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Criada em 26 de novembro de 1980, a Pinacoteca de São Bernardo do 
Campo vem reunindo um acervo significativo composto por trabalhos de 
artistas consagrados no cenário nacional e local, e por trabalhos de jo-
vens artistas. 

Desde sua criação, a Pinacoteca acumulou 763 obras através de doa-
ções e aquisições, inclusive as que se referem à premi ações nos salões 
de arte promovidos na cidade. 

Um acervo com tal magnitude e importância para a vida cultural da cidade 

necessita de constan 
obras. Recentemente 
tauro. 

Ao completar 20 anoi 
move uma grande exf. 
faces de seu acervo, 
tarem a história da fl 
relevância artística. 
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Exposição das primeiras 34 

obras incorporadas ao acervo 
da Pinacoteca 

Abertura: 25 de novembro 
Visitação: até 23 de dezembro 

de2000 

Ana Consoli (3) • Bastigfia (2) * 
Borghese * Camilo • Castellane * 
Charbel (3) • Di Grado * Durval Perei-
ra * Emilio Jaime (3) • Hanna Brandi. 
(2) • Hubo (3) * Marysia Portinari • 
Maty Vrtart * Nestor Peres (3) • Odiila 
Mestnner • Peiiegatta (2) * Rios Pin-
to (3) • Rodrigues Coelho * 
WaldomirodeDeus 

KWH • • 
Exposição de desenhos e aquarelas 

Abertura; 06 de janeiro de 2001 
Visitação; até 27 de janeiro de 2001 

Âiíce Briii * Antonio Valentin Lino • Boccara 
(2) • Civallero • Dárcio Lima • Elisete Âmbar 
(4) • Fábio Magalhães • Fernando Bastigiia 
• Flexor • Giglio • Ismael Assumpção * Jair 
Glass (2) * Jocetmo • Lais Giusti (3) • Maria 
Adair • Maríângela Albuquerque * Martha 
Lacerda • Prati (41) • Salvador Rodrigues 
Júnior * Sérgio de Moraes (2) * Sônia Rojas 
(3) • Téia • Walter Monteiro Rangel (3) 
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Abertura: 07 de dezembro 
Visitação: Má 27 de janeiro de 

mi 
Câmara de Cultura 

Rua Mal Deodoro* 1325 

Abertura: 30 de novembro 
Visitação: até 27 dejaneiro de2001 

iipaçolkpôsiiwtío 
Teatfolji»ô<aômis 

Rua Helena Jacquey, 171 -Rudge Ramos 

Alexandra Pescuma (3) • Afmicar Packer (3) • 
Paulo D'Alessandro (2) # Li Graças (3) 


