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Nota de Imprensa 
 

Santander Cultural lança catálogo de bolso 
MUDANÇAS, de André Venzon 

 

 
■ Com distribuição gratuita, publicação aposta no conceito pocket para ampliar a 

comunicação com o público de arte. 
 

■ MUDANÇAS pode ser conferida no link 
http://www.pubblicato.com.br/catalogo/index.html 

 
 
Porto Alegre, 10 de dezembro 2015 – No próximo dia 19 de dezembro, às 10h, na Sala Oeste 
do Santander Cultural, ocorre um encontro com o artista visual, curador e gestor cultural André 
Venzon. Trata-se do lançamento do catálogo de bolso MUDANÇAS, que prevê distribuição 
gratuita e sessão de autógrafos na loja Koralle, no subsolo do espaço cultural, no final da 
manhã do mesmo dia.  
 A Pubblicato Design Editorial é autora do projeto gráfico da publicação, que tem o 
prefácio concebido pelo designer Vitor André Rolim de Mesquita. Um percurso pela obra de 15 
anos de produção artística de Venzon é assinado pelos professores e críticos de arte Mônica 
Zielinsky, Paula Ramos e Gilberto Habib de Oliveira.  
 MUDANÇAS é ilustrado com 29 imagens de trabalhos de diferentes momentos da 
carreira de André Venzon, com destaque para a Série Cidade Sem Face, em coautoria com o 
fotógrafo Igor Sperotto. A iniciativa também inaugura uma nova série de antirretratos que a 
dupla de artistas pretende desenvolver no Distrito Criativo. 
 André Venzon aproveita a ocasião para lançar uma edição exclusiva do livro de artista 
MORAR/MORRER, com tiragem de apenas 12 exemplares (preço sob consulta na Koralle), em 
que relaciona imagens publicitárias com espaços públicos questionando a percepção destes 
lugares pelas pessoas. 
 

Lançamento catálogo de bolso MUDANÇAS  
Encontro com o artista André Venzon 
Dia 19 de dezembro, às 10h, Sala Oeste do Santander Cultural 
Distribuição gratuita e sessão de autógrafos na Loja Koralle (sub solo Santander Cultural) 
Para agendamento de entrevistas com  André Venzon, artista visual, curador e gestor cultural, 
os contatos são (51) 3209 6085 / 8125 4411 e andrevenzon@ig.com.br  

 
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 
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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 
Durante a Bienal do Mercosul,  das 9h às 19h, ter a sábado 
 
Café do Cofre 
ter a sab, das 10h às 19h 
dom e feriados, das 13h às 19h 
seg, das 11h às 15h 
 
Moeda Bar e Restaurante 
seg a sex, das 11h30 às 15h 
não abre aos feriados 
  
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 
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