Élcio Rossini tem fotoperformance Olha o Passarinho editada pela Fundação
Vera Chaves Barcellos. A impressão digital tem lançamento e tiragem especial
limitada e ocorrerá na abertura da exposição Limites do Imaginário, dia 13 de
abril de 2013, a partir das 11h na Sala dos Pomares, Viamão.
A impressão digital “Olha o passarinho”, 74X52 cm, foi criada especialmente para a FVCB
(a partir de performance de mesmo nome) e tem tiragem limitada de apenas 10 exemplares
e 3 provas de artista com preço de lançamento a R$ 1.500,00.
Élcio Rossini realizou duas performances na FVCB em 2011 na abertura da exposição Um
Ponto de Ironia, e em 2012 foi a vez de Carlos Wladimirsky reeditar a sua Transversal do
Tempo, performance-catarse que inaugurou o novo prédio da Reserva Técnica da FVCB, em
Viamão.
Esta é terceira edição de obras editadas pela FVCB. A primeira foi Eu não disse Nada, de
Lenora de Barros e a segunda, Evolución de la Revolución, de Julio Plaza, uma caixa com
10 fotografias. Estas obras estão à venda enquanto houver exemplares disponíveis.

Élcio Rossini “Olha o Passarinho” 2013
Fotografia, impressão a jato de tinta
sobre Somerset Velvet Algodão
Edição: Fundação Vera Chaves Barcellos

Serviço

Lançamento impressão digital: Olha o passarinho, 2013
Exposição: Limites do Imaginário
Curadoria e Organização: Neiva Bohns e Vera Chaves Barcellos
Coquetel de abertura*: 13 de abril, das 11h às 17h
Local: FVCB/Sala dos Pomares: Av. Sen. Salgado F°, 8450 - Viamão - RS (pórtico de
entrada ao lado do condomínio Buena Vista, entre a parada 53 e 54, RS 040).
Estacionamento livre.
*Transporte especial gratuito no dia 13/04/2013, com ida e volta à Viamão. Embarques às 10h e às
14h em frente ao Theatro São Pedro, centro histórico de Porto Alegre, com permanência de 1 hora
aproximadamente na exposição. Favor confirmar presença na lista através do telefone: 51 3228
1445. No caso de superlotação na hora do embarque a prioridade será dada aos inscritos e à ordem
de chegada.

