Segunda exposição de 2015 da Sala dos Pomares parte do Acervo
da FVCB para destacar as relações entre as coleções e a Arte
Contemporânea:

De 22 de agosto a 12 de dezembro de 2015, a Fundação Vera Chaves Barcellos
apresenta a mostra Destino dos Objetos | O artista como colecionador e as coleções
da FVCB. Impressões, desenhos, fotografias, gravuras, fotocópias, objetos, esculturas,
colagens e vídeos integram a mostra que reúne um diverso grupo de 50 artistas de
várias nacionalidades.
Com curadoria de Eduardo Veras, Destino dos Objetos examina como, por diferentes
caminhos, os artistas se fazem colecionadores, ou, pelo menos, como seus trabalhos
podem replicar algo do furor colecionista. Há aqueles que tratam de isolar, recolher
e sacralizar peças específicas, peças que imediatamente perdem sua função original,
mesmo que não renunciem às memórias que carregam. Há também aqueles em que,
mais do que a escolha, despontam as noções de acúmulo, ordenamento e
classificação. Entre uns e outros, o artista emerge como o sujeito dos desejos e das
decisões, oferecendo ou adivinhando um destino para os objetos.
A exposição remonta ao gérmen da própria Fundação Vera Chaves Barcellos, cuja
origem acervística encontra-se nas coleções de arte formadas pelos artistas Vera
Chaves Barcellos e Patricio Farías ao longo dos anos, antes mesmo da formalização
desse importante centro de divulgação de arte contemporânea.

Participam da mostra artistas brasileiros, latino-americanos e europeus: 3NÓS3,
Albert Casamada, Almandrade, Amanda Teixeira, Anna Bella Geiger, Antoni
Muntadas, Boris Kossoy, Brígida Baltar, Cao Guimarães, Carlos Asp, Carmela Gross,
Christo, Daniel Santiago, Elcio Rossini, Ester Grinspum, Evandro Salles, Feggo, Gisela
Waetge, Gretta Sarfatty, Hannah Collins, Heloísa Schneiders da Silva, Hudinilson Jr.,
Jailton Moreira, Jesus R.G. Escobar, Joan Rabascall, Joaquim Branco, Joelson Bugila,
Julio Plaza, Klaus Groh, León Ferrari, Lia Menna Barreto, Mara Alvares, Marcel-li
Antunez, Marcelo Moscheta, Marco Antônio Filho, Marcos Fioravante, Maria Lúcia
Cattani, Mariana Silva da Silva, Marlies Ritter, Mario Ramiro, Mário Rohnelt, Michael
Chapman, Nicole Gravier, Nina Moraes, Patricio Farías, Rogério Nazari, Téti
Waldraff, Ulises Carrión, Vera Chaves Barcellos e Waltércio Caldas.
Destino dos Objetos permanece em cartaz até o dia 12 de dezembro de 2015 e
contará com uma programação paralela com palestras, conversas com artistas, além
das visitas mediadas e da promoção do Curso de Formação Continuada em Artes –
ações permanentes do Programa Educativo da FVCB, que segue oportunizando vivas
experiências com a arte e estimulando a formação de novos públicos.

EXPOSIÇÃO DESTINO DOS OBJETOS
ABERTURA: dia 22 de agosto de 2015 das 11h às 17h
TRANSPORTE GRATUITO para o dia da abertura Porto Alegre – Viamão – Porto
Alegre, com saídas às 11 horas e às 14 horas, em frente ao Theatro São Pedro (Praça
da Matriz – Centro – Porto Alegre).
Inscrição pelo e-mail: info@fvcb.com | (51)8102 1059
Visitação de 22 de agosto a 12 de dezembro de 2015
Visitas sob agendamento prévio pelo telefone (51)8229 3031 ou por e-mail:
educativo@fvcb.com: de segunda à sexta-feira, das 14h às 17h30 e terças e sextas,
das 9h às 12h. Endereço: RS 040 | Av. Senador Salgado Filho, 8450 (pórtico de
entrada ao lado do condomínio Buena Vista, altura da parada 54), VIAMÃO, RS.
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