


Reforçando a sua missão de promover o trabalho de uma nova geração de artistas contemporâneos 
brasileiros, a PORTAS VILASECA GALERIA tem o prazer de apresentar na 11ª edição da ArtRio a 
produção mais recente de cinco artistas que vivem e trabalham no Rio de Janeiro em um stand 
concebido especialmente para a feira, em conjunto com uma seleção exclusiva de obras dos seus 23 
artistas representados. 

Entre os trabalhos selecionados para uma primeira configuração do stand, destaque para: “A língua 
como um estandarte”, trabalho emblemático do artista convidado André Vargas; a nova série 
“Desenhos da Liberdade”, do artista baiano Ayrson Heráclito; e a série de serigrafias “Vamos supor que 
estivéssemos em uma país livre”, da artista carioca radicada em Berlim, Ana Hupe.

Serão apresentados ainda, trabalhos inéditos de dois jovens artistas representados pela galeria que 
estarão pela primeira vez na ArtRio: o artista maranhense radicado em Belo Horizonte, Pedro Neves, e a 
artista capixaba Kika Carvalho, que concorre ao Prêmio Pipa 2021.

ARTISTAS CONVIDADOS
Ana Clara Tito, André Vargas, Carla Santana, Ventura Profana e Yhuri Cruz.

ARTISTAS REPRESENTADOS
Ana Hupe, Ayrson Heráclito, Carolina Martinez, Claudia Hersz, Deborah Engel, Felipe Seixas, Gabriel 
Secchin, Íris Helena, Julia Debasse, Kika Carvalho, Ismael Monticelli, Jorge Soledar, Lin Lima, Mano 
Penalva, Mulambö, Pedro Neves, Pedro Victor Brandão, Rafael Baron, Rafael Pagatini, Ramonn Vieitez, 
Raquel Nava, Solange Escosteguy e Zé Carlos Garcia.



Artistas convidados



André Vargas

A língua como um estandarte, 2019
PVA sobre tecido
[ PVA on fabric ]
150 x 210 cm
[ 59 x 82.6 in ]

Cabo Frio, RJ, 1986

Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ 



ANDRÉ VARGAS é um artista visual, poeta, músico, 

compositor e educador atento às questões ancestrais que 

carrega consigo no peito e na raça, no apalavrado das 

lembranças de sua intimidade, ou no confabular dos registros 

memoriais dos seus mais velhos. Graduando em Filosofia pela 

UFRJ, com passagem pela graduação em Letras também pela 

UFRJ, André busca perspectivar as histórias que lhe foram 

contadas ao longo da vida expurgando de seu protagonismo 

as hegemonias dessas narrativas, de modo a estabelecer uma 

genealogia familiar e coletiva de poder. Participou de mais de 

uma dezena de exposições coletivas como "Africanizze 

Performática", no Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica 

(2018), "Tamo aí", na Galeria Aberta da Coart-UERJ (2019), 

"Rua!", no Museu de Arte do Rio (2020) e "Semba/Samba: 

corpos e atravessamentos", no Museu do Samba (2021). No 

stand da Portas Vilaseca Galeria na ArtRio 2021, André 

apresenta a sua bandeira-manifesto "A língua como um 

estandarte", obra emblemática que emerge de sua pesquisa e 

prática em torno da escrita e do pensamento decolonial. 



Ana Clara Tito

Sem título, 2019 [ Untitled, 2019 ]
Impressão fotográfica, concreto, 
argila expandida, rede plástica
[ Photographic print, concrete, 
expanded clay, plastic net ]
40 x 30 cm
[ 15.7 x 11.8 in ]

Bom Jardim, RJ, 1993

Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ



ANA CLARA TITO é graduada em Desenho Industrial pela 

Esdi-UERJ, como parte dos estudos realizados na York 

University, em Toronto. Em 2019 participou do programa 

Formação e Deformação da EAV Parque Lage. Participou de 

exposições coletivas no Museu de Arte do Rio, Valongo Festival 

Internacional da Imagem, Galpão Bela Maré, Solar dos 

Abacaxis, entre outros espaços de arte do eixo Rio de Janeiro - 

São Paulo. Realizou exposições individuais da Fundação de 

Artes de Niterói, Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica e, em 

2020, no Centro Cultural São Paulo. E também 

fundadora-integrante do movimento nacional Trovoa.

Em suas pesquisas têm os estados emocionais/mentais e as 

afetações como ponto de partida e de chegada. Seus trabalhos 

se apresentam como contaminações entre fotografia, 

performance, instalação e escultura, tendo a matéria como 

corpo agente e pensando relações entre material e imaterial. 

Tito pensa sua prática artística como desenvolvimento de 

diferentes modus, formas e estratégias que se baseiam em 

ideias de permissão e possibilidade, movimentando: privado, 

corpo-construção, inconclusão, não linearidade, complexidade, 

desestabilização, não cabimento, não contimento.



Carla Santana

Adjacência, 2021
Escultura em cerâmica
[ Ceramic Sculpture ]
26 x 6 x 12 cm
[ 10.2 x 2.3 x 4.7 in ]

Date II, 2021
Escultura em cerâmica
[ Ceramic Sculpture ]
16 x 11 x 21 cm
[ 6.2 x 4.3 x 8.2 in ]

São Gonçalo, RJ, 1993

Vive e trabalha entre Niterói e Rio de Janeiro, RJ



CARLA SANTANA
Repouso, 2019
Escultura em cerâmica
[ Ceramic Sculpture ]
28 x 8.5 x 11 cm
[ 11 x 3.3 x 4.3 in ]

CARLA SANTANA
Do lado de fora, 2021
Escultura em cerâmica
[ Ceramic Sculpture ]
25.5 x 10 x 12 cm
[ 10 x 3.9 x 4.7 in ]



CARLA SANTANA
Primeiro date, 2019
Escultura em cerâmica
[ Ceramic Sculpture ]
11 x 7 x 8 cm
[ 4.3 x 2.7 x 3.1 in ]

CARLA SANTANA
Corpura, 2021
Escultura em cerâmica
[ Ceramic Sculpture ]
12x 6 x 20.5 cm
[ 4.7 x 2.3 x 7.9 in ]



CARLA SANTANA
Vazio vivo, 2021
Escultura em cerâmica
[ Ceramic Sculpture ]
13 x 11 x 20 cm
[ 5.1 x 4.3 x 8.2 in ]



CARLA SANTANA é graduada em Artes pela Universidade 

Federal Fluminense. Iniciou sua trajetória artística no 

teatro, onde atuou em duas companhias: Terraço Artes 

Integradas e Mundé. É co-fundadora e articuladora do 

movimento nacional Trovoa. Foi monitora do curso "Cenas 

para outras linguagens", ministrado por Camilla Rocha na 

Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, no Rio de 

Janeiro. Participou de diversas exposições coletivas em 

festivais, galerias e instituições culturais, tais como: 

Valongo Festival Internacional da Imagem, Galeria Auroras, 

Museu da República, Bela Maré, Centro de Artes UFF e 

Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica. A sua primeira 

exposição individual - "Vou ao redor de mim"- foi realizada 

no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno em 2019.

Sua produção é composta por múltiplas visualidades, 

como o desenho, pintura, colagem, escultura, fotografia, 

video e performance. Na sua pesquisa, Carla parte dos 

princípios de que toda imagem é texto e de que o corpo é 

dispositivo fundamental de expressividade. Na sua 

prática busca externalizar as relações sutis e as linhas 

tênues que cercam o corpo-subjetivo e o corpo-social. 

Mais recentemente, tem utilizado a argila com o intuito 

de experimentar o comportamento do material em outras 

superfícies, convocando pares e encadeamentos dentro 

do desenho, da pintura e da escultura. No stand da 

Portas Vilaseca Galeria na ArtRio 2021, a artista 

apresenta uma série de esculturas que tecem encontros 

entre o volátil e o imutável.



Ventura Profana

Sem título (Série “Sonda”), 2020
[ Untitled (Series “Sonda), 2021 ]
Impressão com tinta pigmentada em papel 
Hahnemühle Museum Etching 350gr, adesivada em PVC
[ Digital print with pigment ink on Hahnemühle Museum 
Etching 350gr paper glued on PVC ]
140 x 90 cm [ 55.1 x 35.4 in ]
Edição: 1/5  + 2 PA [ Edition: 1/5 + 2 AP ]

Salvador, BA, 1993

Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ 



VENTURA PROFANA
Sem título (Série “Sonda”), 2020
[ Untitled (Series “Sonda), 2021 ]
Impressão com tinta pigmentada em papel 
Hahnemühle Museum Etching 350gr, adesivada em PVC
[ Digital print with pigment ink on Hahnemühle Museum 
Etching 350gr paper glued on PVC ]
140 x 90 cm [ 55.1 x 35.4 in ]
Edição: 1/5  + 2 PA [ Edition: 1/5 + 2 AP ]



VENTURA PROFANA é cantora, escritora, compositora, 

performer e artista visual. Participou do SP-Arte 2018, da 

7ª Bolsa Pampulha 2018/2019, do Festival Valongo 2019 

e do programa IMS Convida, em 2020. Em 2021, foi umas 

das cinco artistas premiadas no Prêmio Pipa. 

Filha das entranhas misteriosas da mãe Bahia, donde 

artérias de águas vivas sustentam em fé, abundam. 

Ventura profetiza multiplicação e abundante vida 

dissidente. Rompe a bruma: erótica, atômica, tomando 

vermelho como religião. Doutrinada em templos batistas, 

é pastora missionária, cantora evangelista, escritora, 

compositora e artista visual. Sua prática está enraizada 

na pesquisa das implicações e metodologias evangélicas 

no Brasil e no exterior, através da difusão das igrejas 

neo-pentecostais. O óleo de margaridas, jibóias e reginas 

desce possante pelas veredas até inundá-la em desejo: 

unção. Louva, como o cravar de um punhal lambido de 

cerol e ferrugem em corações fariseus.

Na ArtRio 2021, Ventura apresenta trabalhos da série 

“Sonda” (2020), fotomontagens permeadas de 

sintomas do nosso tempo. A história da artista com a 

Igreja Batista está diretamente ligada à construção 

de  suas narrativas e poéticas. Nessa série, Ventura 

revela as implicações das religiões evangélicas na 

construção racial, política, econômica e social do 

Brasil.

sonda

vem, e vê: em sonda, revelam-se parcelas da 

anatomia, gestos e coreografias adotadas e 

divinizadas pelo inimigo: o homem mau, fariseu, 

devorador. farejo as estruturantes implicações 

abraâmicas na sociedade desmaiada e estudo sua lei 

para atordoá-la, no cumprimento da missão de 

transverter veneno em manancial de águas vivas. a 

era cristã/colonial empesteou em nossas 

vidasterrassaberesespíritostemposconjugações sua 

cruel marca condenatória racista, travestifóbica e 

heteronormativa. ao compor os selos que vos 

apresento, busco evacuar a gangrena provocada pela 

natureza diabólica da branquitude.



Yhuri Cruz

Sem Título #1 (Série "Flash do Espírito"), 2020
[ Untitled #1 (Series "Flash do Espírito"), 2020 ]
Tinta PVA sobre granito gravado com jato de areia 
[ PVA paint on sandblasted granite ]
60 x 50 cm [ 23.6 x 19.6 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]

Rio de Janeiro, RJ, 1991

Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ



YHURI CRUZ
Sem Título #1 (Série "Flash do Espírito"), 2020
[ Untitled #1 (Series "Flash do Espírito"), 2020 ]
Tinta PVA sobre granito gravado com jato de areia 
[ PVA paint on sandblasted granite ]
60 x 50 cm [ 23.6 x 19.6 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



YHURI CRUZ é artista visual e escritor, graduado em 

Ciência Política. Desenvolve sua prática artística e literária 

a partir de criações textuais que envolvem ficções 

visionárias, proposições performativas – que o artista 

chama de cenas – e instalativas em diálogo com sistemas 

de poder, crítica institucional, relações de opressão, 

encenações de cura, resgates subjetivos e violências 

sociais reprimidas ou não resolvidas. O artista utiliza 

aspectos da memória coletiva e individual, compreendendo 

a categoria de memória ligada aos sustos e assombrações 

íntimas, como fantasmas que atravessam o tempo e o 

espaço e constroem as formas canônicas e dissidentes de 

subjetividades e de sociabilidades. Suas produções 

plásticas e performativas mais recentes tendem a se 

relacionar com monumentos, fabulações encenadas, 

performa-tividade das palavras, presenças e resistências 

afrodiaspóricas, memoriais e esculturas em pedra. Na 

ArtRio 2021, Yhuri apresenta duas pinturas sobre granito, 

parte da sua série "Flash do espírito".



Artistas representados 





Ana Hupe

Vamos supor que estivéssemos em um país livre
[ Let’s suppose we were in a free country ], 2018-2020
Serigrafias sobre papel 300g [ Silk-screen prints on 300g paper ]
42 x 59 cm (cada) [ 16.5 x 23.2 in (each) ]
Edição: 1/2 [ Edition: 1/2 ]

1983, Rio de Janeiro, RJ

Vive e trabalha em Berlim, Alemanha



ANA HUPE dedica-se na sua prática artística a resgatar 

histórias de resistências relacionadas aos fantasmas 

coloniais que não param de reencarnar. Seu trabalho ganha 

corpo em instalações com narrativas múltiplas que 

compreendem gravuras, fotografias, vídeos e esculturas. É 

doutora em Artes pelo PPGAV - UFRJ (2016), tendo feito 

um ano de intercâmbio na Universidade de Artes de Berlim 

(UdK), com supervisão da artista Hito Steyerl. Em 2019, foi 

uma das 15 artistas participantes do Programa Goldrausch 

(Berlim) e um dos 30 artistas brasileiros nomeados para o 

Prêmio Marcantonio Vilaça.

Fez partes de coletivas no Saavy Contemporary (Berlim), 

M_Bassy (Hamburgo), Haus am Kleistpark (Berlim) e 

individuais em espaços como o Paço das Artes (São Paulo, 

Brasil - 2017), Fundação Joaquim Nabuco (Recife, Brasil - 

2017), Centro Cultural Banco do Brasil - RJ (Prêmio CCBB 

de Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, Brasil - 2016).

Participou de diversas residências, dentre elas Artista x 

Artista, em Cuba (2019); Vila Sul, no Goethe Institut 

Salvador, Bahia, Brasil (2018), Kunstkvarteret Lofoten, na 

Noruega (2016) e Greatmore Art Studios, na Cidade do 

Cabo, África do Sul (2015). 

Suas obras fazem parte das coleções do Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro (MAM - RJ); Museu de Arte 

do Rio (MAR - RJ); IPHAN  - RJ, Galeria Ibeu-RJ, além de 

coleções privadas. Atua como consultora para o PAP 

(Programa de Performances, Berlim) e já lecionou na 

Graduação em Artes Visuais da EBA - UFRJ entre 2012 e 

2014. Participou do coletivo Opavivará! de 2009 até 

2013. Em 2018, foi uma das vencedoras do Prêmio 

FOCO Bradesco ArtRio.

Na ArtRIo 2021, Hupe apresenta a série de serigrafias 

"Vamos supor que estivéssemos em um país livre". A 

imagem de duas palmeiras da Mata Atlântica, produzida 

pela artista, e que gerou a matriz da serigrafia, é uma 

síntese da tropicalidade, em meio às cores da bandeira 

nacional com a infiltração vermelha. A frase é um 

convite a imaginar outros presentes e futuros para tal 

cenário colorido. Essa obra foi inicialmente concebida 

para a instalação "Do embarque à vela ao retorno 

supersônico", apresentada em 2018 na exposição Ecos 

do Atlântico Sul no Instituto Goethe de Salvador, Bahia. 

Na feira, retirada de seu contexto original, deve ganhar 

novos significados, em meio ao atual cenário de 

destruição ambiental, política e social do país.



Ayrson Heráclito

Pérola Negra, 2016
Pérola negra do Tahiti e concha da Polinésia 
em estojo de acrílico 
[ Black Tahitian pearl and Polynesian shell 
in acrylic case ]
20 x 20 x 12 cm [ 7.8 x 7.8 x 4.7 in ]
Edição: 3/5 + 1 PA [ Edition: 3/5 + 2 AP ]

1968, Macaúbas, BA

Vive e trabalha entre Cachoeira e Salvador, BA



FÍSICA DA PÉROLA NEGRA
Marcello Moreira

O Povo de Santo da cidade da Bahia conta que Oluaiê, o senhor da terra, foi 
abandonado por sua mãe, Nanã, por encontrar-se doente e coberto de chagas; tendo 
sido recolhido por Iemanjá, a deusa do mar, esta pensou suas feridas, lavando-as com 
água salgada; Oluaiê cresceu e tornou-se um homem vigoroso, mas marcado pela 
varíola; recoberto por sua roupa de ráfia para ocultar as marcas das antigas 
ulcerações, vivia pobremente; coube a Iemanjá sanar sua pobreza, como o sarara a 
ele, entregando-lhe todas as pérolas do mar, de que ele se recobriu. 

No mito que se narra nos candomblés baianos, há uma sutil transição entre as pústulas que recobrem o corpo do Deus, 
quando este ainda é infante, e as pérolas, que tomam o lugar das chagas quando Oluaiê se nos apresenta no auge de 
sua virilidade e força; o que medeia entre um estado e outro é o tempo, o que faz um infante tornar-se homem, o que faz 
um minuto escolho tornar-se pérola. A pérola é a outrora punção, a pérola fora a chaga. O cerne de uma pérola a punge; 
para esquecer a dor da contínua punção a pérola se sonha lisura perfeita, sem arestas, paisagem de nácar, envolta pelas 
macias pálpebras do molusco que a sonha; a rotação da pérola é seu nomadismo; a pérola que se fabrica portas 
adentro; a pérola que pastoreia o tempo de sua secreção; a pérola que poderia mirar-se em sua superfície de espelho; 
OIuaiê escolho e pérola.



Em sua nova série “Desenhos da liberdade” - baseada em fontes históricas da escravidão e das populações negras 
nas cidades baianas de Feira de Santana, Santo Amaro e Cachoeira (1830-1885) - Ayrson Heráclito cria intervenções 
poéticas através de retratos e desenhos feitos à bico de pena sobre documentos que atestam o processo de 
libertação. As cobiçadas cartas da liberdade, através da ação artística, ganham camadas complexas de significados 
que nos fazem refletir e nos emocionar sobre esse período nefasto de desumanização de povos africanos 
escravizados.



AYRSON HERÁCLITO
Série “Desenhos da liberdade”, 2021 [ Series “Drawings of freedom”, 2021 ]

Carta de liberdade da criola de nome Felipa, conferida por seu senhor Jeronimo Moreira da Silva.

Desenho em nanquim sobre carta de alforria [ Ink marker on certificate of freedom ]
50 x 104 cm [ 19.6 x 40.9 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



AYRSON HERÁCLITO
Série “Desenhos da liberdade”, 2021
[ Series “Drawings of freedom”, 2021 ]

Carta da liberdade conferida condicionalmente por João 
Francisco do Rêgo e sua Mulher Dona Maria do Amor 
Divino a todos os escravos como abaixo declara : “para o 
caso de morrermos eu, João Francisco do Rêgo e minha 
esposa Dona Maria Carolina do Amor Divino, sem 
testamento declaramos por meio desta que ficam livres 
depois de nossa morte todos os nossos escravos.”

Desenho em nanquim sobre carta de alforria
[ Ink marker on certificate of freedom ]
40 x 25 cm  [ 15.7 x 9.8 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



AYRSON HERÁCLITO
Série “Desenhos da liberdade”, 2021
[ Series “Drawings of freedom”, 2021 ]

Carta de liberdade da parda Maria Rita conferida 
condicionalmente pelo seu senhor Francisco Suterio de 
Souza, pelos bons serviços e por ter parido 10 filhos.

Desenho em nanquim sobre carta de alforria
[ Ink marker on certificate of freedom ]
50 x 71 cm [ 19.6 x 27.9 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



AYRSON HERÁCLITO
Série “Desenhos da liberdade”, 2021 [ Series “Drawings of freedom”, 2021 ]

Carta de liberdade do escravo Bento, Cabra, criado como filho,
conferida por seu senhor Francisco Machado Toledo.

Desenho em nanquim sobre carta de alforria [ Ink marker on certificate of freedom ]
50 x 71 cm [ 19.6 x 27.9 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



AYRSON HERÁCLITO é artista visual, curador, doutor em 

Comunicação e Semiótica pela PUC-SP e professor da 

Universidade do Recôncavo da Bahia, na cidade de 

Cachoeira. Também atua como Ogã Sojatin (mestre na 

nação Jeje) de um Humpame de Jeje Mahi (templo que 

cultua os Voduns do candomblé Jeje Mahi) no subúrbio de 

Salvador. A sua pesquisa está centrada nos elementos da 

cultura afro-brasileira e suas conexões entre a África e a 

diáspora na América. Suas obras transitam pela instalação, 

performance, fotografia e vídeo.

Dentre as suas exposições individuais mais recentes, 
destaque para “YORÙBÁIANO” (2021), no Museu de Arte do 
Rio (MAR), com curadoria de Marcelo Campos e Amanda 
Bonan e “Senhor dos Caminhos” (2018), no Museu de Arte 
Contemporânea (MAC) de Niterói, com curadoria de Pablo 
León de la Barra e Raphael Fonseca. Também participou de 
exposições coletivas relevantes nos últimos anos, dentre 
as quais destacamos: “Ekstase”, no Kunstmuseum, 
Stuttgart, Alemanha (2018); 57ª Bienal de Veneza (2017); 
“Afro-Brazilian Contemporary Art, Europalia.Brasil”, 
Bruxelas, Bélgica (2012); Trienal de Luanda, Angola (2010); 
e “MIP 2”, Manifestação Internacional de Performance, Belo 
Horizonte, MG, Brasil (2009). 

Foi um dos curadores da premiada exposição “Histórias 
Afro-Atlânticas”, que esteve em cartaz no MASP e no 
Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, em 2018. Em 
2012, recebeu o prêmio de Residência Artística em 
Dacar do Sesc-Videobrasil e da Raw Material Company, 
no Senegal.

Suas obras fazem parte de importantes coleções no 
Brasil e no mundo, como: Museum der Weltkulturen, 
Frankfurt, Alemanha; Raw Material Company, Dakar, 
Senegal; Instituto Itaú Cultural, São Paulo, SP, Brasil; 
Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador, BA, Brasil;  
Museu de Arte do Rio – MAR, Rio de Janeiro, RJ, Brasil; 
Associação Cultural Videobrasil, São Paulo, SP, Brasil; 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, SP, 
Brasil e Instituto Inhotim, Brumadinho, MG, Brasil.



Claudia Hersz

Planches, 2014
Fotogravuras em pigmento mineral sobre papel algodão 
[ Photo prints with mineral pigments on cotton paper ]
29 x 40 cm (cada) [ 11.4 x 15.7 in (each) ]
Edição: 6/30 [ Edition: 6/30 ]

1960, Rio de Janeiro, RJ
Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ





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.





Gabriel Secchin

O que realmente aconteceu, 2020-2021
Óleo e bastão de óleo sobre linho 
[ Oil and oil stick on linen ]
112 x 92 cm [ 44 x 36.2 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]

1989, Rio de Janeiro, RJ
Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ



GABRIEL SECCHIN é Bacharel em Design pela PUC-RJ e 
estudou pintura com Luiz Ernesto e Bruno Miguel na Escola 
de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage. Na sua prática 
artística, tem um interesse especial pelos contrastes e pelas 
tensões visuais e conceituais de elementos que, embora 
vindos de diferentes contextos, são impelidos a desenvolver 
um diálogo. Com doses de humor e sátira, sua obra em 
pintura explora a incongruência de alguns aspectos da vida 
humana. Para Secchin, o uso de cores vibrantes e 
elementos mais realistas funciona como uma isca para que 
o observador tenha acesso a elementos imprevisíveis, 
delicados, banais ou até mesmo irresponsáveis, capazes de 
gerar algum nível de desconforto.

Entre as suas exposições individuais mais importantes, 
destacamos: Autoclave, curadoria do artista e texto de 
Victor Mattina, Portas Vilaseca Galeria, Rio de Janeiro, RJ 
(2019); Golden Era, em colaboração com Felipe Barsuglia, 
curadoria do artista, com áudio/texto de Negro Leo, Salão 
Lenny Niemeyer, Rio de Janeiro, RJ (2019); 
Stracciatella/Flocos, curadoria do artista, GC2 
Contemporary, Terni, Itália (2017), entre outras. Nos últimos 
anos, tem participado de inúmeras exposições coletivas, 
entre elas: MOLT BÉ!, curadoria de Raphael Fonseca, Portas 
Vilaseca Galeria, Rio de Janeiro, RJ (2018); 

Projeto Farol–Alegoria, curadoria de Luiz Ernesto e Bruno 
Miguel, Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, Rio de 
Janeiro, RJ (2017); Glimpse, Pilotenkueche/Spinerai, 
Leipzig, Alemanha (2016); Novas Aquisições 2012/2014 
Coleção Gilberto Chateaubriand, curadoria de Luiz Camillo 
Osorio e Marta Mestre, Museu de Arte Moderna – MAM, 
Rio de Janeiro, RJ (2014); 9º Abre Alas, curadoria de 
Daniela Castro, João Modé e Alexandre Sá, A Gentil 
Carioca, Rio de Janeiro, RJ (2013); entre outras. Já 
participou de residências artísticas na Alemanha 
(Pilotenkueche, em Leipzig, 2016) e na Islândia (Wildfjords 
Artist Residency – WFAR, em Isafjordur, 2015). Seus 
trabalhos fazem parte da Coleção Gilberto Chateaubriand 
do MAM –  Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, RJ.

Na ArtRio 2021, o artista apresenta uma pintura que 
emerge de um novo corpo de trabalhos, em que diferentes 
narrativas têm sido engendradas a partir de exercícios de 
justaposição, e de onde brotam situações inusitadas, 
como num jogo de interpretação de papéis. Na tela “O que 
realmente aconteceu” surge, quase a contragosto – e no 
limite entre rebentar e submergir – uma figura familiar da 
brasilidade, conceito que parece viver sua provação (ou 
purgação, para os mais fatalistas).





Kika Carvalho

Série [ Series ]
“Resistindo na boca da noite 
um gosto de sol", 2021
Óleo sobre tela
[ Oil on canvas ]
30 x 30 cm (cada)
[ 11.8 x 11.8 in (each) ]

Faz muito tempo 
que eu não sei
o que é me deixar 
molhar

Vesti azul

Sol brilhante

Aquele que em 
mim acreditar, 
venha comigo orar

Sit there and 
count the 
raindrops

Holding on to a 
teardrop of sun in 
the mouth of the 
night

Nas noites de 
lua prateando 
o mar

Se a força do mar 
me vingasse as 
mágoas

Noite de temporal

1992, Vitória, ES

Vive e trabalha em Vitória, ES



KIKA CARVALHO é artista visual e educadora social. Iniciou 

sua trajetória no grafite, sendo a primeira mulher de 

destaque a pintar os muros de Vitória e uma das 

responsáveis pela construção de uma cena local, com 

trabalhos que podem ser encontrados hoje em diferentes 

cidades do país. Atualmente, sua prática em pintura se 

materializa em diferentes suportes, técnicas e escalas, 

com uma pesquisa minuciosa em torno da cor azul, 

elemento importante na busca por uma contra-narrativa. 

Suas investigações passam por questões do lugar social 

que ocupa enquanto mulher, negra, bissexual, residente em 

um estado com grandes índices de violência contra 

mulheres, juventude negra e população LGBTQ+.

Kika tem participado de inúmeras exposições coletivas nos 

últimos anos, com destaque para: “Enciclopédia Negra”, 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, SP (2021); 

“Atenção Para o Refrão”, Instituto Goethe, Salvador, BA 

(2020); “Foram os Homens e as Mulheres Negras que 

Construíram a Identidade Nacional - Vidas Negras do 

Brasil”, Museu Afro Brasil, São Paulo, SP (2020); "The 

Showcase", Galeria Pivô, São Paulo, SP (2019); “Gira”, 

Museu Capixaba do Negro (MUCANE), Vitória, ES; entre 

outras. 

Também participou do Programa de Residência 

Artística “Outra Margem”, Casa Tutti , Vitória, ES (2021); 

Programa de Residência Artística “Vila Sul”, Instituto 

Goethe, Salvador, BA (2021); e do programa “Malungas” 

- residência com a artista Rosana Paulino, São Paulo, 

SP (2018).

Seus trabalhos fazem parte de importantes coleções 

institucionais no Brasil, como o MUseu Capixaba do 

Negro (Mucane), Vitória, ES; e a Pinacoteca do Estado 

de São Paulo, São Paulo, SP.



Resistindo na boca da noite um gosto de sol
por Bárbara Alves

A série recente de Kika Carvalho percorre entre o azul, tão 
simbólico ao longo de sua produção, e a visualidade de álbuns 
da música preta brasileira. O uso do azul em seus trabalhos 
possui uma conexão com o seu território de origem, a ilha de 
Vitória, Espírito Santo, onde a imagem do Oceano Atlântico se 
destaca, pois o lugar é cercado por água em todas as suas 
extremidades. Mas a cor também carrega uma carga de 
significados históricos, pois já foi relacionada a um símbolo de 
poder na Babilônia, conexão com o divino no imaginário católico 
e de prosperidade no Egito Antigo.

Kika opta por um azul profundo, escuro e intenso. A tonalidade 
predominante escolhida pela artista carrega uma densidade, 
visto que esse azul remete a lugares mais profundos e obscuros 
da natureza. O azul escuro presente em seus trabalhos é o azul 
dos finais de tarde, quando o calor solar dá espaço ao mistério 
da lua e a escuridão noturna. É o azul das profundezas 
oceânicas, lugar mais inacessível ao ser humano e que instiga 
fascínio e admiração. É o azul usado historicamente na arte para 
simbolizar a conexão com o divino, o inexplicável, o sublime. 

Na produção da artista Kika Carvalho, essa cor é um instrumento 
de representação de corpos pretos, além de ser responsável pelo 
tom da atmosfera de cada um dos quadros. 

Essa escolha feita pela artista carrega uma potência 
estética, pois ao retratar corpos negros a partir das 
possibilidades apresentadas com o azul, Kika cria novas 
perspectivas de concepção sobre a experiência negra, 
focando nos aspectos subjetivos desses indívíduos, além de 
se manter em diálogo com uma série de artistas negros que 
também usam o azul como instrumento representativo de 
corpos negros.

Esse movimento abarca figuras como Yussuf Grillo (Nigéria, 
1934-2021), uma das personalidades mais influentes da arte 
nigeriana, que usava o azul em paralelo com a influência das 
esculturas yorubás para produzir pinturas e vitrais; Moufouli 
Bello (Benim, data desconhecida), multi artista que por meio 
da pintura utiliza o azul para retratar mulheres beninenses; 
Marc Padeu (Camarões, 1990), artista que usa o azul como 
forma de discutir a exposição da população rural de seu país 
aos agrotóxicos nas plantações de banana; Brednatella 
(Brasil, 1996), artista brasileiro que discute questões ligadas 
a gênero e identidade por meio do azul.

Apesar da distância geográfica, e até do desconhecimento 
pleno entre os artistas sobre as produções uns dos outros, é 
simbólico notar como o azul aparece nesses trabalhos. 



Primeiro, pelo Atlântico ser o divisor material entre esses 
artistas, visto que esse conjunto de águas pode ser considerado 
um das influências para a abordagem monocromática realizada 
por essas personalidades. Segundo, pela experiência 
escravocrata - que teve o oceano como palco central desse 
deslocamento forçado - não ter se tornado o eixo central nesses 
trabalhos.

O foco está nas subjetividades, nos interesses e principalmente, 
nas vivências cotidianas que esses artistas experienciaram 
durante a sua trajetória. Enquanto o racismo tenta desumanizar 
e reduzir a experiência dessas pessoas ao marcador racial, 
esses artistas criam e imaginam novas realidades para a 
subjetividade preta focando em todos os símbolos permitidos 
pela cor. 

Apesar de toda a força trazida pelo azul - notória na produção de 
Kika Carvalho - na série Resistindo na boca da noite um gosto de 
sol, a artista apresenta inovações estéticas e experimenta o azul 
em contraposição aos tons quentes, como o amarelo, vermelho 
e laranja, mas mantém o protagonismo estético do azul nos 
trabalhos. Quanto à escolha temática, Kika fez um mergulho nos 
seguintes álbuns clássicos da música preta brasileira: Caymmi e 
o Mar - Dorival Caymmi (1957); Alegria, Alegria Vol. 2 - Wilson 
Simonal (1968); Os Tincoãs - Os Tincoãs (1973); Milton - Milton 
Nascimento (1976); Alumbramento - Djavan (1979); Nuvens - Tim 
Maia (1982); Eu Sou Lia - Lia de Itamaracá (2000); Menino do Rio 
- Mart'nália (2006). 

Todos eles possuem uma forte ligação com a água, o mar, e 
como esperado, com o azul. Esses dois pontos, a inovação 
estética e a releitura de álbuns da música preta brasileira, 
são fundamentais para entender a proposta feita nessa série 
mais recente. 

Os álbuns escolhidos nessa releitura feita pela artista 
abordam três eixos temáticos centrais: natureza, 
sentimentos e religiosidade. São tópicos que tocam em 
lugares essenciais para a experiência humana e que mexem 
em aspectos subjetivos desses indivíduos. Por meio da 
música, esses temas ganham uma nova camada, pois são 
comunicados por meio de versos, rimas e arranjos musicais.

Também é válido destacar que o demarcador racial é um 
fator importante na abordagem desses temas, já que por 
meio da negritude se estabelece uma outra conexão com a 
natureza, sentimentos e religiosidade, em comparação com 
a experiência branca, que se sente confortável por ser 
contemplada com a hegemonia que elabora e constrói as 
noções básicas desses tópicos. 

Essa escolha temática ocorreu logo após Kika se deparar 
com a capa do álbum Milton (1976), do músico Milton 
Nascimento. A artista se atentou aos elementos estéticos 
que compõem a capa do álbum, como pele molhada, o 
fundo que transita entre o rosa e o azul, e a fotografia do 
artista que ocupa a centralidade da composição. 



O encontro de Carvalho com esse álbum provocou uma reflexão 
sobre a potência visual presente nos álbuns brasileiros, já que 
neles é possível encontrar uma série de elementos que também 
interessam a produção da artista. 

O nome também foi retirado de uma produção de Milton 
Nascimento. A música Nada Será Como Antes traz o verso 
Resistindo na boca da noite um gosto de sol, que intitula a série 
produzida por Carvalho. Na composição, Milton reflete sobre a 
necessidade de se adaptar a mudanças, e no contexto atual (com 
tantas alterações promovidas pelo isolamento social), a canção 
se torna um abraço para a realidade.

Porém, colocando em perspectiva a produção recente de Kika 
Carvalho, a canção adota uma visão mais bela e até otimista. A 
aposta da artista em colocar o azul em paralelo com outros tons 
também é uma mudança simbólica na sua produção. O azul não 
perde o seu brilho, ao contrário, ganha mais vida e é ressaltado 
ao lado de tons quentes. O diálogo proposto por Kika por meio da 
releitura de álbuns musicais revela como os signos transmitidos 
pelo azul também afetam a leitura de outros artistas negros, 
apesar deles não trabalharem com a experiência visual. 

 

A mensagem transmitida pelo azul afeta a experiência negra 
de diversas formas, e a cor que se torna apenas um meio de 
comunicação. A conexão com as águas, a religiosidade e o 
sentimentalismo são partes essenciais da humanidade. Kika 
buscou esses códigos em outro campo artístico, trouxe para 
a sua zona de conforto e ressignificou a sua própria 
linguagem para traçar uma narrativa sobre os códigos 
transmitidos pelo azul. Portanto, a série Resistindo na boca 
da noite um gosto de sol nasce dessa convergência de 
interesses entre as potências estéticas dos álbuns musicais 
brasileiros com a produção artística de Kika Carvalho

A temática marítima presente em cada uma das capas 
tomam formas com a estética representativa azulada da 
artista, e nesse processo surge uma narrativa sobre os 
símbolos do oceano e da água a partir da perspectiva negra 
brasileira que, apesar de não ser universal, possui códigos 
comuns experienciados por meio da realidade pós-atlântica. 





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

Tentativa e erro, 2019
[ Trial and error, 2019 ]
Bandeiras de papel sobre papel 
[ Paper flags on paper ]
40 x 50  cm [ 15.7 x 19.6 in ]
Edição: 8/10 [ Edition: 8/10 ]



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.

Em “Tentativa e Erro” - presente na ArtRIo 2021 -, Penalva 
concebe um novo desenho a partir da simples dobra de 
bandeiras de papel utilizadas em escolas, e que se 
assemelha aos símbolos de "rebobina" e "play". Esse 
trabalho é um método de resolução de problemas em 
que várias investidas são feitas para se alcançar uma 
solução, algo básico utilizado essencialmente por todos 
os seres para aprendizagem de novos comportamentos.



Mulambö

Diamante, 2021
Acrílica e lantejoula sobre tela
[ Acrylic and sequin on canvas ]
160 x 160 cm [ 63 x 63 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]

1995, Saquarema, RJ
Vive e trabalha em São Gonçalo, RJ



MULAMBÖ busca a valorização de símbolos do existir 
suburbano no Rio de Janeiro, a partir da refundação de 
potências. Explora desde a pintura, a criação de bandeiras 
e objetos, até a internet como plataforma de trabalho, e 
assim faz arte para afirmar que não tem museu no mundo 
como a casa da nossa avó.

Um dos artistas mais promissores de sua geração, 
apresentou seus trabalhos em duas exposições individuais 
com grande repercussão em 2019: “Tudo Nosso”, no MAR - 
Museu de Arte do Rio; e “Prato de Pedreiro”, no Centro 
Municipal de Arte Hélio Oiticica (RJ). Em 2020, apresentou 
a sua primeira exposição individual em São Paulo, no 
Sesc-Santana. Em 2021, abriu o calendário anual de 
exposições da Portas Vilaseca Galeria com a sua primeira 
individual no espaço, “Mulambö todo de ouro”. No mesmo 
ano, foi selecionado para expor pela primeira vez fora do 
Brasil, no espaço Das Schaufenster, em Seattle (EUA), onde 
apresentou a individual “Out of many, muchos más”; e 
também na exposição coletiva “SWEAT”, na Haus der 
Kunst, em Munique (Alemanha), com curadoria de Anna 
Schneider e Raphael Fonseca (em cartaz até 2022). 

Seus trabalhos fazem parte de importantes coleções 
institucionais brasileiras, como o Museu de Arte do Rio - 
MAR (Rio de Janeiro, RJ); o Instituto Inhotim em 
Brumadinho, MG e a Pinacoteca do Estado de São Paulo 
(São Paulo, SP) e o Museu do Ingá (Niterói, RJ).

Na ArtRio 2021, Mulambö apresenta uma de suas 
pinturas mais recentes, “Diamante” - inspirada em 
Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Marco da história 
negra do país, Leônidas foi o primeiro ídolo nacional 
negro, o primeiro garoto propaganda negro e o primeiro 
entre muitas outras coisas. 

O diamante, material duro e valioso, relaciona-se 
também com a sua resistência e importância para a 
história do negro no país. Todos os pesos, vitórias e 
derrotas que Leônidas carrega e que faz dele um ícone 
até hoje. A onça de diamante que emana de seu corpo 
ainda está acesa.





Pedro Neves

Auto retrato noite, 2021
Acrílica sobre tela [ Acrylic on canvas ]
150 x 150 cm [ 59 x 59 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]

1997, Imperatriz, MA
Vive e trabalha em Belo Horizonte, MG



PEDRO NEVES
Auto retrato dia, 2021
Acrílica sobre tela [ Acrylic on canvas ]
150 x 150 cm [ 59 x 59 in ]
Edição: única [ Edition: unique ]



PEDRO NEVES é estudante de patrimônio cultural e 
praticante de capoeira Angola. Na sua pesquisa e prática 
busca representar o cotidiano e os signos que traduzem o 
povo brasileiro e seu complexo cultural. 

Sua obra vem se construindo através da pintura em 
diferentes suportes e dimensões, fotografias analógicas e 
esculturas em cerâmica. O artista também investiga a 
identidade brasileira e suas relações com o mundo exterior, 
com a colonização e com as sequelas deixadas por esse 
período na realidade social e no imaginário coletivo. 

Neves acredita que a sua construção identitária está 
diretamente vinculada ao seu processo artístico - ambos 
em constante transformação.

Suas obras fazem parte das coleções institucionais do 
Museu Inimá de Paula, em Belo Horizonte, MG e do 
Instituto Inhotim, em Brumadinho, MG.

As pinturas que Pedro apresenta na ArtRio 2021 são 
associações em torno de duas figuras históricas que 
fundaram a cidade de Bom Jesus das Selvas - MA, local 
onde os bisavós do artista nasceram e onde ele passou 
parte da infância. As telas “Auto retrato dia” e “Auto retrato 
noite” também versam sobre o tempo e seu caráter 
espiral; um auto retrato da vida do artista que encaixa a 
vida de quem veio antes dele.

Sobre essa produção recente, o artista comenta: 

“A água como metáfora da vida. Em memória de meus 
antigos que cruzaram o rio Mearim em busca de terra pra 
plantar e água pra beber; Não carregavam muita coisa 
consigo a não ser a palha que protege o corpo, a memória 
dos dias passados e a esperança na neblina do futuro; 
Hoje, eu sendo um outro lugar mas fruto dessa 
peregrinação, navego os dias da vida como quem enfrenta 
o mar, não carrego muita coisa, mas só o que sou; O mar 
tem mais segredos quando é calmaria.”
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