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Na capa
Emiliano Di Cavalcanti
Cena de rua, 1931
Colección MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
© Elisabeth di Cavalcanti 
Foto: Nicolás Beraza

Olá_

e muitos outros. Em 2004, 
dando prosseguimento 
a seu processo de 
consolidação, a Pinacoteca 
de São Paulo incorpora o 
edifício do Largo General 
Osório que originalmente 
abrigava armazéns e 
escritórios da Estrada 
de Ferro Sorocabana. 
Totalmente reformado pelo 
arquiteto Haron Cohen, o 
local passa a se chamar 
Pina Estação e recebe parte 
do extenso programa de 
exposições temporárias da 
Pinacoteca de São Paulo. 

No térreo da Pina Estação 
está instalado o Memorial 
da Resistência de São 
Paulo, que surgiu com a 
adaptação para museu 
de uma parte do edifício 
que também foi sede do 
Departamento Estadual de 
Ordem Política e Social de 
São Paulo (Deops/SP), 
entre os anos 1940 e 1983. 
A instituição se dedica à 
preservação das memórias 
da resistência e da 
repressão política do Brasil 
republicano. Entre suas 
realizações estão uma 
mostra de longa duração 
e um programa de 
mostras temporárias. 

A Pinacoteca de São Paulo 
é um museu de artes visuais 
com ênfase na produção 
brasileira desde século XIX 
até a contemporaneidade. 
Fundada em 1905 pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, pertence à Secretaria 
de Estado da Cultura e é o 
museu de arte mais antigo 
da cidade. Está instalado 
no antigo edifício do Liceu 
de Artes e Ofícios, projetado 
no final do século XIX pelo 
escritório do arquiteto 
Ramos de Azevedo. No final 
da década de 1990, passou 
por uma ampla reforma, 
com projeto do arquiteto 
Paulo Mendes da Rocha. 

Ao lado da Pinacoteca 
se encontra o Parque da 
Luz, também conhecido 
como Jardim da Luz, criado 
em 1798 como horto 
botânico e aberto ao 
público em 1825, tornando-se 
o primeiro espaço de lazer 
da população paulistana. 
Em 1981, o parque foi 
tombado como patrimônio 
histórico e atualmente 
abriga cerca de trinta 
esculturas que integram o 
acervo da Pinacoteca de 
São Paulo. Entre os artistas 
apresentados estão Victor 
Brecheret, Leon Ferrari, 
Amílcar de Castro, José 
Resende, Marcelo Nietsche 



Emiliano Di Cavalcanti
Cena de rua, 1931
Colección MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
© Elisabeth di Cavalcanti 
Foto: Nicolás Beraza

A exposição marca os 120 
anos de nascimento de 
Emiliano di Cavalcanti, 
autor de uma obra central 
do modernismo brasileiro, 
entre outras razões, pela 
desenvoltura de sua 
figuração, pela liberdade 
moral de seus temas e pelo 
espaço que obra e artista 
ocupam no debate sobre a 
ideia de uma “identidade 
nacional”. São cerca de 200 
trabalhos, pertencentes a 
coleções públicas e 
particulares do Brasil e do 
exterior. Trata-se, em 
número de obras, da maior 
exposição de Di Cavalcanti 
desde 1971. A seleção 
privilegia o período entre as 
décadas de 1920 e 1950, 
por considerar que é nesse 
tempo que o artista se 
arrisca com mais frequência 
a imagens vigorosas de 
cenas urbanas, musicais, 
eróticas, quase sempre 
humildes e, às vezes, 
apinhadas de gente.

A curadoria de José 
Augusto Ribeiro destaca 
ainda o papel do artista 
para a repercussão pública 
do movimento modernista, 
como articulador cultural 
e político. O título da 
retrospectiva alude às 
condições de produção de 
arte no Brasil na primeira 
metade do século XX – a um 

No subúrbio da
modernidade – 
Di Cavalcanti 120 anos

ambiente artístico rarefeito 
e aos sentimentos de 
distância e atraso de parte 
do meio cultural brasileiro 
em relação à Europa. 

Refere-se, ao mesmo 
tempo, aos tipos sociais, 
aos lugares e a uma cultura 
de divertimentos que Di 
Cavalcanti figurou com 
frequência. O artista se 
propôs à criação da 
imagem de um Brasil 
moderno e popular. Não 
com marcas de progresso, 
produtividade ou 
sofrimento, nem com 
discurso edificante, 
instrutivo ou panfletário, 
mas com cenas de prazer, 
melancolia e descanso.

02 set 2017 / 22 jan 2018
1º andar Pina_Luz 

Emiliano Di Cavalcanti
Mulher e paisagem, 1931
Acervo artístico-cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo
© Elisabeth di Cavalcanti 
Foto: Romulo Fialdini

Emiliano Di Cavalcanti
Moças com violão, 1937
Coleção Gilberto Chateaubriand MAM-RJ
© Elisabeth di Cavalcanti  



Viver em São Paulo é estar 
em constante deslocamento, 
é quase permanentemente 
experimentar a cidade em 
relances fugidios, 
vislumbrando a ordem no 
caos, o caos no caos. 
Fazem parte da mostra 
Sidney Amaral, Victor 
Brecheret, Peter de Brito, 
Leda Catunda, Flávio 
Cerqueira, Lia Chaia, 
Renata Felinto, Luiz Gê, 
Carmela Gross, Jaime 
Lauriano, Zed Nesti, 
Nazareth Pacheco, Moisés 
Patrício, Daniel de Paula, 
Fernando Piola, entre outros 
artistas paulistanos, que 
vivem ou viveram na cidade 
e que colocam em pauta a 
“experiência paulistana”.
 

Há poucos anos, em 
uma enquete televisiva, 
ao perguntarem aos 
paulistanos qual imagem 
de São Paulo melhor 
representaria a cidade, 
eles escolheram a Avenida 
Paulista. Para Tadeu 
Chiarelli, curador da mostra, 
os parisienses teriam 
escolhido a Torre Eiffel, caso 
lhes fosse feita a mesma 
pergunta; os romanos, 
muito provavelmente 
escolheriam o Coliseu; os 
portenhos, a Casa Rosada, 
mas os paulistanos, não: 
ao invés de optarem por 
um monumento, um marco 
arquitetônico ou histórico, 
elegeram uma via 
de acesso. 

José Leonilson
Saque e aproveite a vantagem, 1985 
Doação da Associação Pinacoteca Arte e Cultura – APAC e Projeto Leonilson, aquisição 
efetuada com recursos do Pinaball, em comemoração aos 110 anos da Pinacoteca, 2016
Foto: Isabella Matheus

Metrópole: 
Experiência
Paulistana

08 abr 2017 / 18 set 2017
2º andar Pina_Estação

A exposição apresenta um 
recorte do acervo de 
pintura, escultura, desenho 
e gravura do Museu 
Nacional de Soares dos 
Reis, instituição que é 
herdeira do primeiro museu 
público dedicado à arte 
criado em Portugal: o Museu 
Portuense de Pinturas e 
Estampas. Sua história tem 
paralelos com aquela da 
Pinacoteca, criada em 1905 
como uma sala anexa ao 
Liceu de Artes e Ofícios. 

A vocação comum das 
duas instituições, além da 
proximidade entre a 
produção artística em 
Portugal e no Brasil, 
especialmente na virada do 
século XIX ao XX, permite o 
cotejamento de suas 
coleções em uma exposição 
voltada para a investigação 
de como ambos os 
contextos artísticos 
compartilharam 
preocupações e 
experiências, quando 
artistas brasileiros e 
portugueses conviveram 
estreitamente em viagens 
de formação à França e 
Itália, colaboraram para 
revistas publicadas em 
Portugal e no Brasil, 
voltadas para a divulgação 
artística e cultural de ambos 
os países, além de 
participar de salões e de 

Henrique Pousão
Cecília, 1882
Acervo do Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto, Portugal
Foto: Arnaldo Soares, 1989 – DGCPC

Coleções em Diálogo:  
Museu Nacional de Soares
dos Reis e Pinacoteca de 
São Paulo

24 jun 2017 / 16 out 2017
2º andar Pina_Luz 

exposições nos circuitos 
europeu e brasileiro. 
Desenvolvida em 
colaboração entre os dois 
museus, a exposição tem 
curadoria de Elisa Soares, 
conservadora de pintura do 
MNSR, e Fernanda Pitta, 
curadora da Pinacoteca.



Com curadoria de Rodrigo 
Moura, Álbum parte de uma 
pesquisa sobre o arquivo do 
artista e inclui somente 
imagens nunca antes 
apresentadas em 
exposições. Trata-se, assim, 
de uma retrospectiva de 
obras inéditas, em uma 
confluência original de 
diferentes assuntos e 
interesses, tempos e 
dicções. O trabalho 
fotográfico de Restiffe é 
apresentado em diálogo 
com pinturas selecionadas 
dos acervos da Pinacoteca 
e do MASP e é dividido em 
grupos de obras, cujos 
interesses vão da paisagem 
ao retrato, da abstração 
à arquitetura, da política 
ao cotidiano.

Mauro Restiffe
Autorretrato com dedo na lente, 1989
Cortesia Galeria Fortes D’Aloia & Gabriel

Álbum (Tempestade, 2003), 1996–2017
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo
Doação do artista

Mauro Restiffe:
Álbum

05 ago 2017 / 06 nov 2017
4º andar Pina_Estação

Os trabalhos de Daniel 
Acosta combinam 
repertórios da arte, do 
desenho industrial, da 
arquitetura e dos espaços 
urbanos. Suas obras 
propositadamente se 
colocam na fronteira entre 
a escultura e a peça de 
mobiliário. O desenho de 
cada peça obedece a uma 
padronização e a uma 
coordenação modular 
que não se presta à 
funcionalidade prática, 
mas à representação e
ao engano. A instalação 
Rotorama, composta de 
uma plataforma que gira 
lentamente ao redor de seu 
próprio eixo, se constitui 
num mecanismo de 
interação com o público, 
um dispositivo de 
deslocamento, que gera 
ambiguidade e certa 
perda de referências. 
O movimento, bastante 
lento, age sobre a relação 
do espectador com o 
ambiente circundante, 
espectador este que é, 
de fato, o protagonista 
do trabalho. 

16 set 2017 / 05 fev 2018
1º andar Pina_Luz

Daniel Acosta
O artista belga David 
Claerbout tem construído 
uma carreira cujas obras 
visuais propõem um trânsito 
singular entre a imagem 
fixa, fincada na tradição da 
fotografia, e as narrativas 
oriundas do cinema. 
O artista apresenta duas 
videoprojeções da sua 
produção recente: KING 
(after Alfred Wertheimer’s 
1956 picture of a young man 
named Elvis Presley), de 
2015–2016 e Die reine 
Notwendigkeit (The Pure 
Necessity), 2016. A primeira 
obra é inspirada em uma 
antiga fotografia do jovem 
Elvis Presley, enquanto a 
segunda se baseia no 
desenho animado The 
Jungle Book, conhecido 
no Brasil por Mogli, o 
Menino Lobo. 

Lançando mão de 
variados procedimentos, 
Claerbout cria projeções 
em grande formato a partir 
de cenas aparentemente 
estáticas em que as 
sutilezas narrativas estão 
presentes em pequenos 
acontecimentos dentro 
da imagem. Suas cenas 
são meticulosamente 
construídas, seja por meio 
de uma produção que se 
assemelha a de um diretor 
de cinema, seja por via da 
manipulação digital de 
alta tecnologia.

David Claerbout 

25 nov 2017 / 05 mar 2018
2º andar Pina_Luz



Mostra coletiva de vídeos 
produzidos por artistas 
brasileiros que se dedicam 
a explorar os limites da 
linguagem audiovisual. Pela 
primeira vez é mostrada 
na Pinacoteca a obra Da 
janela do meu quarto (2004) 
de Cao Guimarães, vídeo 
adquirido para o museu 
pelo programa de Patronos 
da Arte Contemporânea. 

A partir dessa escolha 
foram reunidos trabalhos
de outros artistas, Nau 
(2017), de Cinthia Marcelle 
e Tiago Mata Machado, 
apresentado recentemente 
no pavilhão brasileiro da 57ª 
Bienal de Veneza, além de 

Cao Guimarães
Da janela do meu quarto, 2004
Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo. Doação Patronos da Arte
Contemporânea, por intermédio da Associação Pinacoteca Arte e Cultura – APAC
Foto: Cortesia do artista e Galeria Nara Roesler

Ensaio de tração 
Filmes de Cao Guimarães, 
Cinthia Marcelle e Tiago Mata Machado,
Janaina Wagner, Marcellvs L. e Wagner Morales

21 out 2017 / 12 mar 2018
2º andar Pina_Estação

Terreno (2004) de Janaina 
Wagner, 9493 (2011) de 
Marcellvs L. e Thierry (2012) 
de Wagner Morales. 

Os filmes têm em comum 
a ambiguidade entre o 
documental e a ficção. As 
narrativas oscilam entre a 
encenação e registro 
embaralhando a percepção 
do espectador. Assim, cada 
vídeo recorre a diferentes 
recursos da linguagem 
fílmica: o enquadramento, 
a edição, a montagem do 
som e a performance da 
câmera, para colocar em 
suspensão o desenrolar
da ação.

Caio Reisewitz
Altamira #9, 2014
Doação do Iguatemi São Paulo [em processo]

As fotografias de Caio 
Reisewitz da série Altamira 
(2014) foram realizadas em 
várias visitas feitas pelo 
artista à região hoje 
inundada pela construção 
da usina de Belo Monte. 
Trata-se do registro de 
uma paisagem em vias 
de desaparecimento. 
As imagens evocam a 
densidade da floresta 
amazônica, dialogando 
com nosso próprio 
imaginário sobre a mata 
virgem. O processo de 
imersão nessas paisagens 
é similar àquele vivido pelos 
artistas viajantes durante o 
século XIX e daí a estreita 
conexão entre Altamira e 
a exposição do acervo 
da Pinacoteca. 

Caio Reisewitz

25 nov 2017 / 05 mar 2018
2º andar Pina_Luz



Dora Longo Bahia
Yosuke Yamahata (Nagasaki Bombing, Japan, 1945) 
da série Los desastres de la guerra, 2012
Foto: Rafael Assef

Partindo da apropriação 
de imagens icônicas do 
fotojornalismo de guerra, 
Dora Longo Bahia produziu 
um conjunto de 80 pinturas 
em acrílico sobre 
pergaminho em que 
apresenta imagens de 
corpos feridos, prisioneiros, 
escombros, bombardeios, 
entre outras imagens dos 
horrores causados por 
conflitos armados. A maior 
parte das imagens retrata 
guerras ocorridas no século 
XX, como a Guerra do 
Vietnã, e as duas guerras 
mundiais, mas o conjunto 
inclui ainda cenas de 
guerras ocorridas no século 
XIX e no início do século XXI.
Nessa obra a artista faz 
referência a Los desastres 
de la guerra, de Francisco 
Goya, álbum de gravuras 
produzido entre 1810 e 
1820, no qual o artista 
espanhol comenta a 
violência das guerras entre 
a Espanha e a França 
napoleônica. Em imagens 
ao mesmo tempo terríveis 
e sedutoras, a artista joga 
com o paradoxo do
fascínio do público 
pela representação da 
violência e do horror. 

Dora Longo Bahia 

25 nov 2017 / 05 mar 2018
2º andar Pina_Luz

Rodrigo Andrade
Sem título, 2002
Doação da Indebrás-Industria Eletromecânica Brasileira Ltda. por intermédio da 
Associação dos Amigos da Pinacoteca do Estado, com benefício da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, 2008

Interessada na revisão de 
carreira de artistas 
brasileiros que iniciaram 
suas trajetórias profissionais 
durante a década de 1980, 
a Pinacoteca apresenta
uma exposição do pintor 
paulistano Rodrigo 
Andrade. Nascido em 1962, 
Andrade surgiu no cenário 
artístico brasileiro atuando 
junto ao grupo Casa 7, que 
incluía, entre outros, os 
artistas Nuno Ramos, Fabio 
Miguez e Carlito Carvalhosa. 
Sua produção inicial 
foi marcada pela 
observação dos comics 
norteamericanos e de 

Rodrigo Andrade

09 dez 2017 / 12 mar 2018
4º andar Pina_Estação

pintores como o canadense 
Philip Guston. Em seguida, 
sua pintura passa a se 
identificar com uma 
produção então chamada 
de “matérica”, por valorizar 
o acúmulo de tinta e de 
outros elementos como 
papelão e madeira no 
suporte, além da 
gestualidade enérgica ao 
preencher a superfície da 
pintura. Além de obras 
dessas fases, a mostra, com 
curadoria de Taisa Palhares, 
apresentará também a 
produção mais recente do 
artista, numa visão bastante 
abrangente de sua carreira.



A Pinacoteca é o único 
museu em São Paulo que, 
com 700 obras distribuídas 
em 2 mil metros quadrados, 
convida o visitante a um 
percurso pela História da 
Arte no Brasil, partindo do 
período colonial e 
chegando até os anos 1970.

A visita ao acervo obedece 
a uma ordem cronológica e 
se articula, de início, a partir 
de dois eixos temáticos. De 
um lado, a formação de um 
imaginário visual sobre o 
Brasil – o conjunto de imagens 
sobre ele, suas relações e 
sentidos que produzem. De 
outro, a formação de um 
sistema de arte no país – 
ensino, produção, mercado, 
crítica e museus – iniciado 
com a vinda da Missão 
Artística Francesa e a 
criação da Academia 
Imperial de Belas Artes. 

O percurso das salas 
apresenta os desdobramentos 
desta história. Alguns dos 
artistas fundamentais para 
a história da arte brasileira, 
como Debret, Taunay, 
Almeida Junior, os irmãos 
Bernardelli, Eliseu Visconti, 
Pedro Alexandrino e 
Candido Portinari poderão 
ser vistos nesse percurso 
expositivo. A mostra abriga 
também propostas 
educativas, que apontam 
para outras possibilidades 
de leitura e interpretação 
das obras.

Arte no Brasil: 
uma história na 
Pinacoteca de São Paulo

Almeida Júnior
Saudade, 1899 
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil
Doação de Leonor Mendes de Barros, 1982 
Foto: Isabella Matheus

Berthe Worms
Saudades de Nápoles, 1895 
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil
Transferência do Museu Paulista, 1905
Foto: Isabella Matheus

Exposição da coleção
1º andar Pina_Luz 



Dando continuidade ao 
percurso iniciado no 
segundo andar, a Galeria 
Nemirovsky abriga obras 
compreendidas entre as 
décadas de 1910 e 1960, 
pontuado uma série de 
momentos fundamentais 
para o entendimento dos 
vários sentidos que a noção 
de modernidade assume 
para sucessivas gerações 
de artistas brasileiros. 
Das inovações formais 
do primeiro Modernismo 
(de Tarsila e Rego Monteiro), 
passando pela representação 
de dramas sociais e 

Lasar Segall
Bananal, 1927 
Compra do Governo do Estado de São Paulo, 1928
Foto: Isabella Matheus

Exposição da coleção
1º andar Pina_Luz Galeria José e 

Paulina Nemirovsky – 
Arte moderna

 

personagens anônimos 
(presentes na obra de 
Portinari e Di Cavalcanti), 
a mostra aborda também 
o interesse pelos artistas 
autodidatas ou treinados 
fora das academias de arte 
(como Volpi e José Antonio 
da Silva). As últimas salas 
são dedicadas às obras 
do período Concreto e 
Neoconcreto, além de uma 
seleção de peças ligadas 
às correntes mais líricas 
do abstracionismo.

Rubens Gerchman
Lindonéia, a Gioconda do subúrbio, entre 1966 e 1968 
Coleção Roger Wright
Obra em comodato com a Pinacoteca do Estado de São Paulo
Foto: Isabella Matheus

Cildo Meireles
Inserções em circuitos ideológicos, 1970 
Coleção Roger Wright
Obra em comodato com a Pinacoteca do Estado de São Paulo
Foto: Isabella Matheus

A Galeria Roger Wright é 
dedicada a aspectos da 
cultura brasileira no período 
entre a inauguração de 
Brasília, cujo plano piloto é 
um marco do projeto 
construtivo brasileiro, em 
1960, e o curso da ditadura 
militar, de 1964 a 1985. As 
obras ali reunidas, de 
autoria de artistas como 
Cildo Meireles, Nelson 
Leirner, Antonio Dias, 
Rubens Gerchman, entre 
outros, falam de uma 
experiência brasileira da 
arte pop, evocando as 
pautas em debate no 
ambiente artístico do Brasil 
50 anos atrás: sobre a 
participação do observador 
no trabalho de arte; sobre
o estatuto social da 
cultura no país; sobre a 
possibilidade de intervenção 
pública em um estado de 
exceção; sobre a posição 
brasileira no sistema 
artístico internacional; 
e sobre a viabilidade de 
instituir uma vanguarda 
estética em situação de 
subdesenvolvimento e 
Terceiro Mundo. 

Vanguarda brasileira
dos anos 1960 – 
Coleção Roger Wright

Exposição da coleção
1º andar Pina_Luz 



A Pinacoteca de São Paulo 
apresenta pela primeira vez 
na América Latina uma 
exposição individual da 
pintora sueca Hilma af Klint 
(1862–1944), cujo trabalho 
vem sendo reconhecido 
como pioneiro no campo 
da arte abstrata, tendo 
passado despercebido 
durante grande parte 
do século XX.

af Klint frequentou a Real 
Academia de Belas Artes, 
principal centro cultural da 
capital sueca. Ela logo se 
distancia de seu treino 
acadêmico para pintar os 
mundos invisíveis, sendo 
fortemente influenciada por 
movimentos espirituais 
como o Rosa-cruz, a 
Teosofia e, mais tarde, a 
Antroposofia. Klint integrou 
o grupo artístico composto 
apenas por mulheres, de 
Fem (As Cinco), que 
acreditavam ser conduzidas 
por espíritos elevados que 
desejavam se comunicar 
por meio de imagens, e já 
experimentavam com 
escrita automática e 
desenho, pré-datando as 
estratégias Surrealistas 
em mais de 30 anos.    

Como principal destaque, 
a exposição inclui a série 
intitulada The Ten Largest 
(As dez maiores), realizada 
em 1907, e considerada hoje 

Vem aí_
Hilma af Klint

uma das primeiras e 
maiores obras de arte 
abstrata no mundo 
ocidental, já que antecede 
as composições não 
figurativas de artistas 
contemporâneos a af Klint, 
como Kandinsky, Mondrian e 
Malevich. Além desta série, 
a exposição em São Paulo 
conta também com obras 
nunca antes expostas.

Em 1986 a exposição The 
Spiritual in Art: Abstract 
Paintings 1890 – 1985, 
realizada no Los Angeles 
County Museum of Art, 
permitiu que o trabalho de 
Klint fosse reconhecido 
internacionalmente. Desde 
então, suas obras viajam 
o mundo em exposições 
realizadas na Europa e 
Estados Unidos. A exposição 
da Pinacoteca de São Paulo 
é feita em parceria com 
Daniel Birnbaum, diretor 
do Moderna Museet, 
Estocolmo.

03 mar 2018 / 16 jul 2018
2º andar Pina_Luz

Hilma af Klint
The Ten Largest, No. 3, Youth, Group IV, 1907
320 × 240 cm
Cortesia Hilma af Klint Foundation
Foto: Albin Dahlström/The Moderna Museet, Estocolmo



01. Károly Pilcher, Oração, 1970. 02. Maria Martins, Searching for 

Light [À procura da luz], 1940. 03. Victor Brecheret, La porteuse de 

parfum [A carregadora de perfume], 1923/1924. 04. Nuno Ramos, 

Craca, 1995. 05. Nobuo Mitsunashi, The Twinkling Forest [A floresta 

cintilante], 1991. 06. Lasar Segall, Três jovens, 1939, fundição de 

2000. 07. Yutaka Toyota, Espaço-vibração (Homenagem a Bardi), 

2000. 08. Ivens Machado, Sem título, 2000. 09. Artur Lescher, Sem 

título, 2000. 10. Odette Haidar Eid, Botão de rosa, carneiro, cisne, 

flor redonda, papoula, pássaro imaginário e tulipa, entre 1983 e 

2002. 11. José Resende, Sem título, 2000. 12. Elisa Bracher, Sem 

título, 1999. 13. Lygia Reinach, Colar, 2000. 14. Ascânio MMM, 

Piramidal 34, 1999. 15. Vlavianos, Homem pássaro, 1985. 16. Sônia 

Ebling, Luiza, 2000. 17. Marcelo Silveira, Sem título, 1999. 18.. Nair 

Kremer, Pietá, 1984. 19. Arcangelo Ianelli, Encontro e desencontro, 

2002. 20. Amilcar de Castro, Sem título, 2000. 21. Amilcar de 

Castro, Sem título (Usi-sac 41), 2001. 22. Sonia von Brüskym, 

Fóssil, 2000. 23. Autor não identificado, Garça, sem data. 

24. Macaparana, Sem título, 2001. 25. Caíto, Sem título, 1998. 

26. Franz Weissmann, Fita, 1985. 27. Caciporé Torres, OC, 1998. 

28. Carlito Carvalhosa, Malacara, 2000. 29. Marcello Nitsche, 

Pincelada tridimensional, 2000. 30. Angelo Venosa, Sem título, 

2000. 31. Liuba Wolf, Figura heráldica, 1976. 32. Liuba Wolf, 

Voo de pássaro, 1971.

O Parque da Luz, também conhecido como Jardim da Luz, 
conta com área de aproximadamente 113 mil m² e é um dos 
mais tradicionais parques públicos de São Paulo. Foi criado 
como Horto Botânico por uma Ordem Régia da Coroa 
Portuguesa em 19 de novembro de 1798 e aberto ao público 
em 1825 como Jardim Botânico. Em 1981, o parque foi 
tombado como patrimônio histórico e atualmente abriga 
32 esculturas que pertencem o acervo da Pinacoteca. 

Esculturas no Parque da Luz
Exposição da coleção
no Jardim Parque da Luz

Pinacoteca
de São Paulo

Escola
Prudente
de Morais06
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Lélio Coluccini
Leda, 1950
Aquisição Governo do Estado de São Paulo, 1953
Foto: Caio Raposo

Ernesto de Fiori
Homem andando, cerca de 1945
Aquisição Governo do Estado de São Paulo, 1969
Foto: Caio Raposo

São 12 esculturas em bronze 
originais do acervo da 
Pinacoteca, disponíveis ao 
toque de pessoas com 
deficiência visual, 
selecionadas para garantir 
sua visitação autônoma. 
A escolha das obras foi 
realizada considerando a 
indicação do público com 
deficiência visual que 
participou de visitas 
educativas ao acervo do 
museu. Outros critérios 
adotados foram sua 
dimensão, forma, textura e 
diversidade estética, que 
facilitam a compreensão e 
apreciação artística dessas 
obras ao serem tocadas. 
Estão disponíveis ainda um 
catálogo em dupla leitura 
(tinta, Braille e CD de 
áudio), além de áudio-guia 
elaborado especialmente 
para o público-alvo visitante 
desta exposição. Entre os 
artistas selecionados para a 
mostra estão Rodolfo 
Bernardelli, Victor Brecheret, 
Bruno Giorgi, entre outros. 
A disponibilidade destes 
recursos pode ser 
consultada na recepção do 
museu. O percurso de 
visitação é orientado por 
um piso tátil, que permite e 
indica um caminho para a 
exploração das obras que 
se encontram nesta galeria. 
Esta é mais uma ação do 

Exposição da coleção
2º andar Pina_Luz

Galeria Tátil de 
Esculturas Brasileiras

Programa Educativo para 
Públicos Especiais (PEPE), 
voltado para garantir a 
possibilidade de fruição da 
arte para pessoas com 
deficiência – sensoriais, 
físicas ou intelectuais.

um dos espaços, painéis e 
outros suportes audiovisuais 
apresentam desde o 
processo de implantação 
do Memorial da Resistência 
aos testemunhos sobre o 
cotidiano na prisão. Módulo 
D: Da carceragem ao 
Centro de Referência - Este 
espaço oferece possibilidades 
de aprofundamento 
temático, por meio da 
consulta a banco de dados 
referenciais, além de uma 
amostragem de objetos e 
documentos provenientes 
do Fundo Deops/SP.

A exposição está abrigada 
em parte do antigo espaço 
carcerário e seu roteiro 
expositivo está organizado 
em 4 módulos: 

Módulo A: O edifício e suas 
memórias – Neste espaço, 
duas informações estão 
articuladas: de um lado, 
há uma cronologia de 
ocupação do edifício desde 
a sua construção à 
atualidade e, de outro,
um vídeo que apresenta 
a história e estrutura do 
Deops/SP em tópicos que 
evidenciam suas diversas 
ramificações com instâncias 
do poder para o controle e 
repressão dos cidadãos. 
Módulo B: Controle, 
repressão e resistência: o 
tempo político e a memória 
- As noções, as estratégias 
e os fatos relativos ao 
controle, repressão e 
resistência configuram a 
abordagem desta sala e 
contextualizam este espaço 
prisional no âmbito do Brasil 
republicano, apresentados 
por meio de um equipamento 
multimídia e por uma 
cronologia. Módulo C: A 
construção da memória: o 
cotidiano nas celas do 
Deops/SP – O conjunto 
prisional é composto por 
quatro celas, um corredor 
principal e um corredor 
para banho de sol. Em cada 

Memorial da 
Resistência 
de São Paulo

Exposição de longa duração
Térreo Memorial da Resistência

Vista da exposição
Foto: Pablo Di Giulio



Com o título A desobediência 
civil, Geraldo Souza Dias 
expõe de 1o de abril a 25 
de setembro de 2017, 22 
pinturas a óleo e colagem 
sobre tela e madeira – 
sendo que duas obras 
compõem-se de múltiplos 
quadros de pequenas e 
médias dimensões – e um 
vídeo de aproximadamente 
10 min., Zen Hostel Brasil, 
apresentado em looping. 

O tema alude, no âmbito 
da cultura, a situações 
político-sociais de 
constrangimento às 
liberdades e aos direitos 
humanos na história 
republicana brasileira 
recente, trazendo-o para 
o domínio da arte, 
especificamente à prática 
da pintura, tensionando-o, 
para assim contribuir à 
reflexão produtiva.

A desobediência
civil

01 abr 2016 / 25 set 2017
3º andar Memorial da Resistência

Com curadoria de Kátia 
Felipini e Luiza Giandalia, 
a mostra apresenta um 
momento crucial na vida 
de pessoas que lutaram 
pelos ideais de liberdade 
e democracia, usurpados 
pela ditadura civil-militar 
entre os anos de 1964 e 
1985 no Brasil. 

São cartas que foram 
mantidas sob os cuidados 
dos próprios ex-presos e 
familiares por mais de 
quatro décadas, e que 
agora voltam a ganhar vida 
ao serem abertas. A mostra 
apresenta uma antologia 
dessas cartas, selecionadas 
a partir da definição de 
temas marcantes, como 
o da chegada na prisão; 
os cuidados para informar 
sem causar demasiada 
preocupação; as inúmeras 
descobertas e superações 
individuais e coletivas; a 
angústia constante durante 
as transferências, e os 
processos de julgamento, 
que precedem a tão 
almejada liberdade. 

Além disso, as cartas 
testemunham as vivências 
de ambos os lados – o 
de dentro e o de fora. 

Carta aberta – 
Correspondências na Prisão

10 dez 2016 / 09 nov 2017
3º andar Memorial da Resistência

Hiatus

14 out 2017 / 13 mar 2018
3º andar Memorial da Resistência

Há quase 70 anos da 
publicação da Declaração 
Universal dos Direitos 
Humanos, a exposição 
“Direitos Humanos – 
avanços e retrocessos” tem 
como objetivo refletir sobre 
a situação atual a partir de 
um conjunto de 31 
litografias da Pinacoteca de 
São Paulo (realizadas em 
1991 e doadas pelo Fundo 
Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo em 
1993), sendo cada uma 
dedicada a um artigo da 
Declaração. 

Dentre os artistas estão 
Paulo Caruso, Marcello 
Nitsche, Renina Katz, Amelia 
Toledo, Gilberto Salvador, 
Aldemir Martins, Claudio 
Tozzi e outros nomes 
expressivos da arte 
brasileira. A exposição 
apresenta ainda uma linha 
do tempo que pontua 
avanços e retrocessos em 
nível mundial e nacional no 
que diz respeito aos direitos 
humanos, bem como um 
vídeo sobre o assunto. 

A exposição Hiatus busca 
construir um painel reflexivo 
sobre o papel das artes 
como inscrição da violência 
ditatorial no Brasil, Chile 
e Argentina. No caso 
específico do Brasil, tem 
como objetivo discutir uma 
lacuna histórica – um hiato – 
na memória política recente: 
a lembrança de mortos e 
desaparecidos durante o 
período da ditadura 
civil-militar (1964–1985). 

A exposição visa atualizar 
os fatos portadores de dor 
deste período mediante 
leitura artística dos 
resultados dos trabalhos 
da Comissão Nacional 
da Verdade no Brasil 
(2012–2014), movimento 
este existente também em 
outros países da América 
Latina. Para isso, reúne e 
confronta leituras de oito 
artistas que possuem um 
trabalho já amadurecido 
sobre o tema nesse 
continente: Horst Hoheisel e 
Andreas Knitz (Alemanha), 
Marcelo Brodsky (Argentina), 
Alejandro Yanes (Chile), 
Clara Ianni, Jaime Lauriano, 
Fulvia Molina e Leila Danziger 
(Brasil). A exposição Hiatus é 
fruto da parceria entre o 
Goethe-Institut São Paulo, 
o IEA-USP e o Memorial da 
Resistência de São Paulo e 
conta com curadoria de 
Márcio Seligmann-Silva.

09 dez 2017 / 01 mar 2018
3º andar Memorial da Resistência

Direitos Humanos



02/09
sábado resistente
14h às 17h30 - Memorial da 
Resistência
Lançamento dos livros Beijo 
Amordaçado, de Cláudio 
Ferreira, Carandiru - 25 anos, de 
Selma Nunes, Depois da rua 
Tutóia, de Eduardo Reina, 
Documentos (In)Visíveis - 
arquivos da ditadura militar e 
acesso à informação em tempos 
de justiça de transição no Brasil, 
de Vicente Rodrigues, Ditadura 
e Transição Democrática no 
Brasil - o golpe de Estado de 
1964 e a (re)construção da 
democracia, de Inez Stampa e 
À espera da verdade, de 
Haroldo Ceravolo. As obras 
falam da ditadura civil-militar 
brasileira, além do massacre do 
Carandiru, e o evento contará 
com um debate com os autores. 

07/09
jogajunto
11h às 15h - Pina_Luz
Oferta de jogos relacionados 
ao acervo que propiciam a 
interação em família e em grupo 
e estimulam um olhar atento, 
curioso e divertido sobre 
as obras em exposição. 
As atividades acontecem 
com os educadores no 
Espaço NAE, térreo.

Programação_

setembro

visitas educativas
Arte no Brasil: uma história na 
Pinacoteca de São Paulo
14h30 às 15h30 - Pina_Luz
sábados, exceto feriados

No subúrbio da modernidade - 
Di Cavalcanti 120 anos
10h30 às 11h30 e 15h00 às 
16h00 - Pina_Luz 
domingos e feriados 
visitas extras 18, 20, 21 e 23/09
Não é preciso realizar 
agendamento prévio. Procure 
o educador na recepção do 
museu. Grupo de até 
20 pessoas.

educateca
10h às 17h - Pina_Luz
seg, qua a sex, exceto feriados
Explore a exposição com os 
jogos da educateca! Kits de 
jogos disponíveis para 
empréstimo na sala do 
Educativo, térreo.

02, 09 e 16/09
performance
fernando piola
10h às 13h e das 14h 
às 17h30 - Pina_Estação
A performance ‘Autorretrato’ 
e ‘Memorial da América Latina’ 
fazem parte da mostra 
Metrópole: Experiência 
Paulistana em cartaz na 
Pina_Estação. Na Biblioteca 
Walter Wey, 1º andar do museu.

10/09
pinafamília
11h às 15h - Pina_Luz
Uma programação 
especialmente pensada para 
você, sua família e amigos. 
No PinaFamília as pessoas 
são conduzidas a uma 
viagem divertida pelo 
acervo da Pinacoteca. 

23/09
sábado resistente
14h às 17h30 - Memorial da 
Resistência
Exibição do filme Silêncio Roto 
(2001) do diretor Montxo 
Armendáriz, seguido do debate 
“A perseguição política aos 
japoneses - Brasil e Argentina”.

24/09
camerata cantareira
16h - Pina_Luz
Sob a direção de Marcelo Jaffé, 
a orquestra de cordas da 
Faculdade Cantareira se 
apresenta no Auditório Alfredo 
Mesquita, no térreo.

30/09
tarde de memória
15h às 17h - Memorial da 
Resistência
Venha participar de uma tarde 
de atividades lúdicas, com 
jogos que abordam assuntos 
como direitos humanos, 
ditadura civil-militar e direito à 
memória e à verdade. Voltada 
às famílias, crianças e jovens. 
A atividade é gratuita e não 
necessita de agendamento.  

30/09
palestra dia do surdo
15h às 17h - Pina_Luz
Palestra a partir da experiência
profissional da educadora surda
Sabrina Ribeiro, do Programa 
Educativo para Públicos Especias 
(PEPE), com tradução de 
intérprete de Libras. Em seguida, 
visita educativa à exposição Di 
Cavalacanti 120 anos. Não é 
preciso realizar agendamento 
prévio. Procure a educadora na 
recepção do museu e aguarde 
a formação do grupo.

Sábado resistente
Foto: Luiz Felipe Cramwell



08/10
pinafamília
11h às 15h - Pina_Luz
Uma programação 
especialmente pensada para 
você, sua família e amigos. 
No PinaFamília as pessoas 
são conduzidas a uma 
viagem divertida pelo 
acervo da Pinacoteca. 

12, 13 e 15/10
jogajunto
11h às 15h - Pina_Luz
Oferta de jogos relacionados 
ao acervo que propiciam a 
interação em família e em grupo 
e estimulam um olhar atento, 
curioso e divertido sobre 
as obras em exposição. 
As atividades acontecem com 
os educadores no Espaço 
NAE, térreo.

outubro

visitas educativas
Arte no Brasil: uma história na 
Pinacoteca de São Paulo
14h30 às 15h30 - Pina_Luz
sábados, exceto feriados

No subúrbio da modernidade - 
Di Cavalcanti 120 anos
10h30 às 11h30 e 15h00 às 
16h00 - Pina_Luz 
domingos e feriados
Não é preciso realizar 
agendamento prévio. Procure 
o educador na recepção do 
museu. Grupo de até 
20 pessoas.

educateca
10h às 17h - Pina_Luz
seg, qua a sex, exceto feriados
Explore a exposição com os 
jogos da educateca! Kits de 
jogos disponíveis para 
empréstimo na sala do 
Educativo, térreo.

04/10
pina+osesp
20h - Pina_Luz
O quarteto da Orquestra 
Sinfônica de São Paulo 
apresenta no Átrio Joseph Safra 
obras de Francisco Mignone e 
Claude Debussy.

02/10
sábado resistente
14h às 17h30 - Memorial da 
Resistência
Exibição do documentário Che 
na Bolívia (2007), de Carlos 
Pronzato e do curta-metragem 
Eu vi (2010), de Fábio Eitelberg e 
Pedro Biava, seguido de mesa 
redonda com o tema “50 anos 
da morte do Che Guevara”.

Pina+Osesp
Foto: Christina Rufatto

Contação de história em Libras
(Língua Brasileira de Sinais)

28/10
contação de história 
em LIBRAS (língua 
brasileira de sinais)
15h às 16h30 - Pina_Luz
Contação de História em Libras 
a partir de obras selecionadas 
do acervo da exposição Arte 
no Brasil: uma história na 
Pinacoteca de São Paulo, com 
educadora surda e intérprete 
de Libras. Não é preciso realizar 
agendamento prévio. Procure a 
educadora na recepção do 
museu e aguarde a formação 
do grupo.

28/10
tarde de memória
15h às 17h - Memorial da 
Resistência
Venha participar de uma tarde 
de atividades lúdicas, com 
jogos que abordam assuntos 
como direitos humanos, 
ditadura civil-militar e direito à 
memória e à verdade. Voltada 
às famílias, crianças e jovens. A 
atividade é gratuita e não 
necessita de agendamento.  

28/10
sábado resistente
15h às 17h - Memorial da 
Resistência
Mesa redonda “O papel do 
professor na escola no 
tratamento dos temas 
relacionados com a 
ditadura militar”.

29/10
camerata cantareira
16h - Pina_Luz
Sob a direção de Marcelo Jaffé, 
a orquestra de cordas da 
Faculdade Cantareira se 
apresenta no Auditório Alfredo 
Mesquita, no térreo.



Atividade Tardes de memória
Foto: Christina Rufatto

08/11
pina+osesp
20h - Pina_Luz
A Orquestra Sinfônica de São 
Paulo apresenta no Átrio 
Joseph Safra obras de 
Johann Sebastian Bach e 
Alessandro Marcello.

11/11
sábado resistente
14h às 17h30 - Memorial da 
Resistência
Mesa Redonda “Negritude e 
resistência: a questão do 
genocídio da população 
negra no Brasil”.

12/11
pinafamília
11h às 15h - Pina_Luz
Uma programação 
especialmente pensada para 
você, sua família e amigos.
No PinaFamília as pessoas são 
conduzidas a uma viagem 
divertida pelo acervo da 
Pinacoteca.

novembro

visitas educativas
Arte no Brasil: uma história na 
Pinacoteca de São Paulo
14h30 às 15h30 - Pina_Luz
sábados, exceto feriados

No subúrbio da modernidade - 
Di Cavalcanti 120 anos
10h30 às 11h30 e 15h00 às 
16h00 - Pina_Luz 
domingos e feriados
Não é preciso realizar 
agendamento prévio. Procure 
o educador na recepção do 
museu. Grupo de até 
20 pessoas.

educateca
10h às 17h - Pina_Luz
seg, qua a sex, exceto feriados
Explore a exposição com os 
jogos da educateca! Kits de 
jogos disponíveis para 
empréstimo na sala do 
Educativo, térreo.

02, 15, 19 e 20/11
jogajunto
11h às 15h - Pina_Luz
Oferta de jogos relacionados 
ao acervo que propiciam a 
interação em família e em grupo 
e estimulam um olhar atento, 
curioso e divertido sobre 
as obras em exposição. 
As atividades acontecem com 
os educadores no Espaço 
NAE, térreo.

Atividade Guri
Foto: Christina Rufatto

18/11
tarde de memórias
15h às 17h - Memorial da 
Resistência
Venha participar de uma tarde 
de atividades lúdicas, com 
jogos que abordam assuntos 
como direitos humanos, 
ditadura civil-militar e direito à 
memória e à verdade. Voltada 
às famílias, crianças e jovens. 
A atividade é gratuita e não 
necessita de agendamento.  

25/11
coral infantil e 
familiares do guri
11h - Pina_Luz
Sob regência de Ana Yara 
Campos e Lidiana Mincov, 
o Coral Infantil e o Coral 
de Familiares do Guri se 
apresentam no Pátio da 
Pina_Luz.

25/11
sábado resistente
14h às 17h30 - Memorial da 
Resistência
Mesa Redonda “Um ano da 
morte de Fidel”, com exibição 
do filme Procurando Fidel (2004), 
de Oliver Stone.

26/11
camerata cantareira
16h - Pina_Luz
Sob a direção de Marcelo Jaffé, 
a orquestra de cordas da 
Faculdade Cantareira se 
apresenta no Auditório Alfredo 
Mesquita, no térreo.

Atividade Camerata Cantareira
Foto: Divulgação



Atividade PinaFamília
Foto: Christina Rufatto

09/12
jogajunto
11h às 15h - Pina_Luz
Oferta de jogos relacionados 
ao acervo que propiciam a 
interação em família e em grupo 
e estimulam um olhar atento, 
curioso e divertido sobre 
as obras em exposição. 
As atividades acontecem com 
os educadores no Espaço 
NAE, térreo.

10/12
pinafamília
11h às 15h - Pina_Luz
Uma programação 
especialmente pensada para 
você, sua família e amigos.
No PinaFamília as pessoas são 
conduzidas a uma viagem 
divertida pelo acervo 
da Pinacoteca.

dezembro

visitas educativas
Arte no Brasil: uma história na 
Pinacoteca de São Paulo
14h30 às 15h30 - Pina_Luz
sábados, exceto feriados

No subúrbio da modernidade - 
Di Cavalcanti 120 anos
10h30 às 11h30 e 15h00 às 
16h00 - Pina_Luz 
domingos e feriados
Não é preciso realizar 
agendamento prévio. Procure 
o educador na recepção do 
museu. Grupo de até 
20 pessoas.

educateca
10h às 17h - Pina_Luz
seg, qua a sex, exceto feriados
Explore a exposição com os 
jogos da educateca! Kits de 
jogos disponíveis para 
empréstimo na sala do 
Educativo, térreo.

09/12
visita educativa
em LIBRAS (língua 
brasileira de sinais)
15h às 16h30 - Pina_Luz
Não é preciso realizar 
agendamento prévio. Procure o 
educador na recepção do 
museu e aguarde a formação 
do grupo de até 20 pessoas.
 
09/12
sábado resistente
14h às 17h30 - Memorial da 
Resistência
Mesa redonda “Avanços e 
violações de direitos humanos 
no Brasil e no mundo”.

Se envolva e apoie as atividades 
e programas educativos da 
Pinacoteca. Seja Amigo da Pina, 
precisamos de você!

É fácil, você pode doar agora.

pinacoteca.org.br/amigos
ou na loja do museu

AMIGOS_
DA PINA

Entrada gratuita, ilimitada, 
em todas as exposições 

por um ano

Contribuições a partir 
de R$200/ano

Encontro com 
artistas e curadores

Desconto de 10% na 
loja e no café

e muito mais!
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Entrada gratuita aos sábados

Bicicletário e estacionamento 
disponíveis #VemDeBike 

Wi-fi disponível 

Compartilhe seu registro 
usando a hashtag 
#PinacotecaSP 

Aproveite e baixe o 
aplicativo da Pina ;)

Cadeira de rodas, Audioguia 
e Videoguia em LIBRAS 
gratuitos. Solicite na 
recepção do museu.

Conheça nosso café

Visite nossa loja! 

Acesse nosso site para a 
programação completa 
e atualizada

Conheça_

Visite! R$ 6,00 (inteira) e 
R$ 3,00 (estudante). Grátis 
aos sábados. Crianças com 
até 10 anos e idosos maiores 
de 60 anos não pagam.

Agendamento de visitas 
educativas – Tel. 3324–0943

Os agendamentos são 
realizados mensalmente, 
de segunda a sexta, das 
10h às 17h30. 

Biblioteca Walter Wey
1º andar da Pina_Estação
Segunda, quarta e 
sexta-feira, das 10h às 
17h30. Sábados e feriados, 
das 10h às 13h e das
14h às 17h30. 
- Tel. 11 3335–4997/98 
biblioteca@pinacoteca.org.br

Cedoc
1º andar da Pina_Estação
Segunda, quarta e 
sexta-feira, das 10h às 
17h30. Atendimento com 
agendamento prévio. 
- Tel. 11 3335–4995/5377
cedoc@pinacoteca.org.br

Este folder pode ser devolvido na recepção do museu.

Patrocinadores_

Associação Pinacoteca Arte e Cultura – APAC
Criada em 1992 com o objetivo de apoiar o funcionamento do museu, a Associação Pinacoteca Arte e 
Cultura é uma sociedade civil de direito privado e sem fins lucrativos. Qualificada no final de 2005 
como Organização Social de Cultura, assumiu, a partir de 2006, a gestão do museu para execução da 
política cultural definida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Cultura do Estado. Faz a 
gestão da Pina_Luz, Pina_Estação e Memorial da Resistência.

A realização das atividades da Pinacoteca só é possível graças ao apoio direto dos patrocinadores e parceiros, 
da Lei Rouanet e do ProAC – ICMS.
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Pinacoteca de São Paulo
pinacoteca.org.br
@pinacotecasp

  
Quarta a segunda, das 10h 
às 17h30 com permanência 
até as 18h.

Pina_Luz 
Praça da Luz, 02 
Tel. 11 3324–1000

Pina_Estação e Memorial
da Resistência
Largo General Osório, 66 
Tel. 11 3335–4990


