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Identidade visual da mostra A condição básica.

Fundação Vera Chaves Barcellos
Abertura da exposição: A condição básica
A partir de 07 de abril de 2018 a Fundação Vera Chaves Barcellos apresenta a exposição A
condição básica, uma exposição coletiva que reúne trabalhos de mais de 30 artistas, entre
brasileiros e estrangeiros, pertencentes ao acervo artístico da FVCB. A mostra conta também
com obras dos artistas Elida Tessler e Guilherme Dable, especialmente convidados para a
exposição.
Com organização da Fundação Vera Chaves Barcellos, A condição básica reconhece o
hibridismo e a contaminação como fundamentos integrantes da arte contemporânea e da
cultura. A apropriação como procedimento criativo estará em exibição em um conjunto de
fotografias, vídeos, serigrafias, livros de artista, obras gráficas e objetos, além de pinturas,
esculturas e colagens.

TRANSPORTE GRATUITO
Para o evento de abertura, a FVCB disponibilizará transporte gratuito em dois horários: às
11h e às 14h, com saídas em frente ao Theatro São Pedro, Centro Histórico de Porto
Alegre.
GARANTA SEU LUGAR:
Inscrições: info@fvcb.com | (51) 3228-1445 e (51) 98102-1059.

Abertura da exposição A CONDIÇÃO BÁSICA
Quando: 07 de ABRIL de 2018, SÁBADO, das 11 ÀS 17H.
Onde: Fundação Vera Chaves Barcellos – Av. Senador Salgado Filho, 8450 | Viamão/RS.

Encontro para educadores
Dando destaque aos educadores, a FVCB promove no dia da abertura (07 de Abril) o 1°
encontro do Curso de Formação Continuada em Artes, antecedendo a abertura ao grande
público. Margarita Kremer coordenadora do Programa Educativo da FVCB conduzirá um
percurso pela exposição.
No site da FVCB, está disponível o cronograma da 15ª edição do Curso, que terá encontros
de abril a julho. As inscrições para o Curso de Formação Continuada em Artes ficam
abertas de forma permanente.
Leia aqui: [+] fvcb.com.br/?page_id=1050

Lançamento das publicações Patricio Farías: a arte de rir da Arte

Sem título, Patricio Farías, 2013.
No dia 13 de abril, serão lançadas as publicações do projeto Patricio Farías: a arte de rir da
Arte. Financiado pelo Pró-cultura RS - FAC das Artes Visuais, o projeto resulta em uma

publicação fartamente ilustrada sobre a produção do artista Patricio Farías, abordando o
humor e a ironia presentes em parte significativa da obra de Patricio. Juntamente com o
livro, será lançado um material educativo com trabalhos do artista, a ser utilizado pelo
Programa Educativo da FVCB e distribuído gratuitamente entre os professores do município
de Viamão e demais participantes do Curso de Formação Continuada em Artes da FVCB.
Para o evento do lançamento, está confirmada a presença dos pesquisadores Prof. Dr.
Eduardo Veras e da Profª Drª Neiva Maria Fonseca Bohns, que participam da publicação
com textos críticos. As palestras com os pesquisadores tem entrada franca e integram a
programação do Curso de Formação Continuada em Artes, sendo também aberta ao
público interessado.

Patricio Farías: a arte de rir da Arte | Lançamento de publicações e palestras
Horário: 14h às 17h30.
Local: - Sede do Sesc- Viamão /RS Rua Alcebíades dos Santos, 457, Centro.

Para saber mais
Leia o artigo Apropriação na arte contemporânea: colecionismo e memória, de Virgínia
Cândida Ribeiro - Mestranda do Programa de Pós Graduação em Artes Visuais da Escola
de Belas Artes da UFMG, orientada pela Prof. Dra. Maria do Carmo Freitas Veneroso.
[+]www.anpap.org.br/anais/2008/artigos/075.pdf

Pesquisas on-line
Google lança página com mais de 6 milhões de arquivos sobre arte contemporânea:
[+] www.culturaemercado.com.br/site/noticias/google-lanca-pagina-de-artecontemporanea-com-6-milhoes-de-arquivos/

Dicas do Canal
3º Seminário Internacional de Educação e Cinema
Confira abaixo a programação completa do 3º Seminário Internacional de Educação e
Cinema.
As inscrições serão realizadas separadamente para cada encontro e os links serão
disponibilizados sempre 15 dias antes. A partir de 26 de março estarão abertas as
inscrições para o encontro do dia 10 de abril.
Informações: alfabetizacaoaudiovisual.blogspot.com.br

I Simpósio de Relações Sistêmicas da Arte
Com início dia 08 de abril, o I Simpósio de Relações Sistêmicas da Arte se propõe a debater
as transformações dos modos de operação da produção nas artes visuais.
O evento está com inscrições abertas para ouvintes, enquanto houver vagas. Para saber
mais, acesse: 1simposioirsablog.wordpress.com/submissao

Exposições em cartaz
BIENAL 11 | O TRIÂNGULO ATLÂNTICO
Sob o título O Triângulo Atlântico, a 11ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul pretende
lançar um olhar sobre o triângulo que, há mais de 500 anos, interliga os destinos da
América, da África e da Europa. Reunindo cerca de 70 artistas e coletivos de artistas - além
de ações pontuais realizadas em comunidades remanescentes de quilombos localizados nas
cidades de Porto Alegre e Pelotas, a exposição acontece de 06 de abril a 03 de junho de
2018 nos espaços do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Memorial do Rio Grande do
Sul, Santander Cultural, Praça da Alfândega e Igreja Nossa Senhora das Dores, no Centro
Histórico de Porto Alegre.
Informações: (51) 3254- 7500 | www.fundacaobienal.art.br/11bienal/

OTTJÖRG A.C. | FOI UM PRAZER TÊ-LO A BORDO
Visitação: de 10/03 a 02/05 de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e sábado, das 9h às
15h.
Onde: Espaço Cultural ESPM-Sul | Rua Guilherme Schell, 268
Informações: (51)3218-1300 | www.espacocultural.espm.br

O RELEVO | UMA EXPERIÊNCIA SENSORIAL TECNOLÓGICA |
LENORA ROSELFIELD
Visitação: de 16/03 a 02/06, de terça a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 11h às
18h.
Onde: Sala O Arquipélago | Centro Cultural CEEE Erico Verissimo | Rua dos Andradas,
1223 | Centro Histórico | Porto Alegre | RS
Informações: (51) 3226 7994 | www.cccev.com.br

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.

