.900 (em caixa customizada)



Ismael Monticelli
Still keep smiling, 2020
[órfão espiritual exilado de um país que já não existe]
Impressão 3D em PLA
26 cm (largura) x 31 cm (altura) x 1,8 (profundidade)
Edição: única
R$ 1.900 (em caixa customizada)



Ismael Monticelli
Still keep smiling, 2020
[um amontoado de ruínas que cresce até o céu]
Impressão 3D em PLA
36,5 cm (largura) x 24,5 cm (altura) x 1,8 (profundidade)
Edição: única
R$ 1.900 (em caixa customizada)





ISMAEL MONTICELLI nasceu em 1987 em Porto Alegre (RS). Vive e trabalha entre Cachoeirinha (RS) e Rio de Janeiro 
(RJ). É Doutorando em Arte e Cultura Contemporânea / Processos Artísticos Contemporâneos pela Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro - UERJ. Mestre em Artes Visuais / Processos de Criação e Poéticas do Cotidiano pela Universidade 
Federal de Pelotas e Bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.

Seus trabalhos surgem a partir da observação sensível do entorno próximo (como da casa em que mora) ou de um contexto específico (como 
do museu que irá abrigar a sua exposição ou da feira de arte que apresentará seu trabalho). Por meio de profundas pesquisas que envolvem 
entrevistas, documentos históricos e diferentes materiais, suas obras desdobram-se em um tipo de ordenação racional – arranjo, disposição 
metódica ou organização. Ao empreender estas ações, o artista procura apresentar espaços, objetos, materiais e narrativas de outras formas, 
revelando o que deles não é percebido ou facilmente visto, tecendo outras relações entre aparência e realidade. Tais experimentações têm 
gerado proposições em diversas mídias, como objetos, instalações, fotografias e impressos, sem restrições a uma técnica ou categoria.

Entre as suas exposições individuais mais recentes, destaque para: Exercício de Futurologia - acompanhamento crítico de Clarissa Diniz, 
Temporada de Projeto do Paço das Artes, Museu da Imagem e do Som, São Paulo, SP (2018); Monumento - em parceria de Adriano e 
Fernando Guimarães, acompanhamento crítico de Daniela Name e Marília Panitz, Marquise - Entorno, Funarte, Brasília, DF (2017), Le Petit 
Musée - curadoria de Raphael Fonseca, Portas Vilaseca Galeria, Rio de Janeiro, RJ (2016), entre outras. Monticelli também tem participado 
de inúmeras exposições coletivas nos últimos anos, dentre as quais destacamos: Against Again: Art Under Attack in Brazil - curadoria de 
Nathalia Lavigne e Tatiane Schilaro, Anya and Andrew Shiva Gallery, Nova York, EUA (2020); Lost and found: imagining new worlds - curadoria 
de Raphael Fonseca, Institute of Contemporary Arts - LASALLE College of the Arts, Singapura (2019); Molt Bé! - curadoria de Raphael 
Fonseca, Portas Vilaseca Galeria, Rio de Janeiro, RJ (2018), entre outras. Dentre os prêmios mais importantes que já recebeu, destaque para: 
7º Prêmio Marcantônio Vilaça (2019); Bolsa Residência Artística para Artistas Sul Americanos, Programa “Coincidência” - Intercâmbios 
Culturais Suíça - América do Sul, Fundação Pro Helvetia, Suíça (2019); Prêmio Foco Bradesco ArtRio - Bolsa Residência e Prêmio Aquisição 
(2017); IX Prêmio Açorianos de Artes Plásticas - Destaque em escultura (2015) e Prêmio Funarte de Arte Contemporânea 2015 - Atos Visuais. 
Suas obras fazem parte de importantes coleções públicas e privadas, entre elas: Museu de Arte do Rio - Rio de Janeiro, RJ; Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do Sul - Porto Alegre, RS e Pinacoteca Aldo Locatelli - Porto Alegre, RS.
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