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No quarto ciclo do programa - ARTE+CARE #4 - vamos apoiar o 

projeto “Lanchonete <> Lanchonete”, um trabalho coletivo 

mobilizado pela artista Thelma Vilas Boas que se desenvolve no 

território ancestral conhecido como Pequena África, na região 

central da cidade do Rio de Janeiro. O projeto funciona como 

uma cooperativa / escola de saberes / cozinha comunitária e 

política. Desde 2016, vem promovendo e fortalecendo processos 

de aprendizado coletivo, de troca e de escuta entre os seus 

interlocutores e articuladores: crianças, jovens, adultos, artistas, 

trabalhadores, professores, pesquisadores, vizinhos, amigos e 

demais parceiros, todos juntos nos propósitos de bem-estar 

social e vivência de potencialidades. O projeto atende 

atualmente uma rede de 56 crianças que vivem nos bairros da 

Saúde, Gamboa e Santo Cristo.





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 “Cartografias 
Covidianas”, série inédita da artista CLAUDIA HERSZ. Na próxima 
semana, iniciamos o quinto e último ciclo do programa com um novo 
grupo de artistas e uma nova iniciativa beneficiada.

Para o 4º ciclo do programa - ARTE+CARE #4 - vamos apoiar o projeto 
“Lanchonete <> Lanchonete”, um trabalho coletivo que se desenvolve no 
território ancestral conhecido como Pequena África, no centro do Rio 
de Janeiro. O projeto funciona como uma cooperativa / escola de 
saberes / cozinha comunitária e política. Desde 2016, vem promovendo 
e fortalecendo processos de aprendizado coletivo, de troca e de escuta 
entre os seus interlocutores e articuladores, todos juntos nos 
propósitos de bem-estar social e vivência de potencialidades. 

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.





Cartografias Covidianas, 2020
Claudia Hersz

Partindo da experiência (agora comum) de higienizar suas 

compras, Claudia Hersz percebeu a interação dos borrifos de 

álcool 70% sobre notas fiscais, e, conduzida por esta 

materialidade histórica, nasce a série Cartografias Covidianas - 

em que Américas, Brasis e planisférios se abraçam, se aninham e 

se relacionam de forma orgânica, como pessoas.

O rápido apagamento do material orientou uma busca por outros 

suportes para a sobrevivência dessas imagens. Interferindo com 

tinta de retoque fotográfico sobre cada impressão cromogênica, 

são reforçados e/ou gerados novos sentidos, calcados na 

singularidade de cada nova imagem; cada qual, uma obra única.

Hersz acrescenta, assim, novas camadas nesse palimpsesto, 

criando uma crônica visual em que ainda sobrevivem - do material 

original - desde a descrição da banalidade das compras cotidianas 

à frase "Emitida sob Contingenciamento", praticamente uma 

definição da vida na.Era Covidiana.





Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 01, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

30,5 x 30,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)



Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 02, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

30,5 x 30,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)



Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 03, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

30,5 x 30,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)



Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 04, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

30,5 x 30,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)



Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 05, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

30,5 x 30,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)





Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 06, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

30,5 x 30,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)



Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 07, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

30,5 x 30,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)



Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 08, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

30,5 x 30,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)



Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 09, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

30,5 x 30,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)



Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 10, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

30,5 x 30,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)



Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 11, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

30,5 x 30,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)



Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 12, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

30,5 x 30,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)



Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 13, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

30,5 x 30,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)





Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 14, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

35 x 28,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)



Claudia Hersz

Cartografia Covidiana nº 15, 2020 

Tinta de retoque sobre impressão cromogênica

35 x 28,5 cm 

Edição: única

R$ 1.600,00 (com moldura)



Nos últimos anos, Hersz tem participado de inúmeras exposições coletivas, 

entre as quais destacamos: GRAU 360, curadoria de  Isabel Portella e Martha 

Niklaus, Museu da República, Rio de Janeiro, Brasil (2019); Mulheres na 

Coleção MAR, curadoria coletiva das colaboradoras do museu, Museu de Arte 

do Rio – MAR, Rio de Janeiro, Brasil (2018); MOLT BÉ!, curadoria de Raphael 

Fonseca, Portas Vilaseca Galeria, Rio de Janeiro, Brasil (2018); Aquilo que nos 

Une, curadoria de Isabel Portella, Caixa Cultural, São Paulo, Brasil (2016); 

Contextos Contemporâneos, curadoria de Ricardo Resende, Museu Bispo do 

Rosário Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, Brasil (2015); Convite à Viagem 

– Rumos Itaú Cultural Artes Visuais 2011/2013, curadoria de Agnaldo Farias, 

Paço Imperial, Rio de Janeiro, Brasil (2013), entre outras. 

Na sua trajetória, recebeu os seguintes prêmios: Prêmio Aquisição, Coleção 

da Cidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil (2012); Prêmio Aquisição, 17º 

Salão de Pequenos Formatos – UNAMA, Belém, PA, Brasil (2011); Prêmio 

Interferências Urbanas, Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil (2008); 

Prêmio Chave Mestra, União Nacional dos Economiários – UNEI, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil (2007); VIII Salón Internacional de Arte Digital, Havana, 

Cuba (2006); X Salão da Bahia, Salvador, BA, Brasil (2003) e 1º Salão de Arte 

Contemporânea de São José dos Campos, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, 

São José dos Campos, SP, Brasil (2002). Suas obras estão presentes em 

importantes coleções institucionais no Brasil e América Latina, entre elas: 

Museu de Arte do Rio – MAR, Rio de Janeiro, Brasil; Arte Al Límite, Santiago 

do Chile, Chile; Coleção Gilberto Chateaubriand/Museu de Arte Moderna – 

MAM, Rio de Janeiro, Brasil; Pinacoteca Municipal, São Paulo, Brasil; 

Universidade da Amazônia – UNAMA, Belém, PA, Brasil.

O olhar inquieto de Hersz está sempre disposto a explorar, colecionar e combinar 

referências derivadas da história da arte e da cultura. Ao remixar essas 

referências, tal qual uma DJ visual, a artista lança luz sobre questões como 

falsificação, fetichização e autoridade, além de engendrar um universo bastante 

particular por meio de peças como objetos em miniatura, assemblages, desenhos e 

pinturas em tapeçarias ou em porcelana.

Entre as suas exposições individuais mais importantes, destaque para: É Débito ou 

Crédito?, curadoria de Ivair Reinaldim, Portas Vilaseca Galeria, Rio de Janeiro, 

Brasil (2017); A Minha Coleção, curadoria da artista, Projeto Cofre, Casa 

França-Brasil, Rio de Janeiro, Brasil (2017); Cosmopolita, curadoria de Fernanda 

Lopes, Galeria do Instituto Brasil–Estados Unidos/IBEU, Rio de Janeiro, Brasil 

(2014); Ao Modo Quase Clássico, curadoria de Marcelo Campos, Portas Vilaseca 

Galeria, Rio de Janeiro, Brasil (2013); KHAZA, curadoria de Moacir dos Anjos e Ana 

Maria Tavares, Centro Cultural São Paulo – CCSP, São Paulo, Brasil (2013); Toys é 

Nóis, curadoria de Isabel Portella, Centro Cultural da Justiça Federal – CCJF, Rio de 

Janeiro, Brasil (2013). 

CLAUDIA HERSZ nasceu em 1960 no Rio de Janeiro (RJ), 

onde vive e trabalha. É formada em Arquitetura e 

Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, estudou 

Arte e Crítica com Anna Bella Geiger e Fernando 

Cocchiarale. Também frequentou cursos livres e workshops 

de importantes artistas brasileiros, como Nelson Leirner, 

Rosângela Rennó, Carmela Gross e Vik Muniz. 



+55 21 2264 5965
www.portasvilaseca.com.br
galeria@portasvilaseca.com.br

Rua Dona Mariana, 137 casa 2
Botafogo   22280-020
Rio de Janeiro  RJ   Brasil

Jaime Portas Vilaseca
Diretor
+ 55 21 99926 3899
jaime@portasvilaseca.com.br

Manuela Parrino
Marketing e Vendas
+55 21 98819 8906
manuela@portasvilaseca.com.br

Frederico Pellachin
Produção e Comunicação Institucional
+55 21 98336 1984
fredericopellachin@portasvilaseca.com.br

www.artsy.net/portas-vilaseca-galeria 
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