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Nota de Imprensa 
 

 
Santander Cultural promove encontro com 

Guilherme Dable 
 

 
■ Desenhar é apenas uma ajuda: o desenho como exploração e como conhecimento 

enciclopédico é realizado em parceria entre Anis Cursos e Santander Cultural. 

 
 
Porto Alegre, 15 de janeiro de 2016 – No dia 22 de janeiro, das 17h às 19h, o Santander 
Cultural realiza uma atividade especial chamada Desenhar é apenas uma ajuda: o desenho 
como exploração e como conhecimento enciclopédico. Guilherme Dable, que conduz o 
encontro aberto ao público é Bacharel em Artes Visuais – Desenho e Mestre em Poéticas 
Visuais, ambas com formação pela UFRGS.  
 Trata-se de uma conversa sobre o papel do desenho como linguagem exploratória, com 
exemplos de artistas que trabalham em diversas mídias, mas que encontram em cada técnica 
possibilidades de diálogo com sua produção e poéticas.  
 A maneira com que o desenho cria uma teia de conhecimento está na pauta da 
conversa, que também aponta como o desenho é extremamente fértil para geração e 
compreensão de novas ideias, dentro das diferentes linguagens artísticas.  
    
 

Desenhar é apenas uma ajuda: o desenho como exploração e como conhecimento 
enciclopédico 
Com Guilherme Dable http://guilhermedable.com.br/  
Santander Cultural 
22 de janeiro de 2016, sexta-feira, das 17h às 19hs 
Aberto ao público 
Confirmação de presença por meio do email melissa@aniscursos.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 

 
Horário de funcionamento no verão 2016 
Ter a sexta, das 10h às 19h 
Sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
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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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