


Polígonos, Pórticos, Matéria e Desejo

Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmentos de reta, presentes 

em suas diferentes manifestações na seleção de obras que compõem a mostra, e que não são 

necessariamente os únicos pontos de interlocução entre os trabalhos. Além da forma, o que 

envolve as operações que constroem as obras apresentadas por Carolina Martinez, Mano Penalva, 

Heleno Bernardi, Marina Caverzan, Julia da Mota e Renato Rios em Polígonos, pórticos, matéria e 

desejo, não partem apenas de um campo analítico no emprego da geometria. 

O desejo, a ressignificação e a recontextualização de formas e materiais, que se reconstroem a 

partir do deslocamento, do gesto obsessivo e da palavra, permeados pelo mistério matemático e ao 

mesmo tempo erótico, nos remetem à história da arte brasileira e latino-americana. Ao empregar a 

geometria dentro do pensamento construtivista , como o curador e crítico de arte brasileiro 1 

Frederico Morais afirma, existe uma contribuição latino-americana à arte construtiva 

internacional, de maneira peculiar “[...] não apenas o caráter orgânico, vitalista, sensível e ‘caliente’ 

de nossa produção construtiva, e das antecipações minimalistas, cinéticas e plurissensoriais, mas 

também à introdução de símbolos e vinculação com as nossas raízes. [...].” 

Essas raízes são as tramas de palha das cestarias, o ziguezague de linhas que os Karipuna 

empregam ao falar dos dentes de um jacaré, são os signos que estruturam a simbologia da 

religiosidade afro-brasileira, os blocos de cor da Whipala, as linhas de Nazca, são os adornos e 

padrões de povos originários empregados por aprendizes nas igrejas barrocas como resistência 

aos colonizadores espanhóis. 



A geometria como intuição e observação de campos arquitetônicos e seus vazios e ângulos ; como 

estudo kármico, espiritual e astronômico ; como 2 3 elemento impregnado em padrões e tramas de 

materiais feitos pelas mãos humanas ou em linhas de produção e seus estudos simbólicos e na 

grafia do 4 alfabeto e da palavra afogada na sua própria repetição são meios de 5 comunicação 

entre uma produção recente com uma trajetória e identidade de uma prática revisitada, 

estabelecendo diálogos com a produção construtiva latino-americana não apenas pela utilização 

da forma, mas também pela nova significação do campo formal, que já existe enquanto filosofia, 

astronomia e fenômeno, antes de instaurar-se como arte. Percebemos viva em nossa arte atual, já 

que estamos falando de pesquisas iniciadas em sua maioria na década passada, que processos que 

envolvem a reorganização (ou tentativa) do caos, dada a nossa colonização (violenta e confusa), 

continuam latentes em nosso tempo presente (violento e confuso) e em uma sociedade, que já 

assinalado por Morais, “onde tudo está por fazer e construir”, a arte adquire um sentido de 

organização do real, de transformação e construção de uma nova sociedade. 

Cadu Gonçalves, curador

1 O pensamento Construtivista surge na URSS por volta de 1915, onde as distinções entre artes deveriam ser extintas, pois seriam meios de 

ressaltar hierarquias entre classes. Essa movimentação era, além de estética, política, em que os elementos básicos e linguagens como pintura e 

escultura transformam-se em construções e não representações, atendendo às premissas políticas e revolucionárias. 

2Julia da Mota; Estrutura Fundamental II; Carolina Martinez, série Perímetros.

3 Marina Caverzan, Eclipse; Renato Rios, Peregrino. 

4 Mano Penalva, Módulos. 

5 Heleno Bernardi, série Carimbos. 



O trabalho de Marina Caverzan expõe conceitos delimitados entre o 

abstrato e o etéreo; suas pesquisas abordam questões implícitas ligadas a 

linguagem simbólica que dialogam com Arquitetura, Matemática, Física, 

Astronomia e Literatura. Uma constante em seus trabalhos é o aspecto 

fragmentado e construtivo, questionando também relações entre 

perspectiva espacial e linguagem geométrica.

MARINA 
CAVERZAN

X



Marina Caverzan
Cenotáfio (Série Cenotáfio), 2019

Carvão e lápis grafite sobre papel

42 x 30 cm

R$ 3.000,00

Marina Caverzan
Cenotáfio (Série Cenotáfio), 2019

Carvão e lápis grafite sobre papel

42 x 30 cm

R$ 3.000,00



Marina Caverzan
Eclipse nº 11, 2019

Carvão sobre papel

42 x 30 cm

R$ 3.000,00



Marina Caverzan
Karma, 2020

Emulsão vinílica e caneta nanquim sobre papel

30 x 42 cm

R$ 3.000,00



Marina Caverzan
Vimana (Série Vimanas), 2019

Carvão e caneta nanquim sobre papel

42 x 30 cm

R$ 3.000,00

Marina Caverzan
Vimana (Série Vimanas), 2019

Carvão e caneta nanquim sobre papel

42 x 30 cm

R$ 3.000,00



Marina Caverzan
Maior com Istar, 2020

Emulsão vinílica e caneta nanquim sobre papel

42 x 30 cm

R$ 3.000,00



Marina Caverzan
Eclipse 0 (Soulmates) (Série Eclipse), 2014

Carvão e lápis de cor sobre papel

42 x 60 cm (díptico)

R$ 6.000,00



Marina Caverzan
Espectral nº 1 (Série Matemática Esotérica), 2021

Acrílica e emulsão vinílica sobre tela

30 x 20 cm

R$ 4.500,00



Marina Caverzan
Mariposas de Obsidiana, 2021

Acrílica e emulsão vinílica sobre tela

40 x 30 cm

R$ 6.500,00



Marina Caverzan
Chacra Uno (Série 7 Chacras), 2020

Carvão, bastão de óleo e acrílica sobre papel

42 x 30 cm

R$ 3.500,00

Marina Caverzan
Muladhara (Série 7 Chacras), 2020

Carvão e pastel oleoso sobre papel

42 x 30 cm

R$ 3.500,00

Marina Caverzan
Svadhisthana (Série 7 Chacras), 2020

Carvão e pastel oleoso sobre papel

42 x 30 cm

R$ 3.500,00



Marina Caverzan
Ajna (Série 7 Chacras), 2020

Carvão e pastel oleoso sobre papel

42 x 30 cm

R$ 3.500,00

Marina Caverzan
Visuddha (Série 7 Chacras), 2020

Carvão e pastel oleoso sobre papel

42 x 30 cm

R$ 3.500,00

Marina Caverzan
Sahasrara  (Série 7 Chacras), 2020

Carvão e pastel oleoso sobre papel

42 x 30 cm

R$ 3.500,00



Marina Caverzan
Anahata (Série 7 Chacras), 2020

Carvão, bastão de óleo e acrílica sobre papel

42 x 30 cm

R$ 3.500,00

Marina Caverzan
Manipura (Série 7 Chacras), 2020

Carvão e pastel oleoso sobre papel

42 x 30 cm

R$ 3.500,00



Nasceu em Pouso Alegre-MG, em 1967. Vive e trabalha no Rio de Janeiro, 

Brasil. Estudou Arquitetura na Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

frequentou cursos livres de pintura, história e teoria da arte na Escola de 

Artes Visuais do Parque Lage (RJ). Com intervenções urbanas, instalações, 

fotografias, objetos, pinturas e outros suportes, aborda o enfrentamento 

do corpo com a cidade e em relações interpessoais. Seus trabalhos 

caracterizam-se por reunir forte investigação conceitual aliada a pesquisas 

formais particulares para cada série de obras, nas quais alia o fazer 

artístico e estético à prática da reflexão, explorando diferentes espaços, 

suportes e técnicas para a realização de sua obra. Seu trabalho já foi 

exposto em diversos países, como México, França, EUA, Alemanha, entre 

outros, e compõe importantes coleções públicas e privadas como a 

Brasilea Foundation (Suíça), MAM-Rio (Brasil) e Neuflize OBC Collection 

(França).

HELENO
BERNARDI

X



Sim, 2021
Carimbo sobre papel

29.7 x 42 cm 

R$ 3.500,00

Horizonte, 2021
Carimbo sobre papel

42 x 29.7 cm 

R$ 3.500,00



Agora, 2021
Carimbo sobre papel

42 x 29.7 cm 

R$ 3.500,00

Quando, 2021
Carimbo sobre papel

42 x 29.7 cm 

R$ 3.500,00



Tempo II, 2021
Carimbo sobre papel

59.4  x 42 cm 

R$ 4.000,00

Pensamento, 2021
Carimbo sobre papel

42 x 29.7 cm 

R$ 3.500,00



Oco, 2021
Carimbo sobre papel

59.4  x 42 cm 

R$ 4.000,00



Rasgo, 2021
Carimbo sobre papel

59.4  x 42 cm 

R$ 4.000,00



Renato Rios (Brasília, 1989), é Bacharel em Artes Plásticas pela 

Universidade de Brasília (UnB), vive e trabalha em São Paulo - SP.        Sua 

pesquisa em pintura analisa aspectos da intuição simbólica, buscando 

integrar os campos da representação e da consciência mítica, trabalhando 

em uma espécie de manutenção de um tempo e espaço originários, 

arcaicos. Em diálogo com a Pintura Metafísica, as vanguardas 

Construtivista, Suprematista, assim como com tradições de pintura 

abstrata, como a Arte Sufista e Zen Budista, Rios tece uma teia de 

ressignificações caracterizada por uma multiplicidade que, gradualmente, 

percorrendo sucessivos patamares de complexidade, avança em direção à 

unidade criadora. 

RENATO
RIOS

X



Renato Rios
Peregrino, 2021

Óleo sobre linho

Tríptico-38x90 cm

R$ 7.680,00



Renato Rios
Temperança, 2021

Óleo sobre linho

Tríptico-38x90 cm

R$ 7.680,00



Renato Rios
Arquétipo, 2021

Óleo sobre linho

22x16 cm

R$ 2.280,00



Renato Rios
Arquétipo, 2021

Óleo sobre linho

22x16 cm

R$ 2.280,00



1988, vive e trabalha em São Paulo e Londres

Julia da Mota possui mestrado em Artes Visuais pela USP (2016) e 

graduação em Arquitetura e Urbanismo pela USP (2012). Em sua prática 

em pintura e gravura, Julia explora relações entre cor, forma e matéria para 

criar obras que partem de experiências íntimas de espaço e de uma visão 

fenomenológica do olhar. Em sua pesquisa, interessa-lhe especialmente a 

aproximação entre as ideias de espaço construído, paisagem e fronteira. 

Sua produção apresenta investigações sobre o tensionamento de limites – 

entre o externo e o interno, o construído e o vazio; entre a passagem e a 

permanência, entre o público e o íntimo. Em 2019, foi artista residente no 

East London Printmakers (UK) e na 2a edição do Lava! (Residência 

Fonte/SP). Em 2018 fez parte da residência artística da LAMB Projects em 

Berkshire (UK). Participou de exposições em São Paulo, Ribeirão Preto, 

Blumenau, Londres (UK), Alijó (PT) e Chamalières (FR) e possui trabalhos 

em coleções no Brasil, Reino Unido, Portugal e França.

JULIA
DA MOTA

X



Julia da Mota
Duas Janelas, 2021

Acrílica sobre tela de algodão crua

124 x 182 cm

R$ 16.000,00



Julia da Mota
Tato, 2021

Acrílica sobre tela de algodão crua

110 x 110 cm

R$ 11.500,00

Julia da Mota
Estrutura fundamental #2, 2019

Acrílica e aquarela sobre tela de algodão crua

82 x 82 cm

R$ 7.700,00



Julia da Mota
Transposição, 2019

Serigrafia sobre papel Southbank Smooth 310gsm

70 x 50 cm

Tiragem de 9 + 1 P.A.

R$ 3.400,00



Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1985. Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil. No percurso de seu processo criativo, Carolina Martinez investiga 

espaços arquitetônicos e superfícies urbanas. Em sua produção artística, 

emerge o olhar do espectador em direção a espaços vazios, aparentemente 

desabitados. Com isso, a artista revela perspectivas invisíveis, como a 

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

instalações site-specific.

CAROLINA
MARTINEZ

X



Carolina Martinez
Sem título (variação XXII), série Perímetros, 2020

Acrílica e ripas de madeira sobre madeira

30x30x4 cm

R$ 4.500,00



Carolina Martinez
Sem título (variação XIX), série Perímetros, 2020

Acrílica e ripas de madeira sobre madeira

30x20x4 cm

R$ 4.500,00



Carolina Martinez
Sem título (variação I), série Perímetros, 2020

Acrílica e ripas de madeira sobre madeira

50x20x4 cm

R$ 4.500,00



Carolina Martinez
Sem título (variação III), série Perímetros, 2020

Acrílica e ripas de madeira sobre madeira

50x20x4 cm

R$ 4.500,00



Carolina Martinez
Sem título (variação IV), série Perímetros, 2020

Acrílica e ripas de madeira sobre madeira

50x20x4 cm

R$ 4.500,00



Carolina Martinez
Sem título (variação VI), série Perímetros, 2020
Acrílica e ripas de madeira sobre madeira
35x25x4 cm
R$ 4.500,00



Carolina Martinez
Sem título (variação XIII), série Perímetros, 2020

Acrílica e ripas de madeira sobre madeira

30x20x4 cm

R$ 4.500,00



Carolina Martinez
Sem título (variação XXI), série Perímetros, 2020

Acrílica e ripas de madeira sobre madeira

30x30x4 cm

R$ 4.500,00



Carolina Martinez
Sem título (variação IX), série Perímetros, 2020

Acrílica e ripas de madeira sobre madeira

25x35x4 cm

R$ 4.500,00



Carolina Martinez
Sem título (variação XI), série Perímetros, 2020

Acrílica e ripas de madeira sobre madeira

30x20x4 cm

R$ 4.500,00



Carolina Martinez
Sem título (variação XII), série Perímetros, 2020

Acrílica e ripas de madeira sobre madeira

30x20x4 cm

R$ 4.500,00



Carolina Martinez
Sem título (variação XVII), série Perímetros, 2020

Acrílica e ripas de madeira sobre madeira

30x20x4 cm

R$ 4.500,00



Salvador, Bahia, Brasil, 1987. Vive e trabalha em São Paulo, SP, Brasil.    O 

trabalho de Mano Penalva 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 utilizando diferentes mídias como 

pintura, fotografia, video, escultura e instalação. Ao criar seus trabalhos, 

Penalva 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.

MANO
PENALVA

X



Mano Penalva
Unidade IV (Série “Módulo”), 2018

Lona vinílica, manta acrílica e ilhós

135x125 cm

R$ 16.000,00

Edição: 1/3  + PA



Mano Penalva
Unidade V (Série “Módulo”), 2018

Lona vinílica, manta acrílica e ilhós

235x230 cm

R$ 18.000,00

Edição: 1/3  + PA



Mano Penalva
Unidade II (Série “Módulo”), 2018

Lona vinílica, manta acrílica e ilhós

126x126 cm

R$ 16.000,00

Edição: 3/3  + PA



Mano Penalva
Unidade III (Série “Módulo”), 2018

Lona vinílica, manta acrílica e ilhós

126x126 cm

R$ 16.000,00

Edição: 1/3 + PA
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Mano Penalva
Unidade VI  (Série “Módulo”), 2018

Lona vinílica, manta acrílica e ilhós

102x87x5 cm

R$ 12.000,00

Edição: única



Mano Penalva
Unidade VII  (Série “Módulo”), 2018

Lona vinílica, manta acrílica e ilhós

93x73x5 cm

R$ 12.000,00

Edição: única



Mano Penalva
Namoradeira (Série "Tramas"), 2021

Espreguiçadeiras e faixa de nylon

93 x 190 x 69 cm

R$ 18.000,00

Edição : 1/3  + PA



Diretor e Fundador  Jaime Portas Vilaseca
Comunicação e Relações Institucionais Frederico Pellachin 
Projetos Internacionais e Feiras Manuela Parrino
Vendas  Clara Reis
Estagiária Ana Bia Silva

Tel. +55 21 2274 5965

Email: galeria@portasvilaseca.com.br

Rua Dona Mariana, 137 casa 2

Botafogo   22280-020

Rio de Janeiro  RJ

BRASIL

EQUIPE

portasvilaseca.com.br @portasvilaseca

X

http://www.janainatorres.com.br
http://www.instagram.com/janainatorresgaleria

