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Neste terceiro ciclo do programa - ARTE+CARE #3 - a iniciativa que vamos 

apoiar é a campanha “Maré diz NÃO ao Coronavírus”, uma ação da ONG 

Redes da Maré voltada para a população das 16 comunidades da Maré, no 

Rio de Janeiro, e que busca enfrentar a crise humanitária provocada pela 

pandemia. O objetivo da campanha é alcançar doações de itens materiais 

e de recursos financeiros para a realização das seguintes frentes:

● Segurança alimentar

● Atendimento à população em situação de rua

● Geração de renda para mulheres

● Cuidados e prevenção de saúde

● Produção e difusão de informações e conteúdos seguros

● Apoio a artistas e grupos culturais locais



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 a série “Grito Surdo”, do 
artista RAFAEL PAGATINI. Na próxima semana, apresentamos uma nova 

série do artista ZÉ CARLOS GARCIA.

Para o terceiro ciclo do programa - ARTE+CARE #3 - a iniciativa que 
vamos apoiar é a campanha “MARÉ DIZ NÃO AO CORONAVÍRUS”, uma 
iniciativa da ONG “REDES DA MARÉ” voltada para a população das 16 
comunidades da Maré, no Rio de Janeiro, e que busca enfrentar a crise 
humanitária provocada pela pandemia. O objetivo da campanha é 
alcançar doações de itens materiais e de recursos financeiros para a 
realização das seguintes frentes: segurança alimentar; atendimento à 
população em situação de rua; geração de renda para mulheres; 
cuidados e prevenção de saúde; produção e difusão de informações e 
conteúdos seguros; e apoio a artistas e grupos culturais locais. 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.



Grito Surdo  
Rafael Pagatini



Grito Surdo foi apresentada 

originalmente no chão do espaço 

expositivo como uma instalação 

composta por 21 objetos. Neste 

contexto, apropria-se do espaço da 

galeria como contíguo ao espaço do 

mediador. Além disso, a repetição da 

forma como estratégia compositiva 

nessa instalação faz referência ao 

desenvolvimento da escultura 

moderna e sua busca pelo espaço.

Grito Surdo
(2016-2020)
Cimento, areia e resina 
20 x 30 x 22 cm (cada)

Grito Surdo discute a construção e as dificuldades de comunicação a 
partir da referência ao objeto megafone e sua função de amplificar a voz. 
O megafone busca o coletivo através da emissão do som no espaço 
compartilhado, seja numa ação de grupo, comício ou manifestação. O 
som se estabelece como a estrutura de sentido que é modelada pela 
forma que amplia a comunicação. Em inglês a palavra speaker refere-se 
tanto ao objeto megafone como ao orador que fala. Na obra, o processo 
de comunicação é quebrado pela materialidade da obra. Já não é 
possível comunicar pois, mais que silenciados, os megafones 
concretados são objetos disfuncionais que perderam sua função e 
encontram-se petrificados como lembranças de discursos que nunca 
chegaram a emitir. Nesse sentido, sua força está na relação entre 
materialidade, forma e valor simbólico que transmitem ao olhar.





GRITO SURDO - HISTÓRICO DE EXPOSIÇÕES

2019
- Em tempo. Curadoria de Gabriel Zacarias, Casa do Lago, Campinas, SP
- Setor Solo SPArte. Curadoria de Alexia Tala, São Paulo, SP
2017
- Fissuras. Curadoria de Diego Matos
  Galeria de Arte Espaço Universitário, UFES Vitória, ES
2016
- Fissuras. MIS (Museu da Imagem e Som)
  Temporada de Projetos do Paço das Artes. São Paulo, SP



Rafael Pagatini
Grito Surdo, 2016-2020
Cimento, areia e resina 
20 x 30 x 22 cm (cada)
Edição: 4/21
R$ 1.200 (cada)

Fotos: cortesia OÁ Galeria





RAFAEL PAGATINI nasceu em Caxias do Sul (RS) em 1985. Vive e trabalha em Vitória (ES). Doutorando 
em Poéticas Visuais pela Unicamp (2017) e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(2012). É professor efetivo de gravura na Universidade Federal do Espírito Santo - Departamento de Artes. 

A partir da gravura, fotografia e instalação, Pagatini procura investigar as relações entre arte, memória e 
política. A sua pesquisa parte da problematização da memória da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) 
no presente e expõe as relações entre a decadência do projeto de modernização econômica e os 
processos de exclusão social na contemporaneidade.

Entre as suas exposições individuais mais recentes, destacamos: Manipulações - European Center for Constitutional and Human Rights, 
Berlim, Alemanha (2019) e Fissuras - Curadoria: Diego Matos, Galeria de Arte Espaço Universitário, UFES - Vitória, ES (2017). O artista 
também tem participado de inúmeras exposições coletivas nos últimos anos, entre elas: Against, Again: Art Under Attack in Brazil - 
Curadoria: Nathalia Lavigne e Tatiane Schilaro, Anya and Andrew Shiva Gallery - Nova Iorque, EUA (2020); Meta-Arquivo: 1964-1985. 
Espaço de Escuta e Leitura de Histórias da Ditadura - Curadoria: Ana Pato, Sesc Belenzinho - São Paulo, SP (2019); Die Macht der 
Vervielfältigung - Curadoria: Gregor Jansen. Leipzig, Alemanha (2019); Setor Solo SPArte - Curadoria: Alexia Tala - São Paulo, SP (2019). 
Dentre os principais prêmios que recebeu, destaque para: Energisa Artes Visuais; Bolsa Funarte de Estímulo a Produção em Artes Visuais, 
FUNARTE - RJ; Bolsa Iberê Camargo - Ateliê de gravura, Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre - RS; V Prêmio Açorianos de Artes 
Plásticas. Seu trabalho faz parte de importantes coleções privadas e públicas no Brasil e exterior, entre elas: European Center for 
Constitutional and Human Rights, Berlim - Alemanha; Coleção Itaú Cultural, São Paulo - SP; Pinacoteca do Estado de São Paulo, São 
Paulo - SP; MAR - Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro - RJ; MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul, entre outras.

 

Em 2017, foi premiado por sua participação na 28° Mostra de Arte da Juventude Sesc Ribeirão Preto, e em 2015 recebeu menções 

honrosas no 5° Salão de Arte Contemporânea de Guarulhos e 22° Salão de Artes Plásticas de Praia Grande. Suas obras fazem parte 

de coleções em acervos públicos na Fundação Bienal de Cerveira, Portugal e no Palácio das Artes, Praia Grande, SP, Brasil. Mais 

informações em: www.felipeseixas.com 

http://www.felipeseixas.com
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