
 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA  

 
Santander Cultural lança série de postais 

temáticos 
 
 
 
Porto Alegre, 24 de agosto de 2015 – A partir de amanhã, 25 de agosto, o Santander Cultural 
celebra seu 14º aniversário com o lançamento uma série de seis cartões postais ilustrados pelo 
artista gaúcho Leandro Selister. Os cartões são distribuídos gratuitamente na Loja Koralle e na 
Biblioteca da unidade de cultura. Especialmente na Koralle, foi criado um espaço exclusivo em 
forma de instalação, que disponibiliza jogos de lápis de cor para que as pessoas possam colorir 
os cartões.  
 A proposta é que as pessoas que retirarem os postais, pintem as ilustrações p&b, 
escrevam mensagens e enviem para qualquer do Brasil. Uma caixa de coleta no Santander 
Cultural é destinada para receber os cartões já endereçados, com postagem e custo feitos pelo 
próprio Santander. A iniciativa, que traz imagens do prédio histórico de 1932, visa estimular a 
volta da escrita e buscar outras formas de comunicação em um mundo totalmente digitalizado. 

Selister, que criou seis modelos, destaca: “achei muito legal explorar esse lado poético 
que existe no projeto, como a interpretação do prédio por meio de desenhos, a lembrança da 
pessoa que vai receber o postal, o afeto, as relações que se estabelecem. Hoje em dia é tudo 
via e-mail, sms, what´s up!! Tudo virtual! De alguma forma estamos ativando essas sensações 
que para mim eram muito legais. Eu me correspondia com pessoas de outros países quando 
era jovem, trocando postais e imagens”. Para o artista, o fato de colorir é apenas mais um 
detalhe bacana do projeto, mas explorar a relações de afeto por meio da escrita pode despertar 
nas pessoas sentimentos diferenciados para os padrões de comunicação do mundo 
contemporâneo. 
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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 
  
Loja Koralle Santander Cultural 

Ter a sáb, das 10h às 19h  
Dom e feriados, das 13h 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 
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