


Artistas representados





Carolina Martinez

Na impossibilidade de estar, 2021
[ At the impossibility of being, 2021 ]
Acrílica sobre madeira
[ Acrílica sobre madeira ]
120 x 150 cm 
[ 47.2 x 59 in ]

Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1985

Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ, Brasil



CAROLINA MARTINEZ é formada em Arquitetura e 

Urbanismo com pós-graduação em História da Arte e 

Arquitetura no Brasil pela PUC-RJ. Também frequentou 

diversos cursos livres na Escola de Artes Visuais do Parque 

Lage - RJ. No percurso de seu processo criativo, investiga 

espaços arquitetônicos e superfícies urbanas. Em sua 

produção artística, emerge o olhar do espectador em 

direção a espaços vazios, aparentemente desabitados. 

Com isso, perspectivas invisíveis são reveladas, como a 

passagem do tempo e a luz, por meio de pinturas, 

colagens, assemblages e instalações site-specific. Dentre 

as suas exposições individuais mais recentes, destacamos: 

Odeón, curadoria de Jaime Portas Vilaseca, Espacio Odeón, 

Bogotá, Colômbia (2017); Programa Solo SP-Arte, curadoria 

de Luiza Teixeira de Freitas, Pavilhão Ciccillo Matarazzo, 

São Paulo, Brasil (2016) e Aquilo que não conseguia ver, 

curadoria de Ivair Reinaldim, na Portas Vilaseca Galeria, Rio 

de Janeiro, Brasil (2015). 

Martinez tem participado de inúmeras exposições coletivas 

nos últimos anos, com destaque para: AAA – Antologia de 

Arte e Arquitetura, curadoria de Sol Camacho, Galpão 

Fortes D’Aloia e Gabriel, São Paulo, Brasil (2020);  MOLT BÉ!, 

curadoria de Raphael Fonseca, Portas Vilaseca Galeria, Rio 

de Janeiro (2018) e Aproximações, curadoria de Zalinda 

Cartaxo, Galeria Celma Albuquerque, Belo Horizonte, MG, 

Brasil (2017). Em 2015, a artista participou de uma 

residência artística na Residency Unlimited, em Nova York 

(EUA). Em 2010, recebeu o Prêmio Garimpo, promovido 

pela Revista DasArtes Brasil, e também foi premiada no 35º 

Salão de Arte Contemporânea de Ribeirão Preto – SARP, 

Ribeirão Preto, SP, Brasil.



Claudia Hersz

Mao Florao (Série "Um Mao por dia"), 2015
[  Mao Florao (Series “One Mao per day”), 2015 ]
Porcelana, cerâmica, biscuit e verniz
[ Porcelain, ceramic, biscuit and varnish ]
33 x 13 x 13 cm  [  13 x 5.1 x 5.1 in ]
Edição: 3/3 [ Edition: 3/3 ]

1960, Rio de Janeiro, RJ

Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ



Série “1 Mao por dia”

Esta série emblemática refunda o mito do 

grande opressor, que é reduzido aqui ao 

formato de um bibelô. Convertidos em 

telas brancas, esses pequenos Maos 

podem ser qualquer coisa, compõem uma 

espécie de “não-projeto” da artista, um 

I-Ching proposto a partir dos materiais 

que encontra, um oráculo que - numa 

metáfora da vida - lida com a fluidez 

temporal e o inesperado da existência.



CLAUDIA HERSZ
Mao Kuzamado (Série "Um Mao por dia"), 2015
[  Mao Florao (Series “One Mao per day”), 2015 ]
Pintura sobre porcelana e plástico
[ Painting on porcelain and plastic ]
28 x 13 x 13 cm  [  11 x 5.1 x 5.1 in ]
Edição: 1/3 [ Edition: 1/3 ]





CLAUDIA HERSZ
Maogrittado (Série "Um Mao por dia"), 2021
[  Maogrittado (Series “One Mao per day”), 2021 ]
Pintura sobre porcelana, vidro, metal banhado em prata, 
tecido, tinta acrílica e areia
[ Painting on porcelain, glass, silver plated metal,
fabric, acrylic paint and sand ]
38 x 13 x 13 cm  [ 14.9  x 5.1 x 5.1 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



CLAUDIA HERSZ
Maodigianic (Série "Um Mao por dia"), 2021 
[ Maodiglianic (Series “One Mao per day”), 2021 ]
Porcelana e plástico
[ Porcelain and plastic ]
37 x 13 x 13 cm  [ 14.5 x 5.1 x 5.1 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]





CLAUDIA HERSZ
Maorilyn (Série "Um Mao por dia"), 2020
[  Maorilyn (Series “One Mao per day”), 2020 ]
Pintura sobre porcelana
[ Painting on porcelain ]
32 x 13 x 13 cm  [  12.6 x 5.1 x 5.1 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



CLAUDIA HERSZ
Mijao/Maonneken Pis  
(Série "Um Mao por dia"), 2020
[  Mijao/Maonneken Pis
(Series “One Mao per day”), 2020 ]
Pintura sobre porcelana
[ Painting on porcelain ]
32 x 20 x 20 cm  [  12.6 x 5.1 x 5.1 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



CLAUDIA HERSZ
Cardápio de Maotologias (Série "Um Mao por dia"), 2021
[  Cardápio de Maotologias (Series “One Mao per day”), 2021 ]
Porcelana, cerâmica e madeira de raiz
[ Porcelain, ceramics and root wood ]
35 x 20 x 20 cm  [  13.7 x 7.8 x 7.8 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



CLAUDIA HERSZ
Cara de um, focinho de outro (Série "Um Mao por dia"), 2020
[  Cara de um, focinho de outro (Series “One Mao per day”), 2020 ]
Porcelana, couro, metal e cerâmica
[ Porcelain, leather, metal and ceramics ]
30 x 20 x 20 cm  [  11.8  x 7.8 x 7.8 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



CLAUDIA HERSZ
My little broken China (Série "Um Mao por dia"), 2015
[  My little broken China (Series “One Mao per day”), 2015 ]
 Porcelana, rejunte pigmentado, madeira e metal
[ Porcelain, pigmented grout, wood and metal ]
30 x 12.4 x 12.4 cm  [  11.8 x 4.8 x 4.8 in ]
Edição: 2/3 [ Edition: 2/3 ]



CLAUDIA HERSZ
Anjo Mao (Série "Um Mao por dia"), 2021
[  Anjo Mao (Series “One Mao per day”), 2021 ]
Porcelana, acrílico fosco, plástico e led
[ Porcelain, matte acrylic, plastic and led ]
28 x 11 x 9 cm  [  11 x 4.3 x 3.5 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]





CLAUDIA HERSZ
O pequeno ditador (Série "Um Mao por dia"), 2021
[  O pequeno ditador (Series “One Mao per day”), 2021 ]
Pintura sobre porcelana e vidro
[ Painting on porcelain and glass ]
24 x 9 x 9 cm  [  9.4 x 3.5 x 3.5 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



CLAUDIA HERSZ
Mao espremido (Série "Um Mao por dia"), 2021
[  Mao espremido (Series “One Mao per day”), 2021 ]
Porcelana, tecido, gesso, tinta acrílica, 
madeira, purpurina e betume
[ Porcelain, fabric, plaster, acrylic paint,
wood, glitter and bitumen ]
37 x 13 x 13 cm  [  14.5 x 5.1 x 5.1 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



CLAUDIA HERSZ
Visible Mao (Série "Um Mao por dia"), 2020
[  Visible Mao (Series “One Mao per day”), 2020 ]
Pintura sobre porcelana, plástico e tinta acrílica
[ Acrylic paint on porcelain and plastic ]
30 x 13 x 13 cm  [  11.8 x 5.1 x 5.1 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



CLAUDIA HERSZ
Redentor (Série "Um Mao por dia"), 2021
[  Redentor (Series “One Mao per day”), 2021 ]
Porcelana e resina de poliuterano
[ Porcelain and polyurethane resin ]
36 x 24 x 9 cm  [  11.8 x 5.1 x 5.1 in ]
Edição: 3 + 1 PA [ Edition: 3 + 1 AP ]



CLAUDIA HERSZ 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. Seu olhar 
inquieto 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, Hersz 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), entre outras. 

Nos últimos anos, 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); 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.





Deborah Engel

Vertigem nº4, 2021
Colagem de 15 fotografias impressas em papel 
Hahnemühle mate adesivadas em PVC sobre foam board
[ Collage of 15 photographs printed on Hahnemühle 
matte paper, glued on PVC and on foam board ]
110 x 100 cm [ 43.3 x 39.3 in ]
Edição: 2/3 + 2 PA [ Edition:2/3 + 2 AP ]

1977, Palo Alto, EUA

Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ



DEBORAH ENGEL é formada em História da Arte pela 
Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP - SP) e em 
Psicologia pela Universidade Paulista. Também frequentou 
diversos cursos livres na Escola de Artes Visuais (EAV) do 
Parque Lage (RJ), entre eles: “Dynamic Encounters”, com 
Charles Watson e “Arte e Filosofia”, com Ana Bella Geiger e 
Fernando Cocchiarale. Em sua pesquisa, Engel propõe uma 
reinvenção da contemplação, tomando como interesse 
questões ligadas à fotografia expandida, à experimentação 
da perspectiva e do enquadramento, e ao cinetismo. Com 
isso, procura ampliar a função da fotografia como mera 
captura da realidade, reafirmando o seu caráter provocativo 
e questionador na arte contemporânea.

A artista produz relevos que, vistos frontalmente, não 
deixam de ser percebidos como um plano, mas ao serem 
acionados, promovem uma experiência tão poética quanto 
instintiva de apreensão do real, quase fílmica. Seus 
trabalhos convidam o olhar do espectador a "mergulhar" na 
tridimensionalidade da imagem, fazendo-o voltar à 
superfície, numa espécie de movimento respiratório 
contínuo.

Suas obras estão presentes em importantes coleções 
institucionais, entre elas: Coleção Gilberto Chateaubriand / 
Museu de Arte Moderna – MAM, Rio de Janeiro, e 
Fundação Bienal de Arte de Cerveira – FBAC, Cerveira, 
Portugal.

Entre as suas exposições individuais mais recentes, 
destaque para: Vertigem, com ensaio crítico de Diego 
Matos, Galeria Raquel Arnaud, São Paulo, Brasil (2019); 
Mergulho, com ensaio crítico de Daniela Labra, Portas 
Vilaseca Galeria, Rio de Janeiro (2019); Loco in Loco: o 
espaço que se move, com ensaio crítico de Fred Coelho, 
Galeria Virgílio, São Paulo (2015);  Leviatã à Paris, com 
curadoria da artista, Cité Internationale des Arts, Paris, 
França (2013); entre outras. 

Nos últimos anos, Engel tem participado de inúmeras 
exposições coletivas, entre as quais destacamos: XXI 
Bienal Internacional de Arte de Cerveira, Vila Nova de 
Cerveira, Portugal (2020); O que emana da água, curadoria 
de Vanda Klabin, Galeria Carbono, São Paulo (2019); 
Monument in Miniature, curadoria de Davi Leventhal e Ana 
Pilow, Exile/ABC no Rio, Nova York, EUA (2018); XX Bienal 
Internacional de Arte de Cerveira, curadoria de Augusto 
Penedo, Fundação Bienal de Arte de Cerveira – FBAC, 
Cerveira, Portugal (2018);  Trienal Frestas, curadoria de 
Daniela Labra, Serviço Social do Comércio – SESC, 
Sorocaba, SP (2018), entre outras. 

Em 2011, recebeu o prêmio “Artista Revelação”, durante a 
XVI Bienal de Arte de Cerveira, Vila Nova de Cerveira, 
Portugal. 





Felipe Seixas

Sem título, 2021
[ Untitled, 2021 ]
Concreto, impressão 3d (PLA) e cimento
[ Concrete, 3d printing (PLA) and cement ] 
81 x 48.5 x 12 cm [ 31.8 x 18.9 x 4.7 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]

1989, São Bernardo do Campo, SP

Vive e trabalha em São Paulo, SP, Brasil



FELIPE SEIXAS 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; além de importantes coleções brasileiras, 
como a coleção Andrea e José Olympio Pereira.





Íris Helena

Notas, Zona Portuária nº1 (Série "Lembretes"), 2009
[ Notes, Port Zone nº 1 (Series "Reminders"), 2009 ]
Impressão fotográfica em jato de tinta sobre post-its
[  Inkjet photographic print on post-it notes ]
 148.5 x 105 cm [ 58.2 x 41.3 in ]
Edição: 1/5 [ Edition: 1/5 ]

1987, João Pessoa, PB

Vive e trabalha em Brasília, DF



ÍRIS HELENA é uma artista multidisciplinar licenciada 
em Artes Visuais pela Universidade Federal da Paraíba, 
Mestre em Poéticas Contemporâneas e Doutoranda em 
Deslocamentos e Espacialidades em Arte 
Contemporânea pela Universidade de Brasília. Sua 
pesquisa caracteriza-se pela investigação crítica, 
filosófica, estética e poética da paisagem urbana a partir 
de uma abordagem dialógica entre a imagem da cidade 
e as superfícies/suportes escolhidos para materializá-la. 
Os suportes precários e ordinários são muitas vezes 
retirados de seu consumo cotidiano e possibilitam a 
(re)construção da memória atrelada ao risco, à 
instabilidade e, sobretudo, ao desejo do apagamento.

Dentre as suas exposições individuais mais recentes, 
destaque para Práticas de Arquivo Morto - Notas, na 
Caixa Cultural São Paulo, com curadoria de Agnaldo 
Farias (2019). Também participou de importantes 
exposições coletivas nos últimos anos, dentre as quais 
destacamos: Estratégias do Feminino, Farol Santander, 
Porto Alegre, RS, com curadoria de Fabricia Jordão, 
Daniela Thomas, Helena Severo e Rita Sepúlveda Faria 
(2019); La Fabrique du Paysage, na Galerie 
Duchamp/Centre d’Art Contemporaine de la Ville 
d’Yvetot, Yvetot, França, com curadoria de Julie Faitot e 
Alice Shÿler-Mallet (2019), entre outras.

Íris já participou de inúmeras residências no Brasil e no 
exterior, com destaque para uma residência em 
Frankfurt, na Alemanha, a convite do Ministério das 
Relações Exteriores brasileiro durante o “Ano do Brasil 
na Alemanha”, em 2013. Em 2018, recebeu o Prêmio 
PIPA (Prêmio Aquisição - 1º lugar na categoria online) e 
em 2017 foi uma das artistas vencedoras do Prêmio 
FOCO Bradesco ArtRio.

Na Art Rio 2021, Íris Helena apresenta um trabalho 
inédito de sua icônica série “Lembretes”, que versa sobre 
a impermanência e a transformação das coisas, não só 
no que diz respeito à materialidade da obra, mas 
também à paisagem apontada. No caso dessa obra em 
particular, uma paisagem em mutação e cheia de 
contrastes na época do registro: a zona portuária no 
centro da cidade do Rio de Janeiro.





Lin Lima

No meio do encontro havia uma ilha, 2021
Assemblage de lápis esculpidos sobre papel
[ Assemblage of sculpted pencils on paper ]
55 x 102 cm [ 21.6 x 40.1 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]

1976, Cambuci, RJ

Vive e trabalha em Niterói, RJ



LIN LIMA
Módulo #1, 2021
Assemblage de lápis esculpidos e cola - objeto
[ Assemblage of sculpted pencils and glue - object ]
19.5 x 19.5 x 5.5 cm [ 7.6 x 7.6 x 2.1 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



LIN LIMA
Armadilha #2, 2021
Assemblage de lápis esculpidos e cola - objeto
[ Assemblage of sculpted pencils and glue - object ]
18 x 18 x 6 cm [ 7 x 7 x 2.3 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



LIN LIMA é formado em Pintura, pela Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, participou 
do “Programa Aprofundamento”, com Ana Bella Geiger, 
Fernando Cocchiarale e Marcelo Campos. 

O traço é ponto de partida para os trabalhos do artista, 
que através de gestos repetitivos e ritmados constrói 
sua poética visual. Formas orgânicas e intuitivas surgem 
da repetição de traços curtos e objetos simples, 
pacientemente encaixados, no limite entre desenho e 
pintura, que em muitas ocasiões ocupa paredes ou 
objetos. Elemento importante em suas pesquisas, o 
lápis ganha destaque em muitas de suas construções, 
que flertam com a arte cinética, com o neoconcretismo 
e com a arte pop. Nesses trabalhos também estão 
presentes a repetição de gestos e a união de partículas 
simples que dão origem a formas orgânicas e livremente 
disciplinadas.

Suas obras fazem parte de importantes coleções 
públicas e privadas, entre elas: Arte Al Limite, Santiago 
do Chile, Chile; Coleção Gilberto Chateaubriand / Museu 
de Arte Moderna – MAM, Rio de Janeiro, RJ, Brasil e 
Coleção Banco do Nordeste, Juazeiro do Norte, CE, 
Brasil.

Entre as suas exposições individuais mais recentes, 
destaque para: Desenho Matéria, curadoria de Luciano 
Vinhosa, Sesc Niterói, RJ; The Drawing is Present, 
curadoria do artista, Galeria do Poste, Niterói, RJ (2018); 
Distante es la Galaxia Vecina, curadoria de Gabriela 
Dottori, Parque das Ruínas, Rio de Janeiro, RJ (2017); 
100 horas, curadoria de Daniela Name, Portas Vilaseca 
Galeria, Rio de Janeiro, RJ (2017), entre outras. 

Lima também tem participado de inúmeras exposições 
coletivas nos últimos anos, dentre as quais destacamos: 
Arte em trânsito, Museu de Arte Moderna Murilo Mendes, 
Juiz de Fora, MG, Brasil (2019); Molt Bé!, curadoria de 
Raphael Fonseca, Portas Vilaseca Galeria, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil (2018); Gabinete Contemporâneo de 
Curiosidades, curadoria de Marco Antônio Portela, 
Centro Cultural Banco do Nordeste, Sousa, PB, Brasil 
(2018); Arte Al Limite Sin Limite, curadoria de Marisa 
Caichiolo, Fundación Telefónica – Chile, Santiago, Chile 
(2017); Odeón – Feria de Arte Contemporánea, curadoria 
de Jaime Portas Vilaseca, Espacio Odeón, Bogotá, 
Colômbia (2016), entre outras.



Mai-Britt Wolthers
1962, Dinamarca
Vive e trabalha entre Santos e São Paulo, SP

Sem título, 2016
[ Untitled, 2016 ]
Acrílica sobre tela
[ Acrylic on canvas ]
40 x 50 cm [ 15.7 x 19.6 in ]



MAI-BRITT WOLTHERS
Sem título, 2016
[ Untitled, 2016 ]
Acrílica sobre tela
[ Acrylic on canvas ]
40 x 50 cm [ 15.7 x 19.6 in ]



Na sua produção MAI-BRITT WOLTHERS tenciona as 
relações entre cor e forma, jogando com a ideia de um 
equilíbrio visual. Trabalha com pintura, escultura, 
gravura, video e instalações.

Realizou 17 exposições individuais, entre elas, Hileia no 
Centro Cultural dos Correios – RJ, 2010 e Equações, no 
CCSP (Centro Cultural São Paulo), 2014. 

Das suas exposições coletivas destacam-se: X Bienal 
Nacional de Santos, 2006, e XI Bienal do Recôncavo, 
2011 e I’m Rosa, Gallery Lamb-arts, London 2016 e a 
participação do Charlottenborg Spring-exhibition, 
Copenhague, Dinamarca, 2017.





Mano Penalva
1987, Salvador, BA
Vive e trabalha em São Paulo, SP

Costale I (Série "Origem"), 2021
[ Costale I (Series “Origin”), 2021 ]
Ráfia, prego e chassi
[ Raffia, nail and wood frame ]
30 x 20 cm [ 11.8 x 7.8 in ]



MANO PENALVA
Costale II (Série "Origem"), 2021
[ Costale II (Series “Origin”), 2021 ]
Ráfia, prego e chassi
[ Raffia, nail and wood frame ]
30 x 20 cm [ 11.8 x 7.8 in ]



MANO PENALVA
Costale III (Série "Origem"), 2021
[ Costale III (Series “Origin”), 2021 ]
Ráfia, prego e chassi
[ Raffia, nail and wood frame ]
30 x 20 cm [ 11.8 x 7.8 in ]



MANO PENALVA
Costale IV (Série "Origem"), 2021
[ Costale IV (Series “Origin”), 2021 ]
Ráfia, prego e chassi
[ Raffia, nail and wood frame ]
30 x 20 cm [ 11.8 x 7.8 in ]



MANO PENALVA
Costale V (Série "Origem"), 2021
[ Costale V (Series “Origin”), 2021 ]
Ráfia, prego e chassi
[ Raffia, nail and wood frame ]
40 x 50 cm [ 15.7 x 19.6 in ]



MANO PENALVA
Costale VI (Série "Origem"), 2021
[ Costale VI (Series “Origin”), 2021 ]
Ráfia, prego e chassi
[ Raffia, nail and wood frame ]
40 x 30 cm [ 15.7 x 11.8 in ]



MANO PENALVA
Costale X (Série "Origem"), 2021
[ Costale I (Series “Origin”), 2021 ]
Ráfia, prego e chassi
[ Raffia, nail and wood frame ]
30 x 20 cm [ 11.8 x 7.8 in ]



MANO PENALVA é formado em Comunicação Social 
(PUC-RJ), onde também cursou Ciências Sociais com 
ênfase em Antropologia. Frequentou por seis anos cursos 
livres de arte na Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque 
Lage, RJ.

Seu trabalho parte do estudo da Cultura Material, 
mudanças de comportamento e efeitos da globalização. 
Sua produção é deliberadamente não-representativa, 
permitindo que os materiais ditem a forma e se unam 
quase que por conta própria, a partir de um desejo de 
existirem no mundo. 

O artista explora a poesia obtida pelo deslocamento dos 
objetos de seu contexto cotidiano, trabalhando com 
diferentes mídias como pintura, fotografia, video, escultura 
e instalação. Ao criar os trabalhos, subverte o valor dos 
objetos do cotidiano, propondo novos agrupamentos 
estéticos a partir da relação das estratégias de venda do 
varejo, das suas experiências de coleta e da observação do 
campo que transita entre a casa e a rua. 

Sendo assim, pode-se reconhecer uma quebra de 
fronteiras e uma linguagem globalizada a partir da 
natureza dos materiais e objetos que compõem seus 
trabalhos, seja na apropriação de uma iconografia 
nacional familiar ou na justaposição desta à outras 
iconografias de diversas partes do mundo.

Com suas obras, Penalva realça a ideia de que a 
exponencial proliferação de objetos e imagens não se 
destinam a treinar a percepção ou a consciência, mas 
insistem em fundir-nos com eles.

Na ArtRio 2021, o artista apresenta os trabalhos mais 
recentes de sua série “Origem”- composições feitas a 
partir da justaposição de iconografias, linguagens e 
campos de cor encontrados em sacos de ráfia que 
viajam o mundo transportando insumos secos. 

Nas criações de Penalva, esses materiais aparecem 
amarrados, tencionados e, mais recentemente, 
plissados, eliminando marcas e desenhos, ao mesmo 
tempo em que reafirmam a potência de formar dobras e 
novas possibilidades de revisitarmos as relações de 
troca.



Pedro Victor Brandão
1985, Rio de Janeiro, RJ
Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Sem Título #21 (Desigualdade de Riqueza, China, 1995-2015), da série Totalidades, 2020
[ Untitled #21 (Wealth Inequality, China, 1995-2015), from the series Totalities, 2020 ]
Acrílica, verniz e nanquim sobre tela
[ Acrylic, varnish and ink marker on canvas ]
40 x 40 cm [ 15.7 x 15.7 in ]



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Sem Título #19 (Desigualdade de Riqueza, Federação Russa, 1995-2015), da série Totalidades, 2020
[ Untitled #19 (Wealth Inequality, Russian Federation, 1962-2016), from the series Totalities, 2020 ]
Acrílica, verniz e nanquim sobre tela
[ Acrylic, varnish and ink marker on canvas ]
40 x 40 cm [ 15.7 x 15.7 in ]



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Sem Título #18 (Desigualdade de Riqueza, EUA, 1962-2016), da série Totalidades, 2020
[ Untitled #18 (Wealth Inequality, USA, 1962-2016), from the series Totalities, 2020 ]
Acrílica, verniz e nanquim sobre tela
[ Acrylic, varnish and ink marker on canvas ]
40 x 40 cm [ 15.7 x 15.7 in ]



PEDRO VICTOR BRANDÃO é graduado em Fotografia pela 
UNESA (Rio de Janeiro, 2009), atendeu aos cursos livres 
da EAV Parque Lage (Rio de Janeiro, 2010 e 2015); e 
também à Universidade de Verão no Capacete (Rio de 
Janeiro, 2012). 

Brandão desenvolve séries de trabalhos considerando 
diferentes paisagens políticas em pesquisas sobre 
economia, direito à cidade, cibernética social e a atual 
natureza manipulável da imagem técnica.

Apresentou as exposições individuais Forjada e Outras 
Formas (Portas Vilaseca, Rio de Janeiro, 2019), Tela 
Preparada (Sé, São Paulo, 2016), e Pintura Antifurto (Casa 
França-Brasil, Rio de Janeiro, 2011), entre outras. 
Participou de várias exposições coletivas, entre elas Take 
Me (I’m Yours) (Villa Medici, Roma, 2018), Vivemos na 
melhor cidade da América do Sul (Fundação Iberê 
Camargo, Porto Alegre, 2017), DURA LEX, SED LEX (Centro 
Cultural Parque de España, Rosario, 2017), Estudos sobre 
o mercadismo (Casa Tomada, São Paulo, 2016) e Novas 
Aquisições 2012/2014 – Coleção Gilberto Chateaubriand 
(Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 2014). 

Como artista residente participou do Pivô Arte e 
Pesquisa (São Paulo, 2018), Residência Artística 
FAAP (São Paulo, 2017), Lastro Centroamérica 
(Cidade do Panamá, 2015), Z/KU – Zentrum für Kunst 
und Urbanistik (Berlim, 2014), Terra UNA, (Liberdade, 
2013) e Cité Internationale des Arts (Paris, 2012). Em 
2020 foi indicado para a 11ª edição do Prêmio PIPA.

Para a ArtRio 2021, selecionamos três pinturas 
recentes de sua série "Totalidades", iniciada em 2019. 
Atualmente, já são 22 telas concebidas para informar 
campos abstratos de cor a partir de técnicas de 
visualização de dados que refletem sobre regimes de 
acumulação do capital. Nesta nova safra, que traz 5 
pinturas, Brandão examinou os dados de pesquisa 
sobre desigualdade de riqueza reunidos na World 
Inequality Database (Alvaredo/Piketty). São poucos 
os países que reúnem dados sobre esse tipo de 
concentração capazes de formar séries históricas. 
África do Sul, EUA, Rússia, França e China foram 
escolhidos por trazerem décadas de informações 
sobre o posicionamento econômico líquido (bens 
menos dívidas) entre os 1% mais ricos, os 9% abaixo, 
os 40% do meio e os 50% mais pobres. 



Raquel Nava
1981, Brasília, DF

Vive e trabalha em Brasília, DF

Constipação I (Série “Constipações”), 2020
[ Constipação I (Series “Constipações”), 2020 ]
Pastel oleoso, pastel seco e grafite sobre papel
[  Oily and dry pastel, graphite on paper ]
28 x 21 cm [ 11 x 8.2 in ]



RAQUEL NAVA
Constipação II (Série “Constipações”), 2020
[ Constipação II (Series “Constipações”), 2020 ]
Pastel oleoso, pastel seco e grafite sobre papel
[  Oily and dry pastel, graphite on paper ]
28 x 21 cm [ 11 x 8.2 in ]



RAQUEL NAVA
Constipação III (Série “Constipações”), 2020
[ Constipação III (Series “Constipações”), 2020 ]
Pastel oleoso, pastel seco e grafite sobre papel
[  Oily and dry pastel, graphite on paper ]
28 x 21 cm [ 11 x 8.2 in ]



RAQUEL NAVA
Constipação IV (Série “Constipações”), 2020
[ Constipação IV (Series “Constipações”), 2020 ]
Pastel oleoso, pastel seco e grafite sobre papel
[  Oily and dry pastel, graphite on paper ]
21 x 28 cm [ 11 x 8.2 in ]



RAQUEL NAVA
Constipação V (Série “Constipações”), 2020
[ Constipação V (Series “Constipações”), 2020 ]
Pastel oleoso, pastel seco e grafite sobre papel
[  Oily and dry pastel, graphite on paper ]
21 x 28 cm [ 11 x 8.2 in ]



RAQUEL NAVA
Endocrinoides #24 (Série “Endocrinoides”), 2020
[ Endocrinoides #24 (Série “Endocrinoides”), 2020 ]
Pastel oleoso, pastel seco e grafite sobre papel
[  Oily and dry pastel, graphite on paper ]
21 x 28 cm [ 11 x 8.2 in ]



RAQUEL NAVA
Endocrinoides #21 (Série “Endocrinoides”), 2020
[ Endocrinoides #21 (Série “Endocrinoides”), 2020 ]
Pastel oleoso, pastel seco e grafite sobre papel
[  Oily and dry pastel, graphite on paper ]
21 x 28 cm [ 11 x 8.2 in ]



RAQUEL NAVA
Endocrinoides #22 (Série “Endocrinoides”), 2020
[ Endocrinoides #22 (Série “Endocrinoides”), 2020 ]
Pastel oleoso, pastel seco e grafite sobre papel
[  Oily and dry pastel, graphite on paper ]
28 x 21 cm [ 8.2 x 11 in ]





Solange Escosteguy

No limiar, persisto (Série "Bandeiras"), 2019-2021
[ On the threshold I persist (Series "Flags"), 2019-2021 ]
Algodão cru, feltro, tinta para tecido
[ Raw cotton, felt, fabric paint ] 
130 x 220 cm
[ 51.1 x 86.6 in ]

1945, Porto Alegre, RS

Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ



SOLANGE ESCOSTEGUY investiga questões relacionadas 
à geometria, à forma, à cor e ao texto. A sua produção 
ganha corpo em telas, esculturas, objetos, colagens e 
roupas, que revelam de forma lúdica, poética e crítica, uma 
harmonia e uma tensão sobre o que ela chama de 
"geometria da vida". A artista é uma das representantes do 
movimento seminal conhecido como “Nova Objetividade 
Brasileira”, cujo manifesto assinou em 1967.

Entre as suas exposições individuais mais importantes, 
destaque para: Liberdade, curadoria de Raphael Fonseca, 
Portas Vilaseca Galeria, Rio de Janeiro (2019); Além do 
objeto, curadoria de Ana Maria Assumpção, Casa Thomas 
Jefferson, Brasília (2006); A segunda pele, Museu Nacional 
de Belas Artes – MNBA, Rio de Janeiro (2001); Zonas de 
silêncio, Corporación Cultural de Las Condes, Santiago, 
Chile (1995); Constructions, Touchstone Gallery, 
Washington, EUA (1981); A arte de Solange Escosteguy, 
Fundação Cultural do Distrito Federal, Brasília (1979); 
Anti-caixas, Galeria Múltipla, Brasília (1974); Salão da 
Moda, curadoria de Antonio Dias e coreografia de Iole de 
Freitas, Rio de Janeiro (1966). 

Nos últimos 50 anos, Solange tem participado de 
inúmeras exposições coletivas, salões e bienais de arte 
no Brasil e no exterior, com destaque para a icônica 
exposição “Nova Objetividade Brasileira”, que aconteceu 
em 1967 no Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro. Em 
1978, a artista foi premiada na XXXI Exposição de Arte 
do Estado do Paraná, Curitiba; e em 1974, na I 
Documenta de Arte Contemporânea, Brasília, Brasil.

Suas obras estão presentes em importantes coleções 
institucionais, entre elas: Museu do Paraná, Curitiba, PR, 
Brasil;  Casa Thomas Jefferson, Brasília, DF, Brasil; 
Centro Cultural Benjamin Carrion, Quito, Equador; Centro 
de Estudios Brasileños, Buenos Aires, Argentina; Museu 
de Arte Moderna, Brasília, DF, Brasil; Fundação Nacional 
de Arte – Funarte, Brasília, DF, Brasil.



© 2021 Portas Vilaseca Galeria

Jaime Portas Vilaseca
Fundador e Diretor [ Founder and Director ]
+ 55 21 99926 3899
jaime@portasvilaseca.com.br

Frederico Pellachin
Produção Executiva e Comunicação Institucional
[ Executive Production and Institutional Communications ]
+55 21 98336 1984
fredericopellachin@portasvilaseca.com.br

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

Clara Reis
Produção, Comunicação e Vendas
[ Production, Communications and Sales ]
+55 21 99113 4465
clarareis@portasvilaseca.com.br

Ana Bia Silva
Estagiária [ Intern ]
+55 21 96753-9747

Montagem do stand [ Booth setting ]
Los Montadores

Projeto de Iluminação [ Lighting project ]
Antonio Mendel

Plotagem [ Plotter ]
Fast Bureau

Fotos [ Photos ]
Rafael Salim
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Tel. +55 21 2274 5965
Email: galeria@portasvilaseca.com.br

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

Website: www.portasvilaseca.com.br
Facebook: www.facebook.com/portasvilaseca
Instagram: @portasvilaseca
Twitter: @portasvilaseca
Artsy: www.artsy.net/portas-vilaseca-galeria 


