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Claudio Goulart, Listen to your heart, 2002. 

 
  

Fundação Vera Chaves Barcellos  
 
A obra de Claudio Goulart Listen to your heart, de 2002, (tradução: Escute seu coração), traz a 
imagem como metáfora, falando deste corpo que pensa e sente. Em tempos nos quais a TV, a 
internet e as novas tecnologias medeiam a comunicação, é imperativo pensar e sentir o "nosso 
corpo". A imagem autorreferencial faz parte de uma coletânea de obras disponibilizadas na rede 
pelo próprio artista no site da Fundação Art Zone, de Amsterdam, legatária do acervo do artista. 
 
Também exposta na exposição Humanas Interlocuções, temos a obra Lovers, de 1980, do mesmo 
artista realizada em parceria com Flavio Pons, com registro da performance em duas versões: 
fotografia e vídeo. Lovers poeticamente retrata a fragilidade e a força dos laços humanos.  
 
  

Claudio Goulart e a Fundação Vera Chaves Barcellos 

 
Em 2015, com objetivo dar visibilidade aos acervos documentais e artísticos da Fundação Vera 
Chaves Barcellos, a instituição deu início ao projeto Revelando Acervos, viabilizado através de 
recursos do Programa Rumos do Itaú Cultural. Integrando as realizações do projeto, está a doação 
de parte significativa da obra do artista Claudio Goulart pela Fundação Art Zone, da Holanda para a 
coleção Artistas Contemporâneos do Acervo da FVCB.  
 
 



 
Com o projeto estão sendo realizadas a higienização, catalogação, pesquisa, digitalização e 
disponibilização documental do Fundo Vera Chaves Barcellos (1962−2013) e do Fundo do artista 
Claudio Goulart (1954−2005), pertencente ao CDP da Fundação Vera Chaves Barcellos, com a 
finalidade de possibilitar o acesso às informações contidas nos itens documentais e assegurar a sua 
preservação permanente.  
 
Para o segundo semestre de 2016, será distribuída gratuitamente uma publicação sobre esta 
coleção documental e artística, através de lançamento precedido de palestra em Porto Alegre e São 
Paulo. Através da política de intercâmbios institucionais, o CDP efetivará larga distribuição da 
publicação a bibliotecas e instituições culturais. A publicação bilíngue (português/inglês) conta com 
texto de abertura da artista Vera Chaves Barcellos, uma reflexão teórica da Profª Drª Ana Albani de 
Carvalho, além de uma entrevista com Flavio Pons, da Fundação Art Zone, parceiro de ações do 
artista e uma forte influência. Acompanha o material DVD com farta documentação visual, 
apresentando um panorama da produção poética de Goulart. 
 
Com o material, a FVCB assinala, mais uma vez, sua efetiva contribuição para os estudos no campo 
das artes visuais, lançando as bases para o reconhecimento da produção de Claudio Goulart dentro 
do contexto da arte brasileira contemporânea. 
 
  

7° Encontro do Curso de Formação Continuada em Artes | 
Encerramento e Apresentação de Projetos 

 
No dia 16 de julho, acontece o último encontro da 11ª edição do Curso de Formação Continuada em 
Artes da Fundação Vera Chaves Barcellos. A atividade será na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Presidente Getúlio Vargas. Os professores apresentarão os projetos produzidos a 
partir da mostra da FVCB, realizando, desse modo, um intercâmbio de experiências entre os 
participantes. 
 
Para ocasião, a Secretaria Municipal de Educação de Viamão disponibilizará transporte 
gratuito aos professores participantes. As inscrições devem ser realizadas através do e-
mail:educativo@fvcb.com ou por telefone: (51) 8229-3031, até o dia 12, terça-feira. A saída será às 
8h30, em frente à sede da Secretaria, situada no Calçadão Tapir Rocha.  
 
16/07 - 7º Encontro (sábado) Apresentação de projetos e oficina na escola Getúlio Vargas: 
Escola Inovadora de Viamão - ARTE. 
Horário: 9h às 12h 
Local: E.M.E.F. Presidente Getulio Vargas (Rua Olga Benário, s/n, Florescente) | Viamão| RS. 
  

Sobre o artista 

Claudio Goulart (Brasil, Porto Alegre, 1954 - Holanda, Amsterdã, 2005). Estudou Arte e Arquitetura 
em Porto Alegre e em 1976 mudou-se para Amsterdã. De imediato, Goulart se tornou um 
participante ativo nos movimentos artísticos de vanguarda em Amsterdã, um dos lugares mais 
influentes no mundo das artes internacional no fim da década de 1970 e início dos anos 1980. 
Durante sua trajetória participou de diversos eventos na Holanda, em diferentes espaços em 
Amsterdã tais como: Other Books & So, Time Based Arts, Galerie A, de Appel, Galerie Bedaux, the 
Gate Foundation, e em Kijkhuis, em Haia, e no Museum voor Moderne Kunst, Arnhem. Em 1979, em 
visita ao Brasil, realizou uma exposição individual no Espaço NO, em Porto Alegre. 
 
Na poética de Claudio Goulart, encontramos  fotografia, fotocópia, poesia visual, apropriações, 
instalações, performances, e vídeos, entre outras linguagens. Política e socialmente engajado, seu 
trabalho trata de temas como história e cultura em geral. Contendo múltiplas referências à história 
da arte e uma visão crítica da cultura de massas, as obras mostram ao mesmo tempo uma profunda 
consciência a respeito do colonialismo na América Latina. Como agitador cultural, curador e 
produtor, Claudio Goulart abriu caminhos e inspirou outros artistas de diversas maneiras, inclusive 
através seu programa de televisão Kanaal Zero e do Festival Live Video. Foi um dos pioneiros no 
uso da internet para a expressão artística, disponibilizando o seu trabalho no 
site http://www.artzone.nl/, no qual permite livre acesso as suas obras, possibilitando que possam 
ser impressas, democratizando, assim, sua produção. Realizou diversas mostras individuais e 
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performances na Holanda e participou de inúmeras exposições coletivas internacionais, tais como 
da V e VI Bienais de Havana, em 1994 e 1997, IN FUSION, Ikon Gallery, Birmingham, Brighton 
Museum, Brighton, Inglaterra, 1996; e AIDS WORLDS, BETWEEN RESIGNATION AND HOPE, no 
Centre D´Art Contemporain, em Genebra, 1998.  
  
Na Fundação Vera Chaves Barcellos, em Viamão, a obra de Claudio Goulart participou das 
seguintes exposições: A Imagem Lúcida - fotografia contemporânea no acervo FVCB(2006), Um 
Ponto Ironia (2011), Um Salto no Espaço (2014) e Humanas Interlocuções (2016).  
 
O artista definiu sua obra desta forma: "A maior parte do meu trabalho consiste em instalações 
usando técnicas diversas e reciclando imagens e objetos. Eu produzo imagens em técnicas como o 
desenho e a fotografia, as quais combino com cópias de outras imagens que coleciono de livros 
antigos, da imprensa, de filmes e televisão. Interessam-me as questões referentes à memória e 
atuais." 
 
FONTES: Arquivo CDP/FVCB - Documento enviado pelo artista Flávio Pons. 
  

Para saber mais 

Leia o texto Emoções e Linguagem na Educação e na Política, do pesquisador chileno Humberto 
Maturama, e entenda mais sobre a questão das emoções na Educação, de uma perspectiva 
biológica e social.  
  
Disponível no link: http://fvcb.com.br/?page_id=1364 
  

Pesquisas on-line  

 
ART ZONE 
http://www.artzone.nl/ 
 
Registro em vídeo da performance Lovers, de Claudio Goulart e Flavio Pons (1980).  
 
http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/claudio-goulart/lovers/763 
 
Re-do da performance Lovers: 
 
https://vimeo.com/51497758 
 
  

Dicas do Canal 

Midiateca da FVCB | Atividades Paralelas Humanas Interlocuções 

Nos dias 08 e 22 de junho de 2016, a Fundação Vera Chaves Barcellos promoveu um ciclo de 
atividades paralelas à exposição Humanas Interlocuções, no Santander Cultural, centro de Porto 
Alegre. As atividades foram segundas edições das aulas ministradas inicialmente em Viamão para o 
público de professores.  
 
 
No dia 08 de junho Prof° Drª Paula Ramos apresentou a palestra O Corpo Humano: Apontamentos 
sobre a presença e a representação nas Artes Visuais - um amplo panorama da representação da 
figura humana na história da arte. No dia 22 de junho o duo Ío - formado pelos artistas Laura Cattani 
e Munir Klamt - apresentou Três percursos do Magma ao Desejo, abordando aspectos de seu 
processo criativo. Os registros em vídeo das atividades podem ser acessados, nos links abaixo:  
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Palestra com a Profª Drª Paula Ramos  
Corpo Humano: Apontamentos sobre a presença e a representação nas Artes Visuais 
Disponível no link: http://fvcb.com.br/?p=9607 
 
 
Palestra com o duo de artistas Ío - Laura Cattani e Munir Klamt 
Três Percursos do Magma ao Desejo  
Disponível no link: http://fvcb.com.br/?p=9655 
  

Material Educativo | Humanas Interlocuções 

Está disponível para acesso público, no site da FVCB, o Material Educativo | Humanas 
Interlocuções. Lançado em maio deste ano, o material é constituído por seis lâminas ilustradas 
com trabalhos exibidos na mostra, acompanhados de um encarte com propostas de atividades, mini-
biografias dos artistas, indicações de livros e filmes pensados a partir de temas transversais e 
relações com a história da arte.  
 
Como a exposição abrange um período de cerca de 50 anos dentro do vasto conceito de arte 
contemporânea, o material educativo apresenta uma contextualização histórica em forma de linha 
do tempo, através de uma seleção de obras da exposição, que datam de 1963 a 2016. O material 
teve distribuição gratuita entre professores e instituições de ensino. 
 
Disponível no link: http://fvcb.com.br/?page_id=4369 
  

Quintas de Arte e Pensamento 

Curadoria como práxis educacional expandida: diálogos, negociações e novas interações entre 
curadoria e educação no campo da arte. 
 
Informações: melissa@aniscursos.com.br  

Processos Criativos: Desenhos Dimensionais 

Informações: ecult03@santander.com.br I (51) 3287 5941  

 

Oficinas de férias  
 
O Clube do Museu em parceria com o ateliê O Pequeno Artista oferece oficinas de férias com 
estímulo à criação artística, direcionada ao público infantil: para crianças de 5 a 10 anos. 
Informações: clubedomuseu@gmail.com I (51) 3028 -1617 | (51) 9303 2845. 
 
 
 

Exposições em cartaz  

Um olhar de Berlim sobre a arte impressa em Porto Alegre (1960 a 

2015) 

A exposição coletiva apresenta trabalho da artista Vera Chaves Barcellos.  
Visitação: de 13 de julho a 21 de agosto, de terça a domingo, das 10h às 19h. 
Onde: MARGS | Galeria Iberê Camargo e Oscar Boeira 
Informações: (51) 21187800 | programm@portoalegre.goethe.org 
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O Corpo da Cidade 

Visitação: de 01 de julho a 07 de agosto de 2016, de terça-feira a domingo, das 10h às 21h. 
Onde: Galeria dos Arcos (Usina do Gasômetro, 5º Andar - Avenida Presidente João Goulart, 551 - 
Centro Histórico - Porto Alegre/RS). 
Informações: (51) 3289 8133 | www.salapfgastal.blogspot.com 
  

Mare Nostrum – "The Rejalma" e a arte das marinhas  

Visitação: de 08 de julho à 12 de agosto de 2016. De segunda à sexta-feira, das 10h às 18h. 
Onde: Pinacoteca Ruben Berta (Rua Duque de Caxias, 973 – Centro Histórico – Porto Alegre/RS). 
Informações: (51) 3289 8292 | acervo@smc.prefpoa.com.br  

Inspire ... então expire! 

Visitação: de 30 de junho a 31 de julho. De terças a domingos, das 14h às 19h. 
Onde: Galeria Iberê Camargo (Usina do Gasômetro - Avenida Presidente João Goulart, 551 - Centro 
Histórico - Porto Alegre/RS). 
Informações: (51) 3289 8133 | http://bit.ly/29hboSs  
 

REMINISCÊNCIAS de Fernanda Puricelli  
 
Visitação: 6 de julho a 29 de julho de 2016, de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 
18h 
Onde: Sala da Fonte | Paço dos Açorianos (Praça Montevidéu, 10 - Centro Histórico). 
Informações: http://bit.ly/29uOhqi 
  

Para se conectar 

FVCB no Facebook 

Curta a página da Fundação Vera Chaves Barcellos no Facebook: www.facebook.com/fvcbarcellos. 
Lá, você encontra novidades da FVCB, além de dicas de exposições, cursos entre outros.  
  

FVCB no Instagram  

Siga as publicações da @FVCB_OFICIAL no instagram. Para vincular suas fotos, acrescente #fvcb. 
  
 

Depoimentos e Sugestões 

Envie-nos relatos e depoimentos sobre as ações do Programa Educativo da FVCB. Sugestões para 
o Canal do Educador serão muito bem-vindas, para que possamos, cada vez mais, aprimorar nosso 
canal de comunicação.  
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