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Nota de Imprensa 

 

Circuito de Arte Santander traz arte e cor à 
paisagem urbana de POA 

 
As fachadas de dez agências servem de telas gigantes para intervenções de artistas 

gaúchos, com curadoria de Cézar Prestes 
 

As obras são presente do Santander à população da capital e fazem parte das 
comemorações do aniversário da cidade 

 
Porto Alegre, 20 de março de 2015 - Obras de arte a céu aberto invadem Porto 
Alegre a partir do dia 25 de março com o Circuito de Arte Santander. A paisagem 
urbana e o público ganham uma grande exposição com intervenções de arte 
contemporânea, todas exclusivas e assinadas por artistas do Coletivo Ateliê Um. A 
exemplo de cidades cosmopolitas como Nova York, Londres e São Paulo, Porto 
Alegre recebe um circuito que muda para melhor sua estética. A ideia da iniciativa é 
usar as fachadas das unidades do Santander, algumas com até dez metros de altura, 
como espaço para a arte. Os tons sóbrios e clássicos de agências bancárias serão 
revestidos com traços e cores e as obras, em grandes dimensões, ao ar livre, 
cumprem o objetivo de aproximar as pessoas da arte produzida no Rio Grande do Sul. 
 
Com curadoria de Cézar Prestes, as obras foram criadas tendo como referência o 
acervo do Santander, instituição realizadora do evento. Inspirados, os artistas do 
Coletivo Ateliê Um investiram em criatividade para aproveitar ao máximo o uso das 
fachadas das agências selecionadas. Grandes artistas foram escolhidos como 
homenageados e terão um novo olhar sobre suas obras, entre eles, Milton da Costa, 
Maria Lidia Magliani, Glauco Rodrigues, Ênio Lipmann e Iberê Camargo, que receberá 
na Agência da Rua Sete de Setembro uma homenagem ao seu centenário, 
comemorado em 2014.  
 
Para desempenhar o trabalho, foram utilizadas chapas de PS e adesivos. Tudo isso 
para garantir o impacto visual e para que ninguém passe sem olhar. Alejandro Ruiz, 
artista plástico do coletivo, teve como inspiração as obras de Maria Lídia Magliani. 
“Homenageio Magliani representando contemporaneamente seis mulheres afro-
brasileiras numa paleta multicolorida que procura se aproximar à da artista”, destaca 
Ruiz. 
 
De acordo com Marcos Madureira, diretor Presidente do Santander Cultural e vice-
presidente executivo de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e 
Sustentabilidade do Santander, a exposição é uma homenagem do Banco à capital 
gaúcha. “O Circuito de Arte Santander faz uma releitura contemporânea das obras do 
nosso acervo e dá a elas a sua dimensão pública. É um prazer apresentar esse 
trabalho em meio às comemorações do aniversário de uma cidade com a qual temos 
uma relação tão estreita”, afirma. 
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Esse ano, o circuito tende a repetir o sucesso atingido em sua primeira edição, 
realizada em 2013 em Porto Alegre, quando contou com a participação de dez artistas 
gaúchos. Em 2015, o Circuito de Arte Santander fica em exposição de 25 de março a 
26 de junho na capital. O projeto também estará na cidade de Belo Horizonte, com 
curadoria de Ricardo Resende. A coordenação geral é de Ana Helena Curti.  
 
 
 
Sobre os artistas do coletivo ATELIÊ UM 
 
 
Maria Lídia Magliani por Alejandro Ruiz 
Agência Santander Mãe de Deus (Av. José de Alencar, 181) 
 
Ruiz é fundador do Núcleo de Painéis e Murais do Instituto de Artes da UFRGS. 
Realizou exposições individuais e coletivas como o 1º Salão de Arte Afro Brasileira no 
MARGS, onde recebeu o Prêmio Destaque, em 2005. Atualmente se dedica a pintura, 
pintura mural, escultura e alto-relevo. A homenagem a Magliani é uma representação 
contemporânea através da imagem de seis mulheres afro-brasileiras numa paleta 
multicolorida. A composição é feita com uma gama de cores vibrantes que provocam o 
olhar de quem passa. O artista comenta que pintou óculos escuros nos personagens 
para ocultar o rosto e revelar uma identidade diversa, contemporânea, mas também 
muito próxima do universo black dos anos 70. 
 
 
Gilvan Samico por Bruna R. Vargas, Eveline Gorga Silveira e Muriel Peloso 
Agência Santander Anita Garibaldi (Av. Anita Garibaldi, 600 – 104) 
 
A obra dos artistas ilustra três cenas sobre a vida de Anita: uma referência à cidade 
natal da “heroína dos dois mundos”; a participação na Revolução Farroupilha; e a fuga 
das tropas imperiais com o primeiro e recém-nascido filho. A referência ao artista 
plástico pernambucano Gilvan Samico, reconhecido pelo trabalho com a xilogravura, 
está na utilização de suas texturas, repetições de forma e composições chapadas para 
representar as cenas de fuga e das gaivotas. O trabalho de Gilvan é realizado em 
preto com pequenas partes da gravura colorida, aspecto mantido também nessa 
homenagem do trio ao artista. 
 
Fotógrafa e integrante do Núcleo de Muralistas do Ateliê Um, Bruna R. Vargas tem 
seu trabalho artístico voltado à fotografia documental e pintura mural. Designer gráfica, 
Eveline Gorga Silveira atua no Núcleo de Muralistas do Ateliê Um e é diretora do 
departamento cultural de web design do Instituto Brasileiro das Culturas Internacionais 
e diretora de editoração da representação estadual do Rio Grande do Sul da 
Associação Internacional Poetas del Mundo. Ilustrador e integrante do Núcleo de 
Muralistas do Ateliê Um, Muriel Peloso estudou na Inglaterra e na Austrália. Seu 
trabalho consiste em Ilustrações com tinta nanquim e pintura mural. 
 
 
Alberto Guignard por Hamilton Nascimento 
Agência Santander Avenida do Forte (Av. do Forte, 1628) 
 
Professor e ilustrador científico, Nascimento dedica-se a botânica, registrando  
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espécies da flora brasileira em grafite, nanquim e aquarela. O trabalho de Nascimento 
é uma intervenção sobre um desenho de Alberto Guignard, uma tela original de 
observação sobre a cidade de Ouro Preto (MG) nos anos 50. Depois de escolhida a 
obra, o artista realizou três etapas: ampliação, coloração em aquarela e criatividade 
com o acréscimo de alguns recursos do imaginário sobre a paisagem. 
 
 
 
Iberê Camargo e Milton da Costa por Michele Philomena 
Agência Santander Ramiro Barcelos (Rua Ramiro Barcelos, 1260) 
 
A artista plástica integrou diversas edições da Bienal do Mercosul, mostras coletivas e 
realizou algumas exposições individuais como “Medo de Criança” (2004), no Museu do 
Trabalho, e “Cena de Cinema” (2006), na Casa de Cultura Mario Quintana. É 
reconhecida como a mais jovem artista a participar da residência artística na Ilha de 
Itaparica (BA), quando foi selecionada entre 400 inscritos em 2006. Sua produção 
artística está voltada à pintura a óleo. Michele ressalta que Iberê Camargo e Milton da 
Costa reinventaram e colocaram em xeque o cotidiano, por isso ela explica que a 
“obra inspirada nesses artistas é um convite para pedalar com eles”. 
 
 
Iberê Camargo e Amílcar de Castro por Michele Philomena 
Agência Petrópolis (Av. Carlos Gomes, 1703) 
 
A imaginação de uma criança é ilimitada. Uma criança é capaz de transformar 
qualquer objeto corriqueiro em um brinquedo e passar horas em seu mundo de faz de 
conta. A condição de Iberê não o impediu que brincasse com seus humildes carreteis, 
que hoje carregam a dramaticidade da história deste grande pintor. A exploração do 
lúdico também pode ser vista nas obras de Amilcar de Castro, onde é possível viver a 
experiência da ação, dos gestos de correr um pincel, de cortar, dobrar, dividir o 
espaço. O carretel resgatado da infância de Iberê é o seu personagem, o objeto de 
exploração de grande parte de sua arte. Para Amilcar, o personagem é a forma que 
ele inventa em cada corte, em cada dobra. Objetos autônomos que descrevem a ação 
do artista. Para Michele o personagem é o menino, a criança que explora esses 
elementos e suas possibilidades, que sugere ao transeunte que se questione que 
brinquedos são aqueles. Localizada em uma região da cidade onde a velocidade dos 
automóveis anula a individualidade do espectador, essa obra visa quebrar a 
impessoalidade. A obra não pertence mais à artista, pertence aquele que a observa de 
dentro do seu veículo, ou aos poucos que passam a pé. Ela está disponível para que 
em meio à rotina, haja um pequeno instante para refletir sobre a arte, o lúdico e a 
infância. 
 
 
Glauco Rodrigues por Sônia Braum 
Agência Santander Praça da Alfandega (Rua Sete de Setembro, 1100) 
 
Artista visual pela UFRGS, Sônia tem cursos na Alemanha e atualmente trabalha com 
pintura acrílica, óleo, desenho e aquarela.  Foi premiada no 2º Concurso de Artes 
Visuais da Semana de canoas, em 2012, e no “E os Águias pousaram em Gramado 
VI”, em 2010, com as obras “Sonho...logo existo...” e “Mel – Menção honrosa e XIV 
Feira do Livro de Gramado”. Nesta edição do circuito, o trabalho da artista se relaciona  
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com a obra de Glauco através do tema que é comum entre os dois: a representação 
da vida campeira através da figura do gaúcho. Com base em quatro gravuras de 
Glauco, onde ele representa o gaúcho no campo, na cavalgada, na roda de chimarrão 
e em situações relacionadas à vida campeira, Sônia revela uma obra em pintura, mas 
com uma linguagem similar. O movimento que Glauco representa no cavalo 
empinando também se encontra no cavalo da pintura mural. Nela o gaúcho laça o 
gado na paisagem de um pôr-do-sol gaudério, alaranjado pelo calor do sul, assim 
como Glauco representa o arco-íris em sua obra, nascendo na paisagem sulina. 
 
 
Ênio Lipmann por Roberta Agostini 
Agência Santander Benjamin Constant (Av. Benjamin Constant, 1850) 
 
Artista Visual e bacharel em Escultura pela UFRGS, Roberta participou de exposições 
coletivas como o 2º Salão de Arte Afro-Brasileira e Aquarelando no Instituto de Artes. 
Em vertentes mais populares, em 2010, a artista se aventurou pelo carnaval pintando 
o tripé de abertura do Carnaval Bambas da Orgia e, em 2011, participou do mural 
coletivo na Avenida Mauá durante o Fórum Social Mundial. Roberta explica que uma 
das exposições de Lipmann, “Nós somos feitos da mesma matéria dos nossos 
sonhos”, tem o olhar ao qual ela se deteve a captar e a escolher os elementos, as 
figuras humanas e os panos, todos de grande importância da obra do artista.  
 
 
Sônia Ebling por Roberta Agostini 
Agência Santander Cidade Baixa (Av. Venâncio Aires, 116) 
 
Sônia Ebling esculpiu suas obras com um olhar único. Seu trabalho contempla a mais 
apurada percepção de formas utilizadas universalmente, mostrando-nos um resultado 
de algo novo e visceral. A identidade está presente nas esculturas, onde cada uma 
recebe um nome próprio, na maioria das vezes, tornando-a viva, obtendo 
particularidade. Roberta procurou dialogar com a obra dessa grande artista utilizando 
cores vibrantes, chamando a atenção sua escultura e pintura ao mesmo tempo. Para 
chegar no resultado que o público poderá conferir no Circuito de Arte Santander, se fez 
as seguinte pergunta: Como devemos olhar para isso tudo? E concluiu que a melhor 
forma seria contemplando, absortos nas cores, no volume, espaço e tempos que as 
obras dela e sua leitura propõem. 
 
 
Iberê Camargo por Glenda Soares 
Agência Centenária (Rua Sete de Setembro, 1177) 
 
Bacharel em pintura pelo Instituto de Artes e artista visual pela UFRGS, Glenda 
trabalha principalmente com pintura e pintura mural. Participou de exposições 
coletivas como “Ponto de Partida”, na Casa de Cultura Mario Quintana, e 
“Aquarelando”, na Galeria Ado Malagoli, no Instituto de Artes/UFRGS. Sua inspiração 
vem de uma pintura de 1972 de Iberê Camargo, sem título, que retrata os tão famosos 
carretéis que o artista pintava. O trabalho de Glenda é também uma homenagem ao 
centenário de nascimento de Iberê e tem como figura principal a representação de 
uma mulher fiando, o que em diferentes culturas simboliza o tempo e o destino. 
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Glauco Rodrigues por Ariel Rodriguez 
Agência Osvaldo Aranha (Av. Osvaldo Aranha, 1220) 
 
Com base na proposta do trabalho, Ariel escolheu estabelecer um diálogo com a obra 
do gravurista Glauco Rodrigues por seu conteúdo vinculado à cultura gauchesca, 
cultura esta partilhada entre brasileiros do sul, uruguaios e argentinos.   Chamou “Os 
filhos de Fierro” tomando como referência a obra literária de Jose Hernandez, 
jornalista e político federalista. Nesse livro, Hernandez conta a vida, os sofrimentos e 
os sonhos do gaúcho, encarnado no personagem que dá título ao livro, o “Gaúcho 
Martin Fierro”.  
 
Argentino de Buenos Aires, o artista especializou-se em pintura mural e é responsável 
por inúmeros trabalhos espalhados pela cidade, desde hospitais, escolas públicas e 
espaços públicos e turísticos. Participou de muitos eventos que abordam a arte mural. 
É professor de pintura mural e também professor de artes em escolas de Buenos 
Aires. Fundou a Cooperativa de trabalho “Contraluz Mural LTDA” e a “Red Muralista”.  
 
 
Confira as agências participantes do Circuito de Arte Santander: 
 
 

·         Av. do Forte, 1628 
·         Rua Sete de Setembro, 1080 
·         Av. Carlos Gomes, 1703 
·         Rua Ramiro Barcelos, 1260 
·         Av. Venâncio Aires, 116 
·         Rua Sete de Setembro, 1177 
·         Av. Benjamin Constant, 1850 
·         Av. Anita Garibaldi, 600 
·         Av. Osvaldo Aranha, 1220 
·         Av. José de Alencar, 181 

  
 
 
Mais informações sobre o Coletivo Ateliê Um:  www.atelieum.com 
 
Patrocínio: Banco Santander 
 
 
Serviço: 
Circuito de Arte Santander 
De 25 de março a 26 de junho 2015  
Ao ar livre e gratuito 
 
  
Informações para a imprensa: 
Bebê Baumgarten / Ana Karla Severo/ BD Divulgação 
(51) 3028.4201 / 8111.8703 / 9550.3297  
www.bddivulgacao.com.br 
 

http://www.atelieum.com/
http://www.bddivulgacao.com.br/

