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Para o Viewing Room da SP–Arte 2020, a Galeria 
Superfície apresenta um projeto solo da artista Vera 
Chaves Barcellos, em um recorte panorâmico que 
inclui obras concebidas entre o período de 1974 a 1996. 
Com mais de 50 anos de carreira e uma fundação 
em Porto Alegre que leva seu nome, Vera Chaves 
Barcellos faz parte da geração de artistas pioneiros 
da arte conceitual brasileira dos anos 70, tendo 
participado das históricas exposições do célebre 
curador e historiador Walter Zanini (1925–2013) no 
Museu de Arte Conteporânea (MAC-USP), assim 
como da representação do Brasil na Bienal de Veneza 
de 1976 com a obra ‘Testarte’ — que se encontra 
disponível nesta seleção. O presente recorte curatorial 
permite que o espectador possa verificar a diversidade 
de linguagens experimentais e poéticas que a artista 
desenvolveu ao longo de sua trajetória, utilizando-se 
dos novos meios de cada época: como o vídeo, a 
fotografia, a arte-correio e os livros de artistas.

For SP–Arte’s 2020 Viewing Room, Galeria Superfície 
presents a solo project by artist Vera Chaves Barcellos, 
in a wide-ranging selection that includes works 
conceived between the period from 1974 to 1996. With 
more than 50 years of career and a foundation in Porto 
Alegre named after her, Vera Chaves Barcellos is part 
of the generation of pioneering artists of Brazilian 
conceptual art from the 70s, having participated in 
the historical exhibitions of the famous curator and 
historian Walter Zanini (1925–2013) at the Museum 
of Contemporary Art (MAC-USP), as well as the 
representation of Brazil at the 1976 Venice Biennale 
with the work ‘Testarte’ — which is presently available. 
The curatorial selection allows the viewer to verify the 
diversity of experimental and poetic languages that the 
artist developed throughout her trajectory, using the 
new means of each era: such as video, photography, 
postal-art and artist’s book.
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Vera Chaves Barcellos realiza sua obra gráfica nos 
anos 1960, após frequentar o Instituto de Belas Artes 
de Porto Alegre, e concluir os estudos na Inglaterra, 
Holanda e França. Em 1975, como bolsista do British 
Council, estuda técnicas gráficas e fotografia no 
Croydon College, Londres. Em 1976, participa da 
Bienal de Veneza. Em 2005, instituiu a Fundação Vera 
Chaves Barcellos, dedicada à arte contemporânea.  
Entre suas mostras individuais estão: ‘Dones de la 
Vida’ (1992), Galeria Artual, Barcelona; ‘Visitant Genet’ 
(2000), Museu D’Art de Girona; ‘O Grão da Imagem’ 
(2007), Santander Cultural, Porto Alegre; ‘Imagens 
em Migração’ (2009), MASP, São Paulo; e ‘V.C.B, 
fotografias, manipulações e apropriações’ (2017), 
Paço Imperial, Rio de Janeiro. A artista participou de 
históricas exposições realizadas no MAC, São Paulo, 
organizadas por Walter Zanini nas década de 1960/70,  
quatro Bienais de São Paulo, e de mostras coletivas na 
América Latina, Alemanha, Bélgica, Coreia, Espanha, 
França, Holanda, Inglaterra e Japão. Integra a mostra 
‘Radical Women: Latin American Art 1960–1985’, em 
2017 no Hammer Museum, LA, e em 2018 no Brooklyn 
Museum, em Nova York, e na Pinacoteca do Estado 
de São Paulo. Trabalha em Viamão, Rio Grande do Sul, 
Brasil e em Barcelona, Espanha, desde 1986.

Vera Chaves Barcellos carried out her graphic work 
in the 1960s, after attending the Instituto de Belas 
Artes in Porto Alegre, and completing her studies in 
England, the Netherlands and France. In 1975, as a 
British Council fellow, she studied graphic techniques 
and photography at Croydon College, London. In 
1976, she participated in the Venice Biennale. In 2005, 
she created the Vera Chaves Barcellos Foundation, 
dedicated to contemporary art. Among her individual 
exhibitions are: ‘Dones de la Vida’ (1992), Galeria 
Artual, Barcelona; ‘Visitant Genet’ (2000), Museu 
D’Art de Girona; ‘O Grão da Imagem’ (2007), 
Santander Cultural, Porto Alegre; ‘Imagens em 
Migração’ (2009), MASP, São Paulo; and ‘V.C.B, 
fotografias, manipulações e apropriações’ (2017), 
Paço Imperial, Rio de Janeiro. The artist participated 
in historic exhibitions held at MAC, São Paulo, 
organized by Walter Zanini in the 1960s/70s, four São 
Paulo Biennials, and in collective exhibitions in Latin 
America, Germany, Belgium, Korea, Spain, France, 
the Netherlands, England and Japan. She integrated 
the exhibition ‘Radical Women: Latin American Art 
1960–1985’, in 2017 at the Hammer Museum, LA, and 
in 2018 at the Brooklyn Museum, in New York, and 
at the Pinacoteca do Estado de São Paulo. Works in 
Viamão, Rio Grande do Sul, Brazil and in Barcelona,   
Spain, since 1986.



Retratos

1992–1993 (Vintage)
Fotografia [Photography]
Políptico de 8 [Polyptych of 8], 
91 × 72 cm cada [each]

___________________________

Retratos

1992–1993/2020
Fotografia [Photography]
Políptico de 8 [Polyptych of 8], 
60 × 43 cm cada [each]
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Momento Vital

1979/2013
Livro de artista [Artist’s book]
Fotocópia sobre papel 
[Photocopy on paper]
29,70 × 21 × 1 cm
Ed. 48

O livro de artista Momento Vital 
tem como proposta a participação 
do espectador, onde a poética se dá 
no ato de folhear simultaneamente 
com sua leitura. [The artist’s book 
Momento Vital proposes the 
participation of the spectator, where 
poetics occurs in the act of flipping 
through simultaneously with their 
reading.]



One Way, Two Ways

1975 (Vintage)
Fotografia sobre gelatina de prata 
[Photography on silver gelatin]
21 × 70 cm





O Estranho Desaparecimento  
de VCB

1976/2020
Impressão digital em papel 
fotográfico [Digital printing on 
photographic paper]
Série de 9 fotografias P&B –  
24 × 18 cm cada [Series of 9 B&W 
photographs – 24 x 18 cm each]
Ed. 1/5
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Memória de Barcelona (PB)

1978/2020
Fotografia digital  
[Digital photography]
Políptico de 10 [Polyptych of 10], 
20 × 30 cm cada [each]
Ed. 3



Memória de Barcelona (Cor)

1978/2020
Fotografia digital  
[Digital photography]
7 imagens de 20 × 30 cm e 7 imagens 
de 30 × 20 cm [7 images of 20 × 30 
cm and 7 images of 30 × 20 cm]
Ed. 3



Definição de Arte

1996
DVD vídeo [video]
Duração [Duration]: 24’
Ed. 5





L’Intervallo Perduto (homenagem 
a Gillo Dorfles)

1977/2018
28 fotografias, TV 12 pol., letreiro em 
acetato, voile e pedestal de alumínio 
[28 photos, 12’’ TV, acetate sign, voile 
and aluminum pedestal]
Aprox. 190 x  170 cm
Ed. 2/3



Testarte — Que há por detrás?

1976 (Vintage)
Fotografica analógica [Analogic 
photography]
Políptico de 7 [Polyptych of 7], 
60 × 50 cm cada [each]

Essa obra acompanha um conjunto 
de cartas escritas pelo público 
participante que era convidado a 
escrever o que via por de trás das 
imagens propostas. [This work 
accompanies a set of letters written 
by the participating public who were 
invited to write what they saw behind 
the proposed images.]

Exposições [Exhibitions]

37ª Bienal de Veneza, 1976. Veneza, 
Itália. [37th Venice Biennale, 1976. 
Venice, Italy.]
14ª Bienal de São Paulo, 1977. 
Pavilhão da Bienal, São Paulo, Brasil.
[14th São Paulo Biennial, 1977. 
Biennial Pavilion, São Paulo, Brazil.] 
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Memórias

1978 (Vintage)
Impressão sobre papel algodão  
[Print on cotton paper]
20 fotografias [Polyptych of 20],  
18 × 24 cm cada [each]

___________________________

Memórias

1978/2020
Impressão sobre papel algodão  
[Print on cotton paper]
20 fotografias [Polyptych of 20],  
18 × 24 cm cada [each]
Ed. 3



Cartaz Nervo Óptico n.11 —  
On Ice

1978
Flavio Pons, Claudio Goulart e  
Vera Chaves Barcellos
Impressão offset [Offset printing] 
34 × 23 cm

Apenas para exibição
[Only for exhibition]



Estudo para Dissolução da Imagem

1977 (Vintage)
Fotografia sobre gelatina de prata 
[Photography on silver gelatin]
35,50 × 25,50 cm



VXV

1977/2020
Fotografia [Photography]
Tríptico [Triptych], 18 × 48 cm 
cada [each]
Ed. 5



Da Capo

1979 (Vintage)
Livro de artista [Artist’s book]
Impressão offset [Offset printing]
34 × 12,50 × 1 cm
Ed. 130



Ciclo

1974
Livro de artista [Artist’s book]
Caixa de acrílico com 29 lâminas  
em serigrafia [Acrylic box with  
29 serigraphy blades]
33,40 × 33,40 cm
Ed. 50
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Pequena Estória de um Sorriso

1975/2020
Livro de artista [Artist’s book]
Fotocópia e colagem sobre papel 
[Photocopy and collage on paper]
14 páginas [14 pages],  
28 × 30 cm cada [each]
Ed. 3



Testart I

1974
Livro de artista [Artist’s book]
Impressão offset [Offset printing]
24 × 16 cm
Ed. 500




