


Zé Carlos Garcia. Luto tropical, 2021



Para a edição de 2021 da Untitled, Art - Miami Beach, a 

Portas Vilaseca Galeria apresenta a produção mais 

recente dos artistas brasileiros Mano Penalva, Pedro 

Victor Brandão, Rafael Baron e Zé Carlos Garcia, todos 

representados pela galeria carioca

No stand proposto para a feira, um dos destaques é a 

obra “Luto Tropical”, de Zé Carlos Garcia.

Composto por um conjunto de peças que articulam 

fragmentos do mobiliário colonial português com penas 

e plumas, esse grande painel sinaliza um mergulho nas 

origens, na diversidade e nas ambiguidades de um 

continente tropical, além de promover um encontro dos 

tempos dos móveis que já não existem, das aves que já 

não voam, do fim iminente, e do luto.

Rafael Baron expõe suas pinturas em grande formato 

que dialogam com o retrato e as relações sociais de 

empoderamento.

Pedro Victor Brandão reúne fotografias de sua série 

“Provas de Trabalho” - impressões únicas feitas entre 

1992 e 2012 e posteriormente escaneadas em alta 

resolução e tokenizadas na plataforma Ephimera. Do 

mesmo artista, são exibidas pinturas inéditas da série 

“Totalidades”, em que campos abstratos de cor ganham 

forma a partir de dados sobre regimes de acumulação, 

transferência e extração do capital.

E por fim, Mano Penalva apresenta novas composições 

de sua série “Origem”, que surgem da justaposição de 

iconografias, linguagens e campos de cor encontrados 

em sacos de ráfia que viajam o mundo transportando 

insumos secos. O artista também expõe trabalhos de 

sua série “Desvios”, concebidos a partir do agrupamento 

de bandeiras de países encontradas em diferentes lojas 

e feiras de artigos de segunda mão. No espaço, as 

bandeiras surgem dobradas e semi-veladas, e se 

organizam de forma sui generis, propondo novas 

leituras para um símbolo que ainda exerce uma forte 

influência no imaginário coletivo.



Mano Penalva é formado em Comunicação 

Social pela 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. Penalva explora a poesia obtida pelo 

deslocamento dos objetos de seu contexto 

cotidiano, trabalhando com diferentes mídias 

como pintura, fotografia, video, escultura e 

instalação. 

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

Ao criar suas obras, 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. 

O artista tem participado de inúmeras exposições 

individuais e coletivas nos últimos anos. Já 

participou também de importantes residências no 

Brasil, EUA, Bélgica e México. Seu trabalho faz 

parte de coleções públicas no Brasil e no exterior, 

como CIFO - Cisneros Fontanals Art Foundation - 

Miami - EUA; Frédéric de Goldschmidt Collection - 

Bruxelas - Bélgica; GALILA’S P.O.C. - Bruxelas - 

Bélgica; PAT Art Lab - Augsburg - Alemanha; 

MAPA, Museu de Artes Plásticas de Anápolis - 

Brasil; MARP, Museu de Arte de Ribeirão Preto - 

Brasil; Acervo da Laje - Bahia - Brasil; e MAR - 

Museu de Arte do Rio.





Ao explorar em sua pesquisa e prática o 

deslocamento de objetos de seus contextos 

cotidianos, Mano Penalva propõe nesta série 

novas leituras poéticas por meio da 

justaposição de iconografias, linguagens e 

campos de cores encontrados em bolsas de 

ráfia que percorrem o mundo carregando 

insumos secos.

Nas criações do artista, esses materiais 

aparecem amarrados, tensionados e, mais 

recentemente, plissados, o que elimina marcas e 

desenhos, ao mesmo tempo em que reafirma o 

poder de criar dobras e novas possibilidades de 

revisitarmos as relações de troca.

Série “Origem”
2021





MANO PENALVA

Aipim (Série “Origem”), 2021

Sacos de ráfia, pregos, grampos e chassi 

11.8 x 11.8 in  | 30 x 30 cm 

Ediçāo: única



MANO PENALVA

Açúcar I (Série "Origem"), 2021

Sacos de ráfia, pregos, grampos e chassi

15.7 x 11.8 in  | 40 x 30 cm 

Ediçāo: única



MANO PENALVA

Açúcar II (Série "Origem"), 2021

Sacos de ráfia, pregos, grampos e chassi

11.8 x 7.8 in  | 30 x 20 cm 

Ediçāo: única



MANO PENALVA

Açúcar III (Série “Origem"), 2021

Sacos de ráfia, pregos, grampos e chassi

11.8 x 7.8 in  | 30 x 20 cm 

Ediçāo: única



MANO PENALVA

Popcorn (Série "Origem"), 2021

Sacos de ráfia, pregos, grampos e chassi

11.8 x 22 in  | 30 x 56 cm 

Ediçāo: única



MANO PENALVA

Costale I (Série “Origem”), 2021

Rafia, pregos, chassi de madeira

11.8 x 7.8 in  | 30 x 20 cm 

Edição: única



MANO PENALVA

Costale II (Série “Origem”), 2021

Rafia, pregos, chassi de madeira

11.8 x 7.8 in | 30 x 20 cm

Edição: única



MANO PENALVA

Costale III (Série “Origem”), 2021

Rafia, pregos, chassi de madeira

11.8 x 7.8 in | 30 x 20 cm

Edição: única



MANO PENALVA

Costale VI (Série “Origem”), 2021

Rafia, pregos, chassi de madeira

15.7 x 11.8 in | 40 x 30 cm

Edição: única



MANO PENALVA

Costale X (Série “Origem”), 2021

Rafia, pregos, chassi de madeira

15.7 x 11.8 in | 40 x 30 cm

Edição: única



MANO PENALVA

Costale XI (Série “Origem”), 2021

Rafia, grampos, chassi de madeira

15.7 x 23.6 in | 40 x 60 cm

Edição: única



MANO PENALVA

Costale XII (Série “Origem”), 2021

Rafia, grampos, chassi de madeira

15.7 x 23.6 in | 40 x 60 cm

Edição: única





MANO PENALVA

Costale XIII (Série “Origem”), 2021

Rafia, pregos, chassi de madeira

11.8 x 7.8 in | 30 x 20 cm

Edição: única



MANO PENALVA

Costale XIV (Série “Origem”), 2021

Rafia, polyester, grampos,

tachas, chassi de madeira

11.8 x 7.8 in | 30 x 20 cm

Edição: única



MANO PENALVA

Costale XV (Série “Origem”), 2021

Rafia, polyester, grampos,

tachas, chassi de madeira

11.8 x 7.8 in | 30 x 20 cm

Edição: única



MANO PENALVA

Costale XVI (Série “Origem”), 2021

Rafia, polyester, grampos, tachas, chassi de madeira

15.7 x 11.8 in | 40 x 30 cm

Edição: única



MANO PENALVA

Costale XVII (Série “Origem”), 2021

Rafia, grampos, chassi de madeira

11.8 x 7.8 in | 30 x 20 cm

Edição: única



MANO PENALVA

Costale XVIII (Série “Origem”), 2021

Rafia, grampos, chassi de madeira

11.8 x 7.8 in | 30 x 20 cm

Edição: única



MANO PENALVA

Costale XIX (Série “Origem”), 2021

Rafia, pregos, chassi de madeira

15.7 x 11.8 in | 40 x 30 cm

Edição: única



MANO PENALVA

Costale XX (Série “Origem”), 2021

Rafia, polyester, grampos, tachas, chassi de madeira

15.7 x 11.8 in | 40 x 30 cm

Edição: única





Na série “Desvios”, os trabalhos são desenvolvidos 

a partir da combinação de uma variedade de 

bandeiras de países encontradas em diferentes 

feiras e lojas de artigos de segunda mão. No 

espaço, aparecem dobradas e semi-veladas, e se 

organizam de forma bem particular, propondo 

novas leituras para um símbolo que ainda exerce 

uma forte influência no imaginário coletivo.

Série “Desvios”
2017-2018
Bandeiras dos EUA (Desvio III)
Bandeiras do México (Desvio I)



MANO PENALVA

Desvio III (Série "Desvios"), 2018

Bandeiras dos EUA, pregos

63 x 120.8 x 1.9 in | 160 x 307 x 5 cm

Edição: única

Segundo o artista: “Mesmo com as 

inúmeras tentativas de esconder as 

estrelas na bandeira, sabemos que elas 

ainda estão lá. Esse ‘desvio’ começa a 

partir do simples dobramento de 

bandeiras americanas de diferentes 

qualidades e diferentes tempos. Depois 

das dobras, elas se organizam da maior 

para a menor, numa alusão à diminuição 

do 'sonho americano'."



MANO PENALVA

Desvio I (Série "Desvios"), 2017

Bandeiras do México, pregos

15.7  x 51.1 in | 40 x 130 cm

Edição: única

Este é o primeiro trabalho criado para a série 

Desvios, concebido durante um programa de 

residências que o artista participou no México em 

2017, quando passou a incorporar as bandeiras 

às suas paisagens instalativas. Em Desvio I, 

observamos quatro bandeiras mexicanas 

dispostas em linha, que é diluída de alguma forma 

pelas cores que estão por trás..



É graduado em Fotografia pela UNESA (2009), atendeu 

aos cursos livres da Escola de Artes Visuais do Parque 

Lage (2006-2010), da Universidade de Verão no 

Capacete (2012) e do CBAE (2019), todos no Rio de 

Janeiro. Foi premiado no 11o Prêmio Funarte Marc 

Ferrez de Fotografia, em 2010 e nomeado ao 11º 

Prêmio PIPA em 2020. Participou das residências Pivô 

Arte e Pesquisa (São Paulo, 2018), da Residência 

Artística FAAP (São Paulo, 2017), Lastro 

Centroamérica (Cidade do Panamá, 2015), Z/KU – 

Zentrum für Kunst und Urbanistik (Berlim, 2014), e Cité 

Internationale des Arts (Paris, 2012).

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

O artista desenvolve séries de trabalhos em fotografia, 

pintura, imagem em movimento e experimentação social 

que confrontam tradições artísticas em avaliações sobre 

presente e o futuro do capitalismo através de pesquisas 

em economia, direito à cidade, cibernética e a atual 

natureza manipulável da imagem técnica.

Dentre as suas exposições individuais, destaque para: 

Pintura Antifurto (Casa França-Brasil, Rio de Janeiro, 2011), 

Tela Preparada (Sé, São Paulo, 2016) e Forjada e Outras 

Formas (Portas Vilaseca Galeria, 2019). Também tem 

participado de várias exposições coletivas, entre as quais, 

Novas Aquisições 2012/2014b – Coleção Gilberto 

Chateaubriand (Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 

2014), 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), Take Me (I’m Yours) (Villa Medici, Roma, 2018) e O 

Rio é uma Serpente (III Frestas Trienal de Artes) (SESC, 

Sorocaba, 2021).





Provas de Trabalho é um conjunto de impressões 

analógicas feitas pelo artista entre 1992 e 2012 e 

transformadas em instrumentos financeiros em 2021. 

As imagens foram escaneadas em alta resolução e 

emitidas como tokens não-fungíveis (TNFs) na 

plataforma Ephimera, firmando uma existência digital 

derivativa.

Para cada item tokenizado vendido, reserva-se 10% do 

valor para o Fundo Acerola, destinado para aquisições 

de TNFs criados por outrxs artistas. Adicionalmente, 

um total de até 3 cópias de grande formato 

(não-tokenizadas) podem ser vendidas pelas galerias 

tradicionais que representam o artista, sendo que 10% 

do valor de cada uma dessas vendas futuras será 

reservado ao endereço da carteira de Ethereum da 

coleção onde o token único que gerou as cópias 

estiver armazenado.

Série “Provas de 
Trabalho”
1992 - 2021

As coleções devem entrar em contato com o 

artista para acertar o envio físico por correio, 

assim como o arquivo assinado com PGP.

O arquivo não-assinado fica disponível para ser 

baixado livremente e utilizado nos termos da 

licença Peer Production (PPL).



Sem Título #7, da série Provas de Trabalho

Arquivo digital, token não-fungível e impressão em 

gelatina e prata

15982x21600 px (arquivo digital)

17,6x19cm (impressão única)

30x30 cm (moldura)

Endereço do Contrato: 

0xfe21b0a8df3308c61cb13df57ae5962c567a668a

ID do Token: 363

Padrão do Token: ERC-721

Blockchain: Ethereum

2007/ 2021

https://ephimera.com/tokens/untitled-7-from-proofs-of-work-series-(2007-2021)-363




Sem Título #10, da série Provas de Trabalho

Arquivo digital, token não-fungível e impressão em 

gelatina e prata

21600x20348 px (arquivo digital)

17,5x16,8 cm (impressão única)

30x30 cm (moldura)

Endereço do Contrato: 

0xfe21b0a8df3308c61cb13df57ae5962c567a668a

ID do Token: 509

Padrão do Token: ERC-721

Blockchain: Ethereum

2008/ 2021

https://ephimera.com/tokens/untitled-10-from-proofs-of-work-series-(2008-2021)-509




Sem Título #11, da série Provas de Trabalho

Arquivo digital, token não-fungível e pintura química 

em impressão cromogênica

21600x21600 px (arquivo digital)

18,5x17,5 cm (impressão única)

30x30 cm (moldura)

Endereço do Contrato: 

0xfe21b0a8df3308c61cb13df57ae5962c567a668a

ID do Token: 510

Padrão do Token: ERC-721

Blockchain: Ethereum

2005/ 2021

https://ephimera.com/tokens/untitled-11-from-proofs-of-work-series-(2005-2021)-510




Sem Título #12, da série Provas de Trabalho

Arquivo digital, token não-fungível e impressão em 

gelatina e prata 

15985x21600 px (arquivo digital)

9x12 cm (impressão única)

30x30 cm (moldura)

Endereço do Contrato: 

0xfe21b0a8df3308c61cb13df57ae5962c567a668a

ID do Token: 511

Padrão do Token: ERC-721

Blockchain: Ethereum

2008/ 2021

https://ephimera.com/tokens/untitled-12-from-proofs-of-work-series-(2008-2021)-511




Sem Título #13, da série Provas de Trabalho

Arquivo digital, token não-fungível e impressão 

cromogênica

15425x21600 px (arquivo digital)

15x21 cm (impressão única)

30x30 cm (moldura)

Endereço do Contrato: 

0xfe21b0a8df3308c61cb13df57ae5962c567a668a

ID do Token: 512

Padrão do Token: ERC-721

Blockchain: Ethereum

2003/ 2021

https://ephimera.com/tokens/untitled-13-from-proofs-of-work-series-(2003-2021)-512




Sem Título #14, da série Provas de Trabalho

Arquivo digital, token não-fungível e impressão em 

gelatina e prata

15999x21600 px (arquivo digital)

9x12 cm (impressão única)

30x30 cm (moldura)

Endereço do Contrato: 

0xfe21b0a8df3308c61cb13df57ae5962c567a668a

ID do Token: 513

Padrão do Token: ERC-721

Blockchain: Ethereum

2008/ 2021

https://ephimera.com/tokens/untitled-14-from-proofs-of-work-series-(2008-2021)-513




Sem Título #15, da série Provas de Trabalho

Arquivo digital, token não-fungível e impressão 

cromogênica

15427x21600 px (arquivo digital)

15x21 cm (impressão única)

30x30 cm (moldura)

Endereço do Contrato: 

0xfe21b0a8df3308c61cb13df57ae5962c567a668a

ID do Token: 514

Padrão do Token: ERC-721

Blockchain: Ethereum

2003/ 2021

https://ephimera.com/tokens/untitled-15-from-proofs-of-work-series-(2003-2021)-514






A série Totalidades teve início em 2019 e 

atualmente já conta com 31 pinturas, em que 

campos abstratos de cor ganham forma a partir de 

dados sobre regimes de acumulação, transferência 

e extração do capital. 

Série “Totalidades”
2019 - 2021





PEDRO VICTOR BRANDÃO

Sem Título #27 (Medidas Fiscais em Resposta à Pandemia de COVID-19 - Outubro de 2020), da série Totalidades, 2021

Acrílica, nanquim e verniz sobre tela

8.6 x 8.6 in | 22 x 22 cm | Edição: única

As pinturas #27, #28 e #29 da série Totalidades 

apresentam uma interpretação gráfica sobre os 

gastos adicionais feitos em resposta à pandemia 

de COVID-19 por grupos de países organizados de 

acordo com o nível de desenvolvimento. Os 

números são do banco de dados do Fundo 

Monetário Internacional que monitora políticas 

fiscais no mundo todo em relatórios publicados em 

intervalos regulares desde junho de 2020. Cada 

uma dessas três pinturas agrega dados de um 

relatório, mostrando um gasto crescente - e 

bastante desigual entre os grupos. O raio da 

circunferência é proporcional ao total de dinheiro 

medido em dólares estadunidenses, enquanto o 

ângulo da circunferência aponta para a média da 

porcentagem do PIB que o gasto total representa.





PEDRO VICTOR BRANDÃO

Sem Título #28 (Medidas Fiscais em Resposta à Pandemia de COVID-19 - Janeiro de 2021), da série Totalidades, 2021

Acrílica, nanquim e verniz sobre tela

11.8 x 11.8 in | 30 x 30 cm | Edição: única





PEDRO VICTOR BRANDÃO

Sem Título #29 (Medidas Fiscais em Resposta à Pandemia de COVID-19 - Julho de 2021), da série Totalidades, 2021

Acrílica, nanquim e verniz sobre tela

15.7 x 15.7 in | 40 x 40 cm | Edição: única





A pintura #30 foi criada a partir do mesmo 

conjunto de dados, referentes à medição de 

Julho de 2020, mas mostra os gastos feitos 

por 13 países em relação ao resto do mundo. 

Diferentemente das pinturas anteriores, o 

tamanho do ângulo da circunferência 

relaciona o montante gasto por país, 

enquanto o raio da circunferência apresenta a 

equivalência do gasto como porcentagem do 

PIB de um determinado país. 

PEDRO VICTOR BRANDÃO

Sem Título #30 (Medidas Fiscais em Resposta à Pandemia de COVID-19 - Julho de 2021 - Resumo de Países), 

da série Totalidades, 2021

Acrílica, nanquim e verniz sobre tela

19.6 x 19.6 in | 50 x 50 cm | Edição: única





A pintura #31 foi criada a partir do 

vazamento de dados do Internal Revenue 

Service dos Estados Unidos, vistos pela 

primeira vez em junho de 2021 na 

reportagem The Secret IRS Files: Trove of 

Never-Before-Seen Records Reveal How the 

Wealthiest Avoid Income Tax, da agência 

de jornalismo investigativo ProPublica. 

Relacionando riqueza, renda declarada e 

impostos pagos por quatro dos indivíduos 

mais ricos dos EUA entre 2014 e 2018, o 

gráfico coloca em perspectiva uma 

paisagem econômica de privilégios fiscais 

para bilionários, abrindo a discussão para 

a taxação de grandes fortunas. 

PEDRO VICTOR BRANDÃO

Sem Título #31 [(Vazamento IRS - Riqueza, Renda e Impostos de 4 das Pessoas Mais Ricas dos EUA (2014-2018)], 

da série Totalidades, 2021

Acrílica, nanquim e verniz sobre tela

15.7 x 25.6  in |  40 x 65 cm | Edição: única





Rafael Baron é graduado em Teologia, pela FAECAD, e 

possui formação em Fotografia e Fotografia de Estúdio 

pelo SENAC (RJ). Estudou Desenho (com Sérgio Dias), 

Pintura (com Celso Mathias) e História da Arte (com 

Thiago Martins). Também frequentou cursos livres na 

Escola de Artes Visuais do Parque Lage - EAV - RJ.

Em sua pesquisa e prática, investiga as tradições da 

pintura de retratos com um olhar para a poética 

contemporânea. Por meio de pinceladas expressivas e 

cores fortes, o artista busca desvelar as subjetividades da 

figura humana, convidando o público a se tornar coautor 

dos personagens que cria. Também aborda questões 

relacionadas ao preconceito social, racismo, LGBTfobia, 

misoginia, entre outras, propondo um diálogo aberto 

sobre tolerância e diversidade. Baron encara a arte como 

uma ferramenta de comunicação poderosa que pode 

contribuir para uma experiência social harmoniosa.

Rafael Baron
1986, Nova Iguaçu, RJ
Vive e trabalha entre Nova Iguaçu e Rio de Janeiro, RJ

Rafael foi o vencedor do concurso “Garimpo” no biênio 

2019/2020. Promovido pela revista Dasartes, é 

voltado para artistas brasileiros em fase de 

consolidação de carreira que nunca tenham tido uma 

individual em uma instituição de arte. Em 2021, Rafael 

apresentou seus trabalhos pela primeira vez fora do 

Brasil. Em Los Angeles (EUA), apresentou a individual 

“Entitled”, no espaço The Cabin; e também participou 

das mostras coletivas “Roll with It”, na galeria Scott 

Miller Project, em Birmingham (Alabama) e 

“Fragmented Bodies III”, na albertz benda gallery, em 

Nova York, onde também está programada uma 

exposição individual em 2022.

Em 2021, o artista foi comissionado para participar da 

exposição coletiva "Crônicas Cariocas" no MAR - 

Museu de Arte do Rio. Seus trabalhos fazem parte de 

coleções privadas no Brasil e no exterior, e também da 

coleção institucional do MAR - Museu de Arte do Rio.



RAFAEL BARON

Elegantes, 2021

Acrílica sobre tela

98.4 x 86.6 in | 250 x 220 cm

Edição: única







RAFAEL BARON

Lélia, 2021

Acrílica sobre tela

98.4 x 86.6 in | 250 x 220 cm

Edição: única







RAFAEL BARON

Elaine, 2021

Acrílica sobre tela

39.3 x 59 in | 100 x 150 cm

Edição: única



A pintura é a linguagem pela qual transita Rafael Baron. Desde 

seus primeiros trabalhos ainda muito jovem, era a pintura 

figurativa que o interessava; há muitas formas para fazê-la, 

mas Baron decidiu criar séries que dialogam de frente com 

tradições da pintura de retrato – o enfoque é muitas vezes 

dado a uma única figura humana que, assim como em uma 

fotografia, fita o espectador.
 

Quando observamos um conjunto significativo de suas 

imagens, identificamos semelhanças nesses rostos, 

expressões e na forma como seus corpos se apresentam; suas 

séries se transformam em uma espécie de galeria de retratos e 

esses corpos representados parecem ter algum grau de 

parentesco. Para além das imagens, há um dado que talvez 

contribua com esse parentesco entre as figuras: os nomes 

próprios atribuídos pelo artista. A mesma família? A mesma 

geração? Parentes distantes? Cada pessoa é convidada a ligar 

– ou não – esses pontos. Até que ponto essas imagens foram 

feitas à semelhança de pessoas específicas?

Recentemente, Baron começou a se interessar por criar 

também imagens de grandes grupos. Da mesma forma que 

esses grupos reforçam uma identidade coletiva, eles também 

nos convidam a observar as diferenças raciais, de gênero, de 

cabelos, joias e vestimentas desses corpos – o que une e 

separa essas pequenas aglomerações?

É no jogo entre a ficção da pose e a presença carnal 

dessas figuras, além do movimento pendular entre uma 

pintura que deseja imitar o corpo humano, mas ao 

mesmo tempo se rende à criação de padrões abstratos, 

que a pesquisa de Rafael Baron tem se movimentado. 

Como representar o corpo humano e ao mesmo tempo 

convidar o público a observá-lo rodeado de mistério?

RAPHAEL FONSECA

* Raphael Fonseca é um pesquisador brasileiro na 

intersecção entre curadoria, história da arte, crítica e 

educação. Doutor em Crítica e História da Arte pela UERJ. 

Atualmente é curador, junto com Renée Akitelek Mboya, da 

22ª edição da Bienal_Sesc_Videobrasil, a ser inaugurada 

em 2023.



RAFAEL BARON

Marlon, 2021

Acrílica sobre tela

47.2 x 39.3 in | 120 x 100 cm

Edição: única



RAFAEL BARON

Monique, 2021

Acrílica sobre tela

47.2 x 39.3 in | 120 x 100 cm

Edição: única



RAFAEL BARON

Fernando, 2021

Acrílica sobre tela

47.2 x 39.3 in | 120 x 100 cm

Edição: única



RAFAEL BARON

Daiane, 2021

Acrílica sobre tela

47.2 x 39.3 in | 120 x 100 cm

Edição: única



RAFAEL BARON

Carol, 2021

Aquarela sobre papel Fabriano

15.7 x 11.8 in | 40 x 30 cm

Edição: única



RAFAEL BARON

Jennifer, 2021

Aquarela sobre papel Fabriano

15.7 x 11.8 in | 40 x 30 cm

Edição: única



RAFAEL BARON

Carla, Antônia e Perla, 2021

Aquarela sobre papel Fabriano

15.7 x 11.8 in | 40 x 30 cm

Edição: única



RAFAEL BARON

Marianas, 2021

Aquarela sobre papel Fabriano

15.7 x 11.8 in | 40 x 30 cm

Edição: única



Zé Carlos Garcia estudou Escultura na Escola de Belas Artes 

da Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRJ) e também 

frequentou diversos cursos livres na Escola de Artes Visuais 

do Parque Lage, também no Rio de Janeiro. A sua prática 

artística está centrada na investigação do corpo como peça 

central - seja animal, humano ou escultural - e na experiência 

como ação voluntária que altera a paisagem, passando por 

constante mudança morfológica, também através da adição 

de novos elementos. O simbolismo dos discursos de poder 

que marcam a construção da história da humanidade também 

está presente na pesquisa do artista, que se dedica a criar a 

partir de corpos existentes, às vezes mortos, estáticos, 

encontrados, naturais ou artificiais, para gerar objetos - “seres” 

- sob o signo da escultura. Peças e fragmentos de móveis 

antigos associados a penas, plumas de carnaval e crinas de 

cavalo são organizados para criar híbridos com poder estético 

e alegórico, assim como marcos de conquista e de narrativas 

territoriais servem para construir um ideário de eternidade e a 

perda do poder como traço de ruína e efemeridade.

Zé Carlos Garcia
1973, Aracaju, SE
Vive e trabalha no  Rio de Janeiro, RJ

Nos últimos anos, Garcia tem participado de inúmeras 

exposições no Brasil e no exterior. Entre as suas 

exposições individuais mais recentes, destacamos: 

Grande Circo Floresta, curadoria de Claudio Oliveira, 

Portas Vilaseca Galeria, Rio de Janeiro (2021); Torto, 

curadoria de Paula Borghi, Cassia Bomeny Galeria, Rio 

de Janeiro (2018) e Do pó ao pó, curadoria de Isabel 

Portella, Galeria do Lago, Museu da República, Rio de 

Janeiro (2017). Entre as suas exposições coletivas 

mais recentes, destaque para: NISE – A Revolução pelo 

Afeto - curadoria do Estúdio M’Baraká, com consultoria 

do psiquiatra Vitor Pordeus e do museólogo Eurípedes 

Júnior (Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, 

2021); Imagens que não se conformam - curadoria de 

Marcelo Campos e Paulo Knauss (Museu de Arte do 

Rio - MAR, Rio de Janeiro, 2021); Busan Biennale 

(Busan, South Korea, 2018); Cavalo come Rei 

(Fondazione Prada, Milão, Itália, 2018 - em colaboração 

com a artista Laura Lima); A Room and a Half 

(Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, 

Varsóvia, Polônia), entre outras.

Seus trabalhos fazem parte de importantes coleções 

institucionais no Brasil, entre elas: Fundação Marcos 

Amaro, Itu, SP; Museu de Arte do Rio - MAR, Rio de 

Janeiro, RJ; e Instituto Inhotim, Brumadinho, MG.





Composto por um conjunto de peças 

que articulam fragmentos do mobiliário 

colonial português com penas e 

plumas, esse grande painel sinaliza um 

mergulho nas origens, na diversidade e 

nas ambiguidades de um continente 

tropical, além de promover um encontro 

dos tempos dos móveis que já não 

existem, das aves que já não voam, do 

fim iminente, e do luto.

Luto Tropical
2021
Instalação





ZÉ CARLOS GARCIA

Luto tropical, 2021

Painel composto por 47 esculturas em madeira, penas e plumas

Painel completo: 78 x 118 in | 2 x 3 m

Edição: única
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Tel. +55 21 2274 5965
Email: galeria@portasvilaseca.com.br

Rua Dona Mariana, 137 casa 2
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Rio de Janeiro  RJ   Brasil
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