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Nota de Imprensa 

 

 
Santander Cultural inaugura exposição 

Natal Artesanal, uma história contada pelas 
mãos 

 
 

 Mostra, de 3 de dezembro (dia 2 abertura para convidados) até 4 de janeiro, 
resgata o valor criativo do trabalho artesanal nas festividades de fim de ano. 

 

 Iniciativa inclui programa de atividades simultâneas para todas as idades, com 
cinema, música, oficinas criativas e teatro. 

 
 
Porto Alegre, 24 de novembro de 2014 – O Santander Cultural dedica o mês de dezembro 
para temática natalina. A partir da próxima quarta-feira, dia 3, a unidade de cultura instalada no 
coração da capital gaúcha abre o Grande Hall com a exposição Natal Artesanal, uma história 
contada pelas mãos. Programação de final de ano que inclui diversas atividades gratuitas para 
pais e filhos, está no terceiro ano. O Santander estimula o acesso irrestrito e democrático aos 
espaços que promovem a cultura e despertam a curiosidade de crianças e adolescentes sobre 
diferentes manifestações artísticas. 

A festa de Natal é cercada de tradição e símbolos que guiam nossos pensamentos para 
um sentimento de renovação e bem-querer ao próximo. Todos esses rituais são representados 
por objetos carregados de significados fraternos: o envio do cartão com desejos de felicidade, o 
presépio relembrando a história de um menino que nasceu para modificar as crenças do 
mundo, as pequenas lamparinas de velas para iluminar a árvore de Natal e trazer a esperança 
para nossos dias, o soldado Quebra-Nozes que nos leva a uma noite mágica de sonhos e 
diversão. 

Parte da preparação da cerimônia natalina passa pelas oficinas de artesãos. Com 
simplicidade e criatividade, matérias-primas são transformadas em peças cheias de simbologia 
cultural para regiões de todo planeta. O domínio das técnicas, as ferramentas e os processos 
de trabalho foram transmitidos oralmente por séculos e estão presentes até hoje nas nossas 
tradições e costumes.  

Natal Artesanal, uma história contada pelas mãos traz ao público essa relação tão 
antiga entre as comemorações do dia 25 de dezembro e a habilidade única dos artesãos de 
criar objetos a partir do papel, do tecido, do vidro e da madeira que ultrapassam o uso 
decorativo e nos fazem lembrar de sentimentos tão caros ao ser humano. Dividida em cinco 
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cenários, a exposição leva o visitante a um passeio lúdico pelas oficinas de Mamães e Papais 
Noéis, que trabalham incansavelmente para levar alegria às nossas casas. Confira abaixo: 
 

Natal Artesanal, uma história contada pelas mãos 
De 3 de dezembro até de 4 janeiro (lançamento para convidados dia 2, às 20h) 

Santander Cultural | Rua Sete de Setembro, 1028 
Entrada franca 

 
Oficina de Papel 
A tradição dos Cartões de Natal vem da Inglaterra e é conhecida no mundo todo. Mesmo com 
toda a tecnologia de hoje, as pessoas mantêm o hábito de enviar essa felicitação a pessoas 
queridas. O primeiro cartão natalino foi feito por um artista inglês em 1843. No cenário da 
Oficina de Papel, Mamães e Papais Noéis confeccionam os mais belos cartões de Natal – 
muitos deles elaborados com papel reciclado.  
 
Oficina de Tecido 
Em 1223, na Itália, São Francisco de Assis encenou o nascimento do Menino Jesus em uma 
gruta. Os personagens foram vividos por pastores e animais da região em que vivia. Foi esse o 
primeiro presépio da história. Na Oficina de Tecido, presépios, bolas e guirlandas são 
produzidos pelas habilidosas mãos dos artesãos Noéis. 
 
Oficina de Vidro 
Para reproduzir na sua casa a beleza das estrelas iluminando os pinheiros na floresta, o 
alemão Martin Luthero colocou na árvore de Natal pequenas lamparinas de velas. Mais 
recentes, os Snow Globes têm tomado conta das decorações para a data. Os Noéis da Oficina 
de Vidro reutilizam potes de vidro para confeccionar os dois objetos tradicionais da festa de fim 
de ano. 
 
Oficina de Madeira 
O soldado Quebra-Nozes, do conto de Hoffmann, que defende a pequena Clara e a leva para 
uma noite repleta de doces e magia, é uma das mais conhecidas histórias de Natal. E são 
esses lindos bonecos que saem da Oficina de Madeira. Mamães e Papais Noéis também 
reaproveitam sobras de madeira para fazer as renas, que levam o bom velhinho no seu trenó 
para distribuir os presentes. 
 
Ceia 
A Ceia de Natal é o momento de reunir a família e os amigos em torno da mesa, recheada de 
pratos tradicionalmente preparados para a festa, e também o momento de partilhar em 
comunhão com o espírito natalino. Aqui, entram em cena os artesãos da culinária: panetone, 
stollen, bolo de marzipã, rabanada, peru assado, pão de mel. O que não faltam são delícias. 
Para incrementar o cardápio, castanhas, nozes, figos e uvas.  
 
Sobre as atividades simultâneas 

Durante a exposição acontece um programa especial e os mediadores da Ação 
Educativa à disposição do público para visitas mediadas. Grupos podem agendar visitas pelo 
e-mail ecult03@santander.com.br.  

mailto:ecult03@santander.com.br
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Música 
 
Concerto de abertura 
Dia 2 de dezembro, às 20h 
Concerto de inauguração com o grupo Camerata Cantabile: Débora Elisa Sydow, soprano, 
Rose Carvalho, mezzo-soprano, Jeferson Colling, violino, Kainã Valentim, violoncelo  e Daniel 
Vieira, piano.  Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns e Georg Friedrich Händel e outros 
estão no repertório. 
 
Bandinha de Natal 
Dias 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19 e 20 de dezembro, às 12h 
Inspirada nas Marching Bands de New Orleans, a Brass Band foi criada pelo produtor musical 
Fabiano Rodrigues para atuar em movimento, interagindo junto ao público. A banda irá 
interpretar temas natalinos e clássicos do jazz e da música francesa. 
  
Apresentação de Corais da Federação de Coros do Rio Grande do Sul 
Dias 4, 11, 18 e 23 de dezembro, às 18h 
A Federação de Coros do Rio Grande do Sul (Fecors) apresenta Vozes de Natal, com os 
principais grupos de corais do estado cantando clássicos natalinos. 
 
Oficinas criativas 

Desenvolvidas pela área de Ação Educativa, as Oficinas de Natal promovem estratégias 
e ações pedagógicas pensadas a fim de aproximar o público da proposta da exposição Natal 
Artesanal, uma história contada pelas mãos. Inscrições gratuitas pelo e-mail 
ecult03@santander.com.br ou pelo telefone 51 3287.5941. 
 
Cartões natalinos e embalagens 
Produção de embalagens e cartões de Natal com técnicas e materiais criativos. 
Quando: 3 e 4 de dezembro 
Horário: das 14h30 às 17h30 
Ministrante: Julia Burger 
Faixa etária: a partir de 7 anos  
Local: Atelier da Ação Educativa 
 
Luminárias e adereços natalinos em vidro 
Transformação de potes de vidro, garrafas e lâmpadas usadas em objetos decorativos de 
Natal. 
Quando: 5 e 6 de dezembro 
Horário: das 14h30 às 17h30 
Ministrante: Julia Burger 
Faixa etária: a partir de 12 anos  
Local: Atelier da Ação Educativa 
 
Bonecos e adornos em tecido 
Confecção de adornos e bonecos em tecido com temas e formas divertidas. 
Quando: 9 a 11 de dezembro 

mailto:ecult03@santander.com.br
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Horário: das 14h30 às 16h30 
Ministrante: Kelly Martinez 
Faixa etária: a partir de 8 anos 
Local: Atelier da Ação Educativa 
 
Brinquedos em madeira  
Criação de brinquedos em madeira.   
Quando: 16 a 18 de dezembro 
Horário: das 14h30 às 16h30 
Ministrante: Kelly Martinez 
Faixa etária: a partir de 6 anos 
Local: Atelier da Ação Educativa 
 
Teatro de Bolso Natal Cultural 

Neste ano, em dois momentos do dia, os visitantes podem assistir a pequenas 
apresentações de teatro com o tema de Natal. Às quintas-feiras, o Teatro de Bolso é 
acompanhado de audiodescrição e libras. 
 
Cinema (divulgação paralela da Mostra Comédias de Natal) 
 
4 de dez – qui 
15h Esqueceram de Mim 2 – Perdido em Nova York Chris Columbus 
17h Santa Claus: A Verdadeira História de Papai Noel Jeannot Szwarc 
19h Simplesmente Amor Richard Curtis 
 
5 de dez – sex 
15h Operação Presente Sarah Smith, Barry Cook 
17h Férias Frustradas de Natal Jeremiah S. Chechik 
19h Os Fantasmas Contra-Atacam Richard Donner 
 
6 de dez – sáb 
Atividade Interna – Não Haverá Sessão 
 
7 de dez – dom 
Atividade Interna – Não Haverá Sessão 
 
9 de dez – ter 
15h Férias Frustradas de Natal Jeremiah S. Chechik 
17h Esqueceram de Mim 2 – Perdido em Nova York Chris Columbus 
19h Atividade Interna – Não Haverá Sessão 
 
10 de dez – qua 
15h Santa Claus: A Verdadeira História de Papai Noel Jeannot Szwarc 
17h Os Fantasmas Contra-Atacam Richard Donner 
19h Simplesmente Amor Richard Curtis 
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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 e feriados, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
 
Café do Cofre 
Ter a sáb, 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 
  
Loja Koralle Santander Cultural 
Ter a sáb, das 10h às 19h  
Dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
O Santander Cultural mantém convênio com a Garagem Andrade Neves (Rua Gen. Andrade 
Neves, 71). Valide seu tíquete na recepção. 

 
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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