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No quinto ciclo do programa - ARTE+CARE #5 - vamos apoiar a campanha 

#IPNRESISTE do Instituto Pretos Novos (IPN). 

Localizado na Rua Pedro Ernesto, no bairro da Gamboa, região central da 

cidade do Rio de Janeiro, o IPN tem como missão estimular e promover a 

construção de memórias referentes à cultura africana e afro-brasileira, além de 

fomentar a reflexão sobre a escravidão e a igualdade racial no Brasil. É 

responsável pela gestão do Sítio Arqueológico Cemitério dos Pretos Novos e do 

Memorial dos Pretos Novos. A sede do IPN dispõe de uma biblioteca 

especializada, além de uma galeria de arte contemporânea. São oferecidos 

diversos cursos e oficinas voltados tanto para professores quanto para 

moradores da região e ao público em geral. 

#IPNRESISTE é uma campanha de sustentabilidade que visa preservar o pleno 

funcionamento e a manutenção de um espaço histórico-cultural  que, 

atualmente, não possui patrocinadores nem apoiadores governamentais ou 

institucionais. Neste meio tempo, vem mantendo suas portas abertas graças ao 

empenho de uma equipe de profissionais voluntários e das doações dos 

amigos e visitantes.



Exposição permanente no Museu Memorial dos Pretos Novos, onde está 
localizado o Sítio Arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, eixo central 

do debate sobre a memória da escravidão no Brasil.

Merced  Guimarães, presidente e fundadora do IPN em frente à sede da 
instituição, na Rua Pedro Ernesto, no bairro da Gamboa, Rio de Janeiro.

+55 21 2516 7089
+55 21 97015 3267 (Whatsapp)
+55 21 96465 9983 (Whatsapp)
www.pretosnovos.com.br
pretosnovos@pretosnovos.com.br

Rua Pedro Ernesto, 32
Gamboa - Rio de Janeiro, RJ, Brasil

mailto:pretosnovos@pretosnovos.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 “Atendendo a pedidos”, série inédita de pinturas da 
artista JULIA DEBASSE. Na próxima semana, é a vez do artista RAFAEL 
BARON participar com novos trabalhos.

Para o 5º ciclo do programa - ARTE+CARE #5 - vamos apoiar a campanha 
#IPNRESISTE, que visa preservar a sustentabilidade do Instituto de 
Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN), atualmente sem patrocinadores, 
nem apoiadores governamentais ou institucionais. Localizado no bairro da 
Gamboa, região central do  Rio de Janeiro, o IPN tem como missão 
estimular e promover a construção de memórias referentes à cultura 
africana e afro-brasileira, além de fomentar a reflexão sobre a escravidão 
e a igualdade racial no Brasil.

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.





Atendendo a pedidos, 2020
Julia Debasse

Na série Atendendo a pedidos, Julia Debasse cria pequenas pinturas 

a partir da pergunta "O que você quer que eu pinte?", proposta através 

do Instagram. 

Os pedidos de diversas pessoas - desconhecidos, amigos e familiares - 

foram executados e depois agrupados de acordo com possibilidades 

narrativas que a artista enxergava nos grupos. 

Essa prática de concretizar as imagens propostas por desconhecidos 

carrega em si uma tentativa de se desvencilhar de uma parte do 

trabalho criativo, enquanto enfrenta o desafio de tornar a imagem 

dos outros sua; uma experiência similar à da fruição, em que o 

público tenta se apropriar da imagem criada pelo artista.



Julia Debasse

Dolores sings the blues, 2020
Acrílica sobre papelão
35 x 34 cm
Edição: única

R$ 2.000,00 



Julia Debasse

Luta e Fuga, 2020
Acrílica sobre papelão
35 x 35,5 cm
Edição: única

R$ 2.000,00 



Julia Debasse

Teoria da Conspiração, 2020
Acrílica sobre papelão
35 x 38 cm
Edição: única

R$ 2.000,00 



Julia Debasse

Fauna Fantástica das Brancas Dunas, 2020
Acrílica sobre papelão
34 x 32 cm
Edição: única

R$ 2.000,00 



Julia Debasse

You’ve Got a Friend in Me, 2020
Acrílica sobre papelão
42 x 33,5 cm
Edição: única

R$ 2.000,00 



Julia Debasse

Sorria para o falcão, Nicole, 2020
Acrílica sobre papelão
23,5 x 33,5 cm
Edição: única

R$ 2.000,00 



Nascida em 1985 no Rio de Janeiro, RJ, JULIA DEBASSE vive e trabalha em Fortaleza, CE, Brasil. 

Estudou pintura por quatro anos com João Magalhães e Walter Goldfarb na Escola de Artes Visuais do 

Parque Lage - EAV (RJ). Em 2007, foi uma dos 30 artistas jovens selecionados para participar de uma 

série de palestras, cursos e workshops ministrados por vários artistas e críticos latino-americanos 

como Humberto Veléz, Vik Muniz, Cildo Meirelles, Tonel, Los Carpinteiros, Luis Camnitzer, Fernando 

Cocchiarale, André Parente, entre outros.

Em seus trabalhos, Julia explora narrativas que combinam referências à "baixa" e à "alta cultura”. Por meio da pintura e do 

desenho, a artista busca eliminar os espaços supostamente existentes entre essas esferas.

A artista tem participado de inúmeras exposições coletivas nos últimos anos, entre as quais destacamos: Unifor Plástica XX – 

curadoria de Denise Mattar, Centro Cultural Unifor, Fortaleza, CE (2019); Mulher, Vírgula - curadoria de Cecília Bedê, Centro 

Cultural Dragão do Mar, Fortaleza, CE (2018); A luz que vela o corpo é a mesma que revela a tela - curadoria de Bruno Miguel, 

Caixa Cultural, Rio de Janeiro, RJ (2017) ; Ficções - curadoria de Daniela Name, Caixa Cultural, Rio de Janeiro, RJ (2015), e 

Figura Humana, curadoria de Raphael Fonseca, Caixa Cultural, Rio de Janeiro, RJ (2014). Entre as suas exposições individuais 

mais recentes, destaque para: Altar, Artur Fidalgo Galeria, Rio de Janeiro, RJ (2019); Vila dos Mistérios – Projeto Technô, 

curadoria de Alberto Saraiva, Oi Futuro Flamengo, Rio de Janeiro, RJ (2016); Ao Meu Prezado Predador, curadoria de Marcos 

Chaves, Artur Fidalgo Galeria, Rio de Janeiro, RJ (2014). Em 2016, Julia foi convidada a participar da segunda edição do 

projeto Art’Oasis, com curadoria de Giancarlo Neri, na cidade de Petrosino, Sicília (Itália), onde pintou um mural de 21 x 4,5 m.



+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 
www.facebook.com/portasvilaseca
Instagram: @portasvilaseca
Twitter: @portasvilaseca
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