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O Inst i tuto Olga Kos agradece a todos os patrocinadores por abraçarem a

causa inc lusiva e serem agentes de transformação socia l .

O cenár io pandêmico modif icou a maneira com que nos relac ionamos e exig iu

que cada um colocasse a saúde e segurança como pr ior idade para enfrentar

esse momento de incertezas.  

Por um per íodo de tempo,  nos reinventamos.  Adaptamos o nosso trabalho

para a lcançarmos e promovermos a saúde para famí l ias ,  benef ic iár ios ,  e

apoiadores no modelo onl ine.  Com o avanço c ient i f ico e pol í t icas públ icas de

saúde,  a  vacinação colet iva proporcionou a retomada das nossas of ic inas e

exposições de Artes.

O evento fo i  um sucesso,  conseguimos levar a nossa pr imeira exposição de

Artes para outro estado (Rio de Janeiro) ,  e  isso é uma conquista muito grande

para o nosso Inst i tuto,  onde almejamos expandi- lo a inda mais e levar a

inclusão para todo o Brasi l .

Obrigado pela sua part ic ipação e apoio de sempre.  

Juntos transformamos v idas!

Caro Patrocinador,  

A SUA MARCA FEZ A DIFERENÇA  



U M  E V E N T O  Q U E  
P R O M O V E  A  I N C L U S Ã O  

 O objetivo do projeto OLHARES E  RELEITURAS foi  homenagear a

integração entre obras de art istas e  obras recriadas por pessoas com e

sem defic iência em vulnerabi l idade social ,  como uma ponte entre as

obras rel idas pelos partic ipantes das of ic inas de artes do proponente e

as obras dos art istas.  Essas obras são parte do acervo do Instituto

Olga Kos e  é  composto por obras de art istas modernos e

contemporâneos,  como Claudio Tozzi ,  Ivald Granato,  Guto Lacaz,

Marysia Portinari ,  entre outros,  E  com isso t ivemos a exposição dessas

obras no MUSEU MAR,  local izado no Rio de Janeiro,  e  o  lançamento do

l ivro,  contendo toda essa tragetória.
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LANÇAMENTO DO LIVRO 

O Lançamento de 3000 l ivros:

Olhares e  Releituras foi

real izado no dia 19/03/2022

no Museu Mar -  Centro do Rio

de Janeiro,  com a presença do

Presidente do Instituto.

Sr .  Wolf  Kos e  a  Vice

Presidente,  Sra.  Olga Kos e

convidados.
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Olhares e Releituras
 

Pensar no livro e na exposição Olhares e Releituras é pensar na história do Instituto Olga Kos. Através
dos 17 artistas retratos, transitamos pelos 15 anos de projetos que contemplam oficinas de artes para

pessoas com deficiência intelectual. Um marco na história desse grupo de pessoas que com suas
pinceladas começaram a ter destaque no panorama cultural de nosso país.

Cada artista convidado para participar do projeto trouxe uma forte contribuição na formação dos
inscritos.  Estes, aprenderam técnicas, conheceram histórias, puderam opinar e fazer escolhas. Foram

momentos únicos e que impactaram no dia a dia das famílias. Sim, as oficinas de arte vão muito além da
combinação de cores, elas combinam o fazer e o ser, favorecendo a autonomia e a expressão, este é o

sentido do nosso trabalho, baseado na contribuição inestimável do Museu de Imagens do Inconsciente
(MII) fundado em 1952 pela Dra. Nise da Silveira. 

Nesse trabalho buscamos a descentralização do protagonismo artístico, a busca pela desconstrução da
imagem pré-estabelecida de quem está à frente de temas como arte e cultura e apontamos um recorte
provocativo que indaga: “Qual o artista está no museu?” Só quem percorreu os quase 300m² soube dar a

resposta ao ver todas as 90 obras expostas. Um cenário que reflete o que pensamos sobre inclusão: todos
são protagonistas, investimos no potencial e nas particularidades das pessoas com deficiência.

Em todo o trabalho do Instituto Olga Kos, o coletivo está sempre presente. Nas oficinas, os participantes
se revezam para a confecção das obras, a equipe multidisciplinar conduz o planejamento e no setor

administrativo, há quase uma centena de pessoas em suas diferentes funções. 
Não sou uma! Somos muitos! Todo resultado depende de cada um desses olhares e agradeço a cada

serviço prestado, sem o qual nada se concretizaria! Que orgulho participar de uma equipe diversificada!
Que venham mais quinze anos e que possamos levar arte e cultura aos mais diversos públicos, onde quer

que eles estejam!
Forte abraço,

Silvia Liz- Coordenadora do Departamento de Artes
 
 

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA  



NA MÍDIA -  SITE  

https://institutoolgakos.org.br/qual-artista-esta-no-
museu-de-arte-mostra-olhares-e-releituras-deixa-

provocacao-com-interpretacoes-artisticas-feitas-por-
pessoas-com-deficiencia/?

doing_wp_cron=1649687579.1027688980102539062500

https://institutoolgakos.org.br/qual-artista-esta-no-museu-de-arte-mostra-olhares-e-releituras-deixa-provocacao-com-interpretacoes-artisticas-feitas-por-pessoas-com-deficiencia/?doing_wp_cron=1649687579.1027688980102539062500



