




A coletiva “Fissura” inaugura o calendário anual de 
exposições da Portas Vilaseca Galeria reunindo 30 obras, 
entre pinturas e desenhos, de 11 artistas contemporâneos, 
3 deles representados pela galeria - Gabriel Secchin, Julia 
Debasse e Raquel Nava; e 8 artistas convidados - Alvaro 
Seixas, Andrew Silva, Bel Petri, Joana Uchôa, Larissa 
Cardoso, Sylvana Lobo, Tainan Cabral e Victor Mattina.

As obras selecionadas de alguma forma induzem ao título 

da exposição. Fissura, entre outras coisas, remete a um 

desejo pictórico carnal, bestial, algo que reverbera nesse 

calor do verão. Também remete ao vício, a uma ansiedade 

de consumir imagens, a um desejo insaciável de olhar. Sob 

outra perspectiva, fissura é fresta, separando quem faz do 

que faz, uma ambivalência entre um e outro diluída junto 

com a tinta em múltiplas existências.

FISSURA

Período da exposição: 02.02 a 19.02.2022

Artistas: Alvaro Seixas, Andrew Silva, Bel Petri, Gabriel 

Secchin, Joana Uchôa, Julia Debasse, Larissa Cardoso, 

Raquel Nava, Sylvana Lobo, Tainan Cabral e Victor Mattina.

Abertura: 02.02, quarta-feira, 19h30.

Visitação: de terça a sexta, 11 às 19h; sábados, 11 às 17h.

Entrada gratuita

Portas Vilaseca Galeria

Rua Dona Mariana, 137, casa 2 - Botafogo

Rio de Janeiro, RJ

Em comum, as pinturas e desenhos são atravessados pela 

figuração, que ora se apresenta dissolvida ou evaporada em 

uma psicodelia particular, ora resiste cristalizada em 

paisagens fictícias.







Samarangue, 2021

Óleo e bastão de óleo sobre linho
21 x 15 cm
Edição: única

GABRIEL SECCHIN









O ponto do mamão, as formigas saúvas 
e o calombo (Série “V.C.”), 2021

Óleo sobre tela
60 x 60 cm
Edição: única

JOANA UCHÔA







Coolest ways to kill painting, 2019

Marcador permanente sobre papel
43.10 x 31 cm (com moldura)
Edição: única

Cortesia Galeria Cavalo

ALVARO SEIXAS







Os lugares aonde quero te levar, 
meu amor, 2021

Acrílica sobre papel contraplacado em madeira
30 x 21 cm 
Edição: única

BEL PETRI

Cortesia Galeria Anita Schwartz







Histoplasmose, 2022

Óleo e bastão de óleo sobre linho
177 x 127 cm
Edição: única

GABRIEL SECCHIN







Aquele da mulher e do alce, 2012

Acrílica sobre tela
81 x 113 cm
Edição: única

JULIA DEBASSE









Veremos, 2019

Acrílica, guache e posca sobre madeira
60 x 125 cm 
Edição: única

BEL PETRI

Cortesia Galeria Anita Schwartz



Um segredo com cada uma, 2019

Acrílica, guache, aquarela e nanquim 
sobre papel contraplacado em madeira
16,5 x 19 cm 
Edição: única

BEL PETRI

Cortesia Galeria Anita Schwartz



Family Drugs, 2021

Acrílica sobre madeira
58 x 40,5 cm 
Edição: única

BEL PETRI

Cortesia Galeria Anita Schwartz



Feche esta boca cheia de dente 
e coma sua comida, 2021

Acrílica e posca sobre papel 
contraplacado em madeira
24,5 x 24,5 cm 
Edição: única

BEL PETRI

Cortesia Galeria Anita Schwartz





Time Stains | Ninguém Dorme, 2020

Acrílica, guache, esferográfica e marca-texto 
sobre papel contraplacado em madeira
20 x 20 cm 
Edição: única

BEL PETRI

Cortesia Galeria Anita Schwartz









Ritmada, 2022

Acrílica sobre tela
130 x 90 cm
Edição: única

TAINAN CABRAL





TAINAN CABRAL

Pique, 2022

Acrílica sobre tela
130 x 90 cm
Edição: única







O pintor do mundo flutuante, 2021

Acrílica sobre linho
160 x 100 cm
Edição: única

Cortesia Galeria Roberto Alban

ALVARO SEIXAS





Jacaré com cárie #1, 2020

Grafite, pastel seco e pastel oleoso 
sobre papel rascunho
46 x 56 cm
Edição: única

RAQUEL NAVA





Jacaré com cárie #2, 2020

Grafite, pastel seco e pastel oleoso 
sobre papel rascunho
46 x 56 cm
Edição: única

RAQUEL NAVA





New born, 2021

Acrílica sobre 12 telas interligadas
por dobradiças de metal
200 x 10 cm 
Edição: única

ANDREW SILVA







Windguru, 2020-2021

Óleo e bastão de óleo sobre linho
177 x 127 cm
Edição: única

GABRIEL SECCHIN





Céu da Terra, 2019

Tinta PVA e giz de cera sobre tela
80 x 60 cm
Edição: única

JULIA DEBASSE





Amor e garimpo, 2021

Óleo sobre tela
80 x 60 cm
Edição: única

LARISSA  CARDOSO



Cabeça de Paquetá, 2021

Óleo sobre tela
40 x 30 cm
Edição: única

LARISSA  CARDOSO



Água para capivaras (Série “Vagalumes”), 2022

Óleo sobre tela
100 x 40 cm
Edição: única

JOANA UCHÔA



Esses vossos olhos
misericordiosos, 2019

Óleo sobre tela
80 x 105 cm
Edição: única

SYLVANA LOBO





Marcos Jeeves, 2022

Óleo sobre tela
100 x 80 cm
Edição: única

LARISSA  CARDOSO







Serafim, 2022

VICTOR MATTINA

Óleo sobre tela
74 x 66 cm
Edição: única

Cortesia Galeria Marcelo Guarnieri



Benjamin, 2020

Bastão de óleo sobre linho
15 x 21 cm
Edição: única

GABRIEL SECCHIN



Vésper (Série “Vagalumes”), 2021

Óleo sobre tela
60 x 60 cm
Edição: única

JOANA UCHÔA







Carne da nossa carne, 2020

Óleo sobre tela
64 x 90 cm
Edição: única

SYLVANA LOBO





Estrela (Septo Díptico), 2021

Acrílica sobre tela
150 x 240 cm
Edição: única

ANDREW SILVA





GABRIEL SECCHIN

Última altinha do mundo, 2020

Óleo e bastão de óleo sobre linho
35 x 29 cm
Edição: única



Bios



ALVARO SEIXAS

1982, Rio de Janeiro, RJ
Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ

Doutor em Linguagens Visuais pelo Programa de 

Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ e, desde 2015, 

professor da mesma instituição. Seu trabalho de desenho, 

pintura e instalação explora a interação entre figuração e texto, 

apropriando de imagens e narrativas da história da arte ou da 

cultura pop. Em outras obras, aborda a ideia de abstração na 

pintura. Seus trabalhos, geralmente carregados de um humor 

ácido, tecem críticas e fazem provocações ao sistema de arte e 

à cultura de massa e seus mecanismos de poder e status.

ANDREW SILVA

1994, Rio de Janeiro, RJ
Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ

 Artista visual e pesquisador, formado em Design. Começou a 

desenvolver seu trabalho em pintura de forma autodidata. 

Nascido e criado no Conjuntão, Conjunto Habitacional Dom 

Jaime Câmara, localizado em Bangu, zona oeste do Rio de 

Janeiro, encontrou nas geometrias e imagens  dessa densidade 

urbana substratos simbólicos para a articulação de sua pintura. 

Suas obras se materializam muitas vezes tensionando o 

suporte por meio do uso de imagens de diferentes 

procedências, o que concede a elas um caráter instalativo e 

escultórico.

BEL PETRI

1978, Rio de Janeiro, RJ
Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ

Artista visual graduada pela UFRJ - Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Desenvolve estudos e práticas em campos diversos 

da linguagem. A partir da palavra e do texto, explora bases 

pictóricas, simbólicas, arquetípicas, sensoriais e de movimento, 

cruzando processos como meios e mídias.

GABRIEL SECCHIN

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

Bacharel em Design pela PUC-RJ, 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 funcionam 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.



JOANA UCHÔA

1996, Rio de Janeiro, RJ
Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ

Artista visual formada em Pintura na Escola de Belas Artes da 

UFRJ e professora de desenho. Seu trabalho materializa-se em 

diversos meios, incluindo a pintura, desenho, fotografia, 

videoarte e texto. A pesquisa em que mergulha trata, em suma, 

de um passeio pela estética da contação de histórias do Rio de 

Janeiro, percebida a partir de momentos de espanto e 

anotações fotográficas.

JULIA DEBASSE

1985, Rio de Janeiro, RJ
Vive e trabalha em Teresópolis, RJ

Em seus trabalhos, Julia explora narrativas que combinam 

referências à "baixa" e à "alta cultura”. Por meio da pintura e do 

desenho, a artista busca eliminar os espaços supostamente 

existentes entre essas esferas.

LARISSA CARDOSO

1996, Rio de Janeiro, RJ
Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ

Artista multidisciplinar graduanda da Escola de Belas Artes da 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desenvolve seu 

trabalho na pintura permeando tendências figurativas e 

expressionistas. 

RAQUEL NAVA

1979, Brasília, DF
Vive e trabalha Brasília, DF

Formada em Artes Visuais pela Universidade de Brasília, onde 

também é Mestre em Poéticas Contemporâneas. Na sua 

prática artística, investiga o ciclo da matéria orgânica e 

inorgânica em relação aos desejos e hábitos culturais, utilizando 

taxidermia e restos biológicos de animais justapostos a 

materiais industrializados e que tomam a forma de instalações, 

objetos e fotografias. A variação cromática com a qual trabalha 

nos objetos e fotografias, aproxima-se da paleta utilizada na sua 

produção em pintura e desenho.

SYLVANA LOBO

1979, Silvânia, GO
Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ

Bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás 

(UFG/GO). Desde 2005, participa de exposições com trabalhos 

nas linguagens de pintura, fotografia e objeto. Sua poética tem 

se voltado a questões de gênero (com ênfase no feminino), 

infância e solidão.



TAINAN CABRAL

1990, Rio de Janeiro, RJ
Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ

Nascido em Senador Camará, bairro da zona oeste do Rio de 

Janeiro onde ainda vive e trabalha, Tainan Cabral tem na cultura 

popular do subúrbio a sua fonte de inspiração. Em sua prática 

artística, explora diferentes técnicas e materiais, 

experimentando com as cores e com as formas orgânicas que 

encontra na rua e na arquitetura da periferia. Esse percurso 

empírico se materializa em desenhos, pinturas, objetos 

escultóricos e intervenções urbanas que apontam para uma 

realidade onírica e mágica, na qual reina não só o vigor óptico, 

mas também o silêncio e o acalanto, em meio ao caos civil das 

aglomerações e conflitos cotidianos. VICTOR MATTINA

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

Bacharel em Design pela ESPM - RJ. Nos últimos dez anos, Victor 

tem construído um corpo de trabalho que pretende pensar sobre 

as técnicas e formas de reificar os seres humanos e como isso 

também acontece através de imagens. O artista produz 

fotografias, cenas em computação gráfica e manipula imagens 

encontradas em arquivos científicos e policiais em uma busca 

para sintetizar uma espécie de 'Verdinglichungs Atlas' (Atlas da 

Reificação). Esta elaboração de um corpo de trabalho sobre 

reificação se dá através da exploração de diferentes campos de 

pesquisa, resultando em séries que exploram tanto a imagem 

fotográfica quanto a pintura como meios capazes de realizarem 

essa transmutação.



FISSURA

Artistas Representados
Gabriel Secchin, Julia Debasse, Raquel Nava

Artistas Convidados
Alvaro Seixas, Andrew Silva, Bel Petri, Joana Uchôa, 
Larissa Cardoso, Sylvana Lobo, Tainan Cabral e 
Victor Mattina

Produção Executiva
Jaime Portas Vilaseca
Gabriel Secchin
Frederico Pellachin

Assistentes de Produção
Ana Bia Silva
Clara Reis

Fotos (exposição)
Rafael Salim 

Montagem
Los Montadores

Projeto de Iluminação
Antonio Mendel

Plotagem
Fast Bureau

Transporte
Itália Transportes

Agradecimentos
Galeria Anita Schwartz, Galeria Cavalo,
Galeria Marcelo Guarnieri e Galeria Roberto Alban.
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