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Santander Cultural aposta em design contemporâneo 

e conteúdo de qualidade em livro comemorativo 
 
 
Porto Alegre, 27 de outubro de 2016 – A unidade de cultura do Santander em Porto Alegre 
lança, no seu aniversário, o livro Plural e Contemporâneo: Santander Cultural 15 anos. A 
publicação percorre as principais atividades desenvolvidas nessa década e meia de história. 
Em busca de um design contemporâneo e textos leves e de qualidade, a instituição cultural 
contou com o trabalho do Roka Estúdio e da Cartola-Agência de Conteúdo.  
 Para Carlos Trevi, coordenador do Santander Cultural, o livro conseguiu fugir do tom de 
relatório. “Queríamos dar voz aos artistas que tiveram suas carreiras impulsionadas pela 
instituição e aos personagens, nossos frequentadores, que dão vida ao espaço”, conta Trevi. 
“É muito gratificante ler os depoimentos de pessoas que nos acompanham desde 2001 ou 
passaram momentos marcantes de suas vidas dentro do Santander Cultural”. 

Para Raquel Castedo e Laura Haffner, do Roka Estúdio, a produção gráfica aliou 
elementos inovadores e elegantes para transmitir dois conceitos principais: plural e 
contemporâneo. Para isso, a estrutura de colunas e a escolha tipográfica foram pensadas a fim 
de organizar uma série de entradas visuais, desde o sumário, passando pelas aberturas de 
capítulo até os destaques ao longo do texto, de forma a chamar a atenção do leitor e 
proporcionar diferentes caminhos de acesso ao texto.  

Com muitas imagens, a publicação transmite a beleza do prédio e o movimento 
incessante das mais de 5 milhões de pessoas que já passaram pelo Santander Cultural. 
Raquel destaca o uso da tinta prata nas páginas do livro. “Esse recurso é pouco utilizado do 
modo como foi feito neste projeto, pois é necessário um alto domínio técnico por parte da 
gráfica e dos designers”, afirma. Para ela o alinhamento constante entre o estúdio e a gráfica 
Ipsis nas fases de criação, pré-impressão e impressão, garantiu a qualidade da publicação.   

Responsável pela pesquisa, redação e edição, a jornalista Márcia Schuler, da Cartola, 
mergulhou nos arquivos da instituição. Durante alguns meses, ela reviveu os 15 anos por meio 
de vídeos, documentos, recortes de jornais, imagens, catálogos e folderes, além de ter 
entrevistado mais de 30 pessoas.  

No livro, exposições de Vik Muniz e Miró, shows de Jorge Drexler e Roberta Sá e 
sessões comentadas por Ruy Guerra e Zé do Caixão se misturam com histórias de vida como 
a de Ana, Cecília e Isabel, três irmãs que frequentam praticamente todas as atividades ou a de 
Vitor e Márcio, aluno e professor que após participarem do projeto Primeiro Filme, abriram sua 
própria produtora. "Do planejamento à edição final, foi empolgante trabalhar neste livro, porque 
nos permitiu fazer o que mais gostamos: ouvir e contar histórias", diz Sebastião Ribeiro, diretor 
da agência. 
 Com 240 páginas e mais de 190 imagens, o livro abre com um capítulo sobre o edifício 
sede, projetado em 1932 em estilo neoclássico, no Centro Histórico de Porto Alegre. Em 2001, 
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passou a abrigar o Santander Cultural, que ocupa seis mil metros quadrados da construção 
onde estão instaladas quatro galerias de arte, biblioteca, cinema, duas salas multiuso, espaço 
exclusivo para oficinas de arte e educação, loja de design e edições de arte, centro de 
capacitação digital, restaurante e café. O livro traz um DVD com dois documentários: um sobre 
os 80 anos do prédio e outro sobre a Oficina de Choro e Samba, um dos projetos mais 
longevos do centro cultural. 
 
Sobre a Cartola - Agência de Conteúdo 
 Trabalha com projetos de conteúdo online e offline para marcas e veículos de 
comunicação desde 2009. Esse foi o décimo quinto livro com coordenação editorial da 
empresa, e o segundo projeto impresso na área de Artes: o primeiro foi o periódico Casa M, 
para a Fundação Bienal.  
 
Sobre  Roka Estúdio  
 Desenvolve projetos de desing editorial e de identidade visual desde 2010, em 
colaboração com editoras, agências de conteúdo e departamentos de comunicação de 
diversas empresas, universidades, museus e galerias. Já desenvolveu projetos para o 
Santander Cultural, o Museu de Arte de São Paulo (MASP), a Fundação Vera Chaves 
Barcellos, a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo da Universidade Federal do Rio Grande, entre 
outros. Nestes 6 anos, conquistou uma variedade de prêmios e participou de exposições de 
design, incluindo a Bienal Brasileira de Design Gráfico, a mostra de design mais importante do 
país, organizada pela Associação Brasileira de Designers Gráficos (ADG Brasil).  
 

Plural & Contemporâneo: Santander Cultural 15 anos 
Número de páginas: 240 com capa dura e miolo em couche fosco 150g 
Desing: Roka Estúdio 
Conteúdo: Cartola Agência de Conteúdo 
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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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