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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 ZÉ CARLOS GARCIA, entre outros trabalhos. Na próxima semana, 

apresentamos trabalhos inéditos do artista ISMAEL MONTICELLI.

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.



Zé Carlos Garcia

Nesta nova série do artista Zé Carlos Garcia, foram 

concebidos pequenos objetos a partir do seu 

universo de pesquisa, que compreende o uso de 

fragmentos de mobiliários e materiais de origem 

natural, como crinas e penas. Algumas dessas peças 

também manifestam o gesto escultórico do artista. Os 

objetos funcionam tanto de forma autônoma quanto 

associados a outros em um conjunto, compondo uma 

paisagem nova e complexa, que remete a um 

colecionismo muito além de um mero "gabinete de 

curiosidades". Completam essa apresentação, Língua 

nº 3, que também faz parte de uma nova série do 

artista, além de outros objetos independentes 

produzidos recentemente ou em períodos anteriores. 

Fotos dos trabalhos: Rafael Salim



Zé Carlos Garcia 

Sem Título, 2020

Madeira e crina de cavalo

115 x 20 x 15 cm

Edição: única

R$  2.000,00 



Zé Carlos Garcia 

Sem Título, 2020

Madeira e bico de pena

70 x 19 x 16 cm

Edição: única

R$  1.200,00 



Zé Carlos Garcia 

Sem Título, 2020

Madeira e crina de cavalo

115 x 25 x 0.8 cm

Edição: única

R$  2.000,00 



Zé Carlos Garcia 

Sem Título, 2020

Madeira e crina de cavalo

85 x 31 x 0.4 cm

Edição: única

R$  1.300,00 



Zé Carlos Garcia 

Sem Título, 2020 

Madeira e crina de cavalo

87 x 10 x 0.4 cm

Edição: única

R$  900.00 



Trabalhos adicionais



Zé Carlos Garcia 

Língua nº 3 (série), 2019 -2020

Madeira e crina de cavalo 

90 x 0.6 x 18 cm

Edição: única

R$ 1.600,00 



Zé Carlos Garcia 

Fruta, 2019  

Madeira 

55 x 16 x 17 cm

Edição: única

R$ 1.800,00 



Zé Carlos Garcia 

Prumo, 2014  

Madeira torneada

65 x 0.9 cm

Edição: 6 + 1 PA

R$ 1.300,00 



Zé Carlos Garcia 

Sem Título, 2020  

Madeira e pena

40 x 15 x 15 cm

Edição: única

R$ 800,00 



Z

A sua prática artística está centrada na investigação do corpo como peça central - seja animal, humano ou escultural - e na 

experiência como ação voluntária que altera a paisagem, passando por constante mudança morfológica, também através da 

adição de novos elementos. O simbolismo dos discursos de poder que marcam a construção da história da humanidade 

também está presente na pesquisa do artista, que se dedica a criar a partir de corpos existentes, às vezes mortos, estáticos, 

encontrados, naturais ou artificiais, para gerar objetos - “seres” - sob o signo da escultura. Peças e fragmentos de móveis 

antigos associados a penas, plumas de carnaval e crinas de cavalo são organizados para criar híbridos com poder estético e 

alegórico, assim como marcos de conquista e de narrativas territoriais servem para construir um ideário de eternidade e a 

perda do poder como traço de ruína e efemeridade.

Nos últimos anos, Zé Carlos Garcia tem participado de inúmeras exposições no Brasil e no exterior. Entre as suas exposições 

individuais mais recentes, destacamos: Torto, curadoria de Paula Borghi, Cassia Bomeny Galeria, Rio de Janeiro (2018) e Do 

pó ao pó, curadoria de Isabel Portella, Galeria do Lago, Museu da República, Rio de Janeiro (2017). Entre as exposições 

coletivas, destaque para: Busan Biennale (Busan, South Korea, 2018); Cavalo come Rei (Fondazione Prada, Milão, Itália, 2018 

- em colaboração com a artista Laura Lima); A Room and a Half (Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Varsóvia, 

Polônia), entre outras. Seus trabalhos fazem parte de importantes coleções no Brasil, como a coleção da Fundação Marcos 

Amaro, em Itu, São Paulo.

É CARLOS GARCIA (Aracaju, SE, 1973 – vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ) estudou 

Escultura na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRJ) e 

também frequentou diversos cursos livres na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, também 

no Rio de Janeiro.
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