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Tudo no Centro

Uma instituição cultural pode assumir inúmeras configurações particulares.
Sala de espetáculos, biblioteca, galeria de exposições, museu, centro de
pesquisas, cinema, salão de conferências, pinacoteca, discoteca, gibiteca,
projeto de arquitetura. Pode atender a diversos públicos: jovens estudantes,
terceira idade, deficientes visuais, moradores de rua, etc. Pode estar bem
inserida na malha urbana, servida por transportes públicos. Pode além de
tudo incluir a paisagem no seu programa, ornada por jardins que estimulam a
contemplação da natureza ou o idílio. Pois bem, tudo isto é o Centro
Cultural São Paulo.

Implantado numa área física de 50 mil metros quadrados, ligado
estruturalmente ao Metrô, surgiu como novidade em 1982 e conquistou uma
posição de destaque na cidade. Logo entrou no cotidiano dos jovens
estudantes, que encontraram nas suas bibliotecas alento para enfrentar o
vestibular. Caiu no gosto da produção alternativa de teatro. Seus shows de
música popular brasileira atraíam o público universitário. O projeto
arquitetônico, devassado por quatro entradas, convidava o passante a entrar
e usufruir. Uma rua interna organizava o espaço segundo a lógica do
pedestre. Não admira que o CCSP tenha se tornado a extensão da casa de
cada um de seus freqüentadores.

Apesar disso, esteve abandonado à própria sorte por mais de uma década.
Sofreu do mal que um intelectual europeu diagnosticou para a América: a sina de
passar da barbárie à decadência sem conhecer o seu apogeu.

A política cultural, desde que foi formulada por Mário de Andrade quando
esteve à frente do Departamento de Cultura nos idos de 1935, pouco
evoluiu. Inclusiva, de raiz, nacional e universal, popular e culta,
antropológica e artística, sua matriz vale ainda hoje, pois seu programa na
verdade nunca foi esgotado. O CCSP é fruto remoto da herança generosa do
projeto de Mário de Andrade: abriga em seus espaços a Coleção de Arte
iniciada por Sérgio Milliet, a Discoteca Pública criada pelo próprio Mário,
que a entregou a Oneyda Alvarenga, o Centro de Pesquisas concebido por
Maria Eugenia Franco.

A força dessas coleções, o caráter centrípeto das suas bibliotecas, a
presença paciente de um público cativo e ávido por cultura e prazer
constituem a estrutura irredutível da instituição, que nunca se destruiu. O
princípio de nossa gestão coletiva, da qual participaram ativamente os
funcionários do CCSP, foi o de liberar as potencialidades reprimidas e
franquear à instituição os meios para que ocupe naturalmente o lugar que é
seu no panorama da cidade.
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Indicadores de gestão

2001 2002 2003 2004 % evolução 01-04

Orçamento aprovado 3.159.000 3.401.000 6.466.000 8.535.000 170%
Orçamento executado 2.700.000 3.177.000 5.100.000 4.370.000 62%
Recursos-patrocínio 93.000 200.000 1.270.000 1.050.000 1029%
Compra de equipamentos 37.201 81.122 354.167 134.675 262%
Doações recebidas 7.114 91.009 127.090 841.200 11725%
Público das bibliotecas 207.500 208.564 287.301 271.463 31%
Público total 494.279 490.215 654.172 778.709 58%
Visitas ao site 119.508 162.130 464.694 851.065 612%

Fator diferencial é o grau de envolvimento dos funcionários com a sua
instituição. No CCSP, o vínculo afetivo qualifica o trabalho e determina as
relações interpessoais. Investir no aprimoramento profissional como estímulo
foi a tônica nesse campo, que contemplou tanto servidores quanto
prestadores de serviços terceirizados, tanto cursos de especialização em
áreas técnicas de museologia quanto programas básicos como o de
Letramento. Nesse caso, sua função foi a de complementar conteúdos do
Ensino Fundamental e incentivar a procura por diplomação entre os carentes.

Os indicadores de gestão, a seguir apresentados, apontam com clareza nessa
direção. Os conteúdos latentes aguardavam no interior da instituição uma
oportunidade de se apresentarem. A combinação de recursos internos e
externos e o respeito à peculiar constituição da entidade são componentes da
fórmula que rompeu o quebranto e retirou o CCSP da letargia. Oxalá ele não
retorne para que não se interrompa uma trajetória ascendente que ainda não
atingiu o seu auge. Há ainda muito trabalho pela frente.

Merda para o Centro Cultural.

Carlos Augusto Calil
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Apresentação

A atual gestão do Centro Cultural São Paulo teve início em 26 de março de 2001
e, naquela ocasião, constatou que o maior equipamento público multidisciplinar da
cidade estava em condições precárias de funcionamento.

Concebido para abrigar uma biblioteca, o CCSP sofreu, durante a construção, uma
série de adaptações para acolher outras linguagens, coleções museológicas e
espetáculos artísticos. Inaugurado em 1982 sem que o edifício estivesse concluído,
ao longo dos anos teve seus espaços ocupados de forma inadequada e
improvisada; além disso, o orçamento municipal não atendia às demandas de
manutenção de um prédio que possui 46.500m² de área construída e é circundado
por 13.000m² de jardins.

Após anos sem investimentos em infra-estrutura, o edifício apresentava uma série de
problemas crônicos: o público convivia com baldes espalhados pela biblioteca, medida
inócua para tentar conter os estragos causados por goteiras caprichosas que surgiam,
a cada chuva, em locais diferentes. O prédio encontrava-se mal cuidado, sujo e eram
constantes as reclamações sobre as condições de uso dos banheiros.

Diante desse quadro, e constatada a existência de um público cativo que, a despeito
de tudo, mantinha-se freqüentando o CCSP, fez-se uma opção pela recuperação do
edifício, arregimentando recursos para obras de segurança e manutenção e para a
aquisição de equipamentos que se encontravam quebrados ou obsoletos.

Infelizmente os problemas não se resumiam às instalações físicas. As atividades eram
executadas de maneira improvisada por total falta de condições de trabalho, iclusive
materiais básicos de escritório. Com uma estrutura administrativa inadequada e um
organograma que não corresponde à realidade, o CCSP possui 354 funcionários da
administração direta, 80 indiretos, de empresas contratadas e ainda 324 servidores
de outras unidades da Prefeitura que prestam serviços especiais de “convocação”
nos finais de semana. A grande maioria dos funcionários não é especializada na área
artística e cultural e são inúmeros os casos de desvio de função. Além disso, os
servidores comissionados representam cerca de 50% do quadro de pessoal.

Somava-se a todos esses problemas, um acentuado desequilíbrio entre duas
linhas de atuação: a programação artística e a preservação do acervo.

Compõem o acervo do CCSP a Pinacoteca Municipal, a Discoteca Oneyda
Alvarenga – que abriga importantes coleções, entre elas a da Missão de Pesquisas
Folclóricas –,o Arquivo Multimeios, além da Biblioteca Sérgio Milliet, Biblioteca de
Arte Alfredo Volpi, Biblioteca Braille e Gibiteca Henfil. Essas coleções, de
significativa importância histórica e cultural, estão espalhadas pelas áreas, cada
uma em um estágio diferente no processo de preservação e divulgação. As
iniciativas de identificação, descrição, catalogação e conservação do acervo nos
últimos 20 anos foram bastante tímidas, tanto pela escassez de recursos e ausência
de especialistas na área, como pela priorização da programação artística.
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Essa programação era concebida, separadamente, em cada Divisão (Artes
Plásticas, Artes Cênicas e Música, Cinema, etc.). Cada área programava seus
eventos sem que as demais tomassem conhecimento das propostas. Não houve
um planejamento global que efetivamente integrasse o trabalho das áreas, nem
que promovesse a otimização do uso dos espaços do CCSP.

Diante de tantos e tão diversos problemas, impunha-se um desafio a ser
enfrentado em pouco menos de quatro anos: a reconstrução do Centro Cultural
São Paulo, devolvendo-o à população reformulado, bem administrado, com seus
jardins, coleções e obras de arte melhor conservados, em condições de cumprir
com sua vocação de ser um centro de formação cultural, além de preservar,
divulgar e estimular a expressão artística na cidade de São Paulo.

O plano de metas da gestão

A partir do diagnóstico inicial, constatou-se que o Centro Cultural São Paulo
dispunha de condições de um desempenho muito superior ao que vinha
apresentando. Os principais obstáculos, nesse caso, eram a escassez de recursos
financeiros e a existência de vocações - ser ao mesmo tempo, e em grandes
dimensões, centro de espetáculos, museu multidisciplinar, biblioteca e centro de
pesquisas - que não receberam investimentos equilibrados.

Para transpor esses obstáculos definiram-se estratégias de divisão de
competências entre poder público e parceiros para captação de recursos, com a
reativação da Associação Amigos do CCSP e a busca de patrocínios na iniciativa
privada, principalmente, por meio de incentivos fiscais nos âmbitos federal (Lei
Rouanet) e municipal (Lei Mendonça).

As diretrizes e objetivos foram definidos em cinco grandes áreas de intervenção:

Reforma, adequação de espaços e conclusão do edifício, cumprindo as
normas de segurança e acessibilidade.

Preservação e divulgação do acervo.

Aprimoramento administrativo e melhoria do atendimento ao público.

Desenvolvimento de uma programação cultural multidisciplinar com
ênfase em algumas linguagens (dança, artes visuais, teatro infanto-
juvenil, cinema), em que a ação do CCSP estimulasse novos talentos,
promovendo, por meio de uma ação educativa, a formação do público.

Atualização e modernização das bibliotecas, adquirindo novos livros e
estabelecendo uma metodologia de catalogação que assegure sua autonomia.

Se em 2001 o foco foi o diagnóstico da situação, em 2002 foram dados os
primeiros passos na reorganização interna da instituição e na elaboração de
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projetos. Em 2003 houve um grande avanço na implantação e execução de novas
ações a serem consolidadas em 2004. Neste ano todo o esforço foi concentrado na
conclusão das obras em andamento, além de criar condições para que projetos de
inegável interesse para a instituição venham a ser concluídos nas próximas gestões.

Realizações

Administração dos recursos financeiros

Em 2001, iniciou-se a gestão com 15% do orçamento comprometidos com
dívidas do ano anterior. Com o objetivo de reduzir custos e evitar desperdícios,
depois de pagas essas dívidas procedeu-se imediatamente à revisão de todos os
contratos de prestação de serviços. Sem que tais medidas prejudicassem a
qualidade do trabalho, houve uma diminuição de 10% no preço do contrato de
serviços de vigilância (com aumento do número de funcionários) e de 40% nos
serviços de sonorização das salas de espetáculo.

Além da redução nos valores dos contratos, insistiu-se no cumprimento rigoroso
da prestação dos serviços, principalmente no que se refere à limpeza e à
segurança do edifício.

O orçamento do CCSP, nos últimos quatro anos, obteve um crescimento
considerável, o que permitiu um aumento substancial dos recursos destinados
para obras e programação, como pode ser observado no quadro abaixo.

Evolução do orçamento

Previsto Realizado % Previsto Realizado % Previsto Realizado

Obras 132.000      100.000        75,8% 476.000      424.000       89,1% 1.400.000      1.100.000    

Programação 200.000      170.000        85,0% 354.000      350.000       98,9% 1.600.000      1.100.000    

Material de consumo e permanente 227.000      200.000        88,1% 296.000      280.000       94,6% 1.100.000      900.000       

Contratos 2.170.000   1.800.000     82,9% 2.275.000   2.063.000    90,7% 2.366.000      2.000.000    

Despesa exercício anterior 430.000      430.000        100,0%

Total 3.159.000     2.700.000      85,5% 3.401.000     3.117.000      91,6% 6.466.000        5.100.000      

      Os recursos previstos foram congelados pela Secretaria de Finanças em 35,5%.

Orçamento
2001 2002 2003

1)

Previsto Realizado %

1.900.000    430.000        22,6%

2.320.000    1.270.000     54,7%

1.796.000    470.000        26,2%

2.519.000    2.200.000     87,3%

8.535.000      4.370.000       51,2%

2004

1)

(**)

(**)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*) Houve remanejamento de recursos nas dotações
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Evolução dos recursos de patrocíno ao longo dos anos

2001 2001 2001 2001 2001 (R$)(R$)(R$)(R$)(R$) 2002 2002 2002 2002 2002 (R$)(R$)(R$)(R$)(R$) 2003 2003 2003 2003 2003 (R$)(R$)(R$)(R$)(R$) 2004 2004 2004 2004 2004 (R$)(R$)(R$)(R$)(R$)

93.000 200.000 1.270.000 1.050.000 (*)

(*) valor estimado, até novembro.

Assim como o orçamento, os recursos obtidos com patrocínio aumentaram
consideravelmente ao longo da gestão e foram fundamentais para a execução de
projetos especiais, principalmente de preservação de acervo.

A execução de projetos patrocinados por outras instituições e empresas só foi possível
graças à Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo. Desestruturada desde o
final da administração passada, quando a então diretoria tentou extingui-la, a AACCSP
foi reativada logo no início desta gestão, em Assembléia Geral realizada em março
de 2001. Nessa ocasião, elegeram-se novos membros dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal e sua situação – jurídica e contábil – foi regularizada para torná-la apta a
captar recursos.

Após essa revitalização, foi viabilizada, por meio de decreto municipal de cessão
de área do edifício, a instalação de um restaurante no Jardim interno, de um
serviço de xerox na biblioteca e de uma livraria no Espaço Flávio Império. Essas
áreas, cedidas a AACCSP, são por ela administradas por meio de contratação dos
serviços, cuja receita é totalmente revertida em benefício de projetos do CCSP.

Obras e infraestrutura

Inaugurado sem que o edifício estivesse concluído, até hoje a situação do CCSP
encontra-se irregular junto à Prefeitura. O prédio não possui “Habite-se” e sua
ocupação irracional e, por vezes, improvisada, tornava ainda mais difícil a
manutenção das instalações.

Para superar tal situação, a primeira providência foi a contratação de serviços
especializados para elaboração de um levantamento arquitetônico do prédio - “As
built” - das instalações elétricas, de marcenaria e serralheria. Iniciou-se, também,
a readequação dos espaços.

Ao longo da administração foram feitas as seguintes intervenções:

Reabilitação gradual do prédio do CCSP com a devolução dos espaços
públicos aos visitantes, respeitando-se a vocação de cada área.

Redimensionamento da área da biblioteca, liberando sua
praça central.
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Novo lay-out da Biblioteca Volpi.

Instalação de guarda-volumes para usuários das bibliotecas.

Reforma da Discoteca Oneyda Alvarenga.

Novas instalações para o ateliê de Artes plásticas.

Instalação das bilheterias no Espaço Flávio Império, que voltou a ser
área de circulação e convívio para o público que chega para assistir
aos espetáculos.

Novo paisagismo dos 13 mil m² de jardins e reabertura dos jardins
superiores ao público.

Instalação de mesas para leitura e estudos fora do recinto das bibliotecas.

Criação da Sala de Debates, no Piso Caio Graco.

Tranferência da programação de vídeo da Sala Leon Hirszman (que foi
desativada) para a Sala Lima Barreto.

Reunião das equipes de trabalho em um único espaço, o que facilita a
comunicação e a integração dos setores.

Readequação do uso do porão, com a transferência de alguns setores para
o andar superior.

Aumento do espaço expositivo no Piso Caio Graco com a demolição de
dois blocos de sanitários e a transferência da diretoria para o Piso Verde,
onde estão as equipes de trabalho

Depois de restaurados, dois painéis – de Tarsila do Amaral e de Clóvis
Graciano – que ficavam no Piso Caio Graco também foram transferidos
para o Piso Verde

Reforma do Jardim de Esculturas após execução de obras de
impermeabilização.

Troca dos carpetes das salas de espetáculo.

Remoção da tinta preta que encobria os vidros que circundam a Sala
Adoniran Barbosa, permitindo a visibilidade externa do espetáculo, como
previsto no projeto original do edifíco.
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Obras de segurança e acessibilidade realizadas:

Instalação de grades de proteção (guarda-corpos) em todos os jardins.

Construção de quatro banheiros para deficientes físicos nos locais de
maior circulação.

Conclusão da saída de emergência do Piso 796 (porão) para a rua Vergueiro,
desativada desde a inauguração do prédio.

Impermeabilização das lajes, tratamento das vigas de concreto e reforma dos
telhados, imprescindível obra de estanqueidade que, finalmente, reduziu em 70% o
problema crônico de infiltração de águas pluviais sobre as bibliotecas.

Construção, em parceria com a ONG de Arquitetura e o Metrô, com o
patrocínio da Petrobras, do Jardim Eurico Prado Lopes – área arborizada com
rampa de acesso à estação Vergueiro do Metrô, prevista no projeto original
de construção do CCSP.

Reforma do poço de elevador que dá acesso à Biblioteca Braille, para
instalação de elevador para deficientes físicos, projeto patrocinado por
Atlas-Schindler.

Instalação de monta-cargas da cozinha, que fica no subsolo, para o restaurante.

Reforma do Espaço cênico Ademar Guerra com novas instalações elétricas,
novo sistema de ventilação e desbloqueio das saídas de emergência.

Recuperação das fachadas do edifício – tanto da rua Vergueiro como da
avenida 23 de Maio – com a substituição de cerca de 500 vidros duplos,
com filme protetor solar, que garantem isolamento termo-acústico.

Instalação de ar-condicionado na cabine de projeção da Sala Lima Barreto.
drenagem do “caixão perdido” e instalação de condutores de águas
pluviais no telhado.

Agenda de obras

Na mesma linha, foram iniciados estudos visando à realização futura das
seguintes obras e melhorias:

Conclusão da reforma do Espaço cênico Ademar Guerra.

Construção de Reserva Técnica unificada para conservação do acervo do
CCSP e instalação de um Laboratório de Restauro.

Reforma dos sanitários do CCSP, com substituição da tubulação de água e esgoto.
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Jardim Eurico Prado Lopes
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Substituição do piso de vidrotil do Piso Verde.

Substituição do piso de borracha das escadas metálicas.

Complementação da proteção termo-acústica da biblioteca.

Projeto arquitetônico para conclusão da extremidade sul do edifício.

Projeto de Eficiência Energética - elaborado pela Eletropaulo, em parceria
com a Ecoluz, prevê a reforma do sistema de instalações elétricas do CCSP
para economia de energia. O protótipo foi instalado, para testes, em dezembro
de 2004 sem custos para a Prefeitura.

Instalação de luminárias de mesa na biblioteca.

Substituição dos domos de acrílico do Espaço Flávio Império e da área anexa à
Sala Adoniran Barbosa, para melhorar a luminosidade e o conforto térmico.

Aprimoramento administrativo

Reorganização interna e racionalização do trabalho

Uma das primeiras providências para um arranjo do quadro de pessoal que
atendesse as demandas internas foi a centralização das tarefas administrativas,
antes realizadas em cada área, na Divisão de Administração. Assim, os grupos de
programação tornaram-se mais “enxutos” e coerentes com suas atribuições.

No início da gestão, as equipes de trabalho estavam dispersas pelo edifício, o que
contribuía para o seu isolamento e a falta de comunicação interna. Ao longo dos
quatro anos, todas as equipes foram paulatinamente reunidas em um único
espaço no Piso Verde, racionalizando o trabalho e  devolvendo dos espaços de
circulação ao público.

Nesta administração, as licitações, antes centralizadas na Secretaria Municipal da
Cultura, passaram a ser conduzidas pelo CCSP. Essa mudança na administração
trouxe, por um lado, maior agilidade nos contratos e, por outro, dificuldades
iniciais no gerenciamento desses processos. Os funcionários ainda não estavam
preparados para o volume de demandas e o nível de exigência de conhecimento
administrativo. Houve necessidade de redimensionamento da equipe e a
implantação do Grupo de Apoio Administrativo que centralizou todas as
atividades de contratos, compras e licitações. Com isso, rapidamente,
estabeleceu-se uma rotina eficiente, racionalizando tarefas.

Outra realização foi a criação, em 2002, do Núcleo de Ação Educativa. Com o
objetivo de atuar em programas de formação e extensão cultural, o Núcleo passou
a coordenar as oficinas e o serviço de monitoria, atividades antes desenvolvidas
pela áreas de Artes Plásticas e Difusão Cultural, respectivamente.
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Outras medidas:

Instalação da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

Formação das brigadas de incêndio.

Aquisição de equipamentos de proteção individual.

Instalação de processos licitatórios por meio de pregões.

Início do processo de criação de uma associação de funcionários.

Projeto de autonomia administrativa

Assim que foi possível estabelecer um diagnóstico do CCSP, de seus problemas,
pontos de estrangulamento e demandas, ficou clara a necessidade de reformulação
da estrutura da instituição para lhe garantir autonomia administrativa, financeira e
também estabilidade política. Por essa razão, em 2002, iniciaram-se estudos para a
apresentação de projeto de lei transformando o CCSP em estrutura autárquica ou
fundacional. Em 2003, com a minuta de projeto de lei elaborada, a proposta foi
enviada para apreciação de instâncias superiores, mas, infelizmente, por motivos
políticos, não se concretizou.

Eis, resumidamente, o que pôde ser observado em relação à situação atual do
CCSP e a proposta apresentada para sua autonomia administrativa:

Hoje, o Centro Cultural São Paulo tem uma estrutura bastante diversa da
concebida em lei. O organograma oficial não corresponde à realidade, e o que
vigora, informalmente, também já não é mais adequado. Nota-se, do ponto de
vista externo, o distanciamento da instituição de seus usuários e dos artistas.
Internamente, cada área de atuação vem se departamentalizando, o que dificulta
a integração, a racionalização dos meios, o trabalho conjunto e o fluxo de
informações entre elas. Além disso, a estrutura atual centraliza na figura do
diretor geral todas as decisões e ações, ocupando-o com questões que poderiam
ser delegadas aos demais diretores e chefes de equipe.

No projeto elaborado, é proposta a criação de dois conselhos – o Deliberativo e Fiscal e
o Consultivo – que seriam os norteadores da política cultural a ser adotada, a partir da
interlocução com a sociedade. Compostos de representantes de diversos segmentos da
comunidade artística, representantes de funcionários, além do Secretário da Cultura e
do diretor do CCSP, esses conselhos tornanariam possíveis gestões democráticas,
criteriosas no desenvolvimento de seu plano de trabalho e na administração dos
recursos, independentemente da diretriz política e partidária do momento.

Atualmente cada área programa seus eventos sem que as demais tomem
conhecimento. Não há planejamento global que efetivamente integre o trabalho, nem
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que otimize o uso dos espaços. Para reunir todas as áreas artísticas numa só equipe,
propõe-se um Departamento de Programação e Comunicação que trabalharia numa
perspectiva multidisciplinar, programando, produzindo e divulgando em conjunto, com
parâmetros e diretrizes estabelecidos a partir de uma política cultural concebida pela
diretoria e avalizada pelos conselhos deliberativo e consultivo.

O mesmo princípio de integração norteou a proposta de criação do Departamento de
Acervo e Pesquisa. Hoje, as coleções estão espalhadas pelas áreas, cada uma delas
em um estágio diferente no processo de preservação e divulgação. Além de reuni-los
em uma Reserva Técnica unificada, esse Departamento estabeleceria uma política de
preservação, com normas e procedimentos comuns, e faria a convergência dos
sistemas de catalogação, facilitando o intercâmbio de informações e a obtenção de
recursos financeiros para sua recuperação, manutenção e promoção. Com o
orçamento atual, dificilmente o CCSP poderia investir na área, e depende, sempre, do
patrocíno de alguma empresa ou instituição cultural.

As bibliotecas do CCSP, que têm uma diversidade de coleções e um número elevado de
freqüentadores, comporiam um outro departamento previsto na estrutura autônoma. O
atendimento ao público, o controle e processamento técnico das obras diferenciam
essa atividade das desenvolvidas pelo Departamento de Acervo e Pesquisa.

Existe um nítido desequilíbrio entre a área de programação artística – contemplada na
estrutura – e a área de acervo cultural, que ao longo dos anos esteve relegada a
segundo plano. A estrutura proposta equilibra essas duas vertentes.

No modelo sugerido, o Departamento de Administração, com suas funções
centralizadas, atuaria fornecendo serviços, equipamentos, materiais e gerindo os
recursos financeiros necessários ao desenvolvimento da programação, além de
unificar e racionalizar a área administrativa. Ao Departamento de Administração
ficariam subordinadas duas atividades – Arquitetura e Informática – que, por
não constarem do organograma oficial, são desenvolvidas por núcleos de
trabalho subordinados diretamente ao gabinete do diretor.

Cargos e funções

No CCSP, o quadro de pessoal é bastante peculiar, sendo os desvios de função a
regra, não a exceção. Os cargos foram criados em 1982 para atender à necessidade
de funções específicas da área cultural que não eram encontradas em outras
unidades da Prefeitura. Com a intenção de suprir essa deficiência, o quadro de
atividades artísticas foi formado com cargos em comissão. Contrariando o que prevê
a Constituição, eles representam hoje quase a metade do número de funcionários,
sendo apenas uma parte de direção, chefia e assessoramento. O quadro de pessoal
do CCSP tornou-se, pois, anômalo e é urgente a sua regularização.

Essa quantidade de cargos em comissão também fez do CCSP um provedor do
Gabinete da Secretaria de Cultura que, por ter um quadro em defasagem,
trabalha com cargos emprestados. No momento, 98 cargos pertencentes ao
CCSP encontram-se fora da unidade.
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Com a reformulação proposta, reduz-se o número de funcionários e de cargos em
comissão, restringindo-os às funções de confiança. O corte dos comissionados é
de cerca de 70% no número atual. A fim de impedir, com essa extinção, a
paralisação de atividades na Secretaria, o projeto prevê a transferência desses
cargos emprestados para o quadro de pessoal da SMC, com os devidos ajustes.

Organograma proposto

DiretoriaDiretoriaDiretoriaDiretoriaDiretoria

Conselho DeliberativoConselho Consultivo

Assistência jurídica

Recursos humanos

Apoio operacional

Finanças

Infra-estrutura

Informática

Assessoria Técnica

Departamento
de Programação
e Comunicação

Departamento de
Administração

Programação

Ação educativa

Divulgação

Produção e apoio

Departamento
de Acervo
e Pesquisa
Documentação e
conservação

Informação e
documentação
artística

Discoteca

Pinacoteca

Departamento
de Bibliotecas

Processamento
técnico

Bibliotecas

Gibiteca

Braille
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Serviços e atendimento ao público

Para melhorar o atendimento ao público foi criada a Central de Informações, que
reúne e oferece dados atualizados da programação e serviços do CCSP, além de
receber reclamações, críticas e sugestões dos usuários.

Também com o objetivo de aprimorar esse atendimento, os serviços de
“convocação” – tarefas especiais executadas fora do expediente normal de
trabalho por cerca de 558 funcionários, do próprio CCSP e de outras Secretarias –
foram reestruturados, com a adoção de critérios unificados e implantação de
equipes fixas que trabalham segundo cronograma preestabelecido. Dessa forma
tornou-se mais fácil detectar problemas no atendimento e avaliar o desempenho
de cada convocado.

Providência simples, mas eficaz, foi a instalação de mesas fora do recinto das
bibliotecas, possibilitando que os usuários estudem com seu próprio material e em
horários alternativos. A circulação de pessoas nas áreas de estudos, nos jardins, no
restaurante e na livraria aumentou sensivelmente. O espaço tornou-se mais
acolhedor com a recente aquisição de bancos de jardim.

Destacamos, ainda, outras ações:

Instalação de totens para sinalização e informação ao público.

Instalação de cordões separadores nas bilheterias para organização das filas.

Especial cuidado com a limpeza e a manutenção, principalmente
dos sanitários.

Implantação, nas áreas de maior circulação, de lixeiras para coleta seletiva,
em caráter experimental.

Informatização da venda de ingressos.

Comunicação externa

Em 2001, iniciou-se a reformulação dos impressos de divulgação do CCSP.
Foi criada a publicação mensal Tudo no Centro, em formato de bolso, com informações
detalhadas da programação. Com tiragem de 6 mil exemplares, essa agenda é
distribuída gratuitamente ao público. Em 2004 editou-se o fôlder institucional do Centro
Cultural, publicação distribuída a instituições culturais, educacionais e visitantes em
geral, contendo informações básicas sobre o acervo, os serviços e as atividades.

O site do CCSP – que desde sua criação, em 1997, sempre foi muito visitado –
passou por reformulações em seu formato e conteúdo. Com a conquista de
domínio próprio, a partir de 2002, o acesso foi facilitado e o número de visitantes
aumentou sensivelmente.
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(*)

O site também conta com uma biblioteca virtual que atualmente possui 8 livros
disponíveis para download. Tratam-se de pesquisas já publicadas, cujas edições
estavam esgotadas, e também de novos trabalhos e conjuntos documentais
produzidos pelo IDART.

Prova da eficácia dessa medida é o crescimento de visitantes às páginas
dedicadas às pesquisas, que colaboraram para o resultado de 2004:

Em 2003, foi realizada uma pesquisa de público que traçou um perfil detalhado do
freqüentador do CCSP, de suas expectativas e opiniões. Realizada por um
instituto independente, essa pesquisa foi uma importante ferramenta para o
aprimoramento da programação e dos serviços oferecidos.

Os dados recolhidos apontam que 56% dos visitantes são jovens com até 25
anos, a maioria estudante, de classe média, residente principalmente na Zona Sul
da cidade. Sobre esses usuários também é possível afirmar que constituem um
público fiel – 48% dos entrevistados freqüentam o CCSP há mais de 3 anos, mais
de 50% vêm ao local pelo menos uma vez na semana e o setor mais procurado
são as bibliotecas. Em termos gerais, 75% do público afirmam estar satisfeitos
com o CCSP e 42% dizem perceber melhorias durante esta gestão, mencionando,
principalmente, o cuidado com a manutenção do prédio, a oferta de novos livros
nas bibliotecas e a modernização dos equipamentos eletrônicos e de informática à
disposição do público.

Comparativo de acessos
ao site do CCSP - 2001/2004

2001 2002 2003 2004 Variação % 01-04

119.508 162.130 464.694 851.065                612%

(*)  até novembro de 2004
2001 2002 2003 2004

851.065

464.694

162.130
119.508

Média diária
de público

Mês 2001 2002 2003 2004
Janeiro 900 816 1.350 760
Fevereiro 1.072 806 1.510 1.222
Março 1.328 1.290 1.643 2.113
Abril 1.271 1.224 1.533 2.215
Maio 1.594 1.736 2.177 2.512
Junho 1.762 1.468 1.837 2.184
Julho 2.184 1.378 1.622 2.380
Agosto 1.563 1.621 2.429 2.464
Setembro 1.360 1.577 2.616 2.332
Outubro 1.415 1.824 2.262 2.111
Novembro 1.352 1.993 1.821 2.117
Dezembro 1.349 1.213 2.009       ---
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Em funcionamento desde agosto de 2004, a Web Radio do CCSP foi criada a
partir de parcerias internas e externas à Prefeitura. A equipe do Governo
Eletrônico assegurou o uso do sistema operacional Linux (software gratuito) e
para utilizar uma conexão que sustentasse uma quantidade razoável de ouvintes
conectados ao mesmo tempo, fez-se um acordo com o Departamento de Cinema,
Rádio e Televisão da ECA-USP (Escola de Comunicações e Artes da Universidade
de São Paulo), que fornece seu servidor para as transmissões.

Com uma rádio na internet, a intenção é expandir as atividades de difusão
cultural, alcançando inclusive um público que habitualmente não freqüenta o
Centro Cultural.

Voltada para a produção musical nacional, sua programação explora, entre outras
fontes, o acervo da Discoteca Oneyda Alvarenga, apresenta seleções musicais,
séries gravadas e inicia as transmissões ao vivo dos shows que acontecem no CCSP.

Outras realizações:

Implantação de um sistema único de mala direta, atualizando e reunindo
as informações que existiam em áreas isoladas.

A partir de 2003, foi instituído o “fale conosco”, canal de comunicação
por e-mail à disposição do público no site do CCSP. Também foi criado
um endereço eletrônico que recebe as solicitações de cessão de espaço
para atividades ou espetáculos.

A Biblioteca Circulante foi informatizada e o catálogo eletrônico de
livros pode ser consultado nos terminais existentes na Biblioteca ou no
site do CCSP.

Aquisição de equipamentos

Houve, nos últimos dois anos, um grande investimento na compra de
equipamentos, em especial para as áreas de produção gráfica e de audiovisual.
Em 2000, foram gastos R$ 68 mil na aquisição de material permanente. Em
2004, esse número chegou a R$ 470 mil.

Para a Gráfica do Centro Cultural foram adquiridos uma moderna impressora, uma
dobradeira e um plotter. Além disso, a Gráfica Municipal cedeu máquinas e
equipamentos que já não usava para que fossem instalados no CCSP, possibilitando
a criação de uma Folhetaria e a oferta de oficinas para o gráfico amador.

Além de importantes doações recebidas da Gradiente, que permitiram a
modernização dos equipamentos eletrônicos das bibliotecas e dos utilizados em
palestras, oficinas, apresentações, etc., a Sala Lima Barreto contará, a partir de
dezembro de 2004, com novo e moderno sistema de som digital, adquirido pela
Cinemark com recursos do programa Projeta Brasil.
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Nesta gestão houve um avanço expressivo no uso de redes – interna e externa – de
informática, seja como ferramenta para o trabalho técnico e administrativo, seja
como recurso à disposição do usuário. Hoje, todas as equipes estão integradas à
rede, o que racionalizou o trabalho e abreviou prazos. Com a progressiva
independência em relação à PRODAM, que centralizava a aquisição e o
fornecimento de equipamentos e softwares, foi possível a troca das máquinas por
outras mais modernas, e a ampliação da rede de 40 para 110 computadores.
Compraram-se, também, impressoras a laser, um datashow, equipamentos para
instalação da Web Radio e de um estúdio de captação e processamento de áudio
digital, para gravação de depoimentos e entrevistas.

A Biblioteca Braille também se modernizou e teve, para isso, dois importantes
parceiros em seus projetos. Da IBM recebeu uma impressora Braille – que veio se
juntar a outra adquirida pelo CCSP –, computadores e programas especiais de
informática para deficientes visuais que possibilitam o acesso à internet. Por
intermédio da Fundação Djalma Guimarães, obteve ainda equipamentos necessários
para a produção de livros falados, em sistema digital.

A relação dos equipamentos adquiridos nesta gestão encontra-se no Anexo
Patrocinadores e Apoiadores.

Valorização da pesquisa e do acervo cultural

O Plano de Integração do Acervo do CCSP, desenvolvido desde 2001,
proporcionou a implantação da primeira etapa de um banco de dados que
atenderá as necessidades de descrição documental dos arquivos e coleções que o
CCSP abriga.

As diversas bases de dados utilizadas foram gradativamente transferidas e
reunidas. As informações do Arquivo Multimeios e da Discoteca Oneyda
Alvarenga já estão nesse banco e a Pinacoteca Municipal, por sua especificidade,
desenvolveu um sistema próprio. Todas as bases estarão disponíveis para
consulta do público no site do CCSP.

Para normalizar os procedimentos de organização, descrição documental e
preservação das coleções, também foi formado um grupo de trabalho que
integrou técnicos dos diversos núcleos, estruturando um vocabulário controlado e
a troca de informações entre os responsáveis pelas áreas.

O projeto produziu um instrumento de pesquisa para auxiliar a consulta do
pesquisador, o Guia do Acervo do CCSP, que contém informações gerais a respeito
da composição destes arquivos e coleções. Foram ainda sistematizados e
divulgados os regulamentos de consulta ao acervo.

As bibliotecas do CCSP utilizavam, até 2003, o programa Dobis-Libis, que
integrava toda a rede municipal de bibliotecas. Por determinação da PRODAM, o
cátalogo geral de livros deixou de utilizar esse programa e as informações foram
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transportadas para o sistema Alexandria, em versão própria para bibliotecas. Uma
importante e decisiva conquista desta gestão foi a autonomia das bibliotecas do
CCSP, tanto para adquirir livros e publicações, quanto para catalogá-los. Para
isso, foi montada uma equipe de técnicos especializados, que já catalogou 2524
títulos dentre os 6681 obtidos por compra ou doação.

Discoteca Oneyda Alvarenga

A Discoteca Oneyda Alvarenga, originalmente Discoteca Pública Municipal, foi
criada em 1935 por Mário de Andrade e dirigida pela musicóloga, folclorista e poeta
Oneyda Alvarenga. Conta com importante coleção de partituras, discos e fitas,
além de um acervo histórico composto pelas coleções da Missão de Pesquisas
Folclóricas, Sociedade de Etnografia e Folclore e Discoteca Pública Municipal.

A coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas é formada por documentos, peças e
registros sonoros recolhidos no Norte e Nordeste do País em 1938, em projeto
idealizado por Mário de Andrade.

Desde a transferência da Discoteca Oneyda Alvarenga para o CCSP, em 1982,
vêm sendo desenvolvidos projetos de preservação do acervo com o apoio de
importantes organismos públicos e instituições culturais, como Vitae – Apoio à
Cultura, Educação e Promoção Social–, IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional do Ministério da Cultura –, IEB – Instituto de Estudos
Brasileiros da Universidade de São Paulo –, Petrobras, etc.

Hoje, a coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas encontra-se restaurada,
acondicionada, catalogada e com seus registros sonoros digitalizados e
duplicados. Além disso, esse acervo está em processo de tombamento pelo
IPHAN, conferindo-lhe garantia de preservação e maior visibilidade.

Projetos desenvolvidos

Higienização, duplicação e digitalização dos registros sonoros da coleção Missão
de Pesquisas Folclóricas
Projeto apoiado por Vitae para o tratamento definitivo das matrizes sonoras do
acervo – concluído em 2002.

Preservação e informatização do acervo da Discoteca Oneyda Alvarenga
Com o objetivo de preservar mais de um século da produção musical popular e erudita
do país, as coleções de discos 78rpm e partituras brasileiras da Discoteca foram
digitalizadas e catalogadas em um banco de dados, que poderá ser acessado pela
internet. No total, são mais de 30 mil fonogramas (cerca de 15 mil discos) e12 mil
partituras. O projeto, selecionado em concurso público nacional e contemplado pela Lei
de Incentivo à Cultura, recebeu patrocínio da Petrobras. O espaço da Discoteca,
readaptado, ganhou um outro mobiliário, novos equipamentos de som e cinco cabines
acústicas para audição e pesquisa de registros sonoros, uma delas adaptada para
portadores de deficiência física. Este projeto foi concluído em setembro de 2004.
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Novas instalações
da Discoteca
Oneyda Alvarenga
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Música contemporânea brasileira
Ora em andamento, o projeto prevê a criação de um selo fonográfico e de uma linha
editorial de partituras para divulgar, no país e no exterior, a obra de cinco
importantes e reconhecidos compositores brasileiros contemporâneos: Gilberto
Mendes, Almeida Prado, Edino Krieger, Rodolfo Coelho de Souza e Edmundo Villani-
Côrtes. Além disso, serão realizados concertos com estes compositores, e seus
mais expressivos intérpretes - o concerto inaugural será realizado em dezembro de
2004 - e a edição de um catálogo completo, que fará um levantamento de todas as
suas obras. A partir desse volume, será feita uma seleção de vinte partituras de
cada autor, que passarão a integrar a coleção da Discoteca. O objetivo é criar um
acervo de música contemporânea para a Discoteca. Em 2004, esse projeto foi
contemplado em concurso e recebeu patrocínio da Petrobras.

Espaço expositivo permanente da Missão de Pesquisas Folclóricas
Patrocinado pela Caixa Econômica Federal, o espaço expositivo permanente
destinado à Missão de Pesquisas Folclóricas será aberto em dezembro de 2004,
com uma mostra que buscará apresentar, a partir de documentos e objetos, a
história, a metodologia e o trabalho do grupo de pesquisadores que constituíram
essa coleção. Localizado no piso térreo, o ambiente expositivo foi planejado para
garantir, além da integridade do acervo, a montagem de diversas mostras.
Pretende-se que essa exposição seja apenas o primeiro módulo de uma série, que
abrangerá toda a coleção. Dessa forma, o público poderá conhecer as
manifestações de origem popular que foram recolhidas pela Missão.

Pinacoteca Municipal

Criada em 1961, e transferida para o CCSP em 1982, a Pinacoteca Municipal
surgiu com o propósito de reunir o acervo formado durante décadas na Prefeitura
de São Paulo. Composta de cerca de 2500 obras, principalmente de arte
moderna, essa coleção foi objeto, desde o início desta gestão, de inúmeras
intervenções no sentido de catalogá-la, preservá-la e torná-la visível.

Projetos desenvolvidos

Re-catalogação e Informatização do acervo da Pinacoteca Municipal
Minucioso trabalho de re-catalogação e informatização das obras da Pinacoteca
Municipal, que resultou na formação de um banco de dados digital que atende às
especificidades desse acervo. Diferentemente de outras coleções, a da Pinacoteca
Municipal possui obras espalhadas por diversas unidades da Prefeitura de São
Paulo - Secretarias, Bibliotecas e outros departamentos. A re-catalogação e
digitalização do acervo foram patrocinadas por Vitae.

Ampliação do mobiliário da Reserva Técnica e Restauro de obras em
estado emergencial
Entre 2001 e 2004, 108 obras da Pinacoteca Municipal, entre gravuras, telas,
painéis e esculturas, foram restauradas. Entre elas está a tela Vila de Ipojuca, de
Frans Post, que foi recuperada no início de 2004 por Eneida Parreiras, especialista
em obras do pintor. As obras que estavam fora do Centro Cultural São Paulo
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Espaço expositivo
permanente da Missão
de Pesquisas Folclóricas

Restauro do Painel Procissão do Santíssimo de Tarsila do Amaral
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foram transportadas à sua Reserva Técnica para limpeza e/ou acompanhamento
dos restauros, que contaram com o apoio financeiro de Vitae, da Pinacoteca do
Estado e da Secretaria Municipal da Cultura. O trabalho envolveu ainda o re-
acondicionamento do acervo na Reserva Técnica, substituição de arquivos e
mapotecas, instalação de equipamentos para controle de umidade e temperatura e
acondicionamento das obras em papel em pastas apropriadas.

Gabinete de Papel da Pinacoteca Municipal
Com o apoio financeiro de Vitae, projeto de Carlos Motta e o apoio material da
Marcenaria Sant’Ana, a Pinacoteca Municipal construiu um espaço permanente para
exposição de sua coleção de arte em papel, que representa 76% do acervo. A
inexistência de um local destinado a abrigar as obras da Pinacoteca dificultava as
mostras de longa duração, o que fez com que essa coleção permanecesse
praticamente desconhecida. Localizada no Piso Caio Graco, onde já acontecem as
mostras do Programa Anual de Exposições do CCSP, a nova área expositiva,
inaugurada em novembro de 2004, conta com mapotecas, vitrinas e mesas para
consulta. No espaço expositivo de 120m² está prevista a exibição de
aproximadamente 120 obras, a serem substituídas periodicamente.

Política de aquisição e incorporação de obras doadas à Pinacoteca
O acervo da Pinacoteca Municipal vem-se ampliando com a incorporação de obras
contemporâneas. Nos últimos 4 anos, a Pinacoteca recebeu 217 novos trabalhos.
Com a instituição do Prêmio Aquisição em 2002, obras de alguns dos artistas que
participaram do Programa Anual de Exposições do CCSP, selecionadas por um júri
de críticos de arte, foram adquiridas.

Os próprios artistas – Leda Catunda, Paulo Pasta, Rodrigo Andrade, Amílcar de
Castro, Dudi Maia Rosa, entre outros de igual importância – também doaram
alguns de seus trabalhos. Por meio dessas iniciativas iniciou-se uma política de
renovação sistemática e crescimento do acervo.

Arquivo Multimeios – IDART

Como resultado do trabalho da Divisão de Pesquisas o acervo do Arquivo é
especializado em arte brasileira contemporânea, principalmente aquela produzida
ou veiculada na cidade de São Paulo.

Além de documentos em papel, sua coleção se caracteriza pela presença de outros
suportes como vídeos, filmes, cartazes, recortes, registros fotográficos e sonoros,
totalizando cerca de 900 mil documentos. Muitos desses registros são exemplares
únicos, produzidos pela Divisão de Pesquisas ao longo dos últimos 29 anos.

A coleção está em constante crescimento. Com isso, além de seu valor intrínseco,
cada nova peça inserida no acervo incrementa o conjunto.

Instituiu-se, também, o projeto Memória CCSP, que registra e preserva a memória
dos eventos produzidos pela instituição.
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Nesta administração, adotou-se uma política de incorporação de arquivos
particulares. As ações de preservação e valorização do acervo do Multimeios,
foram direcionadas para esses arquivos incorporados:

Recuperação do arquivo de negativos de Fredi Kleemann
A coleção de negativos do fotógrafo Fredi Kleemann registra parte significativa da
história do teatro paulistano nas décadas de 1940 e 1950. Nela estão
documentados espetáculos do Teatro Brasileiro de Comédia – TBC, do Teatro
Cacilda Becker, além de diversas companhias. A coleção foi adquirida em 1976 e,
desde então, está incorporada ao Arquivo Multimeios. O projeto, apoiado por
Vitae, contemplava a higienização e o acondicionamento de cerca de 18 mil
negativos, entre os quais 8 mil ainda não identificados.

Catalogação, Informatização e Acondicionamento das coleções Teatro Popular
União e Olho Vivo e Teatro de Arena
O CCSP recebeu em doação o arquivo do Teatro Popular União e Olho Vivo que
está completando 30 anos e abrange a história do grupo e do teatro em São Paulo
nas últimas três décadas.

O conjunto, que se junta a outros já existentes no Centro Cultural, dentre eles, os
arquivos do Teatro de Arena, do TBC, retrata de forma única a memória do teatro
em São Paulo. Trata-se de um volume expressivo composto de diversos suportes:
sonoros (fitas cassetes e ¼ de polegada), vídeos (VHS, U-matic), negativos,
diapositivos, ampliações, etc. Há uma grande quantidade de depoimentos (de
atores, diretores e dramaturgos) que foram transcritos, programas, cartazes,
croquis, textos impressos, microfilmes e manuscritos, equivalente a 40% dos
documentos catalogados no Arquivo Multimeios.

A identificação, catalogação e informatização desse material representam, além de sua
preservação, o estímulo à pesquisa. Este projeto obteve apoio financeiro de Vitae.

Organização e Informatização do Arquivo Walter George Dürst
Com o objetivo de ampliar as coleções do Arquivo Multimeios no campo do
audiovisual, o Centro Cultural São Paulo recebeu a doação dos documentos que
constituem a memória profissional desse importante criador de rádio, televisão e
cinema, um dos primeiros e mais destacados profissionais de seu tempo. O
conjunto compõe-se de capítulos de radionovelas e de telenovelas, de roteiros de
filmes e de peças teatrais, escritas por Walter George Dürst. Com o apoio de
Vitae, os documentos desse arquivo foram organizados, higienizados, descritos,
acondicionados e informatizados.

Pesquisas

A Divisão de Pesquisas do CCSP, criada em 1982, tem sua origem no Centro de
Pesquisas de Arte Contemporânea do IDART – Departamento de Informação e
Documentação Artísticas, implantado em 1975 na Secretaria Municipal de
Cultura. Mantém os mesmos objetivos de preservação da memória e reflexão.
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Nesta gestão, as atividades da Divisão de Pesquisas, além da coleta sistemática
de dados, concentraram-se em dois programas:

Atividades públicas de pesquisa e registro
A primeira atividade pública da Divisão de Pesquisas foi o Seminário Delineando
Nortes, em 2001, que pretendia traçar linhas de ação para a gestão que se
iniciava. A ele seguiram-se três ciclos de palestras:

Concebido em 2002, o programa Atividades públicas de pesquisa e registro
cumpre o principal objetivo do IDART que é o de coletar e registrar a produção
artística e cultural da cidade de São Paulo. Depois de gravados, os depoimentos,
palestras e seminários que constituem esse programa passam a integrar o
Arquivo Multimeios, ficando disponíveis para pesquisa.

Foram realizados 6 seminários, 6 ciclos de palestras, 16 debates, 16 palestras
isoladas, 3 cursos, 1 workshop além do programa de depoimentos públicos, com
29 registros. Foram gravados, entre outros, os depoimentos de Benedito Rui
Barbosa, Washington Olivetto, Lima Duarte, Vida Alves, dos integrantes de
grupos teatrais, de Aimar Labaki, Yolanda Amadei, Tadeu Jungle, Walter Silveira,
Cássia Navas, Ana Souto, Luis Carlos Moreira, Márcia de Barros e Ethel Leon.

Publicações e inserções virtuais
A publicação de pesquisas e ensaios constitui importante veículo de divulgação
das atividades do IDART. Nesta gestão, promoveu-se a reformulação gráfica e
editorial da Revista D´Art – publicação semestral do CCSP, que passou a ser
temática a cada número.

Foram publicadas:
Revista D´Art – Edição especial Seminário Delineando Nortes
Revista D´Art 9/10 – O Lugar da Cultura
Revista D´Art 11 – O Homem Comum
O número 12, dedicado ao tema Cultura e Mercado, encontra-se no prelo.

Coleção Dramaturgia – a dramaturgia paulista dos anos 1990 (peças de Aimar
Labaki, Samir Yazbek, Mário Bortolotto, Fernando Bonassi e Cláudia Schapira).

Importante recurso para a divulgação da produção do IDART tem sido a inserção de
pesquisas temáticas na Biblioteca Virtual criada no site do CCSP, com ênfase na
reedição de publicações esgotadas ou de circulação restrita.

Inserções virtuais:
Circo. Espetáculo de periferia
Teatro operário na cidade de São Paulo
O cartaz em São Paulo
Dante Ancona Lopes, curador do cinema de arte em São Paulo
O telejornalismo paulista nas décadas de 1950 e 60
TV paulista – Canal 5
A fase áurea da TV Record
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Além de suas atividades tradicionais, o IDART coordenou a realização do seminário
Royal Court de Dramaturgia (2002-2004). Desenvolvido em duas etapas, o projeto
envolveu vinte jovens escritores e destacou a apresentação de seis novos textos.
Nove desses autores formaram a Companhia dos Dramaturgos, que se estreou no
CCSP com a leitura de quatro textos.

As bibliotecas do CCSP

Além dos problemas já mencionados – ocupação inadequada de espaço, goteiras e
falta de equipamentos –, as bibliotecas mantinham acervo desatualizado e com
catalogação atrasada. Milhares de livros encontravam-se em depósito, aguardando
processamento. Contribuía para isso a política adotada, até então, pela Secretaria
Municipal da Cultura, que centralizava a compra e a catalogação de acervo. Os
critérios para aquisição não consideravam as particularidades de cada biblioteca e
os processos eram lentos.

Constatadas essas dificuldades, a primeira medida desta gestão foi valer-se de
uma lei municipal de 1993 que determina que as editoras doem, ao CCSP e à
Biblioteca Mário de Andrade, exemplares de cada título por elas editado. Esta lei
tinha caído em desuso e foi necessário sensibilizar politicamente as editoras para
que a doação de livros se concretizasse: até novembro de 2004 as bibliotecas do
Centro Cultural haviam recebido 3.011 volumes.

Em 2003, como experiência piloto para a Secretaria Municipal da Cultura, o CCSP
passou a comprar e catalogar seus próprios livros. Nos dois últimos anos foram
comprados 3.670 títulos e 7.246 exemplares, dos quais 80% já estão à
disposição do consulente. A agilização no processamento técnico diminuiu,
drasticamente, o tempo entre a compra e a chegada da obra à estante.

Como resultado dessas ações, houve um aumento substancial do público –
aproximadamente 290 mil consulentes em 2003 –, assinalando um crescimento
expressivo de 38% com relação ao ano anterior. Estes números provavelmente se
manterão em 2004, já que até o mês de novembro haviam recebido 271.463
visitantes. Hoje, as bibliotecas são responsáveis por cerca de 50% do público que
freqüenta o Centro Cultural São Paulo.

Programação cultural

Para se tornar competitiva, a programação cultural depende de investimentos
consideráveis, fora do horizonte do CCSP. Hoje, as instituições culturais proliferam
na cidade, e algumas delas dispõem de recursos públicos incentivados, com os
quais é difícil fazer frente. Nesse sentido, tornou-se indispensável eleger certas
áreas em que, com os modestos recursos financeiros disponíveis, fosse possível
desenhar uma programação diferenciada.
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Por outro lado, a Secretaria Municipal da Cultura desenvolveu nos últimos quatro
anos um programa amplo de estímulo ao teatro, com resultados reconhecidos pela
crítica e pela comunidade artística.

Para complementá-la, e considerando os programas regulares e consolidados na
agenda do CCSP, foram priorizadas as manifestações nos campos das artes
visuais, da dança, do teatro infanto-juvenil e do audiovisual. Tal investimento
pôde ser traduzido na criação de prêmios em artes visuais e em dança.

Artes visuais

Tradicional no circuito artístico da cidade, o Programa Anual de Exposições,
criado em 1989, foi ampliado e aprimorado. Com esse trabalho a instituição
recuperou o prestígio e a confiança de artistas, pesquisadores e críticos. Artistas
consagrados expuseram seus trabalhos durante as mostras do Programa e jovens
críticos dialogaram, em encontros e debates, com os selecionados. Essa
programação recebeu, em 2004, o Prêmio APCA de Política Cultural.

Com a instituição do Prêmio Aquisição do Programa Anual de Exposições, a cada
ano quatro obras de artistas selecionados são adquiridas e incorporadas ao acervo
da Pinacoteca Municipal.

Veja no Anexo Participantes do Programa Anual de Exposições, os artistas
selecionados, convidados e os contemplados pelo Prêmio Aquisição.

A inauguração de um espaço permanente para a Pinacoteca, em novembro de
2004, marca o início de uma nova agenda de Artes Visuais na instituição. Para abrir
esse espaço realizou-se a primeira exposição do Gabinete de Papel da Pinacoteca, a
primeira exibição da obra Vila de Ipojuca, de Frans Post, após o seu restauro, e uma
exposição de caricaturas originais de J. Carlos, pertencentes ao Acervo Municipal.

Vale destacar, ainda, outras importantes mostras:

20 artistas/20 anos: exposição em comemoração aos 20 anos do CCSP reunindo
artistas de renome que participaram do Programa Anual de Exposições ao longo dos
12 anos de sua existência. Um catálogo da exposição foi publicado.

Artistas mineiros: Cao Guimarães, Isaura Pena, Pedro Motta, Renato Madureira e
Ricardo Homem.

Arte Contemporânea no Acervo Municipal: exposição das obras de artistas
contemporâneos, que foram incorporadas, por meio dos Prêmios Aquisição ou
doações, à Pinacoteca Municipal.



33

Gabinete de Papel
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Dança

A dança sempre ocupou lugar de destaque na programação do CCSP. Programas
regulares, como Masculino na Dança, Feminino na Dança e Semanas de Dança
tornaram-se tradicionais na agenda cultural da cidade.

Com o objetivo de estimular a produção em dança contemporânea e incentivar o
surgimento de novos dançarinos e coreógrafos, a direção do CCSP convidou, em 2001,
artistas, pesquisadores e críticos de dança para discutir e propor novas atividades a
serem desenvolvidas. Desses encontros nasceu a idéia de dois concursos:

Braços e Pernas pela Cidade: Prêmio Estímulo em Dança
Seleção de projetos inéditos na área de criação coreográfica, de artistas solistas e
performers, entre profissionais de criação e interpretação. Os espetáculos
premiados foram apresentados no CCSP e os artistas, em contrapartida,
ofereceram oficinas gratuitas ao público.

A iniciativa obteve repercussão favorável da crítica que concedeu ao CCSP o
Prêmio APCA de Política Cultural 2003.

1ª edição: : : : : de 19 a 30 de novembro de 2003
Premiados: Ângela Nolf/Deborah Furquim, Cristian Duarte, Miriam Druwe/Renato
Jimenez, Sandro Borelli e Umberto da Silva.

Comissão julgadora: Cássia Navas, Christine Greiner, Lia Rodrigues, Marcos
Bragato e Renata Xavier.

Prêmios: R$ 20 mil para cada trabalho vencedor. Total da premiação: R$ 100 mil.

2ª Edição: : : : : de 23 de junho a 4 de julho de 2004
Premiados: João Andreazzi, Juliana Moraes, Lú Favoretto, Luiz Fernando
Bongiovanni e Mariana Muniz.

Comissão julgadora: Christine Greiner, Karla Dunder, Holly Cavrell, Marcos
Bragato e Renata Xavier

Prêmios: R$ 20 mil para cada trabalho vencedor. Total da premiação: R$ 100 mil.

Novos e Novíssimos Coreógrafos Intérpretes
Seleção de projetos inéditos de criação coreográfica para solos, duos ou trios, de artistas
que ainda não iniciaram carreira profissional, estudantes e praticantes de dança.

1ª edição: de 11 de agosto a 12 de setembro de 2004
Premiados: Alexandre Tripiciano, Ana Luiza Leão, Camila Rodríguez/Sílvia Gaspar,
Leandro Feigenblatt, Ricardo Neves e Wesley D’Alessandro.

Comissão julgadora: Iracity Cardoso, Marcos Bragato e Sônia Galvão.

Prêmios: R$ 6 mil para cada trabalho vencedor. Total: R$ 36 mil.
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Os concursos foram bem recebidos por artistas, críticos e pesquisadores e, em
razão da repercussão alcançada, deverão se consolidar como programação
permanente do CCSP.

Teatro

A programação de teatro adulto manteve-se diversificada. A seleção dos projetos
buscou estimular a produção contemporânea e incentivar novos talentos. Ao
mesmo tempo, ofereceu ao público espetáculos produzidos e encenados por
nomes consagrados, com carreiras consolidadas no cenário brasileiro. Entre eles,
destaca-se a II Mostra de Teatro Cemitério de Automóveis, realizada em 2002,
que apresentou 26 obras do repertório de Mário Bortolotto.

Destaques da programação:

Um quarto de Crime e castigo (2001)

Antiga (2001)

Cuando tú no estás, criação do Grupo Seres de Luz (2002)

Buritizal, o destino de Miguelão Capaégua, de Nereu Afonso da Silva (2002)

Jesus homem, de Plínio Marcos, direção de Marcelo Medeiros (2002)

A proposta, de Tchekov, direção de Rodolfo Garcia Vázquez. (2002)

Um porto para Elizabeth Bishop, de Martha Góes, direção de José Possi Neto (2002)

Crime e castigo, pelo Teatroendoscopia, orientação de Antonio Araújo, direção
coletiva (2004)

As fidalgas, direção de Edna Ligiéri (2004)

A programação de teatro destinada à criança e ao adolescente foi ampliada com a
instituição de dois programas: Mostra de Teatro infantil No reino do faz de conta
procura-se... a verdade e o Projeto Este mundo é meu.

Sucesso em 2003, a Mostra suscitou debates entre grupos especializados na
produção de espetáculos infantis e, em 2004, integrou a Jornada internacional de
teatro para a infância e a juventude, realizada em parceria com o Departamento
de Teatro da Secretaria Municipal da Cultura.

O projeto Este mundo é meu, realizado nos últimos três anos, sempre em outubro,
vem se tornando importante canal de comunicação entre instituições que
trabalham com crianças e adolescentes, especialmente os que vivem em situação
de risco, usando a arte como ferramenta de inclusão social.
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Outros destaques da programação:

A misteriosa caixa do contador de histórias, Cia. Ópera da Mala (2002)

Wild stories, criação de Alexandre Stockler; (2002)

Charles Versus Blanche em Solo de Clarineta, Galpão Raso da Catarina (2002)

Duas a clarear, Cia. de Nós Duas da Cooperativa Paulista de Teatro (2002)

Cidade dos sonhos, Grupo Nau de Ícaros (2004)

Nellie Goodbye, Cia. Paidéia de Teatro (2004)

Audiovisual

A programação de cinema e vídeo é responsável pela maior média de ocupação das salas
do CCSP, cerca de 70%. Em parceria com organismos de representação estrangeira, são
realizadas mostras que privilegiam a produção cinematográfica contemporânea de
diversos países. Importantes cineastas também são celebrados em ciclos especiais.

Uma parceria com o Istituto Italiano di Cultura resultou em duas das mais
importantes mostras cinematográficas do CCSP – Esplendor de Visconti, em
2002, e Roberto Rossellini – entre o cinema e a TV, em 2003.

Pela primeira vez foi apresentada no Brasil a filmografia completa de Luchino
Visconti. Grande sucesso de público, com exibição dos filmes em cópias
restauradas, o evento contou também com a edição de um catálogo, em
colaboração com o Cinusp. A mesma cooperação viabilizou o ciclo Rossellini, que
foi igualmente acompanhado com um catálogo.

Outra mostra relevante foi apresentada em 2003, com grande repercussão na
imprensa: Retrospectiva Buñuel: 20 anos depois celebrou o cineasta, morto em
1983, com exibição de filmes e uma exposição – Obsessões.
É extensa a lista de retrospectivas, mostras nacionais, internacionais e festivais
apresentados no CCSP. Cabe destacar:

70 anos de Limite

Retrospectivas de Joaquim Pedro, Sérgio Bianchi, Lélia Abramo (com a presença
da atriz), Aloysio Raulino (com a presença do diretor), Gianfrancesco Guarnieri
(com a presença do ator), Carmen Santos, Família Farias (ampla retrospectiva das
produções do clã), David E. Neves.

Exibição de São Paulo, a Symphonia da metrópole, filme de Rudolph Rex Lustig e
Adalberto Kemeny, projetado em tela instalada na Praça da Biblioteca e sonorizado,
ao vivo, pelos músicos Livio Tragtenberg e Wilson Sukorski.
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Edições anuais do Festival É tudo verdade, da Mostra do audiovisual paulista, do
Festival internacional de curtas-metragens, da Mostra internacional de cinema de
São Paulo, do Festival da diversidade sexual – mix Brasil, entre outros.

A Luta do povo, mostra que apresentou, em janeiro de 2003, a luta da sociedade
brasileira por conquistas sociais e liberdades políticas.

Representações da favela, com repercussão de crítica e público.

Dante Ancona Lopes, mostra em homenagem ao criador do cinema de arte em
São Paulo.

Golpe de 64: amarga memória, com repercussão na imprensa, apresentou uma
seleção de filmes feitos durante o Regime Militar no Brasil ou que retratam o período.
Foi publicado um catálogo com textos de destacados estudiosos do assunto.

Mostra do Festival internacional de cinema de 1954, re-exibição dos filmes que
integraram o evento comemorativo do IV Centenário da cidade de São Paulo, com
edição de catálogo.

Getúlio Vargas: 50 anos de luto?

Cinema contemporâneo da Bélgica, com repercussão de público e crítica.
Destaque para exibição do filme Rosetta, de Jean-Pierre e Luc Dardenne.

Mostra Robert Bresson

Mostra do cinema francês contemporâneo

Novo cinema alemão

Retrospectiva Mikio Naruse

A programação de cinema deste ano fecha sua agenda com a mostra Sound
design: projeto de som acompanhada de curso do professor Eduardo Santos
Mendes, que inaugura a nova configuração de som da Sala Lima Barreto.

Música

A programação de Música popular trouxe ao público diversos gêneros e
tendências musicais com projetos como Chuva de estrelas, Sintonia do rock,
Música do mundo.

Destacaram-se as apresentações de Nuno Mindelis, Carlos Navas, Tetê e Alzira
Espíndola, Fernanda Porto, Jane Duboc, Marcelo Nova, Leões de Israel, Ira!,
Belchior, Rogério Skylab, Dona Zica, Gereba, Grupo Mawaca e Sérgio Ricardo.
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Em 2004, o projeto Ba fá fá instrumental, realizado no final do ano, retomou a
programação de música instrumental no Jardim interno.

A área de Música erudita também pautou-se pela diversidade, oferecendo recitais
de instrumentistas consagrados, como Eudóxia de Barros e Sérgio Villafranca, ou
de novos talentos, como Luiz Coelho e Mário Balzi. Apresentou ainda, programas
especiais de música étnica, como música indiana com Krucis, música árabe, com
Sami Bordokan e música japonesa com Miyagui, Nakao e Nagasawa.

O Festival de jovens intérpretes procurou revelar novos nomes para a música
erudita, e o Festival música hoje, dedicado aos 60 anos de Almeida Prado, trouxe
intérpretes desse compositor em um panorama abrangente das fases de sua obra.
Grande parte das peças apresentadas foram escritas e dedicadas aos artistas que
as executaram durante o Festival. Almeida Prado também esteve presente e
ministrou master classes sobre sua obra para piano. Esse evento foi gravado na
íntegra pela Rádio Cultura.

A Banda Sinfônica do Exército apresentou-se sob regência de Benito Juarez. O CCSP
manteve suas programações regulares como Clássicos do domingo e Eruditos no
Jardim, esta em parceria com o Theatro Municipal. Atividades de formação foram
concentradas no Coral do CCSP e nas oficinas de Cordas e de Voz.

Em 2004, três eventos se destacaram: o recital de violão de Fabio Zanon e as
apresentações da Camerata Vitta e de Canto da língua – canções de Alberto
Nepomuceno – com Dante Pignatari, ao piano, e a voz de Carlos Fernando.

Cursos e Oficinas

As oficinas de Artes Plásticas incluem atividades para adultos e crianças, aulas
com modelo vivo, oficinas especiais para os pacientes do Serviço de Psiquiatria
do Hospital do Servidor Público Municipal, etc.

A programação regular do ateliê foi mantida e outros cursos incorporados, sob a
coordenadoria do Núcleo de Ação Educativa, a partir de 2002. Entre eles o
Pequeno dicionário dos instrumentos, oficina ministrada pela Orquestra
Experimental de Repertório, que apresenta os instrumentos musicais e noções
básicas do funcionamento de uma orquestra, e o projeto Curta na terça, uma
programação de curtas-metragens dedicada às escolas. Após a projeção, o
educador promove a discussão do filme com a participação dos alunos.

Outros destaques da programação de cursos e oficinas:

Curso de História da música

Curso de História da arte
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Curso de cerâmica com Frida Durian

Oficina de Teatro para a terceira idade

Oficina de Dança contemporânea

Oficina de Hip hop

Grande baile: oficina de danças de salão

Oficina de História em quadrinhos

Em 2004, o Núcleo de Ação Educativa, em parceria com o Núcleo de Trabalhos
Comunitários da PUC – NTC – implantou o Programa de Letramento para
funcionários (efetivos ou terceirizados) do CCSP, em seu horário de trabalho.
Foram seis horas semanais de aulas, para duas turmas de 1ª a 4ª série do Ensino
Fundamental.

Alguns alunos se submeteram às provas da Secretaria Municipal de Educação
para obter o certificado de conclusão do Ensino Fundamental I; 17 deles foram
aprovados. A partir de novembro, o CCSP passou a oferecer aulas de Ensino
Fundamental II (5a a 8a série), que se estenderão até o final de 2005.

Além dos cursos e oficinas, o NAE acompanha o projeto Psicodrama, uma
realização da Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo. Sob a
coordenação de Antonio Carlos Cesarino, são oferecidas sessões abertas de
psicodrama, que visam ao tratamento das questões trazidas pelas pessoas:
situações emocionais, grupais, familiares, da cidade, de seus moradores, etc.

Debates e Palestras

A criação da Sala de Debates em 2002 possibilitou a regularização de atividades
de reflexão intelectual. Sua programação ficou a cargo do IDART, que promoveu
variadas palestras e seminários.

Destacaram-se, no período, os seguintes eventos:

Curso
Direitos de autor e direitos conexos (2002)
Curso para profissionais de instituições culturais, que apresentou conceitos e
soluções para questões de direito autoral.

Seminários
Olhares sobre Canudos (2002)
Curadoria: Ana Rebouças, Maria Adelaide Pontes, Maria Aline Noronha, Maria
Olímpia Vassão
Palestrantes: Leopoldo Bernucci, Winston Geraldo G. Barreto (Gereba), ), ), ), ), Luiz Alberto
Pereira, José Celso Martinez Corrêa, Walnice Nogueira Galvão
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Arquitetura na dimensão pública: intervenções recentes na cidade de São Paulo  (2003)
Curadoria: Ricardo Mendes

Teatro de grupo – 30 anos (2003)
Curadoria: Silvana Garcia e Marcos Morais
Participações de Hamilton Vaz Pereira, Carlos Moreno, Chico Pelúcio, Antonio Araújo,
César Vieira, Agnes Zuliani, Celso Frateschi, Beto Franco, Hugo Possolo, Ednaldo
Freire, Luiz Alberto de Abreu, Daniel Herz, Felipe Miguez, Pedro Pires, Enrique Diaz,
Georgette Fadel, Felipe Hirsch, Christine Greiner e Peter Pál Palbert

Arquitetura na dimensão pública: intervenções recentes na cidade de São Paulo - II
Ciclo de depoimentos públicos (2004)
Curadoria: Dalva Thomaz e Valdir Arruda
Palestrantes: Fábio Penteado, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Paulo Mendes da
Rocha, João Walter Toscano, Luis Esteves, Miguel Juliano, Ruy Ohtake

Textos seminais para a fotografia no Brasil – Benjamin, Barthes, Sontag, Flusser e
Machado (2004)
Curadoria: Ricardo Mendes
Debates com Lucia Santaella, Maurício Lissovsky, Etienne Samain, Leda Tenório
Motta, Christine Mello, Pedro Karp Vasquez, Eder Chiodetto, Rubens Fernandes Junior
e Tadeu Chiarelli
Palestrantes: Arlindo Machado, Joaquim Paiva

Projeto Royal Court de dramaturgia (2004)
Coordenação: Silvana Garcia
Participação de Elyse Dodgson, Ramin Gray, Indhu Rubasingham e do dramaturgo
Roy Williams

Grupos de Teatro atuando na cidade de São Paulo na década de 90 (2004)
Curadoria: Silvana Garcia
Cia. São Jorge de Variedades, Cia. Razões Inversas, Teatro da Vertigem, Cia. do
Feijão, Folias D’Arte, Cia. Bartolomeu de Depoimentos

Palestras
Para entender a poesia do século XX  (2002)
Palestrante: Ítalo Moriconi

Diálogo homem e mulher na literatura: relações em crise (2004)
Palestrante: Nelly Novaes Coelho

Desconstruindo a desconstrução (2004)
Palestrante: Affonso Romano de Sant´Anna.

Debates
Reality shows (2002)
Debate com Esther Hamburger e Maria Celeste Mira
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Diálogo com o Invasor (2002)
Debate com Marçal Aquino, Beto Brant e Lúcia Nagib.

Literatura e indústria cultural (2002)
Debate com Bernardo Ajzenberg e Deonísio da Silva

Arte contra a barbárie (2003)
Com Aimar Labaki, Ana Souto, Luis Carlos Moreira e Márcia de Barros

A informação compartilhada: a pesquisa remota em Arquivos, Museus, Bibliotecas e
Centros de Documentação (2003)
Com Ana Maria Camargo e Heloísa Bellotto

Prosa e Poesia (2004)
Com Carlos Felipe Moisés e Álvaro Cardoso

Mostras especiais

Ao longo da gestão, o CCSP produziu duas mostras multidisciplinares especiais, que
ocuparam a Praça da Biblioteca. Paralelamente às exposições foram realizadas
oficinas, palestras, debates e exibições de vídeos. Os eventos contaram com visitas
monitoradas e publicação de guias das exposições.

De maio a agosto de 2002, a mostra António de Alcântara Machado: literatura como
jornalismo celebrou o centenário do escritor e crítico e os 80 anos da Semana de
Arte Moderna. Recebeu cerca de 10 mil visitantes.

Em 2003, o CCSP apresentou Mário de Andrade no Departamento de Cultura:
imaginação e rigor, na qual foram expostos documentos, fotografias, cartas e textos
que documentam a rotina de Mário de Andrade entre 1935 e 1938. Durante esse
período, Mário esteve à frente do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo,
órgão que ajudou a criar e da qual foi o primeiro diretor. O destaque da mostra,
visitada por mais de 4 mil pessoas, foi a exibição de um filme de curta-metragem,
descoberto no acervo da Discoteca Oneyda Alvarenga, em que o escritor aparece
durante expedição etnográfica ao interior de São Paulo. Até então, tinha-se notícia de
apenas um registro de imagem em movimento de Mário de Andrade.

Por ocasião dessa mostra foi produzida uma pequena publicação contendo fac-símiles
de despachos e correspondências de Mário de Andrade no Departamento de Cultura.

Resultado de 13 anos de parceria com a Clínica Psiquiátrica do Hospital do Servidor
Público Municipal, a mostra Arte e saúde mental, realizada também em 2003,
divulgou trabalhos dos alunos do Ateliê de Artes plásticas. Dessa forma, revelou-se o
papel que a expressão artística pode desempenhar na recuperação dos pacientes
ampliando seus vínculos pessoais e fortalecendo a auto-estima. Paralelamente à
exposição, foi lançado um catálogo e promoveram-se um ciclo de debates e uma
mostra de vídeos sobre o tema.
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Eventos externos

A localização privilegiada, a ampla área de exposição, as salas de espetáculo e uma
infraestrutura capaz de abrigar diferentes eventos, fizeram do CCSP um espaço
público muito procurado por outros órgãos governamentais e instituições privadas
para abrigar exposições, seminários, reuniões, etc. Alguns desses eventos já fazem
parte do calendário anual do Centro, como a exposição de Ikebana, promovida pela
Associação de Arte Floral Kado Iemoto Ikenobo.

No entanto, o mais expressivo e inovador evento externo acolhido pelo Centro Cultural
nesta gestão foi, sem dúvida, a Primavera dos Livros, feira de livros instalada na Praça
da Biblioteca e em seu entorno. Com patrocínio da Secretaria Municipal da Educação,
cerca de 70 pequenas e médias editoras de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e
Rio Grande do Sul ofereceram livros com descontos especiais.

Em 2002, para uma platéia que lotou a sala Adoniran Barbosa, o professor Antonio
Candido proferiu a palestra – A importância da leitura –, que foi gravada em vídeo
digital para o arquivo do CCSP. Aproximadamente 10 mil pessoas passaram pelo
evento neste ano.

Durante a feira de 2003, visitada por 9 mil pessoas, realizou-se um fórum exclusivo
para profissionais do mercado editorial. Público e editores tiveram oportunidade de
trocar idéias, participar de debates, rodas de leitura e mesas-redondas. As crianças
também participaram de atividades programadas com contadores de histórias e tiveram
à sua disposição uma biblioteca com todos os títulos infantis lançados pelas editoras.

O CCSP abrigou, ainda, os seguintes eventos:

Amni Hot Spot (2001)
Iniciativa da Coordenadoria da Juventude da Prefeitura de São Paulo, buscava a
inserção profissional de jovens estilistas brasileiros no mercado profissional. Durante
o evento foram realizados desfiles, oficinas com temas ligados à moda, oficinas de
grafite, palestras.

As linguagens da violência (2001)
Com exibição de vídeos e filmes, debates, espetáculos teatrais, shows musicais
(Rap), oficinas de DJ e break e intervenção em grafite o evento foi realizado em
parceria com o SESC e o Consulado Geral da França em São Paulo, contou.

Comuna de Paris (2001)
Evento em comemoração aos 130 anos da Comuna de Paris, contou com leitura
dramática , mesa-redonda e exposição histórica.

Mês do empreendedor cultural (2001)
Iniciativa do SEBRAE/SP, apresentou exposições, palestras, debates, oficinas e shows.
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Espaços expositivos
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Foto-jornalismo do Diário de S. Paulo e homenagem ao fotógrafo La Costa (2003)
Em parceria com o Diário de S. Paulo, o CCSP exibiu a mostra coletiva que trouxe
60 imagens, produzidas ao longo dos últimos anos por 15 profissionais do jornal.
Paralelamente, foram expostos 44 trabalhos de Luís Antônio da Costa. Conhecido
como La Costa, esse repórter fotográfico foi assassinado aos 36 anos quando
registrava a movimentação de um acampamento do movimento dos sem-teto diante
da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo.

Festival Festa Francesa (2004)
Em parceria com a Aliança Francesa de São Paulo, o Consulado Geral da França em
São Paulo e a revista Boca a Boca, realizou-se o Festival Festa Francesa. O evento
trouxe programação de filmes, shows, espetáculos teatrais e de dança, além de
uma grande festa aberta ao público. Duas exposições integraram o evento:
SamPaname, sobre as relações culturais entre as cidades de São Paulo e Paris a
partir de fotografias e documentos e A viagem de descoberta do Brasil, em
comemoração aos 80 anos da viagem do poeta Blaise Cendrars ao Brasil, expôs
obras da Pinacoteca Municipal.

Área % de Variação

Eventos Público Eventos Público Eventos Público Eventos Público Público 2001-2004

Exposições 22 54.897 6 46.463 6 35.820 16 51.220

Música 236 29.183 187 29.256 217 39.502 165 26.852

Teatro 55 67.297 80 47.085 62 67.213 70 50.090

Dança 19 15.130 32 12.560 28 9.609 18 9.401

Cinema e Vídeo 581 54.936 492 52.108 265 87.888 198 63.882

Ação Educativa 179 17.107 177 20.940 187 34.014 166 74.505

Programação da 3ª Idade 267 1.595 156 10.677 18 4.630 39 9.548

Eventos 98 36.987 77 49.996 79 56.037 50 59.438

Atendimento  Bibliotecas 207.500 208.564 287.301 271.463

Atendimento ao Público 9.647 12.566 32.158 56.854

Visitantes 0 0 0 105.456

Total 1457 494.279 1207 490.215 862 654.172 722 778.709 57,54%

Observações: 2004 - até novembro
( 1 ) a part ir de 2004 o critério de registro de frequência às of icinas foi alterado
( 2 ) a part ir de agosto de 2002 a programação de cinema exclusiva para a Terceira Idade deixou de ser realizada
( 3 ) a part ir de 2002 foi criada uma Central de Informações para atendimento local  
( 4 ) a part ir de 2004 iniciou-se o registro do público que circula nas áreas externas de estudo, restaurante e livraria

20042001 2002 2003

Síntese de eventos e público
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Frustrações

O inegável avanço que o Centro Cultural conquistou em algumas áreas de atuação
não impede, entretanto, a constatação de que a escassez de recursos, a falta de
tempo hábil ou mesmo a conjuntura política impediram a concretização de alguns
projetos bastante caros a esta gestão.

No que se refere ao plano de reconstrução do CCSP, lamentavelmente, três obras de
grande porte não puderam ser realizadas. Uma delas é a reforma geral da rede elétrica
que, até hoje, não possui gerador próprio e dispõe de um quadro único, o que impede o
desligamento da luz por setores do edifício e o uso racional de energia. Houve um grande
esforço para que esse projeto, orçado em R$ 600 mil, se concretizasse mas, após o
enfrentamento de inúmeros entraves jurídicos e burocráticos, não foi possível iniciar as
obras em tempo hábil. O processo licitatório foi concluído e poderá, eventualmente, ser
aproveitado pela próxima gestão.

Outro projeto acalentado foi a reforma das salas de espetáculo: Sala Adoniran
Barbosa (500 lugares), Sala Jardel Filho (324 lugares), e Salas Paulo Emílio e Lima
Barreto (ambas com 110 lugares). Situado em um bloco único do edifício, esse
conjunto de salas apresenta graves problemas de isolamento acústico. Além disso,
existem problemas localizados: a estrutura de madeira do palco da Sala Jardel Filho
está comprometida, infestada de cupins, e as cadeiras da Sala Adoniran Barbosa
precisam ser substituídas.

Percebe-se que o núcleo cênico necessita de um projeto de intervenção global,
inclusive com ampliação do número de salas. A proposta estudada previa a construção
de camarins e de duas salas de espetáculo no porão – uma para teatro de bolso e outra
exclusiva para dança. A Sala Paulo Emílio, hoje utilizada para dança e teatro, seria
transformada numa segunda sala de cinema. Pela sua localização, poderia utilizar a
mesma cabine de projeção da Sala Lima Barreto. Esse projeto, no entanto, tem custo
elevado. Buscou-se, sem sucesso, uma parceria na iniciativa privada.

A construção de uma Reserva Técnica unificada, que venha a abrigar, no porão do
edifício, o acervo documental e artístico do CCSP, não se concretizou, mas seu
anteprojeto construtivo foi elaborado pela Metro Arquitetura Ltda., escritório
contratado pela Associação Amigos do CCSP, após uma seleção. Por ter um alto
custo – cerca de R$ 2 milhões – optou-se por apresentar o projeto em módulos,
para captação de recursos de patrocínio, em três editais lançados em âmbito
federal: os concursos da Caixa Econômica Federal, do BNDES e da Petrobras. Uma
outra proposta, integrada à da Reserva Técnica, prevê a construção de um
Laboratório de restauro, e foi apresentada a Vitae, para concorrer ao Programa de
Apoio a Museus/2005. Caso um desses projetos seja aprovado, poderá ser
executado pela próxima administração.

Também não foi possível obter recursos para realizar um projeto de comunicação visual
para o edifício. Em razão de sua extensa área e das diferentes entradas e passagens
que oferece ao visitante, é fundamental que o CCSP possua uma sinalização eficiente,
que atenda às características do prédio e às inúmeras atividades desenvolvidas.
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Motivo de consternação da diretoria e de inúmeros protestos por parte de artistas,
intelectuais e representantes da sociedade civil, foi a lei que alterou a denominação do
edifício do CCSP para Centro Cultural São Paulo Manabu Mabe, proposta pelo vereador
Jooji Hato. O movimento de repúdio à medida contou com a solidariedade de milhares
de cidadãos, entre eles Antonio Candido, Lygia Fagundes Telles, Milu Vilela, Roberto
Schwarz, Sábato Magaldi, Ivan Ângelo, Emanoel Araújo, Aracy Amaral, Ricardo
Ohtake, Marcelo Araújo e Ivo Mesquita. Respeitadas instituições da cidade também
manifestaram seu protesto, como a OAB-SP e o Movimento Defenda São Paulo.
Apesar disso, a lei foi sancionada. Em seguida, outro projeto de lei foi apresentado,
dessa vez pelo vereador Antônio Goulart, restituindo ao CCSP o seu nome original,
mas até novembro de 2004 não havia ainda sido colocado em votação.

Não ter conseguido viabilizar a autonomia administrativa da instituição é
possivelmente a maior frustração desta gestão. Foi elaborada uma proposta
coerente, financeiramente viável e que elevasse o CCSP a um patamar de atuação
compatível com seu potencial. Infelizmente, essa iniciativa não logrou sensibilizar as
altas esferas do governo municipal a tempo de implantar-se um modelo de gestão
mais eficiente e moderno, que assegurasse a estabilidade institucional.

O orçamento de 2004 sofreu, durante o exercício, dois cortes financeiros
significativos, o que inviabilizou propostas para a programação, além de restringir a
aquisição de equipamentos e a realização de obras. Optou-se por concluir os projetos
iniciados, a fim de não causar ônus administrativos para a próxima gestão.

30 de novembro de 2004
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Anexo I
Participantes do Programa Anual de Exposições

Em 2001

Júri de seleção: José Resende, Marco Giannotti, Rejane Cintrão e Renata Lucas.

1a Mostra: de 23 de junho a 29 de julho
Artistas selecionados: Luiz Rodolfo Annes, Thiago Honório, Rafael Campos Rocha
e Wagner Malta Tavares.
Artistas convidadas: Sandra Cinto e Márcia Xavier.
Mesa redonda: Tadeu Chiarelli e as artistas convidadas.

2a Mostra: de 11 de agosto a 9 de setembro
Artistas selecionados: Felipe Cohen, Suiá Ferlauto, Vincent Roven, André Luiz
Yassuda e Flávia Yue.
Artistas convidadas: Raquel Garbelotti e Carmela Gross.
Mesa redonda: Sonia Salzstein, Martin Grossmann e as artistas convidadas.

3a Mostra: de 22 de setembro a 4 de novembro
Artistas selecionados: Sidney Amaral, Veronica Cordeiro, Ni da Costa, Marcelo
Nunes e Carla Zaccagnini.
Artistas convidados: José Damasceno e Laura Vinci.
Mesa redonda: Agnaldo Farias, Lorenzo Mammì e os artistas convidados.

4a Mostra: de 22 de novembro a 13 de dezembro
Artistas selecionados: Ana Luiza Dias Batista, Heloísa Botelho, Adalgisa Campos,
Eurico Lopes e Clarice Sanvicente.
Artistas convidados: Lúcia Koch e Mauro Restiffe.
Mesa redonda: Felipe Chaimovich, Eduardo Brandão e os artistas convidados.

Em 2002

Júri de seleção: Paulo Venâncio, Ivo Mesquita, Sergio Sister, Stella Teixeira de Barros
Críticos convidados: Ana Paula Cohen, Carla Zaccagnini, Fabiana Werneck, Rafael
Vogt Maia Rosa, Taisa Palhares, Tatiana Blass, Tiago Mesquita.

1a Mostra: de 1º a 25 de agosto
Artistas selecionados: Ana Paula Oliveira, Cleone Augusto, Fernanda Mendes,
Guilherme Teixeira, Marcia Cymbalista e Thiago Bortolozzo.
Artistas convidados: Fábio Miguez e Sérgio Romagnolo.
Mesa redonda: Ronaldo Brito, Sonia Salzstein e os artistas convidados.

2a Mostra: de 11 de setembro a 20 de outubro
Artistas selecionados: Amilcar Packer, Ana Kalaydjian, Beatriz Carvalho, Carlos
Lopes, Claudio Elisabetsky, Debora Ando e Sandra Schechtman.
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Artistas convidados: Albano Afonso e Edith Derdyk.
Mesa redonda: Agnaldo Farias, Ricardo Resende e os artistas convidados.

3a Mostra: de 5 de novembro a 8 de dezembro
Artistas selecionados: Augusto Sampaio, Denise Agassi, Diego Belda, Fabiano
Marques, Grupo COMfluencia, Mila Milene Chiovatto, Stella Van Der Klugt e
Stephan Doitschinoff.
Artista convidada: Gilda Vogt Maia Rosa.
Mesa redonda: Sergio Romagnolo e a artista convidada.

Prêmio Aquisição: Thiago Bortolozzo, Diego Belda, Fabiano Neves Marques
Pereira, Ana Paula Oliveira.

Em 2003

Júri de seleção: Roberto Luis Torres Conduru, Célia Maria Silva Euvaldo, Ricardo
Resende, Stella Teixeira de Barros
Críticos convidados: Christiane Brito, Carla Zaccagnini, Fabiana Werneck, Rafael
Vogt Maia Rosa, Raul Motta, Taisa Palhares e Tiago Mesquita.

1a Mostra: de 14 de maio a 8 de junho
Artistas selecionados: Carolina Lopes, Claudio Matsuno, Iara Freiberg, Mirella
Marino, Newman Schutze e Vanderlei Lopes.
Artistas convidados: Antonio Malta e Nuno Ramos.

2a Mostra: de 20 de agosto a 28 de setembro
Artistas selecionados: Aline Van Langendonck, Andrea Aly, Estela Sokol, Fabio
Kneese Flaks, Fernando Vilela, Hugo Fortes e Katia Prates.
Artistas convidados: Antonio Manuel e José Resende.
Mesa redonda: Alberto Tassinari, Guy Amado e os artistas convidados.

3a Mostra: de 12 de novembro a 10 de dezembro
Artistas selecionados: Ana Holck, Cezar Bartholomeu, João Carlos de Souza,
Karina El Azem, Tatiana Blass, Tatiana Ferraz e Wagner Morales.
Artistas convidadas: Elizabeth Jobim e Leda Catunda.
Mesa redonda: Paulo Sergio Duarte, Kátia Canton e as artistas convidadas.

Prêmio Aquisição: Vanderlei Lopes, Katia Prates, Wagner Morales e Tatiana Blass.

Em 2004

Júri de seleção: Laura Vinci, Ligia Canongia, Luiz Camilo Osório e Stella
Teixeira de Barros.
Críticos convidados: Carla Zaccagnini , Cauê Alves, Guy Amado, José Augusto
Pereira Ribeiro, José Bento Machado Ferreira, Rafael Vogt Maia Rosa e Thaís de
Souza Rivitti.
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1a Mostra: de 28 de abril a 30 de maio
Artistas selecionados:Ding Musa, Eliana Bordin, Jailtão, Járed Domício, Jorge
Menna Barreto, Maria Cristaldi e Tamara Espírito Santo.
Artista convidado: Ernesto Neto.
Mesa redonda: Rodrigo Moura e o artista convidado.

2a Mostra: de 16 de junho a 18 de julho
Artistas selecionados: Amanda Mei, Fabrício Lopez, Flavia Bertinato, João Paulo
Leite, Laura Huzak Andreato, Patricia Osses e Stefan Schmeling.

3a Mostra: de 11 de agosto a 26 de setembro
Artistas selecionados: Amalia Giacomini, Bernardo Pinheiro, Daniella Martini,
Felipe Barbosa, Rodrigo Matheus, Rosana Ricalde e Vitor Cesar.
Artistas convidados: Dudi Maia Rosa, Paulo Pasta e Rosângela Rennó.
Mesa redonda: Lisette Lagnado, Marcelo Resende, Paulo Pasta e os artistas
convidados.

Prêmio Aquisição: Fabrício Lopez, Jared Domício, Laura Huzak Andreato e
João Paulo Leite.
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Anexo II
Ações em parcerias

1 PROJETO: Restauro e Digitalização dos Registros Sonoros da coleção Missão de Pesquisas
Folclóricas
DESCRIÇÃO: tratamento definitivo das matrizes sonoras do acervo, composto por registros
sonoros, fotografias, filmes, objetos e anotações recolhidos durante expedição idealizada por
Mário de Andrade ao Norte e Nordeste do país em 1938.
APOIO FINANCEIRO: Vitae- Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social
VALOR: R$ 93 mil
CONTRAPARTIDA DO CCSP: pessoal técnico
PRAZO DE EXECUÇÃO: abril de 2002
ESTÁGIO ATUAL: concluído

2 PROJETO: António de Alcântara Machado – Literatura como Jornalismo
DESCRIÇÃO: Mostra multidisciplinar em celebração do centenário do escritor e dos 80 anos da
Semana de Arte Moderna
APOIO FINANCEIRO: Caio de Alcântara Machado
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
VALOR: R$ 50 mil
PRAZO DE EXECUÇÃO: 13 de maio a 11 de agosto de 2002
ESTÁGIO ATUAL: concluído

3 PROJETO: Produção Informatizada do Livro Falado da Biblioteca Braille
DESCRIÇÃO: aquisição de equipamentos para gravações digitalizadas de livros para
deficientes visuais
APOIO FINANCEIRO: Fundação Djalma Guimarães/ Fernando Moreira Salles
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
VALOR: R$ 7 mil
PRAZO DE EXECUÇÃO: junho de 2002
ESTÁGIO ATUAL: concluído

4 PROJETO: Esplendor de Visconti
DESCRIÇÃO: mostra cinematográfica que apresentou, pela primeira vez, a filmografia completa
do cineasta italiano
PATROCÍNIO: Serasa/Agip do Brasil/Comolatti/Papaiz/Iveco
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
CO-REALIZAÇÃO: Istituto Italiano di Cultura/ NICE/ Cinusp
VALOR: R$ 60 mil (para a publicação de catálogo)
CONTRAPARTIDA DO CCSP: exibição da mostra, organização de palestras e debates.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 14 a 23 de agosto de 2002
ESTÁGIO ATUAL: concluído

5 PROJETO: Higienização, acondicionamento e catalogação da parte não referente a teatro do
Arquivo de Negativos de Fredi Kleemann
DESCRIÇÃO: O arquivo contém registros de parte significativa da história do teatro paulistano
nas décadas de 1940 e 50. A coleção foi adquirida em 1976 e, desde então, está
incorporada ao Arquivo Multimeios. Nesse conjunto documental há uma parte referente a
trabalhos fotográficos não relacionados com teatro. Esses documentos não haviam sido
tratados até então.
APOIO FINANCEIRO: Vitae – Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social
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APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
VALOR: R$ 26.500,00
CONTRAPARTIDA DO CCSP: fornecimento de material para catalogação e pessoal técnico
PRAZO DE EXECUÇÃO: janeiro de 2003
ESTÁGIO ATUAL: concluído

6 PROJETO: Implantação de sistema automatizado de registro e documentação do acervo da
Pinacoteca Municipal
DESCRIÇÃO: Re-catalogação e digitalização do acervo da Pinacoteca Municipal por meio de
criação de banco de dados próprio.
APOIO FINANCEIRO: Vitae – Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social
VALOR: R$ 58.281,00
CONTRAPARTIDA DO CCSP: pessoal técnico
PRAZO DE EXECUÇÃO: junho de 2003
ESTÁGIO ATUAL: concluído

7 PROJETO: Informatização da Biblioteca Braille
DESCRIÇÃO: instalação de centro de informática com acesso à Internet para deficientes visuais
usuários da Biblioteca Braille, composto por 17 computadores NetVista, uma impressora
Braille e o software Home page reader.
PATROCÍNIO: IBM Brasil
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
VALOR: R$ 87.821,66
CONTRAPARTIDA DO CCSP: abrigar a exposição “Olhos da Alma” destinada a deficientes visuais;
inserção do logo IBM no material de divulgação
PRAZO DE EXECUÇÃO: agosto de 2003
ESTÁGIO ATUAL: concluído

8 PROJETO: Buñuel: 20 anos depois
DESCRIÇÃO: mostra cinematográfica e exposição fotográfica por ocasião dos 20 anos da morte
de Luís Buñuel.
PROMOÇÃO: Sociedade Cultural Brasil – Espanha/ Instituto Cervantes.
APOIO INSTITUCIONAL: Consulado Geral da Espanha em São Paulo/ Consulado Geral do México
em São Paulo/Cineteca Nacional do México/Consulado Geral da França em São Paulo/
Cinemateca da Embaixada da França no Brasil e Cinemateca Brasileira
CONTRAPARTIDA DO CCSP: exibição da mostra, montagem de exposição fotográfica, realização
de palestras e debates.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 25 a 31 de julho de 2003
ESTÁGIO ATUAL: concluído

9 PROJETO: Roberto Rossellini entre o cinema e a televisão
DESCRIÇÃO: mostra da obra cinematográfica e televisiva do cineasta italiano
PATROCÍNIO: Agip do Brasil/ Comolatti/ Papaiz
CO-REALIZAÇÃO: Istituto Italiano de Cultura/Serviço Social do Comércio- SESC/SP/Cinusp
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 a 16 de novembro de 2003
ESTÁGIO ATUAL: concluído

10 PROJETO: Publicação “Tudo no Centro”, divulgação da programação mensal do CCSP
DESCRIÇÃO: doação de papel para impressão gráfica de cerca de 7.000 exemplares/mês para
distribuição ao público
APOIO MATERIAL: Klabin
PRAZO DE EXECUÇÃO: janeiro de 2004.
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11 PROJETO: Catalogação, Informatização e Acondicionamento das coleções Teatro Popular
União e Olho Vivo e Teatro de Arena
DESCRIÇÃO: ações de catalogação e preservação dos arquivos recebidos em doação pelo
CCSP, que registram a história do teatro em São Paulo nas últimas três décadas, a fim de
serem incorporados ao Arquivo Multimeios.
APOIO FINANCEIRO: Vitae – Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
VALOR: R$ 35.925,00
CONTRAPARTIDA DO CCSP: técnicos, higienização, acondicionamento do acervo, inserção no
banco de dados
PRAZO DE EXECUÇÃO: maio de 2004
ESTÁGIO ATUAL: concluído

12 PROJETO: Preservação e Informatização do acervo da Discoteca Oneyda Alvarenga
DESCRIÇÃO: digitalização do acervo de 15 mil discos 78rpm, (cerca de 30 mil fonogramas), e
de 12 mil títulos de partituras de música brasileira, além de sua inserção em banco de dados
informatizado, possibilitando a consulta via site do CCSP.
PATROCÍNIO: Petrobras
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
VALOR: R$ 499.587,00 (projeto incentivado pela Lei Rouanet)
CONTRAPARTIDA DO CCSP: cursos e oficinas de música, gratuitos e abertos ao público;
instalação de placa de inauguração com menção aos patrocinadores no espaço da Discoteca;
inserção de logo dos patrocinadores em todo o material de divulgação; inserção de logo e
texto institucional dos patrocinadores na tela de descanso dos computadores utilizados para
consulta pelo período de 5 anos
PRAZO DE EXECUÇÃO: 31 de agosto de 2004
ESTÁGIO ATUAL: concluído

13 PROJETO: Construção da rampa de acesso à estação Vergueiro do Metrô
DESCRIÇÃO: construção prevista no projeto arquitetônico original e que não havia sido
realizada, ligando o edifício do CCSP à estação Vergueiro do Metrô. Criação do Jardim
Eurico Prado Lopes, área com tratamento paisagístico e esculturas expostas ao longo do
acesso construído.
PATROCÍNIO: Petrobras
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo/Companhia do
Metropolitano de São Paulo (Metrô)/Secretaria Municipal do Verde e do Meio-Ambiente
VALOR: R$ 586.855,00 (projeto incentivado pela Lei Rouanet)
CONTRAPARTIDA DO CCSP: viabilização do acesso de deficientes físicos ao edifício, inserção de
logo dos patrocinadores em todo material de divulgação; instalação de placa de inauguração
com menção aos patrocinadores no Jardim Eurico Prado Lopes.
PRAZO DE EXECUÇÃO: outubro de 2004
ESTÁGIO ATUAL: concluído

14 PROJETO: Espaço Permanente para exposições de longa duração da Pinacoteca
Municipal/Restauro de obras em estado emergencial/Ampliação do mobiliário da Reserva
Técnica de Telas
DESCRIÇÃO: continuidade às intervenções de preservação da coleção da Pinacoteca Municipal
APOIO FINANCEIRO: Vitae – Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
VALOR: R$ 89.117,00
CONTRAPARTIDA DO CCSP: atividades de ação educativa (monitoria); serviços de serralheria para
adequação do espaço e fornecimento de equipamento de combate a incêndio; transporte de
obras para restauro; conservação e montagem das obras; segurança monitorada da sala.
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PRAZO DE EXECUÇÃO: novembro de 2004
ESTÁGIO ATUAL: Concluído. O Gabinete de Papel da Pinacoteca Municipal foi inaugurado em 24
de novembro de 2004.

15 PROJETO: Catalogação, acondicionamento e informatização do arquivo Walter George Dürst
DESCRIÇÃO: O projeto prevê o tratamento adequado para a conservação e a catalogação de
todo o material doado pela família do dramaturgo, composto de peças de teatro, roteiros de
filmes, de telenovelas e radionovelas. O acervo será integrado ao Arquivo Multimeios.
APOIO FINANCEIRO: Vitae – Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
VALOR: R$ 60.642,00
CONTRAPARTIDA DO CCSP: pessoal técnico
PRAZO DE EXECUÇÃO: novembro de 2004
ESTÁGIO ATUAL: concluído

16 PROJETO: Exposição Permanente da Coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas
DESCRIÇÃO: instalação de espaço expositivo permanente para abrigar a coleção da Missão de
Pesquisas Folclóricas, composta por registros sonoros, fotografias, filmes, objetos e
anotações recolhidos durante expedição idealizada por Mário de Andrade ao Norte e
Nordeste do País em 1938.
PATROCÍNIO: Caixa Econômica Federal
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
VALOR: R$ 250 mil
CONTRAPARTIDA DO CCSP: inserção do logo do patrocinador em todo o material de divulgação e
e em placa de inauguração instalada no espaço expositivo
PRAZO DE EXECUÇÃO: dezembro de 2004
ESTÁGIO ATUAL: inauguração prevista para 04 de dezembro de 2004

17 PROJETO: Renovação do sistema de som da Sala Lima Barreto
DESCRIÇÃO: doação de equipamentos sonoros para a exibição de filmes na sala de cinema do CCSP
APOIO FINANCEIRO: Programa Projeta Brasil Cinemark
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
VALOR: R$ 122 mil
PRAZO DE EXECUÇÃO: dezembro de 2004
ESTÁGIO ATUAL: inauguração prevista para 14 de dezembro de 2004

18 PROJETO: Assinaturas de periódicos para as Bibliotecas do CCSP
DESCRIÇÃO: doação de assinatura anual de dois exemplares de todas as publicações periódicas
da Editora Abril
APOIO MATERIAL: Editora Abril
PRAZO DE EXECUÇÃO: de agosto de 2004 a agosto de 2005

19 PROJETO: Aquisição de Equipamentos para acondicionamento de coleções – Pinacoteca
Municipal e Discoteca Oneyda Alvarenga
DESCRIÇÃO: doação de três mapotecas para abrigar acervo da Pinacoteca Municipal e de
um arquivo deslizante para a coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas da Discoteca
Oneyda Alvarenga
APOIO FINANCEIRO: Vitae – Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
VALOR: R$ 50 mil
PRAZO DE EXECUÇÃO: imediato
ESTÁGIO ATUAL: concluído
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20 PROJETO: Ampliação e Modernização de Equipamentos Audiovisuais do Centro
Cultural São Paulo
DESCRIÇÃO: doação de aparelhos eletro-eletrônicos para uso do Laboratório de Línguas da
Biblioteca Sergio Milliet, Setor de Audição da Discoteca Oneyda Alvarenga, exposições de
Artes Visuais e atividades do Núcleo de Ação Educativa do Centro Cultural São Paulo
APOIO MATERIAL: Gradiente
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
VALOR: R$ 38.993,64
PRAZO DE EXECUÇÃO: imediato
ESTÁGIO ATUAL: concluído

21 PROJETO: Ampliação do acervo  audiovisual do CCSP
DESCRIÇÃO: doação de 61 títulos de filmes em DVD para o setor audiovisual da Biblioteca
Sérgio Milliet
APOIO MATERIAL: Europa Filmes
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
PRAZO DE EXECUÇÃO: imediato
ESTÁGIO ATUAL: concluído

22 PROJETO: Aquisição de Material Fotográfico
DESCRIÇÃO: doação de 38 filmes Pro Via 120 asa 100; 6 filmes Pro Via 35 mm; 10 rolos de
36 poses filme fotográfico diapositivo 35 mm; 60 rolos de 36 poses de filme fotográfico
negativo 35 mm; 10 latas de 30 m de filme fotográfico negativo p/b, 35 mm.
APOIO MATERIAL: Fuji Film
PRAZO DE EXECUÇÃO: imediato
ESTÁGIO ATUAL: concluído

23 PROJETO: Instalação de elevador no Centro Cultural São Paulo
DESCRIÇÃO: instalação de um elevador para acesso de deficientes físicos à Biblioteca Braille
PATROCÍNIO: Elevadores Atlas Schindler
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
VALOR: R$ 72 mil (projeto incentivado Lei Municipal de Incentivo à Cultura)
CONTRAPARTIDA DO CCSP: reforma para adequar instalações ao novo elevador
PRAZO DE EXECUÇÃO: 31 de dezembro de 2004 (solicitada prorrogação até março de 2005).
ESTÁGIO ATUAL: em obras no fosso do elevador. Fabricação do elevador. A instalação está
prevista para março de 2005.

24 PROJETO: Música Contemporânea Brasileira
DESCRIÇÃO: edição de partituras e CDs inéditos de compositores contemporâneos; edição
bilíngüe de livros de crítica sobre os compositores homenageados; série de concertos de
música contemporânea no CCSP, precedidos de depoimentos públicos e exposições.
PATROCÍNIO: Petrobras
APOIO INSTITUCIONAL: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
VALOR: R$ 500 mil (projeto incentivado pela Lei Rouanet)
CONTRAPARTIDA DO CCSP: aquisição de partituras inéditas a serem integradas ao acervo da
Discoteca Oneyda Alvarenga; distribuição a instituições afins, nacionais e estrangeiras, de
CD e livro de crítica. Inserção de logo dos patrocinadores em todo o material de divulgação
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 meses após início
ESTÁGIO ATUAL: Aprovado pelo Ministério da Cultura , aguarda publicação no D.O.U. para
assinatura do contrato com o patrocinador.

25 PROJETO: Integração dos acervos culturais do CCSP em banco de dados informatizado
DESCRIÇÃO: criação de banco de dados único para inserção das informações dos acervos da
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Discoteca Oneyda Alvarenga, Arquivo Multimeios – doação do programa Alexandria
APOIO MATERIAL: V.& M. Comércio e Serviços de Informática Ltda.
PRAZO DE EXECUÇÃO: em aberto
ESTÁGIO ATUAL: em curso

26 PROJETO: Ampliação e atualização do acervo de livros das Bibliotecas do CCSP
DESCRIÇÃO: doação de exemplares dos últimos lançamentos de editoras particulares e
públicas. Número de exemplares doados até setembro de 2004: 2.831 (atualizar até
novembro)
APOIO MATERIAL: Editoras : DCL – Difusão Cultural do Livro/Prosveta/ 34/Abril/Anita Garibaldi/
Ática/Bertrand/Brasiliense/Claridade/Companhia das Letras/Cosac & Naify/Ediouro/Estação
Liberdade/Fhox/Gráfica Takano/Hedra/Heibonsha/Iluminuras/Marca D’Água/Nova Alexandria/
Paulista/Perspectiva/Polis/Publifolha/Segmento/Siciliano/Studio Nobel/Talento/Unisanta/
EDUSP/Escrituras/UNESP/Global/Nobel/ M&M/SBS/Unimarco
PRAZO DE EXECUÇÃO: atividade regular

27 PROJETO: Arte e Saúde Mental
DESCRIÇÃO: Oficinas de arte para pacientes da Clínica de Psiquiatria do Hospital do Servidor
Público Municipal
CO-REALIZAÇÃO: Hospital do Servidor Público Municipal
PRAZO DE EXECUÇÃO: atividade regular

28 PROJETO: Pequeno Dicionário de Instrumentos
DESCRIÇÃO: oficina ministrada pela Orquestra Experimental de Repertório para alunos da rede
de ensino, que apresenta os instrumentos musicais, com noções básicas do funcionamento
de uma orquestra.
CO-REALIZAÇÃO: Teatro Municipal/Orquestra Experimental de Repertório
PRAZO DE EXECUÇÃO: atividade regular

29 PROJETO: Psicodrama no CCSP
DESCRIÇÃO: sessões semanais gratuitas, abertas ao público, ministradas por profissionais
psicodramatistas
PROMOÇÃO: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
PRAZO DE EXECUÇÃO: atividade regular

30 PROJETO: Letramento
DESCRIÇÃO: aulas dirigidas a funcionários das empresas prestadoras de serviços contratadas e
do próprio CCSP que não concluíram o ensino fundamental. Ao fim de cada ciclo, os alunos
são estimulados a se submeterem às provas da Secretaria Municipal de Educação com a
finalidade de obter a certificação de Ensino Fundamental I (1a a 4a série).Em seguida
puderam freqüentar as aulas de Ensino Fundamental II (5a a 8a série), também no CCSP, que
tiveram início em novembro/2004.
CO-REALIZAÇÃO: NTC – Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC – Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
PRAZO DE EXECUÇÃO: atividade regular
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Anexo III
Aquisições/Compra de equipamentos

Quantidade Material Destino Valor R$
1 Impressora Braille Biblioteca 19.950,00

3 Carrinho plataforma com uma aba Administração 540,00

1 Carrinho plataforma com rodas pneumáticas Administração 560,00

1 Carrinho plataforma com fechamento lateral Administração 630,00

2 Transportador hidráulico Administração 1.596,00

1 Furadeira de impacto Administração 430,00

1 Lixadeira oscilante Administração 730,00

2 Escada de alumínio estendida c/ 14 degraus Administração 1.120,00

2 Escada de alumínio aberta c/ 14 degraus Administração 520,00

1 Faca gráf ica em aço calçado Difusão Cultural (gráf ica) 498,00

1 Guilhotina manual de mesa Difusão Cultural (gráf ica) 344,00

3 Aparelho telefônico Administração 1.335,00

8 Rádio de comunicação pessoal (Talkabout) Administração 1.580,00

3 Gravador p/ entrevistas Pesquisas e DAP 528,00

4 Bebedouro t ipo garrafão, coluna inox Administração 1.520,00

25 Armário de aço c/ 2 prateleiras Administração 4.025,00

7 Arquivo de aço c/ 4 gavetas p/ pastas suspensas Administração 1.295,00

Total 37.201,00

2001

Quantidade Material Destino Valor R$
2 Relógio protocolador automático Administração 3.000,00

1 Condicionador de ar Cinema e Vídeo 3.010,00

1 Tela de cinema, nacional Cinema e Vídeo 3.183,20

15 Microcomputador Administração 37.500,00

1 Projetor de imagens mult imídia Cinema e Vídeo 17.000,00

1 Chave Allen – 1/16”  a 3/8” Administração 3,78

1 Chave Allen – 1,5 a 10 mm Administração 4,76

1 Transformador de solda Administração 190,00

131 Ferramentas diversas para manutenção Administração 1.685,74

2 Plaina elétrica Administração 1.000,00

1 Tupia Administração 460,00

1 Serra circular Administração 299,00

1 Esmerilhadeira Administração 260,00

2 Furadeira/parafusadeira elétrica Administração 600,00

1 Guincho hidráulico Administração 1.970,00

1 Alicate p/ crimpar Administração 230,00

3 Vídeo player S-VHS Administração 3.405,00

70 Fone de ouvido SC-331 Administração 1.498,00

8 Estante desmontável p/ revistas Bibliotecas 1.968,00

15 Estante desmontável p/ livros  Bibliotecas 3.855,00

Total 81.122,48

2002

Quantidade Material Destino Valor R$

1 Carro hidráulico estreito Administração 988,00

1 Tupia Administração 403,00

2 Martelete rotat ivo Administração 1.960,00

1 Furadeira de impacto Administração 315,00

3 Alicate amperimetro 1000 v Administração 294,00

1 Manifold Administração 237,00

3 Chave catraca Administração 72,00

1 Termo higrômetro Administração 769,00

3 Saca fusível Administração 204,00

1 Engraxadeira com bico f lexível Administração 79,00

20 Ventilador de coluna, t ipo oscilante Centro Cultural S.Paulo 3.720,00

2 Microfone prof issional Pesquisas 278,40

2 Fone de ouvido Pesquisas 604,20

1 Mini gravador Pesquisas 201,50

20 Cx. acústica c/ controle de volume p/ som ambiente Pesquisas 1.274,00

2003

2001

2002

2003

0
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Quantidade Material Destino Valor R$
20 Aparelho telefônico c/ f io Administração 760,00

2 Aparelho telefônico sem f io Administração 390,00

30 Cinzeiro p/ piso, em aço inoxidável Administração 477,90

8 Conjuntos c/ 04 cestos para coleta selet iva de lixo Administração 3.200,00

- Equipamentos de segurança individual (cintos, capacetes, luvas, etc...) Administração 6.161,26

1 Aparelho de fax símile Administração 859,00

6 Head-set Administração 522,00

10 Kit contendo 02 rádios de comunicação Administração 3.489,90

5 Badisco eletrônico c/ Head-fone Administração 846,35

35 Pedestal com f ita retrát il (unif ila) Administração 7.700,00

20 Banco de madeira Administração 4.580,00

10 Bebedouro de garrafão c/ capacidade p/ 20 lit ros Administração 3.460,00

1 Forno elétrico Administração 359,27

6 Forno de microondas Administração 2.762,40

2 Fogão elétrico c/ duas bocas Administração 440,00

1 Furadeira elétrica Difusão Cultural (gráf ica) 4.980,00

30 Ventilador de Pedestal Administração 4.650,00

12 Armário de aço c/ duas portas Administração 3.528,00

1 Câmera de Vídeo Digital Fotograf ia 11.302,00

2 Câmera Fotográf ica Digital Compacta Fotograf ia 5.902,00

1 Gerador c/ 04 (quatro) tochas Fotograf ia 7.311,00

1 Fotômetro Digital Fotograf ia 2.596,00

1 Tanque de aço p/ revelação f ilmes fotográf icos form. 120mm. Fotograf ia 90,00

2 Câmera Digital SONY DSC-V1 Arquivo Mult imeios 2.302,00

2 Aparelho CD Player de bancada Artes Cênicas e Música 1.018,00

2 Aparelho de Mini Disc bivolt , c/ conexão p/ PC Artes Cênicas e Música 1.880,00

6 Fone de ouvido HD-202 Sennheiser 02 Artes Cênicas e 04 Arquivo Mult imeios 672,00

1 Mesa de som Mackie CFX 12 canais Artes Cênicas e Música 2.820,00

4 Microfone Lapela Shure UC 1493, s/ f io Artes Cênicas e Música 8.520,00

3 Microfone Shure SM 58 Artes Cênicas e Música 1.176,00

4 Pedestal de mesa p/ microfone. Artes Cênicas e Música 104,00

4 Pedestal Staff  p/ caixa acústica amplif icada Artes Cênicas e Música 444,00

1 Potência Ciclotron DBK 3000 Artes Cênicas e Música 1.000,00

1 Tape Deck Duplo, bivolt , de bancada, t ipo prof issional. Artes Cênicas e Música 445,00

11 Toca-discos Prof issional Stanton 380 Bibliotecas 11.473,00

2004

11 Toca-discos Prof issional Stanton 380 Bibliotecas 11.473,00

3 Módulo c/ 04 canais Bibliotecas 2.685,00

25 Fone de ouvido Prof issional Sony Bibliotecas 1.500,00

1 Gravador de MD, portát il. Bibliotecas 560,00

2 Aparelho de TV 20” 01 Pesquisa 01 Arquivo Mult imeios 1.280,00

5 Mini gravador, microfone/alto falante integrado Arquivo Mult imeios 650,00

3 Vídeo Cassete, 7 cabeças 02 Pesquisa 01 Administração 1.239,81

2 Micro System  c/ 03 CD’s Administração 1.688,00

2 CD-Player Administração 1.018,00

1 TV 33”  com controle remoto, som stéreo Administração 2.141,40

1 Retroprojetor, gabinete e mesa de projeção em termoplást ico Administração 368,00

2 Fone de ouvido Pesquisas 604,20

1 Mini gravador Pesquisas 201,50

20 Cx. acúst ica c/ controle de volume p/ som ambiente Pesquisas 1.274,00

1 Mesa de áudio, 4 canais mono, 4 canais stéreo Pesquisas 1.164,25

2 MD portát il Pesquisas 2.278,80

1 Fotômetro digital Pesquisas 1.725,00

1 Câmera de vídeo digital Pesquisas 2.962,20

2 Câmera fotográf ica digital Pesquisas 7.708,00

34 Microcomputador c/ CD-ROM Informática 97.784,00

2 Microcomputador c/ DVD Informática 5.902,00

2 Microcomputador c/ gravador de CD Informática 5.810,00

4 Microcomputador c/ gravador de CD e Mult imídia Informática 13.000,00

3 Impressora laser Informática 5.514,00

1 Impressora térmica Informática 1.400,00

2 Leitor de código de barras laser Informática 416,00

1 Data show Informática 7.504,00

1 Impressora off-set bicolor Difusão Cultural (gráf ica) 180.000,00

1 Dobradeira Difusão Cultural (gráf ica) 9.600,00

Total 354.167,35

2004
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Aquisições para Bibliotecas

Doações Compras Doações Compras Doações Compras Doações Compras Doações Compras

Gibiteca
Revista HQ 10.626 17.878 20.640 4.882 54.026

Bibl. Braille
Livros/título 39 83 45 34 201
Livro falado/título 4            -             -       - 4
Fitas K7 3            -             -       - 3

Discoteca
Livros 7 2             -           - 9
Part ituras 80 3 104 7 194
Discos 439 2.111 81       - 2.631
CDs 37 68 400       - 505

Biblioteca
Livros/Editoras 1.002 1.087 436 5.046 443 2.200 2.968 7.246
Livros/Part iculares 156 1.124 721 917 2.918
Outros materiais ( *  ) 1.121 8.652 8.099 2.072 19.944

( *  ) CD, CD-Rom, DVD, vídeos, f itas K-7, jornais, revistas, folhetos, catálogos e apost ilas

  Total2001 2002 2003 2004

Aquisições para Artes plásticas

Obra / Ano Técnica Dimensão Valor da aquisição Artista premiado

Vital Brasil - 2002 Projeto de instalação com madeira e pregos Variáveis - cm R$ 2.500,00 Thiago Bortolozzo

Sinuca de bico  - 2002 Folha de madeira, felt ro e t inta à óleo sobre madeira 160,0 x 330,0 x 9,7 
cm

R$ 2.500,00 Diego Belda

Batismo  - 2002 Projeção de luz sobre água corrente em objeto de aço galvanizado 18,0 x 80,0 x 186,0 
cm

R$ 2.500,00 Fabiano Marques

Sem t ítulo - 2002 Projeto de instalação com graxa sobre armação de madeira Variáveis - cm R$ 2.500,00 Ana Paula Oliveira

Obra / Ano Técnica Dimensão Valor da aquisição Artista premiado

Perturbações - 2003 Fotograf ia 100,0 x 150,1 cm R$ 2.500,00 Vanderlei Lopes

Dia - 2003 Fotograf ia 178,0 x 270,9 cm R$ 2.500,00 Kátia Prates

Cassino - 2003 Vídeo digital - R$ 2.500,00 Wagner Morales

Sem t ítulo - 2003 Óleo sobre Tela 40,3 x 49,8 cm R$ 2.500,00 Tatiana Blass

Obra / Ano Técnica Dimensão Valor da aquisição Artista premiado

Casa da Frontaria - 2004 Xilogravura sobre papel 350,0 x 450,0 cm R$ 4.000,00 Fabrício Lopez

Limpando o céu (3) - 2003 Plotagem 40,0 x 80,0 cm cada R$ 4.000,00 Jared Domício

Elementos externos: fachada e piso/ Beiral - 2004 Pastilha de cerâmica, madeira, metal e vidro 9,5 x 90,0 x 34,0 cm R$ 4.000,00 Laura Huzak Andreato

Chaveiro quadrado preto - 2004 Madeira revest ida de fórmica, chaveiro e acrílico 60,0 x 60,0 x 20,0 cm R$ 4.000,00 João Paulo Leite

2002

2003

2004
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Anexo IV
Patrocinadores e apoiadores

Doações para a Pinacoteca Municipal

Valor Doador/Autor

Obra / Ano Técnica Dimensão

Linhas do Centro Cultural - 
1995

nanquim sobre papel 100,0 x 70,0 cm R$ 300,00 Beatriz Helena Sartorelli e 
Vilma Nunes

Arco – sem data gravura em metal 60,9 x 80,5 cm R$ 700,00 Serasa (Antonio Henrique 
Amaral)

Árvore – sem data gravura em metal 80,3 x 60,3 cm R$ 700,00 Serasa (Antonio Henrique 
Amaral)

Carcará - 1998 litograf ia 70,5 x 50,0 cm R$ 800,00 Serasa (Aldemir Mart ins )

Carcará - 1998 litograf ia 70,5 x 50,0 cm R$ 800,00 Serasa (Aldemir Mart ins )

Carcará - 1998 litograf ia 70,5 x 50,0 cm R$ 800,00 Serasa (Aldemir Mart ins )

Carcará - 1998 litograf ia 70,5 x 50,0 cm R$ 800,00 Serasa (Aldemir Mart ins )

Carcará - 1998 litograf ia 70,5 x 50,0 cm R$ 800,00 Serasa (Aldemir Mart ins )

Carcará - 1998 litograf ia 70,5 x 50,0 cm R$ 800,00 Serasa (Aldemir Mart ins )

Vaso com f lores – sem data serigraf ia 70,3 x 50,0 cm R$ 650,00 Serasa (Carlos Bracher)

Vaso com f lores – sem data serigraf ia 70,3 x 50,0 cm R$ 650,00 Serasa (Carlos Bracher)

Vaso com f lores – sem data serigraf ia 70,3 x 50,0 cm R$ 650,00 Serasa (Carlos Bracher)

Série Cidades – 1998 litograf ia 50,0 x 69,9 cm R$ 800,00 Serasa (Darel Valença Lins)

Série Cidades - 1998 litograf ia 50,0 x 69,8 cm R$ 800,00 Serasa (Darel Valença Lins)

Catas Altas – 1998 serigraf ia 60,0 x 100,0 cm R$ 680,00 Serasa (Luiz Dolino)

Catas Altas – 1998 serigraf ia 60,0 x 100,0 cm R$ 680,00 Serasa (Luiz Dolino)

Imigrantes – 1998 litograf ia 70,0 x 50,0 cm R$ 800,00 Serasa (Maria Bonomi)

Imigrantes – 1998 litograf ia 70,0 x 50,0 cm R$ 800,00 Serasa (Maria Bonomi)

Imigrantes - 1998 litograf ia 70,0 x 50,0 cm R$ 800,00 Serasa (Maria Bonomi)

sem título – sem data água-forte e água-t inta 53,4 x 79,0 cm R$ 860,00 Serasa (Marcelo 
Grassmann)

sem título – sem data água-forte e água-t inta 53,4 x 78,8 cm R$ 860,00 Serasa (Marcelo 
Grassmann)

2002

Descrição da Doação                                                                                      
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Valor Doador

Obra / Ano Técnica Dimensão

sem título – 2002 monotipia (guache sobre papel) 43,9 x 31,9 cm R$ 300,00 Stela Barbieri

sem título - 2002 monotipia (guache sobre papel) 43,9 x 31,9 cm R$ 300,00 Stela Barbieri

sem título – 2002 monotipia (guache sobre papel) 43,9 x 31,9 cm R$ 300,00 Stela Barbieri

sem título – 2002 monotipia (guache sobre papel) 43,9 x 31,9 cm R$ 300,00 Stela Barbieri

sem título – 2002 monotipia (guache sobre papel) 43,9 x 31,9 cm R$ 300,00 Stela Barbieri

sem título – 2002 monotipia (guache sobre papel) 43,9 x 31,9 cm R$ 300,00 Stela Barbieri

sem título – 2002 monotipia (guache sobre papel) 43,9 x 31,9 cm R$ 300,00 Stela Barbieri

sem título - 2002 vitrine de vidro e ferro,                                 
lã de carneiro branca e rodízios

182,0 x 52,5 x 209,7 cm R$ 6.000,00 Stela Barbieri

sem título – 2002 vitrine de vidro e ferro, arame,                       
lã de carneiro vermelha e rodízios

181,0 x 52,7 x 120,4 cm R$ 4.000,00 Stela Barbieri

Signos gráf icos – 2001/02 álbum com 60 xilogravuras 53,0 x 53,3 x 1,3 cm R$ 4.500,00 Carlos Sampaio

Valor total estimado R$ 16.600,00 

2003

Descrição da Doação

Valor Doador

Obra / Ano Técnica Dimensão

Fazendo Estrelas - 2003/2004 Fotograf ia 100 x 140 cm R$ 9.000,00 Albano Fernandes Afonso

Sem título - 2004 Desenhos s/chapas de MDF pintadas 70 x 80 cm (dípt ico) R$ 18.000,00 Sandra Regina Cinto

Cubo nº 6 – 1991 Escultura de madeira 39,6 x 39,4 x 40 cm R$ 12.000,00 António Gundemaro 
Lizárraga

Fusca Verde e Magenta -2002 Acrílica sobre papel 36,1 x 50,0 cm R$ 4.500,00 Sergio Mauro Romagnolo

Fusca com interior azul - 2002 Acrílica sobre papel 35,7 x 50,0 cm R$ 4.500,00 Sergio Mauro Romagnolo

Sem título (da série Paisagem 
Sucessiva) - 2003

Fotograf ia 68 x 141 cm R$ 9.000,00 Raquel de Oliveira Pedro 
Garbelott i

Alma, Coração e Vida -1995 Mista (chapas de ferro, papel de parede, 
agulhas de vitrola, cacos de vidro 
transparente, resina, guache, tecido, 
correntes de banheiro e puxadores de gaveta 
cromado)

Variáveis (instalação composta 
por três peças, compostas por 
quadrados e retângulos)

R$ 20.000,00 Sandra Christ ina Labate 
Tucci

Entrelaçamento - 2003 Guache, papel e tecido                                 
colado sobre papel

199,9 x 250,7 cm R$ 24.000,00 Leda Catunda Serra

Sem título - 2004 Lápis sobre papel 0,30 x 0,42 cm R$ 900,00 Sonia Guggisberg

Sem título - 2004 Lápis sobre papel 0,30 x 0,42 cm R$ 900,00 Sonia Guggisberg

Sem título - 2004 Lápis sobre papel 0,30 x 0,42 cm R$ 900,00 Sonia Guggisberg

Sem título - 2004 Lápis sobre papel 0,30 x 0,42 cm R$ 900,00 Sonia Guggisberg

Descrição da Doação

2004
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Sem título – 1995 Bastão de óleo sobre papel 51 x 53 cm R$ 1.500,00 Claudio Felipe de Oliveira 
Cret i

Sem título – 1995 Bastão de óleo sobre papel 51 x 53 cm R$ 1.500,00 Claudio Felipe de Oliveira 
Cret i

Sem título – 1999 Bastão de óleo sobre papel 0,93 x 1,61  m R$ 3.500,00 Claudio Felipe de Oliveira 
Cret i

Sem título – 1999 Bastão de óleo sobre papel 1,26 x 1,67  m R$ 3.500,00 Claudio Felipe de Oliveira 
Cret i

Sem título – 2002 Bastão de óleo sobre papel 0,99 x 1,69  m R$ 3.500,00 Claudio Felipe de Oliveira 
Cret i

Sem título – 2002 Bastão de óleo sobre papel 0,99 x 1,69  m R$ 3.500,00 Claudio Felipe de Oliveira 
Cret i

Sem título – 2000 Escultura em granito negro 40 x 140 x 20 cm R$ 15.000,00 Claudio Felipe de Oliveira 
Cret i

Sem título – 1998 Miçanga, lâmina de barbear,                   
acrílico e aço

140 x 55 cm R$ 24.000,00 Nazareth Pacheco e Silva

Górdio – 2004 Resina poliéster pigmentada                          
e f ibra de vidro

200 x 200 cm R$ 50.000,00 Rafael Maia Rosa

Sem título – 2004 Óleo sobre papel 160 x 200 cm R$ 15.000,00 Paulo Augusto Pasta

Retas – 2004 Ponta seca sobre papel 30 x 480 cm (trípt ico: 30 x 
180 / 30 x 120 / 30 x 180 cm)

R$ 8.000,00 Edith Derdyk

Sem título – 1995 Asfalto sobre tecido 224,3 x 140,3 cm (parte I) e 
224,4 x 140,3 cm (parte II)

R$ 10.000,00 Germana Monte-Mór Alves 
de Moraes

Sem título – 1997 Asfalto sobre tecido 201,9 x 140,6 cm R$ 5.000,00 Germana Monte-Mór Alves 
de Moraes

Sem título – 1998 Asfalto sobre tecido 201,0 x 140,8 cm R$ 5.000,00 Germana Monte-Mór Alves 
de Moraes

Sem título – 2002 Esmalte sintét ico sobre tela 120,0 x 320,0 cm  (4 painéis) R$ 17.600,00 Cássio Michalany

Sem título – 2001 Madeira, cola e parafuso 30,0 x 47,0 x 50,0 cm R$ 1.000,00 Elisa Saw aya Botelho 
Bracher

Sem título - 2004 Resina de poliéster 306 x 178 x 25 cm R$ 60.000,00 Artur Lescher

Sem título – 2002 Nanquim sobre papel 167,5 x 97,0 cm R$ 7.500,00 Célia Maria Silva Euvaldo

Sem título – 2002 Nanquim sobre papel 168,0 x 97,0 cm R$ 7.500,00 Célia Maria Silva Euvaldo

Sem título – 2002 Nanquim sobre papel 170,5 x 97,0 cm R$ 7.500,00 Célia Maria Silva Euvaldo

Sem título – 2002 Nanquim sobre papel 167,5 x 97,0 cm R$ 7.500,00 Célia Maria Silva Euvaldo

Sem título – 1995 Pigmento e cola sobre papel 200,0 x 276,0 cm R$ 14.200,00 Célia Maria Silva Euvaldo

Sem título – 2002 Óleo sobre tela 200,0 x 270,0 cm R$ 18.800,00 Célia Maria Silva Euvaldo

Sem título – 1997 Óleo sobre tela 150,0 x 210,0 cm R$ 14.400,00 Célia Maria Silva Euvaldo

Sem título – 2003 Esmalte sintét ico e óleo sobre tela 30,0 x 40,0 cm R$ 1.400,00 Tat iana da Silva Blass

Do Lugar – 1997 Escultura em ferro e graf ite 4 peças de 180,0 x 80,0 cm 
cada

R$ 160.000,00 Ester Grispum

Sem título – 2002 Desenho em acrílica e folha                           
de ouro sobre papel

100,0 x 100,0 cm R$ 5.000,00 Ester Grispum

Perturbações III Fotograf ia 101,2 x 151,4 cm R$ 2.500,00 Vanderlei Lopes Richarde

Sem título – 1998 Óleo sobre tela 70,0 x 80,5 cm faltam documentos Rodrigo Andrade

Sem título – 2001 Óleo sobre tela 34,9 x 45,1 cm faltam documentos Rodrigo Andrade
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Sem título – 2001 Óleo sobre tela 34,9 x 45,1 cm faltam documentos Rodrigo Andrade

Deriva II – 1997/1998 Fotograf ia 71,3 x 99,1 cm R$ 5.000,00 Fábio Miguez

Deriva II – 1997/1998 Fotograf ia 71,6 x 99,1 cm R$ 5.000,00 Fábio Miguez

Deriva II – 1997/1998 Fotograf ia 71,7 x 99,0 cm R$ 5.000,00 Fábio Miguez

Sem título – 2000 Chumbo fundido 110,0 x 147,0 cm R$ 8.000,00 Paulo Bacellar Monteiro

Paranelson (Sei o que é 
doloroso um palhaço) – 2004

Carvão, papel, veludo preto, algodão, espelho 
, linha e grampo

27,0 x 147,0 cm R$ 15.000,00 Nuno Ramos

Cityscape – Sundow n – 2001 Aço Inox 90,0 x 90, 0 x 7,0 cm faltam documentos Ana Maria Tavares

O Árt ico não existe – 1982 Água-forte, água-t inta e bunhidor             
sobre papel

15,1 x 140,0 cm R$ 300,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Sem título – 2004 Água-forte e raspador  sobre papel 19,7 x 15,0 cm R$ 300,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Indomeneo – sem data Água-forte, água-t inta, buril, ponta seca e 
lápis de cor sobre papel

41,0 x 59,8 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Sem título  – 1989 Monotipia  sobre papel 36,6 x 20,3 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Sem título  – 1989 Monotipia  sobre papel 39,5 x 53,1 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Desconhecido – 1993 Litogravura sobre papel 33,0 x 50,3 cm R$ 600,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

A criação – Lugar das Delícias – 
1999

Litogravura sobre papel 32,4 x 24,3 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Os mortos – Sem data Litogravura sobre papel 35,0 x 50,1 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Base – 1987 Água-forte e água-t inta  sobre papel 34,3 x 49,3 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Base – 1987 Água-forte e água-t inta  sobre papel 38,3 x 54,8 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Base – 1988 Água-forte, água-t inta e bunhidor            
sobre papel

47,5 x 58,3 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Meio Ambiente – 1986 Água-forte e água-t inta sobre papel 44,3 x 60,6 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Meio Ambiente – 1988 Água-forte, água-t inta e relevo                 
sobre papel

44,9 x 52,5 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Meio Ambiente – 1987 Água-forte e relevo sobre papel 34,3 x 49,4 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Meio Ambiente – 1987 Água-forte e relevo sobre papel 34,3 x 49,4 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Meio Ambiente – sem data Água-forte e água- sobre papel 44,7 x 60,3 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Saturno – 1986 Água-forte e água-t inta e relevo              
sobre papel

38,9 x 33,0 cm R$ 600,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Saturno – 1986 Água-forte, água-t inta e relevo                
sobre papel

42,5 x 31,8 cm R$ 600,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Saturno – 1986 Água-forte, água-t inta e relevo                 
sobre papel

44,7 x 26,3 cm R$ 600,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Saturno – 1986 Água-forte, água-t inta e relevo                
sobre papel

38,7 x 31,0 cm R$ 600,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Saturno – 1986 Água-forte, água-t inta e relevo                
sobre papel

53,4 x 39,3 cm R$ 600,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Saturno – 1986 Água-forte, água-t inta e relevo                
sobre papel

50,1 x 35,0 cm R$ 600,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Saturno – 1986 Água-forte, água-t inta e relevo                29,6 x 30,7 cm R$ 600,00 Alexandro Julio de Oliveira 
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Crist ianos e Mouros - sem data Água-forte, água-t inta, buril                           
e ponta seca sobre papel

53,7 x 78,5 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Crist ianos e Mouros - sem data Água-forte, água-t inta e ponta                    
seca sobre papel

40,3 x 59,3 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Crist ianos e Mouros  - sem data Água-forte, água-t inta e ponta seca ,     
guache e borracha sobre papel

41,3 x 60,1 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Crist ianos e Mouros  - sem data Água-forte, água-t inta ponta seca,         
guache e borracha sobre papel

40,7x 59,5 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Crist ianos e Mouros - sem data Água-forte, água-t inta e ponta                   
seca sobre papel

39,9 x 59,2 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Crist ianos e Mouros - 1992 Água-forte, água-t inta ponta                      
seca e nanquim sobre papel

44,8 x 61,6 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Crist ianos e Mouros - 1992 Água-forte, água-t inta e ponta seca        
sobre papel

38,7 x 56,7 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Crist ianos e Mouros - 1992 Água-forte, água-t inta , ponta seca ,         
lápis de cor e guache sobre papel

41,6 x 59,0 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Crist ianos e Mouros - 1992 Água-forte, água-t inta e buril                   
sobre papel

39,0 x 59,2 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Crist ianos e Mouros - 1992 Água-forte, água-t inta buril,                     
ponta seca e bunhidor sobre papel

38,3 x 56,5 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Crist ianos e Mouros - 1992 Água-forte, água-t inta, buril                           
e ponta seca sobre papel

39,7 x 59,4 cm R$ 900,00 Alexandro Julio de Oliveira 
Cerveny

Fatia de Horizonte – 1992 Escultura  em chapa de aço inox       
espelhado, parcialmente oxidada                
com granalha de ferro

220 x 125 x 0,6 cm R$ 50.000,00 Amélia Toledo

Sem título - 1979 Fumaça congelada sobre papel 29,7 x 42,1 cm R$ 15.000,00 Shirley Paes Leme
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Descrição da doação
Qtde Valor Destino da doação

Mapotecas Compon. com 15 gavetas 97 Prof. Aza/LZA 2 5.364,18 Pinacoteca

Mapotecas Compon. com 10 gavetas 97 Prof. Aza/LZA 1 1.749,48 Pinacoteca

Vent ilador de coluna Ind. Oscilante 65 cm controle de veloc. 110 v X 60 Hz 1 157,50 Pinacoteca

Impressora Deskjet 950C c 6428 a HP 1 599,00 Pinacoteca

Pt. Cabo de comunicação usb ab (1,80m) Bright 1 6,34 Pinacoteca

Câmera Digital Cânon Pow er s/lot G-2 (4. Mb) 1 2.990,00 Pinacoteca

Bateria Cânon Pow er s/lot G-2 (4.0 mb) 1 210,00 Pinacoteca

Cartão Sandisk 32 mb 1 135,00 Pinacoteca

Banquetas escada 2 64,00 Pinacoteca

Aspirador de pó Elect . Boss Hand 2368/110 v 1 54,90 Pinacoteca

Luminário Fluorescente 431 - PRA 2 lâmpadas 110 v 1 60,61 Pinacoteca

Desumidif icador de ar modelo 250/110 preto 2 1.271,00 Pinacoteca

Scaner perfect ion 1650 1 920,00 Pinacoteca

Unidade de t rensparência para Perfect ion 636/1200 S 1 434,00 Pinacoteca

Aparelho para corte de passe-partout mat  manual 100 X 0,80 cm 1 933,47 Pinacoteca

HUB 8 P 10/10 - Encore e placa USB 1 84,00 Pinacoteca

Mother Board Asus P4S - 333 (P4-478) 3 1.407,00 Pinacoteca

Processador Pentium 4 1.8 GHZ (478) 3 2.385,00 Pinacoteca

Memória DDR 512 MB PC 266 3 1.356,00 Pinacoteca

HD 40 GB SEA/SAM/MAX 7200 RPM 3 1.113,00 Pinacoteca

Monitor LG Flaton 775 FT 17" 3 2.040,00 Pinacoteca

Pl. Vídeo Riva TNT2 32 MB AGP 3 804,00 Pinacoteca

Gravadores LG CDRW 32X10X40 DEM 3 1.005,00 Pinacoteca

Caixa Acúst ica Troni 240 W 3 84,00 Pinacoteca

Drive 1.44 MB 3 159,00 Pinacoteca

Mouse Logitech 2 botões +  scroll box 3 156,00 Pinacoteca

Teclado Genius PS2 ABNT2 3 81,00 Pinacoteca

Gabinete MTEK ATX Fonte 350w  P4 3 585,00 Pinacoteca

Estabilizador SMS 1.5 BI (300 VA) 3 150,00 Pinacoteca

Pl. Rede NE 2000 10/100 PCI 3 126,00 Pinacoteca

P. f ilt ro 126 X 100 cms. FIT-80 1250 1.237,50 Pinacoteca

Chaveador p/ impressora.Porta USB 4X1 marca Leadership.Cabos USB A X B 5 88,00 Pinacoteca

Arquivo 0-4 S/C 2 724,00 Pinacoteca

Armário PA-90 3 1.056,00 Pinacoteca

Arquivo 0-4 S/C 1 398,20 Pinacoteca

Mapoteca comp. com 15 gavetas 97 prof. Aza/Lza 1 4.857,93 Pinacoteca

Televisor em cores (tela pequena) m-20i 1 365,59 ADM - Serviços

Sistemas de amplif icação de som home theater HTS-100 3 3.372,78 ADM - Serviços

Micro System AS - 40/2 13 7.407,40 ADM - Serviços

Micro System TMP - 2000 5 6.860,60 ADM - Serviços

TV em cores (tela grande) M-29 4 3.176,08 ADM - Serviços

DVD (CD-Player) D-12 12 5.391,24 ADM - Serviços

TV em cores HT-M 3885C 3 8.083,77 ADM - Serviços

Amplif icador AC 800 1 340,24 Coord. de Eventos

Doações via Associação Amigos do CCSP
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Patrocinadores e apoiadores

Associação Amigos do CCSP
Caio de Alcântara Machado
Caixa Econômica Federal
Cinemark
Elevadores Atlas/Schindler
Fuji
Fundação Djalma Guimarães/
   Fernando Moreira Salles
Fundo Nacional de Cultura – MinC
Gradiente
IBM Brasil
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
Petrobras
Raul Machado Carvalho Junior
SERASA S/A
SUN Microsystems do Brasil Ind. Com. Ltda.
V & M Com. e Serv.de Informática Ltda.
Vitae – Apoio à Cultura, Educação e
Promoção Social

Parceiros institucionais

A Nova CDI - Casa dos Independentes
ABMIC – Mostra Internacional de Cinema
Abooks
Academia Brasileira de Letras
AECI – Agência Espanhola de
Cooperação Internacional
AGIP do Brasil
Aliança Francesa
Arquivo Nacional do Rio Janeiro
Associação Cultural Kinoforum
Associação Cultural Mix Brasil
Associação da Parada do Orgulho de
Gays, Lésbicas, Bissexuais e
Transgêneros de São Paulo
Associação de Arte Floral Kado Iemoto
   Ikenobo
Associação Fórum África
Associação Francesa de Ação Artística
Ateliê de Restauro Renato Carvalho
Bambu Filmes
Brás Filmes
British Council
Bureau Brasil da Música Francesa
Câmara Municipal de São Paulo
Catalonia – Grupo de Catalães de São Paulo
Cinearte
Cinemateca Brasileira
Cinemateca da Embaixada da França/RJ
Cinematográfica Polifilmes Ltda.
Cinematográfica Superfilmes
Cinematográfica Vera Cruz Ltda.
Cineteca Nazionale (Itália)

Cinusp Paulo Emilio – USP
Comercial Polividros Ltda.
COMEV – Projeto Vídeo das Aldeias/CTI
Comolatti
Companhia do Metropolitano de São
   Paulo – Metrô
Comune di Milano
Conjunto Nacional
Conrad Editora do Brasil
Consulado Geral da África do Sul
Consulado Geral da Bélgica
Consulado Geral da Espanha
Consulado Geral da França
Consulado Geral da Grécia
Consulado Geral da Índia
Consulado Geral da Polônia
Consulado Geral da República Argentina
Consulado Geral da Venezuela
Consulado Geral da República da Coréia
Consulado Geral do Uruguai
Consulado Geral da República da China
Consulado Geral de Cuba
Consulado Geral de Portugal
Consulado Geral do Canadá
Consulado Geral do Chile
Consulado Geral do Japão
Consulado Geral do México
Consulado Geral dos Paises Baixos
CTAV/Rio de Janeiro – Funarte/MinC
Culture Vulture Associação Multicultural
DCL – Difusão Cultural do Livro
Dezenove Som e Imagem
Jornal Diário de S. Paulo
Distribuidora Mais Filmes
Distribuidora Riofilme
Divina Comédia Produções Artísticas
Dumará – Distribuidora de Publicações Ltda.
ECA/USP – Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo
Edições Prosveta
Editora 34
Editora Abril
Editora Anita Garibaldi
Editora Ática
Editora Bertrand
Editora Brasiliense
Editora Claridade
Editora Companhia das Letras
Editora Cosac & Naify
Editora Ediouro
Editora Estação Liberdade
Editora Fhox
Editora Gráfica Takano
Editora Hedra
Editora Heibonsha
Editora Iluminuras
Editora Marca D’Água
Editora Nova Alexandria
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Editora Nova Fronteira
Editora Paulista
Editora Perspectiva
Editora Pólis
Editora Publifolha
Editora Segmento
Editora Siciliano
Editora Studio Nobel
Editora Talento
Editora Unisanta
Editora Vozes
EDUSP – Editora da Universidade de São
   Paulo
Embaixada da Espanha no Brasil/
Sociedade Cultural Brasil Espanha
Embratel
Escrituras – Ed. e Dist. de Livros Ltda.
F.J. Lucas Ltda.
FAAP – Fundação Armando Álvares
   Penteado
FAPESP – Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo
FEBAB – Federação Brasileira das
Associações de Bibliotecários
Festival Internacional de Cine de
Donostia – San Sebástian
Fondazione Scuola Nazionale di Cinema
   (Roma)
Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa)
Fundação Casa de Rui Barbosa/MinC
Fundação Editora UNESP
Fundação Getúlio Vargas
Fundação Japão
Fundação Memorial da América Latina
Fundação Perseu Abramo
Galeria Nara Roesler
Global Editora
Goethe Institut
Grafitti – Bar, Restaurante
Grifa Cinematográfica
H. B. Filmes
Hotel Crowne Plaza
IBM
ICAM – Instituto do Cinema, Audiovisual
e Multimedia – Portugal
Indústria de Papel e Papelão Nossa
Senhora da Penha S/A
Instituto Camões – São Paulo
Instituto Cervantes de São Paulo
Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP
Instituto Itaú Cultural
Instituto Moreira Salles
Instituto Padre Chico
Iram Industria e Comércio
Istituto Italiano di Cultura
Iveco
Jornal O Estado de S. Paulo

Klabin
L.C. Barreto
L.M. Stein S/C Ltda.
Labakino Serviços Auxiliares
Labate Papéis, Máquinas e Suprimentos Ltda.
Labtec
Lapfilme
Libre – Associação Brasileira de Editoras
Livraria Nobel
Lumière
M&M Editora
MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo
MAM – Museu de Arte Moderna/RJ
Martin Fierro
Megasoft Comércio e Serviços em
  Informática Ltda.
MIS – Museu da Imagem e do Som/São Paulo
MPA – Motion Pictures Association of
   America
Museu da Casa Brasileira
Nacional Film Board of Canada
NICE – New Italian Cinema Events
Novelli
O2 Filmes
Olhar Imaginário
Pandora Filmes
Paris Filmes
Pincéis Tigre
Pro Museu – Estadão
Produções CPC
PUC Minas – Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais
RC Restauração e Conservação Ltda.
Rede Globo de Televisão
RF Cinema, Vídeo e TV Ltda.
Rio Arte
RL Polifilmes Ltda.
Roma Internacional Editora
Royal Court Theatre (Londres)
RTC – Rádio e Televisão Cultura/
   Fundação Padre Anchieta
SAM Radio Picture
SBS Editora
Secretaria das Culturas da Cidade do Rio
   de Janeiro
Senado Federal
SENAI – Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
Seqüência 1
SESC/SP – Serviço Social do Comércio
   de São Paulo
SESI – Serviço Social da Indústria
Sistrum Edições Musicais Ltda.
Somlux
SP Filmes de São Paulo
Teatro de Arena/Cia. Livre
Telefonica



69

TV Senado
TV SESC/SENAC
UNICAMP
Unimarco Editora e Publicidade –
   Universidade São Marcos
Videoimagem
Videolar
Viva Voz Recitais de Poesia e Prosa
Poética
Zyd Produções

Parceiros da
Administração Municipal

Arquivo Municipal de Processos/
Secretaria da Gestão Pública
Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato
Biblioteca Municipal Mário de Andrade
Departamento do Patrimônio Histórico
Governo Eletrônico
Escola Municipal de Música
Hospital do Servidor Público Municipal
PRODAM – Companhhia de
Processamento de Dados
Secretaria Municipal da Educação
Secretaria Municipal do Verde e do Meio-
  Ambiente
Theatro Municipal de São Paulo
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Gestão 2001-2004

Prefeitura de São PauloPrefeitura de São PauloPrefeitura de São PauloPrefeitura de São PauloPrefeitura de São Paulo
Marta Suplicy

Secretaria Municipal da CulturaSecretaria Municipal da CulturaSecretaria Municipal da CulturaSecretaria Municipal da CulturaSecretaria Municipal da Cultura
Marco Aurélio Garcia (2001-2003)
Celso Frateschi (2003-2004)

Centro Cultural São PauloCentro Cultural São PauloCentro Cultural São PauloCentro Cultural São PauloCentro Cultural São Paulo
Carlos Augusto Calil

AdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministração
Paulo Rodrigues

Assistência jurídicaAssistência jurídicaAssistência jurídicaAssistência jurídicaAssistência jurídica
Maria Del Consuelo Casas da Silva Vianna
(2001-2002)
Décio Gabriel Gimenez (2002-2003)
Maria Silvia Barreto (2003)
Luiz Álvaro Galhanone (2003-2004)
Angélica Marques dos Santos (2004)

Artes cênicas e músicaArtes cênicas e músicaArtes cênicas e músicaArtes cênicas e músicaArtes cênicas e música
Sebastião Milaré

Artes plásticasArtes plásticasArtes plásticasArtes plásticasArtes plásticas
Stella Teixeira de Barros

BibliotecasBibliotecasBibliotecasBibliotecasBibliotecas
Célia Vicentino (2001-2002)
Maria Zenita Monteiro (2002-2004)

Coordenadoria de eventosCoordenadoria de eventosCoordenadoria de eventosCoordenadoria de eventosCoordenadoria de eventos
Glaucia Amaral

Difusão culturalDifusão culturalDifusão culturalDifusão culturalDifusão cultural
Celso Curi (2001-2002)
Hugo Malavolta (2002-2003)
Sônia Hamburger (2003-2004)

Pesquisas/IdartPesquisas/IdartPesquisas/IdartPesquisas/IdartPesquisas/Idart
Silvana Garcia

Áreas complementares

Ação educativaAção educativaAção educativaAção educativaAção educativa
Andréa Dias Vial (2002-2004)
Manuelina Duarte (2004)

ArquiteturaArquiteturaArquiteturaArquiteturaArquitetura
Cecília Rodrigues dos Santos (2001-2004)
Ana Lúcia Pimenta (2004)

Cinema e vídeoCinema e vídeoCinema e vídeoCinema e vídeoCinema e vídeo
Plácido de Campos Jr.
Arnaldo Fernandes Jr.

InformáticaInformáticaInformáticaInformáticaInformática
Aloysio Lazzarini de Almeida

Integração de acervoIntegração de acervoIntegração de acervoIntegração de acervoIntegração de acervo
Maria Regina Davidoff

DiscotecaDiscotecaDiscotecaDiscotecaDiscoteca
Francisco Carlos Coelho
Evaldo Piccino

PinacotecaPinacotecaPinacotecaPinacotecaPinacoteca
Maria Luiza Villas Boas (2002-2004)
Vera Toledo Piza (2004)



71

Funcionários do Centro Cultural São Paulo

DIRETORIA

Assessoria
Heloisa Helena de Amorim Dip
Beatriz Franco do Amaral

Secretaria
Cleusa Maria Martinelli
Aparecida Dias Garcia

ADMINISTRAÇÃO

Assistentes
Nilton Hideki Aizawa
Sandra Mara de Mendonça

Assistência jurídica
Léa Valquiria Silvestre
Maria de Lourdes Fonseca

Apoio administrativo
Eliane Aparecida de Oliveira
Aline Guiomar Goulart
Antenor Carolino de Oliveira
Bárbara Licia de Freitas Lopes
Ivete Flavia de Morais Menezes
Lucia Helena Rondina
Luzia Helena Corrêa Bomfim
Sandra Bernadete Cavalheiro
Vania Cerri

2001-2003

Presidente
Ilka Marinho Zanotto

Vice-presidente
Ugo Giorgetti

Diretor-tesoureiro
Emanuel Prado Lopes

Diretora-secretária
Heloísa Jahn

Coordenadora-executiva
Ana Helena Curti

Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo

2003-2005

Presidente
Leopold Nosek

Vice-presidente
Ugo Giorgetti

Diretor-tesoureiro
Dirceu Amadio

Diretora-secretária
Ana Helena Curti

Coordenadora-executiva
Carla Regina de Mello Mazer

Contabilidade
Isleyd Pereira Smarzaro
Edmeia Prado Saucedo
Jacinta de Fátima Lourenço
Jocileide de Campos Albanit
Joel Saletti
Maricler Martinez Oliveira

Compras
Monica Marques de Alencar Bruno
Denise Aparecida Curtarello
Veronilde Eusebia de Sena

Seção de pessoal
Vanda Generoso Dogue
Alexandre da Costa Dantas
Ivonete de Assis Silva
Marco Antônio Bello
Mirian Terezinha de Oliveira
Regina Celia Lozer
Telma Maria de Oliveira
Wagna Dias de Oliveira

Expediente
Miguel do Nascimento Filho
Susete da Cunha
Antonio Ferreira Sobrinho
Antonio Geraldo de Anunciação
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Jose Ferrari
Marli Antonio

Almoxarifado
Eudison Borges Luiz
Jackson Costa de Oliveira
Bens patrimoniais
Jose Barbosa do Nascimento

Arquivo geral
Antonio Santos da Silva Neto
Central de informações
Lucia Helena Gorayeb
Célia da Paixão Guimarães
Elida Fernandes de Souza
Elza Jacote
Maria Rodrigues Moraes
Mauricio Faria Ramos
Sonia Mara Parlatore
Vera Lucia dos Santos
Vera Lucia Leite

Apoio às salas de espetáculos
Maria Antonia da Silva
Paulo Roberto Jordão
Alzenir Alves da Silveira
Nilse Ferreira da Silva
Osvaldo Vanderlei Ascanio
Silvana de Oliveira Doca

Serviços
Jose Pires Vargas
Genecir Nunes do Nascimento
Alecsandro de Jesus Freitas
Antonio Carlos de Camargo
Genivaldo Nunes da Paz
Gerson Jose Ribeiro
Luiz Carlos Furtunato França
Maria Salete de Almeida
Sebastião Felix de Sá
Serafim Manoel Cosmo
Severino Francisco de Melo
Valdecir Soares de Souza
Wilson Torres

Apoio a eventos
Fernando Romero Affonso
Miguel Derosa
Jose Pereira da Silva

PABX
Doralice Alves Ribeiro
Isabel da Silva Souza
Maria Aparecida Cerqueira
Soledade Garcia Romero
Sonia Regina Correa Oliveira

Enfermaria
Geralsina Mendes dos Santos
Ligia Maria Scoppeta Brito

ARTES CÊNICAS E MÚSICA

Assistentes
Arlete Guedes de Sequeira
Eliane Aida Espindola Correa

Luiz Carlos Vitiello
Regina Silvia Marquezi

Programação
Lizette Negreiros
Marcos Bragato
Marcos Câmara
May Kahtouni
Nilson Copede

Cenotécnica, sonoplastia, iluminação
Augusto Farias Tiburtius
Ari Vieira dos Santos
Denis Chimanski
Edson Batista dos Reis
Israel Ferreira dos Santos
Marcos Davi Guiselini
Marcos Leonel Rocha
Maurilio Zunhiga Dias
Nadir Antonio Biscaro
Nezito Pereira dos Reis
Osvaldo Ferreira Dias
Roberto Gabriel de Souza
Robson Santiago Valentim
Rodrigo Eduardo Cabral
Ronivaldo Anselmo Rios

ARTES PLÁSTICAS

Assistente
Janethe Akiko Monteiro

Programação
Monica de Oliveira Caldiron
Paulo Monteiro
Renata de Almeida Lucas

Pinacoteca
Andreia Aparecida da Silva
Maria Augusta Barata
Nalu Maria de Medeiros

BIBLIOTECAS

Assistentes
Emilia de Jesus Vicente
Marlene de Souza Brandão
Vera Lucia Janela

Biblioteca Sérgio Milliet
Aidê de Oliveira Nogueira
Alaide Bissoli da Silva
Aloisio Jose da Silva
Ana Maria Martins Borghi
Carmem Lucia Troiani
Carmem Machado deBonfim
Carmen Teresinha Muniz Rugani
Celia Diniz
Celia Regina Alves de Oliveira
Cidalia Maria Pontes Moura
Clemar Manzoni
Debora Andrade
Deise Getulia de Melo
Denise Kessler Nazareth
Dulce Regina Campos
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Eliana Aparecida Brogglio
Fabricio Galvão Moretto
Fernanda dos Santos Ribeiro
Iracema Spacov
Ireni Zangirolame
Jani Pedro dos Santos
Jesse Lino da Silva
Jessica Muniz da Cruz
Jose Heleno Gonzaga de Oliveira
Jurandir Antunes de Souza
Lais Helena Giancoli
Marcia Helena Benito Jorge
Marcos Roberto de Freitas Luz
Marcos Umberto Serufo Jr
Margareth Gomes
Maria Aparecida Silva
Maria Cristina Marinho Percovich
Maria da Ascenção Campos
Maria do Carmo de Carvalho
Maria do Carmo de Sena
Maria Evangelista de Jesus
Maria Jose de Oliveira
Maria Regina Balthazar Rego
Maria Rita Nogueira Ramos
Maria Theodora da Camara Falcão
Marlene Arakaki de Lima
Myriam Avila de Simões
Rafael de Souza Feitosa
Rafael Rondina
Raquel Trindade do Nascimento
Rita de Cassia Rodrigues da Silva
Rita de Cassia Sarti Sagardoy
Roque Santos de Souza
Rosa Maria Gonçalves Pinheiro
Rosa Maria Vasconcellos
Suely Roque Mendes
Terezinha Caires Spakauskas
Valdir Felix Duarte
Vanderlei Cesar dos Santos
Vera Brandão de Paiva
William Gabriel Vicente
Wilson Roberto Tavares

Biblioteca Braille
Andrea Yuki Higashino
Célia Narciso Gomes
Edna Magalhães Correia
Edvaldo dos Santos
Eliana Alcoba de Rodrigues
Gasparina Martins
Jair Barbosa da Silva
Luzia Salvador
Maria Elisa da Silva Poli
Maria Helena Chenque dos Santos
Nelson Kiyoshi Katayama
Nestor Ribeiro dos Santos
Paulo de Jesus
Regina Helena Mariusso Lemos
Ricardo Sigolo

Terezinha Pereira de Souza
Discoteca Oneyda Alvarenga

Tita Norma Miki
Airton Jose da Silva
Alexandra Linda Matos
Alice Tomie Sano
Antonio Dantas Teixeira
Antonio Francisco da Silva
Debora Malachias Pereira
Egle Alonso Leite
Floriza dos Santos Rossi
Gilberto Alves de Souza
Maria Elisa Andrade
Ivamilto Couto Farias
Maria Valéria Ribeiro Sostena

Missão de pesquisas folclóricas
Vera Lucia Cardim Cerqueira
Carlos Eduardo Sampietri
Ana Maria Campanhã
Maria Luiza Villas Boas

Gibiteca
Maria Helena Correa Pinho
Antonio Rodrigues da Silva
Doroty Rojas
Elizabeth Ramalho
Julia Nunes de Carvalho
Maria Alba Ferreira de Moura
Maria Aparecida Spolzino
Maria Pereira Bispo
Marli Coelho de Menezes
Olga dos Santos
Rodrigo de Moraes Taguchi
Sebastiana Lopes da Silva
Yara Maria Afonso
Restauro e encardenação
Mariolis Della Torre
Maria de Lourdes Bueno Buzzini
Maria Lucia Machado França
Raul Mezzarane
Elisabete da Silva
Luiz Victorino Gomes

DIFUSÃO CULTURAL

Controle de informações
Zelinda Maria Gandolfi

Imprensa
Camile RodriguesCosta
Emi Sakai Ferraz
Nelson de Souza Lima
Zaira Hayek

Site
Maria Cristina Schultz
Mauricio da Silva Medeiros

Rádio
Eduardo José da Silva Neves
Marcio Yoshinobu Yonamine
Markito Alonso
Rita Daher Lorenzato
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Rovanir Benedito Testi
Coordenação gráfica

Angela Maria de Miranda Perrotti
Produção editorial e revisão

Maria Eugênia de Menezes
Paulo Vinício de Brito

Projeto gráfico
Adriane Bertini
Helio Valeiro
Solange Belfort

Gráfica
Marco Antonio Fiel (Paco)
Antonio Carlos da Silva
Arthur Pasotto
João Batista Amaro
Jorge Luis Cabral
Jose Carlos Semeão
Jose Clarindo dos Santos
Leimar Carmine Ambrosio
Paulo Sergio Cassiano
Sergio Rondi
Sônia Regina de Oliveira
Wagner Alarcon

Cartazes
Antonio Sergio Soares de Oliveira
Marcia Regina Pagani Fernandes

Agenda e produção
Cesar Augusto Sartorelli
Isabel Cristina Favoto
Jose Amador Martins
Miriam Bernadete Dutra
Roberto Quaresma de Lira

PESQUISAS/IDART

Assistente
Sonia Maria Lucas

Equipes técnicas de pesquisa
Ana Maria Rebouças
Andre Gatti
Andrea Andira Leite
Celso Luiz Marzulli
Claudia de Brito Bianchi
Dalva Elias Thomaz
Edgard Ribeiro Amorim
Espedita Silva dos Santos
Filomena Aparecida Derosa
Leda Cassia da Silva Timoteo
Luiz Felipe de Miranda
Marcia Marani
Marcia Denser
Marcia Suely Rovai Nobre
Maria Adelaide Nascimento Pontes
Maria Aline Noronha
Maria Cristina Lopes Coelho
Maria de Fátima Silva
Maria Elisa Albuquerque
Maria Jose Almeida Battaglia

Maria Olimpia Vassão
Pergy Nely Grassi Ramoska
Renata Ferreira Xavier
Ricardo Mendes
Valdir Arruda
Vera Lucia Donadio
Walter Tadeu Hardt de Siqueira
Wilma Martins de Oliveira

Arquivo Multimeios
Marta Regina Paolicchi
Andrea Bruscagin Morellato
Clelia Maria Silberschmidt
Dorileo Eugenio Gabriel
Laura Yoshie Nakamura
Luzia Haruko Shimabukuro
Marina Siqueira Pozzoli
Marisa Nunes
Nilza da Silva Mantovani
Norma Fernandes Cardoso
Roberto Diem
Rosana Dal Forno Braga
Roseli de Cassia Borelli Carvalho

Documentação audiovisual
Carlos Cesar Rennó
Celso dos Santos Toquetti
Sonia Regina Parma
João Mussolin Neto

AÇÃO EDUCATIVA

Apoio
Eliana Maria Conrado

Monitoria
Francisco Ortiz de Carvalho
Luciana Mantovani

Oficinas
Gisella Ghiurghi Bertini
Carmita Muylaert Moreira
Denise Bertacchi Brogiolo
Maria Marta dos Stos Keppler

ARQUITETURA

Orlando Perrone Junior
Renato Luis de dos Santos

Montagem de exposições
Humberto Pio Guimarães
Alvino Joaquim de Souza
Heleny Luiz Castino
Maria Beatriz de Carvalho
Tania Selma Somma

CINEMA E VÍDEO

Assistentes
Agnaldo Cesar Pavoni Matias
Glaucia de Gois Cordeschi
Sandra Almeida Imoto

Programação
Reinaldo Cardenuto Filho
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Equipe de projeção
Eudo do Nascimento Cardoso
Gerson Moreno
Raimundo Ferreira do Monte

INFORMÁTICA

Edmarcio da Silva
Edson Jose da Silva
Emilio Carlos Jeronymo Dantas
Emilio Julianelli
Marcelo Amorim
Marco Aurelio de Oliveira

produção gráfica e editorial
setor de projeto gráfico do ccsp
edição e revisão
maria eugênia de menezes
paulo vinício de brito
projeto gráfico
adriane bertini
impresso na gráfica do ccsp
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