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Para o segundo ciclo do programa - ARTE + CARE #2 - a iniciativa 
que escolhemos apoiar é “JUNTOS CONTRA COVID-19”, 
coordenada pela ONG carioca MOVE RIO, em parceria com outras 
organizações, no auxílio a moradores de diferentes comunidades 
do Rio de Janeiro que não têm recursos e precisam ficar em casa 
nesse período de isolamento social. A ação se dá por meio da 
arrecadação de doações em dinheiro e distribuição de cestas com 
alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e materiais de 
limpeza. Mais informações: www.juntoscontracovid.com.br

https://www.juntoscontracovid.com.br/


ARTE+CARE é um projeto desenvolvido pela PORTAS VILASECA 
GALERIA que tem o objetivo de fomentar a produção artística e sua 
comercialização colaborativa em um período de intensas 
transformações no cenário socioeconômico mundial.

O impacto nos fluxos produtivos dos sistemas das artes é enorme e 
captar as mudanças já em curso é uma missão complexa e 
desafiadora. É urgente que voltemos nossa atenção para esses 
setores, considerando seu impacto e importância na economia e na 
sociedade como um todo.

Neste contexto, a PORTAS VILASECA GALERIA tem refletido não só 
sobre as melhores estratégias para aperfeiçoar a dinâmica de sua 
atuação, seja a partir de novas ações de relacionamento com o 
público e de divulgação dos trabalhos de seus artistas 
representados, mas também através da ativação de um movimento 
colaborativo de estímulo e fortalecimento de outros agentes e 
organizações.

À vista disso, ARTE+CARE surge como um programa para apoiar 
nossos artistas representados e, ao mesmo tempo, ajudar pessoas, 
organizações e iniciativas de cuidado e proteção àqueles mais 
atingidos durante esses tempos incertos: artistas e outros 
trabalhadores da cultura que enfrentam dificuldades econômicas, 
crianças e comunidades vulneráveis.

Todo sábado, vamos disponibilizar nas nossas redes sociais e em nosso 
perfil no Artsy séries de trabalhos inéditos e com preços acessíveis 
(entre R$ 900,00 e R$ 2000,00 cada), desenvolvidas exclusivamente 
para o programa ARTE+CARE por um artista representado pela PORTAS 
VILASECA GALERIA. Ao mesmo tempo, uma parte do valor 
comercializado será destinada mensalmente a ações e projetos 
relevantes de interesse público nos campos da cultura, da saúde e da 
atenção básica. Nossos artistas irão desenvolver suas obras a partir de 
materiais disponíveis em seus ateliês durante esses tempos de 
isolamento social. Neste PDF, compartilhamos uma série inédita da 
artista ANA HUPE. Na próxima semana, é a vez da artista CAROLINA 
MARTINEZ apresentar uma nova série de trabalhos.

Para o segundo ciclo do programa - ARTE + CARE #2 - a iniciativa que 
escolhemos apoiar é “JUNTOS CONTRA COVID-19”, coordenada pela 
ONG carioca MOVE RIO, em parceria com outras organizações, no 
auxílio a moradores de diferentes comunidades do Rio de Janeiro que 
não têm recursos e precisam ficar em casa nesse período de isolamento 
social. A ação se dá por meio da arrecadação de doações em dinheiro e 
distribuição de cestas com alimentos não perecíveis, itens de higiene 
pessoal e materiais de limpeza. 

Ficam assim distribuídos os valores arrecadados com cada venda: 50% 
para o artista proponente, 35% para a galeria e 15% para a 
ação/iniciativa do mês.



serigrafia Vamos supor que estivéssemos em um país livre, feita em verde, azul, amarelo e vermelho sobre 

fundo branco - ou com tinta branca sobre fundos verde, azul, amarelo e vermelho -, remete às cores da bandeira 

nacional brasileira, com a infiltração do vermelho. A imagem das duas palmeiras da Mata Atlântica, produzida 

pela artista, e que gerou a matriz da serigrafia, é uma síntese da tropicalidade. E a frase é um convite a imaginar 

outros presentes e futuros para este cenário colorido. Este trabalho foi inicialmente concebido como parte das 

12 serigrafias que compõem a instalação Do embarque à vela ao retorno supersônico, apresentada em 2018 na 

exposição Ecos do Atlântico Sul (curadoria de Ines Linke e Uriel Bezerra), no Instituto Goethe Salvador. Nesta 

série exclusiva para o ARTE+CARE, a gravura foi retirada do contexto original da instalação para ganhar novos 

significados, em meio à destruição ambiental e social do país promovida pela extrema direita no poder.

A



Do Embarque à vela ao retorno supersônico (2018) é uma instalação 

composta por 12 serigrafias que contam as histórias de Romana da Conceição 

e Okwei Odili. Romana era brasileira, nascida em Salvador, e migrou para 

Lagos, Nigéria, viajando com seu avô no navio “Aliança” em 1900, quando tinha 

12 anos. Um século depois, a cantora Okwei Odili fez o caminho inverso, em 

2015, quando se mudou de Lagos para Salvador, onde vive hoje.

Romana tornou-se líder da então grande comunidade brasileira de 

“retornados” em Lagos e em 1963 foi convidada a visitar seu país de origem 

pelo governo brasileiro, interessado em estabelecer relações comercias com a 

Nigéria. Ela foi recebida pelo presidente João Goulart e sua visita foi toda 

documentada pela imprensa. Os pôsteres da instalação foram feitos a partir 

de colagens de frases e imagens de reportagens e livros sobre os retornados 

em Lagos. Para contar a história de Okwei Odili, a artista entrevistou a cantora 

e a partir de algumas frases da entrevista, criou os cartazes que remetem à sua 

situação de imigrante no Brasil.



A exposição Ecos do Atlântico Sul, contou com a participação de diversos artistas como Ayrson Heráclito, 

Isaac Julien, Jota Mombaça e Akinbode Akinbiyi, e foi apresentada pela primeira vez no Instituto Goethe 

Salvador (2018) e logo depois, em 2019, no Rio de Janeiro (Espaço José Bonifácio) e São Paulo (Espaço Pivô).



Clique no link a seguir e assista a um 

vídeo-ensaio (3’30”) da artista Ana Hupe 

sobre a chegada de Romana ao Brasil: 

https://vimeo.com/257911094

https://vimeo.com/257911094


Ana Hupe 
Vamos supor que estivéssemos em um país livre, 2018-2020
Serigrafia , Papel 300g
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ANA HUPE (1983, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) vive em Berlim (Alemanha) desde 2014. Na sua prática 

artística, dedica-se 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. Em 2020, fará uma exposição individual em Lagos, Nigéria (curadoria de Jumoke Sanwo), 

possibilitada pelo fundo de exposições IFA, Alemanha. Em 2021, vai levar a exposição para a galeria pública Bernau, em Berlim, com 

curadoria de Frederiek Weda.



Com a venda dos trabalhos dessa série, além da porcentagem 

destinada à iniciativa do mês - #JuntosContraCovid19 - 15% do 

valor recebido pela artista também será doado ao Quilombo 

Conceição das Crioulas, localizado no sertão central do estado de 

Pernambuco. 

Fundado em 1808 por mulheres (e liderado por mulheres até hoje), o 

quilombo fez parte de uma pesquisa de Ana Hupe em 2017,  durante 

uma residência na Fundação Joaquim Nabuco (Recife), e que 

culminou na sua exposição Muito futuro para uma só memória.
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