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No quinto ciclo do programa - ARTE+CARE #5 - vamos apoiar a campanha 

#IPNRESISTE do Instituto Pretos Novos (IPN). 

Localizado na Rua Pedro Ernesto, no bairro da Gamboa, região central da 

cidade do Rio de Janeiro, o IPN tem como missão estimular e promover a 

construção de memórias referentes à cultura africana e afro-brasileira, além de 

fomentar a reflexão sobre a escravidão e a igualdade racial no Brasil. É 

responsável pela gestão do Sítio Arqueológico Cemitério dos Pretos Novos e do 

Memorial dos Pretos Novos. A sede do IPN dispõe de uma biblioteca 

especializada, além de uma galeria de arte contemporânea. São oferecidos 

diversos cursos e oficinas voltados tanto para professores quanto para 

moradores da região e ao público em geral. 

#IPNRESISTE é uma campanha de sustentabilidade que visa preservar o pleno 

funcionamento e a manutenção de um espaço histórico-cultural  que, 

atualmente, não possui patrocinadores nem apoiadores governamentais ou 

institucionais. Neste meio tempo, vem mantendo suas portas abertas graças ao 

empenho de uma equipe de profissionais voluntários e das doações dos 

amigos e visitantes.



Exposição permanente no Museu Memorial dos Pretos Novos, onde está 
localizado o Sítio Arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, eixo central 

do debate sobre a memória da escravidão no Brasil.

Merced  Guimarães, presidente e fundadora do IPN em frente à sede da 
instituição, na Rua Pedro Ernesto, no bairro da Gamboa, Rio de Janeiro.

+55 21 2516 7089
+55 21 97015 3267 (Whatsapp)
+55 21 96465 9983 (Whatsapp)
www.pretosnovos.com.br
pretosnovos@pretosnovos.com.br

Rua Pedro Ernesto, 32
Gamboa - Rio de Janeiro, RJ, Brasil

mailto:pretosnovos@pretosnovos.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 “Um dia comum”, série 
inédita do artista RAMONN VIEITEZ. Na próxima semana, o artista 
GABRIEL SECCHIN participa com novos trabalhos.

Para o 5º ciclo do programa - ARTE+CARE #5 - vamos apoiar a 
campanha #IPNRESISTE, que visa preservar a sustentabilidade do 
Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN), atualmente sem 
patrocinadores, nem apoiadores governamentais ou institucionais. 
Localizado no bairro da Gamboa, região central do  Rio de Janeiro, o IPN 
tem como missão estimular e promover a construção de memórias 
referentes à cultura africana e afro-brasileira, além de fomentar a 
reflexão sobre a escravidão e a igualdade racial no Brasil.

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





Um dia comum, 2020
Ramonn Vieitez

Em Um dia comum, série concebida especialmente para o 

programa Arte+Care, o artista Ramonn Vieitez retrata 

situações confinadas à intimidade do momento; representações 

de ideias e sentimentos que surgiram durante o período da 

quarentena. 

Nesses trabalhos, observamos o interesse recente do artista 

pela monotipia, seja em pastel ou em tinta acrílica.  Uma 

escolha que poderia, a princípio, sinalizar uma espécie de fuga. 

Confirma-se, no entanto, mesmo que de forma inconsciente, um 

vínculo direto com a sua pesquisa em pintura.

Ainda que contenha repetições, cada imagem é única, pois o 

processo da monotipia assegura uma impressão singular.





Ramonn Vieitez

O silencio que precede I, 2020

Monotipia com acrílica, pastel e aquarela sobre papel

50 x 70 cm

Edição: 2/3

R$ 1.200,00 (sem moldura)



Ramonn Vieitez

O silencio que precede II, 2020

Monotipia com acrílica, pastel e aquarela sobre papel

50 x 70 cm

Edição: 1/3

R$ 1.200,00 (sem moldura)



Ramonn Vieitez

I have something in my eyes, 2020

Monotipia com acrílica sobre papel

21 x 29,7 cm

Edição: única

R$ 1.200,00 (sem moldura)



Ramonn Vieitez

Um dia comum, 2020

Monotipia com acrílica sobre papel

21 x 29,7 cm

Edição: única

R$ 1.200,00 (sem moldura)



Ramonn Vieitez

A notícia, 2020

Monotipia com acrílica sobre papel

21 x 29,7 cm

Edição: única

R$ 1.200,00 (sem moldura)



Ramonn Vieitez

Conflito I, 2020

Monotipia com acrílica sobre papel

21 x 29,7 cm

Edição: única

R$ 1.200,00 (sem moldura)



Ramonn Vieitez

Conflito II, 2020

Monotipia com acrílica sobre papel

21 x 29,7 cm

Edição: única

R$ 1.200,00 (sem moldura)



Ramonn Vieitez

Luta, 2020

Monotipia com acrílica sobre papel

21 x 29,7 cm

Edição: única

R$ 1.200,00 (sem moldura)



Ramonn Vieitez

Saudade (ed.1), 2020

Monotipia com acrílica sobre papel

21 x 29,7 cm

Edição: única

R$ 1.200,00 (sem moldura)



Ramonn Vieitez

Saudade (ed.2), 2020

Monotipia com acrílica sobre papel

21 x 29,7 cm

Edição: única

R$ 1.200,00 (sem moldura)



Ramonn Vieitez

Sem Título (vermelho), 2020

Monotipia com pastel oleoso sobre papel

21 x 29,7 cm

Edição: única

R$ 1.200,00 (sem moldura)



Ramonn Vieitez

Sem Título (azul), 2020

Monotipia com pastel oleoso sobre papel

21 x 29,7 cm

Edição: única

R$ 1.200,00 (sem moldura)



Ramonn Vieitez

Sem Título (rosa), 2020

Monotipia com pastel oleoso sobre papel

21 x 42 cm

Edição: única

R$ 1.200,00 (sem moldura)



RAMONN VIEITEZ nasceu em 1991 no Recife (PE, Brasil), onde atualmente vive 

e trabalha.

Pintor auto-didata, Ramonn constrói narrativas solitárias cheias de teatralidade 

e simbolismo, conciliando a vida urbana melancólica e violenta com um idílio 

misterioso, surreal e mitológico.

Entre suas exposições individuais mais importantes, destacamos: Um lugar 

calmo para minhas certezas, curadoria de Ton Martins, Galeria Amparo 60, 

Recife, PE, Brasil (2019); Assim – Enjoy the Silence, curadoria de Bernardo 

Mosqueira, Portas Vilaseca Galeria, Rio de Janeiro, RJ, Brasil (2016), Fundação 

Joaquim Nabuco - Museu do Homem do Nordeste, Recife, PE, Brasil (2015) e 

Noctívago, curadoria de Adriano Casanova, Baró Galeria, São Paulo, SP, Brasil 

(2013).

Nos últimos anos, tem participado de inúmeras exposições coletivas, no Brasil e no exterior, entre elas: Atentxs e Fortes - 50 anos de 

Stonewall , curadoria de Clauder Diniz, Casa de Cultura da América Latina DEX / UnB, Brasília, DF, Brasil (2019); Open Studio, curadoria de 

Byron Toledo, No Lugar, Quito, Equador; Ao amor do público I - Doações da ArtRio (2012-2015) e MinC/Funarte, Museu de Arte do Rio 

(MAR), Rio de Janeiro, RJ, Brasil (2016); Map of the new art, organização de Imago Mundi, Fundação Giorgio Cini, Veneza, Itália (2015); 

Take a Bow, organização de Robert Grecco, Gallery U, New Jersey, EUA (2012); entre outras. Seus trabalhos fazem parte de importantes 

coleções institucionais no Brasil e no exterior, entre elas: Arte Al Limite, Santiago, Chile; Museu de Arte do Rio (MAR), Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil; Centro Cultural UNESC, Criciúma, SC; MAM - Museu de Arte Moderna - Coleção Gilberto Chateaubriand, Rio de Janeiro, RJ, Brasil; Frase 

Contemporary Art, Itália; Fondazione Benetton Studi Ricerche, Luciano Benetton Collection, Itália.







+55 21 2264 5965
www.portasvilaseca.com.br
galeria@portasvilaseca.com.br

Rua Dona Mariana, 137 casa 2
Botafogo   22280-020
Rio de Janeiro  RJ   Brasil

Jaime Portas Vilaseca
Diretor
+ 55 21 99926 3899
jaime@portasvilaseca.com.br

Manuela Parrino
Marketing e Vendas
+55 21 98819 8906
manuela@portasvilaseca.com.br

Frederico Pellachin
Produção e Comunicação Institucional
+55 21 98336 1984
fredericopellachin@portasvilaseca.com.br

www.artsy.net/portas-vilaseca-galeria 
www.facebook.com/portasvilaseca
Instagram: @portasvilaseca
Twitter: @portasvilaseca

mailto:jaime@portasvilaseca.com.br
mailto:manuela@portasvilaseca.com.br
mailto:fredericopellachin@portasvilaseca.com.br

