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Cidade Vazia, 2011, Newton Goto.  

Fundação Vera Chaves Barcellos 

  

Fundação Vera Chaves Barcellos homenageada na Feira Literária 
Municipal de Viamão 

No dia 04 de dezembro, tem início a 11º Feira Literária Municipal de Viamão, que este ano 
tem por tema A Leitura por diferentes meios. A Fundação Vera Chaves Barcellos será a 
instituição homenageada nesta edição, um reconhecimento pela sua trajetória e dedicação à 
educação e à cultura no município de Viamão. A homenagem ocorre no dia 03 de dezembro, 
às 18 horas. 

Encerramento do Curso de Formação Continuada em Artes  

No dia 06 de dezembro, sábado, acontece o encerramento do Curso de Formação Continuada 
em Artes. A atividade integrará a programação da Feira Literária de Viamão. Na ocasião, serão 
expostos os trabalhos elaborados pelos alunos a partir das experiências vivenciadas durante a 
visitação à mostra Um Salto no Espaço e das proposições do Material Educativo I Um Salto no 
Espaço. O encontro será um momento vital para a troca de relatos e para a divulgação dos 
trabalhos.  
 
Serviço: Encerramento do Curso de Formação Continuada em Artes na Feira Literária 
Municipal de Viamão/RS. 
Quando: 06 de dezembro de 2014. 
Horário: 9h. 
Local: RS Praça da Matriz, s/nº - Viamão - RS. 

Prorrogação da exposição Um Salto no Espaço  

Devido à intensa visitação, a exposição Um Salto no Espaço segue em cartaz até o dia 06 de 
dezembro de 2014. 
Com organização da artista plástica Vera Chaves Barcellos, a exposição coletiva exibe 
trabalhos que abordam a questão do espaço sob diversos aspectos.  
Outras informações: http://fvcb.com.br/?page_id=344 .  

http://fvcb.com.br/?page_id=344


Agende sua visita 

Agende sua visita à exposição por email educativo@fvcb.com ou pelo telefone (51) 8229 3031. 
A entrada é franca. 
A Sala dos Pomares fica na Avenida Senador Salgado Filho, 8450, Viamão/RS - parada 54. 
Você encontra a ficha de agendamento no site da FVCB: www.fvcb.com.br/?page_id=1364 

Para saber mais 

Newton Goto (1970, Curitiba). 

Artista visual, ativista cultural, pesquisador, crítico, curador e produtor. Atua com diferentes 
linguagens artísticas e tem trabalhos realizados em espaços abertos da cidade, em circuitos 
artísticos autônomos e dentro de espaços museológicos e institucionais de arte (Brasil, desde 
1991). Coordenador do projeto Circuitos Compartilhados (Brasil, desde 2002) e do projeto de 
intervenção urbana Galerias Subterrâneas (Curitiba, 2008 e 2009). Mestre em Linguagens 
Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2004). Especialista em História da Arte 
do Século XX pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (2000). Orientador de fluxos do 
organismo artístico EPA! Expansão Pública do Artista (desde 2001) e membro do coletivo de 
artistas E/Ou (desde 2005). Textos publicados em livros, revistas, jornais e websites de arte e 
cultura - no Brasil, EUA e Espanha - com ênfase na autogestão de circuitos artísticos e nas 
dimensões políticas do trabalho de arte. Membro do Colegiado Setorial de Artes Visuais, 
instância de representação política do meio artístico junto ao Conselho Nacional de Política 
Cultural/Ministério da Cultura do Brasil nos períodos de 2005 a 2009 e 2010 a 2012. 
Fontes: http://newtongoto.wordpress.com/ e http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv
.do?id=K4868355Y2 
 
Leia o texto Da paisagem-trouvée ao território inventado, de Newton Goto. No texto, o 
artista que participa da mostra Um Salto no Espaço com a obra Cidade Vazia, disserta sobre 
as relações entre o espaço natural e o território da arte: No território da arte, tudo se inventa 
durante o percurso: a paisagem, o caminho, a caminhada, o artista.  
O artigo, originalmente publicado pela Revista Tatuí, está disponível no 
link:http://www.revistaglobalbrasil.com.br/?p=549 

Pesquisas on-line  

Sobre o artista: 

Site do artista: http://newtongoto.wordpress.com/ 
Participação do artista no Seminário Práticas Artísticas e suas 
Interseções:http://www.panoramacritico.com/revista/index.php/ensaio-visual/163-newton-goto  

Exposições em cartaz 

Exposição Iberê Camargo Século XXI, com curadoria de Agnaldo Farias, Icleia Cattani e 
Jacques Leenhardt  
Quando: de 19 de novembro de 2014 a 29 de março de 2015.  
Visitação: de terça-feira a domingos das 12h às 19h, quintas-feiras: das 12h às 21h, Feriados 
das 12h às 19h (exceto segundas-feiras). 
Onde: Fundação Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2000, Porto Alegre/RS). 
Informações: Estacionamento pago no local. 
Contato:  www.iberecamargo.org.br  ou pelo telefone (51)3247-8000 
Artistas participantes: Angelo Venosa, Daniel Acosta, Regina Silveira, entre outros. 
 
Exposição Esculturas e Outras Coisas, de Patricio Farías 
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Quando: De 14 de novembro a 20 de dezembro de 2014. 
Visitação: de segunda à sexta-feira, das 10h30 às 19h e sábados das 10h às 13h30. 
Onde: Galeria Bolsa de Arte - Porto Alegre (Rua Visconde do Rio Branco, 365 - Porto 
Alegre/RS). 
Informações: www.bolsadearte.com.br  
Contato: bolsadearte@bolsadearte.com.br / Telefone/Fax (51)3332-6799 e (51)3331-6459. 
 
Exposição Vontade de ser cachorro e entrar correndo no galinheiro, de Marcelo 
Chardosim 
Quando: de 14 de novembro a 07 de dezembro. 
Visitação: de terça à sexta: das 10 às 19h; sábados e domingos: das 14 às 19h. 
Onde: Galeria Iberê Camargo - Usina do Gasômetro 
Informações: http://marcelochardosim.com. 
Contato: https://www.facebook.com/pages/Usina-do-Gas%C3%B4metro/346315032168777 
 
Exposição ARTE. RS 
Quando: de 26 de Novembro a 31 de janeiro de 2015. 
Visitação: de 27 de novembro a 31 de janeiro de 2015. 
Onde: Museu dos Direitos Humanos do MERCOSUL. 
Informação: A mostra comporta diversas técnicas, abordagens e diálogos sobre a produção de 
arte contemporânea do Estado.  
Contato: https://www.facebook.com/MuseuDireitosHumanos/timeline  
 
Exposição Pinacoteca Barão de Santo Ângelo nos 80 anos da UFRGS - Módulo  I 
Quando: de 26 de novembro de 2014 a 19 de dezembro de 2014.  
Visitação: de segunda a sexta - 10h às 18h  
Onde: Salão de Festas da Reitoria da UFRGS -- Av. Paulo Gama 110 -- 2° andar da Reitoria da 
UFRGS  
Informações: http://www.ufrgs.br/difusaocultural/projeto.php?id=147 
Contato: difusãocultural@ufrgs.br  
 
PALESTRA: Imagem Flutuante - Interseções entre fotografia e vídeo com Elaine Tedesco  
Quando:29 de novembro de 2014. 
Horário: Das 14h30 às 17h 
Onde: Santander Cultural - Sala Multiuso (Oeste), Rua Sete de Setembro, 1028 - Centro 
Histórico, Porto Alegre. 
Informações: A palestra aborda as interseções entre fotografia e vídeo, apresentando reflexões 
a partir da leitura de trabalhos de Klaus W. Eisenlohr, Marina Camargo, Marconi Souto e 
Rubens Mano. Programação do Núcleo de Vídeo da Galeria Mamute 

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. 

 #10anosFVCB 

Não deixe de participar da comemoração dos 10 anos da FVCB. Visite a Sala dos Pomares e, 
ao compartilhar suas fotos, não se esqueça de incluir no seu post#10anosFVCB. Todas as 
imagens serão agrupadas em um álbum, que contará visualmente a presente história da FVCB, 
pelo olhar de seus visitantes. 
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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, aprimorar 
nosso canal de comunicação.  

Descadastre-se caso não queira receber mais e-mails. 

 

http://d-app.fvcb.com/o/14680/170/6055/37532

