
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander leva arte em movimento para a Avenida Faria Lima 

 Banco homenageia São Paulo com uma das primeiras obras de arte cinética em 
espaço público no País 

                                                                                                          
 
São Paulo, 26 de julho de 2016 - A Agência do Santander no número 2491 da Avenida Faria Lima 
(na altura do Clube Pinheiros) ganhará no dia 28 de julho, quinta- feira, em seu gradil, um projeto 
da artista plástica Estela Sokol e do curador Ricardo Resende. O endereço, em uma área 
revitalizada da cidade e de intensa movimentação, foi considerado ideal para uma intervenção 
artística que contribui para tornar a região, e a própria agência, mais leves e acolhedoras. 
 
O conceito, pouco utilizado em intervenções públicas aqui no Brasil, é o da arte cinética, do 
movimento. Trata-se de uma das mais atraentes manifestações artísticas, composta por objetos, 
pinturas e esculturas que fazem parte do ambiente e dão a sensação de movimento do mundo – 
como a eletrostática que move peças quando em contato com as energias do corpo humano. 
 
A aplicação será feita no gradil, a partir da pintura das lâminas que o compõem com tinta esmalte 
de alta durabilidade. A técnica permitirá uma experiência visual que destaca as características da 
cidade de São Paulo: movimento, dinamismo e sensações. A intervenção será percebida tanto 
por quem caminha pela avenida quanto por quem se desloca de carro, ônibus ou bicicleta, criando 
uma miríade de formas e cores “em movimento”, podendo alterar a nossa percepção visual e 
provocar no observador sensações óticas e físicas. 

“Esta é mais uma homenagem que o Santander presta à cidade de São Paulo, e que se integrará 
naturalmente a uma região que já é reconhecida como moderna e dinâmica. Este tipo de iniciativa 
se conecta ao nosso objetivo de disseminar experiências artísticas com uma visão contemporânea”, 
afirma Marcos Madureira, vice-presidente executivo de comunicação, marketing, relações 
institucionais e sustentabilidade do Santander.   
 
Esta não é primeira vez que o Banco faz uma intervenção urbana: em março, em comemoração 
aos 15 anos de unidade cultura do Santander em Porto Alegre, o banco resolveu parabenizar a 
cidade com o projeto Arte no Muro, foram 450 metros com obras de 30 artistas locais na Avenida 
Mauá. E ainda este ano, artistas de Paraisópolis, em São Paulo, grafitarão a agência na 
comunidade. 
 
Atualmente, o Santander participa de sete importantes empreendimentos que proporcionam 
experiências culturais diferenciadas: O Teatro Santander, em São Paulo, o Museu do Amanhã, 
no Rio de Janeiro, o Santander Cultural, em Porto Alegre, a Galeria Claudia Andujar, em 
Inhotim, o Museu de Congonhas, em Congonhas, Museu do Estado de Pernambuco, no Recife 
e a Coleção Santander Brasil, em São Paulo.  
 



 

 

 

 

      
 

 

 

 

 
SOBRE ESTELA SOKOL – Artista Plástica 
 
Estela Sokol (1979) vive e trabalha em São Paulo. Nos últimos anos realizou exposições individuais 
em lugares como Museu da Taipa, (Macau, China), Gallery 32 (Londres, Inglaterra), Paço das Artes 
(São Paulo, Brasil), Centro Universitário Maria Antónia (São Paulo, Brasil), Galerie Wuensch (Linz, 
Áustria), Palácio das Artes (Belo Horizonte, Brasil) e Centro Cultural São Paulo (São Paulo, Brasil). 
Participou também de mostras coletivas como “Bienal Tridimensional Internacional”, no Museu 
Histórico Nacional (Rio de Janeiro), “Intervenções Urbanas Bradesco ArtRio”, no Museu da 
República (Rio de Janeiro), “Prometheus Fecit”, no Museu Nacional de Soares dos Reis (Porto, 
Portugal), “Além do Ponto e da Linha”, no MAC-USP (São Paulo), “III Bienal del Fin del Mundo 
(Ushuaia, Argentina), “16º Bienal de Cerveira”, (Cerveira, Portugal), “Light Art Biennalle” (Linz, 
Austria) e “Nova Arte Nova”, no Centro Cultural Banco do Brasil ( Rio de Janeiro e São Paulo, 
Brasil). 
 
SOBRE RICARDO RESENDE - Curador 
 
Ricardo Resende, mestre em História da Arte pela Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo (USP), tem carreira centrada na área museológica. Trabalhou de 1988 
a 2002, entre o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e o Museu de Arte 
Moderna de São Paulo, quando desempenhou as funções de arte-educador, produtor de 
exposições, museógrafo, curador assistente e curador de exposições. Desde 1996, é consultor do 
Projeto Leonilson. De março de 2005 a março de 2007, foi diretor do Museu de Arte 
Contemporânea do Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, no Ceará. De 
Janeiro de 2009 a junho de 2010, foi diretor do Centro de Artes Visuais da Fundação Nacional das 
Artes, do Ministério da Cultura. Diretor Geral do Centro Cultural São Paulo de 2010 a 2014. 
Atualmente é o curador do Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, Rio de Janeiro.  
 
 
SOBRE O BANCO SANTANDER BRASIL 
 
O Santander Brasil é o terceiro maior banco privado do Sistema Financeiro Nacional, com ativos 
totais de R$ 669 bilhões e 32 milhões de clientes. A instituição conta com uma equipe de cerca de 
50 mil funcionários e está presente em todas as regiões do País por meio de uma ampla estrutura, 
composta por mais de 3,4 mil agências e postos de atendimento bancário (PABs). 
 
 
 


