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Nota de Imprensa 

 
Santander Cultural celebra 15 anos com mostra de Francisco 

Brennand  
 
 

■ Exposição Francisco Brennand - Senhor da Várzea, da Argila e do Fogo, com 
curadoria de Emanoel Araújo, traz um recorte inédito com 84 obras 

 
■ Valorizar poéticas regionais e estimular a mobilidade de artistas e suas formas de 
expressão no âmbito do património cultural brasileiro é um dos pilares da política de 

ações do Santander na área da cultura 
 
 
Porto Alegre, 6 de junho de 2016 –  De 8 de junho até 4 de setembro, o Santander Cultural 
realiza a exposição Francisco Brennand - Senhor da Várzea, da Argila e do Fogo. Com 
curadoria de Emanoel Araújo, trata-se de uma importante iniciativa do calendário de artes 
visuais da unidade de cultura do banco, com esculturas, pinturas, desenhos em murais 
cerâmicos e vídeos distribuídos pelo Grande Hall e Galerias térreas. A mostra é aberta ao 
público com programa permanente de Ação Educativa para grupos de escolas e público em 
geral.  
 
Para Sérgio Rial, Presidente do Santander Brasil, “a mostra é motivo de muitas comemorações, 
pois além marcar a trajetória de sucesso da unidade de cultura do banco no sul do País, 
estimulamos discussões culturais e artísticas por meio do retrato da arte produzida no 
Nordeste. O olhar apurado do curador evidencia a grandiosidade das obras do artista 
pernambucano e enfrenta com maestria o desafio de colocar um trabalho tão cheio de 
significados e mitologia,  em um espaço com arquitetura eclética e rico em detalhes como o 
Santander Cultural”.  
 
Dividida em quatro vertentes: o teatro das representações mitológicas, o corpo em 
transmutação interior, os frutos da terra e as vítimas históricas, o conjunto de ações que ocorre 
simultâneo a exposição, também oferece quatro filmes sobre o artista no Cine Santander 
Cultural. Destaque para o ineditismo das obras Adão e Eva, produzidas em cerâmica vitrificada, 
em exposições públicas.  
 
Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brennand, ceramista, escultor, desenhista, pintor, 
tapeceiro e ilustrador, nasceu em 11 de junho de 1927,  na cidade do Recife, capital do Estado 
de Pernambuco. Em novembro de 1971, o artista começou a reconstruir a velha Cerâmica São 
João da Várzea, fundada pelo seu pai em 1917. Esse conjunto, encontrado em ruínas, deu 
início a um colossal projeto instalado num terreno de 14 mil metros quadrados, que hoje abriga 
mais de duas mil obras espalhadas por jardins, pátios e lagos.  
 

A exposição em números: 84 obras 
Pinturas e desenhos: 14 
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Murais: 06 
Placas: 04 
Esculturas: 60 (incluindo 01 conjunto de 250 ovos cerâmicos pretos e 250 mini ovos brancos) 
 

Santander Cultural apresenta 
Francisco Brennand - Senhor da Várzea, da Argila e do Fogo 

Curadoria Emanoel Araújo 
7 de junho | abertura para convidados 

Período da mostra | de 8 de junho até 4 de setembro 
Aberta ao público com entrada franca 

Programa permanente de Ação Educativa 
Programação paralela Cine Santander Cultural 

 
No Brasil, cultura, lazer e entretenimento em várias regiões 
O Santander acredita que investir e promover a cultura brasileira faz parte do seu compromisso 
de contribuir com o desenvolvimento do País. Atualmente, o Banco apoia seis importantes 
projetos em diversas regiões do Brasil que proporcionam experiências culturais diferenciadas. 
Por meio dessas iniciativas, o Santander busca estimular a criatividade, a inovação, a 
transferência de conhecimento e o empreendedorismo. O Teatro Santander, em São Paulo, o 
Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o Santander Cultural, em Porto Alegre, a Coleção 
Santander Brasil, em São Paulo, a Galeria Claudia Andujar, em Inhotim, o Museu de 
Congonhas, em Congonhas e Museu do Estado de Pernambuco, no Recife.    
 
Em Porto Alegre, centro de cultura e educação  
O edifício, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, projetado em 1932 para sede de 
banco, foi transformado, em 2001, no Santander Cultural, que ocupa seis mil metros quadrados 
de construção e abriga quatro galerias de arte, uma biblioteca, cinema, duas salas multiuso, 
espaço exclusivo para oficinas de arte e arte educação, loja de design e edições de arte, centro 
de capacitação digital, restaurante e café.  Famoso pela forte programação de artes visuais, o 
espaço promove mostras constantes e oficinas voltadas à capacitação crítica e à descoberta 
de novos repertórios de arte, buscando a formação de um público capaz de avaliar e discutir 
diferentes manifestações estéticas. Além do público geral, o Santander Cultural é preparado 
para receber estudantes e professores, dispondo de equipes de mediadores, ônibus gratuito e 
laboratórios de formação de educadores. 
 
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 
Domingo, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
Não abre aos feriados  
 
Moeda Bar e Restaurante 

mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/
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Seg a sex, das 11h30 às 15h 
 
Koralle Santander Cultural 
ter a sab, das 10h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
Rua Gen. Andrade Neves, 71 
R$ 10,00 para qualquer tempo de permanência nos horários: 
Seg a sex, das 18h às 23h 
Sab, dom e feriados, das 10h às 23h 

 
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 

mailto:imprensa@santander.com.br
http://www.santander.com.br/
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