
 

 

Santander Brasil 

Relações com a Imprensa 

Tel. 11 3553-5267 / 3553-5166  E-mail: imprensa@santander.com.br 

 

 

Nota de Imprensa 
 

 
Moda Fora do Eixo traz Karen Van Godtsenhoven a Porto 

Alegre 
  

 
 Curadora do Museu de Moda da Antuérpia participa do projeto a convite 

da Radar -  Inteligência e Projetos de Moda Inteligência  e As Patrícias - 

Inteligência em Moda, no Santander Cultural.  
  
  
Porto Alegre, 28 de agosto de 2014 - Moda fora do Eixo é um projeto da Radar – 
Inteligência e Projetos de Moda, concebido como plataforma de ideias, produtos, 
projetos e eventos que ofereçem alternativas à lógica previsível dos fenômenos da 
moda. Dia 4 de setembro, com o apoio do Santander Cultural, a iniciativa traz a 
curadora de um dos mais criativos museus de moda do mundo, o MOMU, da 
Antuérpia, para um encontro prá lá de afiado com profissionais, estudantes de moda e 
interessados no assunto. 
            Karen Van Godtsenhoven apresenta a extraordinária experiência da Bélgica, 
um pequeno país espremido entre potências que, contrariando todas as 
possibilidades, mudou os rumos da moda contemporânea graças ao trabalho de um 
talentoso grupo de criadores, o The Antwerp Six. Patricia Parenza e Patricia Pontalti 
(Aspatrícias) e Eduardo Motta (Radar) complementam a conversa com cases e 
reflexões a partir de uma perspectiva brasileira e regional. 
  
Karen Van Godtsenhoven – Curadora - MOMU Antuérpia 
A experiência belga e The Antwerp Six 
Com participação de Eduardo Motta e Aspatrícias 
Dia 4 de setembro, às 17h30min 
Santander Cultural, Sala Multiuso | Rua Sete de Setembro, 1028 
Tradução simultânea 
Entrada gratuita até lotação da sala de 80 lugares (ordem de chegada) 
Apoio Santander Cultural 
  
Sobre Karen Van Godtsenhoven  

Curadora de exposições do MoMu – Museu da Moda da província da 
Antuérpia, Bélgica, desde 2009, foi responsável por nove exposições e editou 
diferentes artigos e catálogos sobre as exposições e coleções do MoMu. É presença 
constante como palestrante em simpósios de moda internacional. Antes de ingressar 
no MoMu, trabalhou como pesquisadora para a Comissão Europeia na Universidade 
de Ghent, onde se graduou em Inglês e Literatura Comparada. Também estudou 
Museologia e trabalhou por um longo período de tempo como freelancer para 
diferentes jornais, revistas e blogs na área de moda. Nas pesquisas e escritos sobre 
moda, Karen especializou-se no design de moda belga contemporâneo e na escola de 
moda da Antuérpia (que completou 50 anos em 2013). Ela vê a moda do ponto de 
vista tanto cultural e sociológico como o estético e é interessada na maneira que a 
moda molda identidades através de trajes dos grupos subculturais. Recentemente, 
curou a mostra Birds of Paradise, em cartaz no MoMu. 
  

http://www.radarconsultoria.com/
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Sobre Eduardo Motta 
Consultor para processos criativos junto à indústria, foi aluno do escultor 

Amílcar de Castro e estudou na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de 
Minas Gerais. É fundador e editor de conteúdos da  Radar | Inteligência e Projetos de 
Moda. A trajetória das artes visuais à moda e ao design levou-o à produção de textos e 

palestras. O contato estreito com desenho de produtos, direção de arte, edição de 
moda e as viagens pelo Brasil e pelo mundo serviram como base para a identificação 
de comportamentos futuros relacionados ao mercado de moda e para a atuação 
profissional como consultor, crítico e comentarista. Atua como consultor (convidado) 
do Senac/SP, Senac/CE, do Instituto By Brasil para projetos especiais e como 
consultor de empresas dos setores de vestuário, componentes e acessórios de moda. 
Autor dos livros "O Calçado e a Moda no Brasil | Um olhar histórico", de 2004,  e “O 
Lugar Maldito da Aparência”, este de 2013, pela editora Estação das Letras, de São 
Paulo. 
  
Sobre Aspatrícias 

As jornalistas Patrícia Parenza e Patrícia Pontalti estão à frente de uma 
empresa transmídia que atua em múltiplas frentes do jornalismo e da moda, uma 
união das duas paixões dessas profissionais. Egressas do mercado gaúcho de 
jornalismo, hoje prestam consultoria de moda para empresas, produzem conteúdo 
(texto e imagens), assinam curadoria de eventos, realizam pesquisas de estilo e 
tendências e palestram sobre o tema. São tradutoras da moda, interpretando o novo 
para o real e objetivo. Estão à frente do site aspatricias.com.br, têm um quadro no 
TVCOM Tudo Mais e duas colunas sobre o assunto na revista Donna, de Zero Hora. 
Também são consultoras virtuais das lojas Renner e assinam diversos eventos na 
área, como o Moinhos Preview.  
 
 
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 
  
Horários de funcionamento 
Durante a 9ª Bienal do Mercosul (13/9 a 10/11) 
ter a dom das 9h às 19h 
  
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 – Unidade Santander Cultural 
ter a sab, das 10h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
 

http://www.radarconsultoria.com/
http://www.radarconsultoria.com/
mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/
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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 / SAC 0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 

 

 
51 3028.3231 / 9189.8847 

assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 

face: marielesalgado 
skype: mariele_salgado 

rua miguel tostes_877_2º and_sala 2 
bairro rio branco_porto alegre_rs 

cep 90430_061 
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