
FVCB | Canal do Educador nº89 

 

Silvio Nunes Pinto, Sem título (mulher na janela), 1967. 

  
Fundação Vera Chaves Barcellos  

  

O Canal do Educador n° 89 destaca a participação da Fundação Vera Chaves Barcellos nas 
comemorações dos 275 anos do município de Viamão, completados no último dia 14. 
 
A programação expositiva da FVCB apresenta, no período concomitante ao aniversário da cidade, a 
exposição de um artista viamonense, falecido há 11 anos, cuja produção está pela primeira vez em 
exibição pública na Sala dos Pomares. Com organização de Vera Chaves Barcellos e Marcela 
Tokiwa, a exposição Silvio Nunes Pinto: Ofício e Engenho contempla o variado e engenhoso arco 
criativo de Silvio Nunes Pinto, que abrange desde pequenas peças como abotoaduras e pingentes 
de madeira até peças de mobiliário como mesas, estantes e armários; além de cadeiras esculpidas 
e esculturas de animais, pássaros e mamíferos, figuras humanas e ainda uma série completa de 
veículos militares e figuras do mundo rural.  



Esta edição do Canal destaca a peça Sem título (mulher na janela), de 1967. Ressalta-se que os 
trabalhos – situados entre a artesania e a arte popular, alguns com refinado design – não eram 
intitulados pelo artista, sendo esta uma denominação póstuma realizada com a finalidade de 
catalogar a obra. O Canal do Educador n° 89 veicula referências bibliográficas e indica links da 
internet sobre a temática da cultura e arte populares.  

 

Oficina de Gravura com Cava 

A Prefeitura de Viamão promove na semana do aniversário de Viamão, a 12ª Feira Literária, 
programação cultural. Integrando a Feira, a FVCB realiza a Oficina de Gravura Nós da Madeira, 
ministrada pelo artista Wilson Cavalcanti, o Cava. A atividade faz parte também do Curso de 
Formação Continuada em Artes da Fundação Vera Chaves Barcellos, desenvolvido em parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação de Viamão. A oficina contabiliza o 2° encontro desta 
edição do Curso. 

 
Oficina de Gravura | Nós da Madeira 
Dia: 16 de setembro de 2016 
Horário: das 14h30 às 16h30 
Local: em frente à Igreja Matriz de Viamão - Praça Cônego Bernardo Machado dos Santos, 53, 
Bairro Centro de Viamão/RS. 
 
Inscrições gratuitas: 
(51) 8229-3031 | educativo@fvcb.com 

 

FVCB na Primavera dos Museus 

De 19 e 25 de setembro, acontece a 10ª Primavera dos Museus. A edição contará com a 
participação de 753 instituições, que realizarão 2080 eventos em todo o país. A temporada de 
eventos coordenada pelo Ibram acontece entre os dias com o tema Museus, Memórias e Economia 
da Cultura.  

O tema escolhido para este ano destaca o importante papel social desempenhado pelos museus na 
promoção de trocas simbólicas, culturais, de saberes e de experiências, assim como sua 
contribuição para a dinamização da cadeia produtiva da cultura de modo sustentável. 
 
O Guia com toda a programação está disponível na página do Ibram: 
[+] http://guiadaprogramacao.museus.gov.br 

 
No sábado, dia 24 de setembro, a FVCB participa da programação temática. Informações sobre a 
atividade no site e na página da FVCB: 
[+] www.fvcb.com 
[+] www.facebook.com/fvcbarcellos  
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Para saber mais 

Leia o capítulo Cultura popular: o ser, o saber e o fazer do povo, da disciplina de Estudos 
Contemporâneos da Cultura, do Curso de Licenciatura em Geografia - EAD da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte por Cássia Lobão Assis e Cristiane Maria Nepomuceno. 
O material serve como recurso didático, apresentando sugestões de atividades e indicações de 
leituras. 

Disponível no link:  
http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia_PAR_UAB/Fasciculos%20-
%20Material/Estudos_Contemporaneos_Cultura/Est_C_C_A12_J_GR_260508.pdf   
  

Pesquisas on-line  

Mais sobre Arte Popular: 
 
http://www.select.art.br/arte-popular-entre-potencias-e-demarcacoes/  
https://artepopularbrasileira.wordpress.com/page/2/ 
http://artepopularbrasil.blogspot.com.br/ 
http://historia-da-arte.info/arte-popular.html 
http://casavogue.globo.com/MostrasExpos/Arte/noticia/2014/05/o-melhor-da-arte-popular-
brasileira.html 

  

Dicas do Canal 

Conversas na Bolsa de Arte 

No próximo dia 24 de setembro, sábado, Helena d'Avila, Carlos Krauz, Nelson Wilbert e Laura Fróes 
recebem o público na galeria Bolsa de Arte, em meio à exposição Conversas, para falar sobre o 3X4 
VIS(I)TA.  
 
O projeto aconteceu entre 2006 e 2012, quando eles realizaram uma série de intervenções nos 
ateliês de Roseli Jahn, Felix Bressan, Gonzaga, André Venzon, Maria Lucia Cattani, Mário Rohnelt, 
Frantz, Vera Chaves Barcellos e Patricio Farías, abrindo esses espaços, durante um único dia, à 
visitação. O projeto foi recentemente assinalado pelo lançamento do livro homônimo, que 
documenta o singular trabalho de pesquisa em poéticas visuais. 
 
Conversa em Conversas inicia às 10h30 e terá mediação de Paula Ramos, curadora da exposição 
realizada pelo grupo em 2015, no MAC-RS, e autora do texto 3X4 VIS(I)TA: afetos e parcerias para 
grandes voos. 
 
Mais informações: 
[+] https://www.facebook.com/events/1785873105019365 
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Exposições em cartaz  

Opressão/Libertação - O Eterno Confronto 

Visitação: de 17 de setembro a 17 de outubro de 2016. De segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. 
Onde: Estúdio Zoravia Bettiol (Rua Dr. Possidônio da Cunha, 272 Vila Assunção - Porto Alegre/RS). 
Informações: (51) 3354-2456 | www.zoraviabettiol.com.br 

 Ruinofotografia 

Visitação: de 14 de setembro a 01 de outubro de 2016. De terça a sexta das 10h às 19hs. Sábados 
das 11h às 18h. 
Onde: Centro Cultural CEEE Erico Veríssimo - CCCEV (Rua dos Andradas, 1223, Centro Histórico - 
Porto Alegre/RS). 
Informações: (51) 3228-9710 e 3226-7974 | http://www.cccev.com.br/index.php/aconteceu-
detalhe/334/ruinofotografia-inaugura-no-cccev  
         

Patricio Farias N.M. 2016 

Visitação: 08 de agosto a 30 de setembro de 2016. De segunda à sexta, das 8h às 22h e sábados: 
das 9h às 15 horas. 
Onde: Espaço Cultural da ESPM-Sul (Rua Guilherme Shell, 268, Santo Antônio. Porto Alegre/RS). 
Informações: (51) 3218-1300 | www.facebook.com/espacoculturalespmsul  

 

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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