


Na ZⓈONAMACO 2022, a Portas Vilaseca Galeria 

apresenta a produção mais recente em pintura da 

artista brasileira Julia Debasse. 

A galeria integra a seção ZⓈONAMACO SUR (stand 

ZMS9), com curadoria de Luíza Teixeira de Freitas. 

Este segmento da feira reúne práticas do Sul Global que 

surgem da intersecção entre arte, natureza e 

imaginação.



Julia Debasse estudou pintura por quatro anos com João 

Magalhães e Walter Goldfarb na Escola de Artes Visuais 

do Parque Lage - EAV (RJ). Em 2007, foi uma dos 30 

artistas jovens selecionados para participar de uma série 

de palestras, cursos e workshops ministrados por vários 

artistas e críticos latino-americanos como Humberto 

Veléz, Vik Muniz, Cildo Meirelles, Tonel, Los Carpinteiros, 

Luis Camnitzer, Fernando Cocchiarale, André Parente, 

entre outros.

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.

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

Entre as suas exposições individuais mais recentes, 

destaque para: Esta é a hora dos monstros, com texto 

crítico de Clarissa Diniz, Portas Vilaseca Galeria, Rio de 

Janeiro, RJ (2021); Altar, Artur Fidalgo Galeria, Rio de 

Janeiro, RJ (2019); Vila dos Mistérios – Projeto Technô, 

curadoria de Alberto Saraiva, Oi Futuro Flamengo, Rio de 

Janeiro, RJ (2016); Ao Meu Prezado Predador, curadoria de 

Marcos Chaves, Artur Fidalgo Galeria, Rio de Janeiro, RJ 

(2014). 

A artista também tem participado de inúmeras exposições 

coletivas nos últimos anos, entre as quais destacamos: 

Aglomeração Antônio Henrique Amaral - curadoria de 

Paulo Miyada, Instituto Thomie Ohtake, São Paulo, SP 

(2020); Unifor Plástica XX – curadoria de Denise Mattar, 

Centro Cultural Unifor, Fortaleza, CE (2019); Mulher, Vírgula 

- curadoria de Cecília Bedê, Centro Cultural Dragão do Mar, 

Fortaleza, CE (2018); A luz que vela o corpo é a mesma 

que revela a tela - curadoria de Bruno Miguel, Caixa 

Cultural, Rio de Janeiro, RJ (2017) ; Ficções - curadoria de 

Daniela Name, Caixa Cultural, Rio de Janeiro, RJ (2015), e 

Figura Humana, curadoria de Raphael Fonseca, Caixa 

Cultural, Rio de Janeiro, RJ (2014).









Esta obra, desenvolvida ao longo de um ano, nasceu de uma 

colaboração da artista com seu filho mais velho, Ulisses, que 

todos os dias apresentava à artista um tema para uma 

pintura. Personagens de desenhos animados e jogos 

convivem com objetos do dia-a-dia, compondo um mosaico 

das referências e interesses de um menino na sua passagem 

dos 9 para os 10 anos. Ao se colocar nessa posição de 

escuta e reprodução dos desejos de seu filho, a artista 

reproduz as imposições da maternidade ao mesmo tempo 

em que inverte as relações de poder entre adultos e crianças.

As coisas que fazemos por amor
(365 pinturas para Ulisses), 2021

Acrílica sobre papelão, cartolina, EVA, pratos descartáveis, 

pranchetas e bandejas de isopor

2,25 x 3,80 m

Edição: única













Acrílica sobre papelão

167 x 121 cm 

Edição: única

Nestes dois painéis, Julia exibe alguns ecossistemas tropicais 

nos quais diferentes espécies coexistem. O papelão escolhido 

como suporte para as pinturas transcende sua natureza 

modesta e ordinária para revelar um universo rico e único. 

Entusiasta da fauna e da flora, a artista promove um encontro 

sui generis, em que ciência, geografia, história e arte se 

conectam.

Caatinga, 2021

Pampa, 2021
Acrílica sobre papelão

120 x 100 cm

Edição: única







Nesta tela, Debasse apresenta uma espécie de mapa 

iconográfico. Cada imagem tem um número, cada 

número faz referência a um texto, que por sua vez 

comenta a imagem. "Histórias são o cerne da matéria 

que eu faço", revela a artista, que cultiva um grande 

interesse por literatura e pelas palavras em geral. 

Uma página perdida de um atlas, 2021
Acrílica sobre tela

165 x 120 cm

Edição: única















Nesta pintura, inspirada na diagramação dos Livros de 

horas medievais, a artista reúne elementos de um narrativa 

fantástica e misteriosa. A frase que paira sobre a pintura, 

retirada do épico "Detectives Salvajes", de Roberto Bolaño, 

faz uma sutil alusão à obra do escritor chileno, que traça um 

longo périplo através do México.

Uma página perdida de um livro #1 (Sob Cetus), 2021
Acrílica sobre tela

130 x 100 cm

Edição: única









Nesta pintura, a artista retorna aos ambientes imaginados que 

partem de criaturas e paisagens reais para ensaiar um mundo 

novo, alienígena, que conjuga extremos em uma mesma 

imagem: invertebrados decompositores das profundezas se 

misturam no deserto, orcas podem voar, e a morte de uma 

gigantesca baleia jubarte gera um oásis de vida (fenômeno real 

conhecido nas ciências naturais como "whalefall").

Em todo lugar e em lugar nenhum, 2022
Acrílica sobre tela

180 x 120 cm

Edição: única







Acrílica sobre veludo sintético costurado em dois bastidores

130 x 130 cm

Edição: única

Cruzamento, 2020

Este trabalho procura refletir sobre a violência “cordial” que se 

desenrola por trás das “cortinas” do Hemisfério Sul. De um lado 

há uma faca, enquanto do outro surge a constelação do  

Cruzeiro do Sul, ambas as imagens estão conectadas por um 

veludo vermelho que invoca simultaneamente o sangue e as 

cortinas de um palco.





Acrílica sobre veludo

60 x 96 cm

Edição: única

Fascinus, 2019

Fascinus é o nome que os romanos deram à representação 

de um falo alado divino, usado como amuleto protetor. O 

pênis ereto significa vida, procriação, prosperidade, 

antônimo de inveja e morte, inimigo do mau-olhado.
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