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Paço Das Artes

Criado em 1970 e ligado à Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, o Paço das Artes é uma grande galeria de arte m
que promove programas de ação cultural por meio de exposições e publicações que abrangem todos os segmentos das a
artes plásticas, artes gráficas, design e multimídia, colaborando efetivamente para a reflexão sobre a arte contemporânea

O Paço das Artes é um espaço cultural dinâmico com programação diversificada que entrelaça pequenos, médios e grand
gerando interfaces entre exposições e atividades integradas com apresentações de vídeos, exibições em CD-Rom, cinema
digital, palestras, simpósios, oficinas, eventos musicais e literários compondo um perfil multidisciplinar da cultura.
A Instituição oferece um sólido serviço de Ação Educativa promovendo a mediação dos projetos culturais com o objetivo
público das poéticas artísticas contemporâneas, estabelecendo relações entre a arte conte... [ Read all ]
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Permanent Collection

Exhibitions

Beautiful Earth - Vik Muniz
2 de agosto a 7 de outubro de 2007
Com curadoria de Daniela Bousso, a exposição individual de Vik Muniz traz 42 obras de duas séries. Pictures of Earth
fotografias aéreas de desenhos feitos sobre descampados; Pictures of Junk têm releituras de quadros renascentistas
industrial e doméstico.
release ||imagens em alta ||imagens em baixa

TEMPORADA DE PROJETOS
A Casa- Alan Fontes
10 de setembro a 7 de outubro de 2007
O mineiro Alan Fontes monta a terceira versão (inédita) da instalação A Casa, pesquisa que vem desenvolvendo des
trabalho consiste no jogo entre três elementos: pinturas em grande formato representando cômodos domésticos, m
dispostos no espaço em relação direta com as pinturas, e uma animação na televisão da sala d’A Casa, em que os o
instalação ganham movimento.
release || imagens em alta || imagens em baixa || texto crítico
TEMPORADA DE PROJETOS
Alice Shintani
10 de setembro a 7 de outubro de 2007
A paulistana Alice Shintani apresenta cinco pintu...[ Read all ]

Forthcoming exhibitions

Cost
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Opening hours
horário de visitação: terça a sexta, das 11h30 às 19horas
sábados, domingos e feriados das 12h30 às 17h30

Getting there

Localizado no campus da USP, ocupa área de 4000 m2 em dois pisos, sendo 2000 m2 de espaço expositivo. Além de
o Paço das Artes recebe um público especializado, formado por artistas visuais, arquitetos, críticos e historiadores d
galeristas, colecionadores, jornalistas, professores e estudantes, uma marca diferencial do público freqüentador, que
o público formador de opinião.
Paço das Artes Organização Social de Cultura
Av. da Universidade, n. 1 | Cidade Universitária | 05508-400
05508-400
Em frente ao CEPEUSP, portão 1
tel/fax +55(11) 3814 4832
pacodasartes@pacodasartes.org.br

Facilities

Museum internal and external photos (1)
Click on the images to enlarge

Education
http://www.pacodasartes.org.br/educativo.htm
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Sponsorship
http://www.pacodasartes.org.br/parceiros.htm

Copyright 2003-2010 © The Saatchi Gallery : London Contemporary Art Gallery
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