
 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA  
 

 
Oficinas no Santander Cultural 

 

■ Entre os meses de setembro e outubro, ocorrem encontros sobre ilustração, 

tipografia e mercado das artes visuais. 
 

■ Inscrições e informações: ecult03@santander.com.br ou 51 32875941. 

 
 
Porto Alegre, 10 de agosto de 2015 - A partir de 12 de setembro até final de outubro, o 
Santander Cultural realiza um ciclo de quatro oficinas. Imersão no desenho - exercícios práticos 
de ilustração; Tipografia; Arte contemporânea na sala de aula: inquietações, trânsitos e 
transposições a partir da visita a exposições de arte e Mercado de Artes Visuais. Os encontros 
estimulam que aluno recicle seus conhecimentos e visualize novas oportunidades de atuação 
profissional. 
 A oficina Mercado de Artes Visuais, com Mônica Novaes, em outubro, é uma parceria 
com a Galeria Mamute e traz um panorama do setor que leva o nome do curso no Brasil e de 
como ele se relaciona com o sistema global, além de peculiaridades deste segmento a partir de 
diversos agentes e plataformas que o compõe. Instrumentalizar os alunos para pesquisa, 
acompanhamento e análise de suas estruturas também está no programa.  
 
 

 
Imersão no desenho - exercícios práticos de ilustração 
Oferecer a possibilidade de explorar técnicas de desenho, possibilitando experimentações 
voltadas para ilustração com exercícios práticos, visando uma imersão na compreensão do 
processo criativo individual através de trocas de ideias sobre o conceito de ilustração e 
apresentação de referências.  
Ministrante: Carla Barth – artista visual, formada em Comunicação Social (PUCRS), estudou 
desenho e escultura no Atelier Livre (RS), fez cursos livres de arte contemporânea e participou 
de diversas exposições e publicações. 
Local: Atelier da Ação Educativa 
Quando: 12, 19 e 26/9 e 3/10 (sábados) 
Horário: 14h às 17h 
Inscrição: R$ 80,00 
Vagas: 12 
Público alvo: interessados em desenvolver seu processo criativo através dessas técnicas 
 

 
 



 

 

 

 

 

Tipografia  
O design tipográfico extrapola a função de comunicar conteúdos verbais e invade o território da 
imagem, na medida em que os caracteres tipográficos podem ser tratados de diversas 
maneiras no contexto do design gráfico. Nesse sentido, o designer gráfico pode ampliar a sua 
capacidade de ordenar e relacionar criativamente os elementos verbo-visuais para a 
construção da mensagem. O aprendizado desta metodologia é um instrumento poderoso de 
criação com tipos.  
Ministrante: Bento Fagundes de Abreu – mestre em Educação (UFRGS), especialista em 
Expressão Gráfica (UFRGS) e graduado em Educação Artística  (Instituto Bennet – RJ), é 
professor nos cursos de Design e Comunicação Social da Universidade Luterana do Brasil 
(Ulbra). 
Local: Atelier da Ação Educativa 
Quando: 17 e 24/10 e 7, 14 e 21/11 (sábados) 
Horário: 14h às 17h 
Inscrição: R$ 80,00 
Vagas: 12 
Público alvo: professores, estudantes e profissionais das áreas de Design, Artes, Educação 
Artística, Publicidade, Jornalismo e demais interessados no tema. 
 

 
Arte contemporânea na sala de aula: inquietações, trânsitos e transposições a partir da 
visita a exposições de arte 
O curso destinado a educadores e interessados, propõe-se como uma formação a partir do 
encontro com professores e suas vivências em exposições de arte contemporânea numa 
reflexão sobre os possíveis trânsitos e transposições de dúvidas, conteúdos, inquietações e 
afetos para a sala de aula, mediando e instigando o fruidor. 
Ministrante: Carla Meyer – artista, mediadora, especialista em Docência Universitária e Ensino 
de Arte Contemporânea (Ulbra) e licenciada em Artes Visuais com especialização em 
Desenho. 
Local: Atelier da Ação Educativa 
Quando: 12 e 19/9 (sábados) 
Horário: 10h às 13h e 14h às 17h 
Inscrição: R$ 80,00 
Vagas: 15 
Público alvo: Professores e interessados em arte, educação e mediação. 
 

 
Mercado de Artes Visuais  com Mônica Novaes 
O mercado de arte vive em constante movimento e franco desenvolvimento. Esta dinâmica 
exige formação constante de novos profissionais para atuar nesta cadeia produtiva que cresce 
e se torna complexa. O curso Mercado de Artes Visuais trará um panorama deste setor no 
Brasil e de como ele se relaciona com o sistema global, possibilitando ao aluno reciclar seus 
conhecimentos e visualizar novas oportunidades de atuação profissional. Apresentará as 
peculiaridades deste segmento da economia, como é constituído a partir de diversos agentes e 
plataformas que o compõe e instrumentalizará os alunos para pesquisa, acompanhamento e 
análise de suas estruturas. Desta forma, espera-se que possam fazer suas escolhas de 
inserção profissional e fomento no setor de arte contemporânea. 
Quando: 6 a 9 de outubro de 2015 



 

 

 

 

 

Horário: 17h30 às 20h30  
Onde: Sala Multiuso - Santander Cultural - Rua Sete de Setembro, 1028 | Porto Alegre, RS 
Informações e inscrições: contato@galeriamamute.com.br ou 51 3286 2615 
Valor: R$360,00 ou 2 vezes de R$ 180,00 (até 10 de setembro) 

R$460,00 ou 2 vezes de R$ 230,00 (a partir de 11 de setembro) 
Público alvo: artistas, galeristas, produtores culturais, críticos, curadores, estudiosos, 
colecionadores/investidores e demais interessados 
Vagas limitadas. O curso oferece certificado de conclusão de 12 horas/aula. 
Ministrante: Mônica Novaes trabalha no mercado de arte desde 2005, atuando na área 
comercial, estratégica e de comunicação. Sua experiência internacional inclui estágio no 
Guggenheim Museum em Veneza, em 2006, e o curso em Art & Business da Sotheby's 
Institute of Art de Londres, em 2010, além de visitas a inúmeras feiras e eventos 
internacionais. Atuou como gerente executiva do Latitude - Platform for Brazilian Art Galleries 
Abroad. É mestre em Estética e História da Arte pelo Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo (MAC-USP). 
Programa 
6 de outubro, terça-feira 
O sistema da arte - parte I | Prática profissional; histórico de formação do sistema; conceitos 
básico de economia da cultura e política cultural. 
7 de outubro, quarta-feira 
O sistema da arte - parte II | Agentes (curadores, galeristas, críticos, advisers, artistas, 
colecionadores privados e institucionais, casas de leilão, etc) e plataformas de visibilidade 
(publicações, feiras de arte, Bienais). 
8 de outubro, quinta-feira 
Mercado de arte nacional e internacional | Protagonistas, números e tendências. 
9 de outubro, sexta-feira 
Internacionalização | Diluição de fronteiras e maneiras de expandir o território. 

 
 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 

 
Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos e feriados, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
  
Santander – Relações com a Imprensa 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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