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Nota de Imprensa 
 

 

Santander Cultural está com inscrições abertas 
para o programa Quintas de Arte e Pensamento 

 

 
■ Até outubro, onze módulos aprofundam aspectos relevantes sobre arte 

contemporânea. 
 
 

■ Inscrições estão abertas por meio do endereço melissa@aniscursos.com.br.  
 

 
Porto Alegre, 2 de maio de 2016 – O Santander Cultural e Anis Cursos estão com inscrições 
abertas para o terceiro módulo do programa Quintas de Arte e Pensamento, chamado O vídeo 
como dispositivo de ação. Ministrado por Glaucis de Morais, artista visual e mestre em artes 
visuais, encontros ocorrem dias 05, 12, 19 de maio. 
 Cursos de pequena duração, concebidos por Melissa Flôres, artista e escritora, 
pretendem estimular que alunos de diversas formações possam aprofundar o aprendizado 
sobre o referido tema. Melissa, que por dez anos esteve à frente da Arena Cursos e 
acompanhou de perto a evolução de diversos nomes das artes visuais do estado, fez um 
recorte especial de nomes para o programa desenvolvido especialmente para unidade de 
cultura do Santander.  
 Iniciativa está em sintonia com as diretrizes da Ação Educativa do Santander Cultural, 
que pretende, a partir de 2016, ampliar sua rede de parceiros cumprindo um papel articulador, 
integrador e educativo. Estimular a difusão do conhecimento aos diversos segmentos da 
comunidade por meio da produção cultural contemporânea é um dos objetivos da instituição, 
que também busca aproximar o público da diversidade de linguagens e suas relações com 
outras áreas, numa atitude voltada para formação.  
  
DESTAQUE MAIO | O vídeo como dispositivo de ação  
Ministrante: Glaucis de Morais - artista visual e mestre em artes visuais  
Dias 05, 12, 19 de maio 
 

Programa Quintas de Arte e Pensamento 
Período: Módulos temáticos até 27 de outubro de 2016 
Horário: quintas-feiras das 14h30 às 17hs 
Local: Sala Multiuso do Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 – Centro Histórico, Porto Alegre, RS 
Formatos de inscrição: 
*Encontro avulso: R$ 80,00 
*Módulos:  R$ 70,00 por encontro (forma de pagamento a combinar) 
*Programa completo: R$ 2.000,00 (forma de pagamento a combinar) 

mailto:melissa@aniscursos.com.br
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Inscrições e informações: melissa@aniscursos.com.br 

 
JUNHO 
A Exposição como dispositivo para a história da Arte Contemporânea  
Ministrante: Igor Simões - doutorando em Artes Visuais - Historia Teoria e Critica pelo PPGAV-
IA, atua como professor assistente de Historia, Teoria e Critica da Arte e Metodologia e Pratica 
de Ensino da Arte na UERGS 
Dias 02, 09, 16, 23 de junho 
  
O empresariamento das artes visuais no Brasil contemporâneo  
Ministrante: Nei Vargas da Rosa - mestre em Artes Visuais, ênfase em HIstória, Teoria e Crítica 
da Arte na UFRGS 

Dia 30 de junho 
 
JULHO 
O legado da contracultura  
Ministrante: Leo Felipe - escritor e curador. É mestre em Artes Visuais pela UFRGS 
Dias 07 e 14 de julho 
 
Desencuentro Point: curadoria e educação na escola, na rua, no museu  
Ministrante: Monica Hoff 
Dias 21 e 28 de julho 
 
AGOSTO 
*Cinema  
(mais informações em breve) 
 
SETEMBRO 
*Publicações de artista 
(mais informações em breve)  
 
*Dança   
(mais informações em breve) 
 
OUTUBRO 
*Poesia, criação e reflexão  
(mais informações em breve) 
 

 
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 

mailto:melissa@aniscursos.com.br
mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/
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Domingos, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
Não abre aos feriados 
 
Moeda Bar e Restaurante 
Seg a sex, das 11h30 às 15h 
  
Loja Koralle Santander Cultural 
Ter a sáb, das 10h às 19h  
Dom, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
O Santander Cultural mantém convênio com a Garagem Andrade Neves (Rua Gen. Andrade 
Neves, 71). Valide seu tíquete na recepção. 

 
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/
mailto:assessoria@marielesalgado.com.br
http://www.marielesalgado.com.br/

