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Documentação e Memória

BIBLIOTECA WALTER WEY
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Um dos maiores centros de informação sobre artes visuais no Brasil, a Biblioteca
Walter Wey foi aberta ao público em 1959, sendo oficialmente criada em 1971.
Atualmente conta com milhares de títulos especializados em artes visuais, dentre
livros, folhetos e catálogos constituindo-se em uma das coleções mais importantes
sobre arte brasileira.
Um dos destaques do acervo é a coleção de dossiês de artista, composta por mais
de 1.500 dossiês, contendo documentos efêmeros tais como convites, programas,
bilhetes, livretos, panfletos, catálogos, cartões postais, folheto de exposições, peças
publicitárias, recortes de jornal, cartões telefônicos, fotografias, informativos
biográficos, bibliografias, marcador de página, agenda, ticket de exposição dentre
outros.
As coleções especiais também trazem itens raros e obras especiais (álbuns, livros
com edição limitada, zines, cartazes e livros de artista). Para acessar o regulamento
da Biblioteca clique aqui. Contato: biblioteca@pinacoteca.org.br - Tel. (11)33354998

CEDOC - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA
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Em 2005, ano de comemoração do centenário do Museu, a necessidade de tornar
disponíveis documentos que trouxessem subsídios para a pesquisa e construção da
memória institucional levou a Pinacoteca a criação do Centro de documentação e
Memória da Pinacoteca do Estado (Cedoc), projeto que contou com o apoio da
Fundação Vitae.
O escopo inicial limitava-se a organizar e tornar acessível o arquivo histórico do
museu. A partir de 2007, porém, o Cedoc amplia sua linha de atuação e política de
aquisição de acervos passa a abrigar arquivos pessoais de artistas, curadores,
críticos de arte e ex-colaboradores da instituição.
Em 2016, o Cedoc chegou ao montante de 140 m/L de acervo, composto por
documentos textuais, iconográficos e tridimensionais e grande parte dessa
documentação já está acessível e disponível para pesquisa.
Contato: cedoc@pinacoteca.org.br
Tel. (11)3335-4995

