Nota de Imprensa

Santander Cultural realiza segunda edição da Feira Gráfica
Rua Sete
Programação gratuita com oficinas, palestras e palco aberto ocorre dias 9, 10 e 11
de junho.
Porto Alegre, 6 de junho de 2017 – Iniciativa com pequenas editoras, artistas independentes,
fanzineiros, quadrinistas e programação paralela marcam a segunda edição da Feira Gráfica Rua
Sete, uma proposta da unidade de cultura do Santander em Porto Alegre. Dias 9, 10 e 11 de junho,
artistas e coletivos voltados para as artes gráficas comercializam seus trabalhos e participam de uma
série de atividades abertas ao público.
Nomes como Trampo, Amaro Abreu, Thais Ueda, Leandro Machado, Blanc Pages, Amanda
Copstein, Coral Michelin, Vital Lordelo, Elichat estão na Feira Gráfica Rua Sete. Uma sessão de
autógrafos do livro Movimento Urbano, do artista Xadalu, faz parte do programa de encerramento,
assim como um minifoodpark com palco aberto para músicos e suas bandas apresentarem mini
shows.
Feira Gráfica Rua Sete
Galerias superiores do Santander Cultural | Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico
9 de junho | sexta - das 14h às 19h
10 de junho | sábado - das 11h às 19h
11 de junho | domingo - das 14h às 19h
Informações feiragraficaruasete@gmail.com

Oficinas gratuitas
9 de junho - das 14h30min às 17h30min - Chana de Moura - Aquarela: experimentação e técnica
em aguadas
10 de junho - das 14h30min às 17h30min - Carlos Ferreira - Prática de adaptação de literatura
para quadrinhos
11 de junho - das 14h30min às 17h30min - Ricardo Rodrigues - Experimentos Impressos - bordado
em papel

Palestra - entrada franca
10 de junho - das 16h às 17h - O artista como polvo em um mar de insegurança: arte e trabalho,
com Felipe Caldas
11 de junho - das 16h às 17h - Elemento Urbano, com Xadalu. Após a palestra sessão de
autógrafos do livro Xadalu Movimento Urbano.
Especial
11 de junho - Minifoodpark na lateral do Santander Cultural (Rua Cassiano do Nascimento) com a
kombi da Open Stage | palco aberto para músicos e suas bandas se apresentarem em mini shows.

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, das 13h às 19h
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h
Não abre aos feriados
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