Arte e Arquitectura para um Planeta em Mudança – 1969-2009

O Centro RSA de Arte e Ecologia colabora para a exposição “Radical Nature”
(Natureza Radical) através da criação de eventos e comissões. Depois deste
acontecimento mais 50 invadirão a Galeria Barbican entre os meses de Junho e
Outubro.
A beleza e o deslumbramento da natureza têm servido de inspiração para artistas e
arquitectos durante séculos. Desde os anos 60 que a degradação evidente do mundo
natural tem aumentado e estes efeitos da mudança climática trouxeram uma nova
urgência às suas respostas. “Radical Nature” é a primeira exposição a aliar questões
chave de várias gerações que criaram trabalhos utópicos e soluções inspiradoras para
o nosso planeta em constante metamorfose.
A exposição “Radical Nature” dedica-se a ideias emergidas da Land Art, activismo
ambiental, arquitectura experimental e utópica. A exposição está desenhada como
uma paisagem fantástica, com cada peça a introduzir uma porção dramática da
natureza no espaço da galeria.
Estão presentes trabalhos de figuras pioneiras como os do colectivo arquitectónico Ant
Farm e do arquitecto visionário Richard Buckminster Fuller, artistas como Joseph Beuys,
Agnes Denes, Hans Haacke e Robert Smithson, e peças de uma geração mais nova de
profissionais incluindo a Heather e o Ivan Morison, R&Sie(n), Philippe Rahm e Simon
Starling.
A “Radical Nature” também exibe algumas instalações históricas especialmente
comissariadas e re-encenadas, algumas das quais localizadas em espaços exteriores à
volta da Barbican. O revolucionário projecto satélite pelo colectivo EXYZT reunindo
eventos, apresentações e festas de verão está localizado fora do espaço da galeria,
em Dalston, Este de Londres.

Informação prática
8/6 Libras
6 Libras - Bilhete Online
Horário Abertura:
11h-20h, excepto Terça e Quarta-feira das 11h-18h
Aberto até às 22h na Quinta-feira
Sujeito a confirmação

O programa inclui 40 eventos a decorrer entre Junho a Outubro e inclui os seguintes
destaques:
Quarta-feira
24 de Junho - 18h
“Seeing Myself See”
The Royal Society of Arts
6 John Adam Street
London WC2N
A Royal Society of Arts apresenta na “Radical Nature” o neurocientista R. Beau Lotto que
vai fazer uma série de experiências envolvendo o céu, a música e as abelhas bombus.
Ele demonstrará como a cor, a visão e como vendo-nós-próprios-a-olhar pode contribuir
para uma perspectiva mais empática do ambiente e de cada um de nós.
Conversas Verdes
Junte-se a um grupo de artistas, comentadores ambientais e amantes da natureza que
darão a sua opinião pessoal sobre a exposição de uma forma acessível e provocatória.
A exposição “Radical Nature” para famílias
Todos os Sábados às 14h
3 Libras por pessoa
Junte-se aos artistas na descoberta da sua criatividade natural durante a exposição e
mais além! Inspire-se e faça as suas próprias maravilhas naturais. As actividades serão
diferentes em cada semana e serão adequadas para todos com mais de 5 anos. Não
se esqueçam de pegar na vossa folha de actividade.
The Wayward Plant Registry
24 e 25 Julho
As plantas wayward, usualmente chamadas de ervas daninhas, são as que crescem
onde não são chamadas. Elas conseguem ser não-nativas, disformes, invasivas,
precisam de manutenção, são excessivas e devastadoras sendo desenraizadas,
puxadas da terra como “rejeitadas urbanas”. Mas as plantas wayward, sejam ervas
daninhas normais, espécies domésticas ou espécimes botânicos raros, são verdadeiras
nos olhos de quem as vê. Se souberem de alguma planta wayward em Londres enviemna. Eles estão à procura plantas indesejadas, negligenciadas ou abandonadas, tal
como as que são trapaceiras, vagabundas ou desertoras. Mais detalhes em The
Wayward Plant Registry.

Para mais detalhes sobre a exposição “Radical Nature Art and Architecture for a Changing Planet 1969-2009”
visite http://www.barbican.org.uk.
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