LIVRO ILUSTRADO DE ARTE - VIDA E
OBRA DE LUISE WEISS - PRONAC 180401

SOBRE O IOK

Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos (IOK) é uma organização sem fins econômicos,
que desenvolve projetos artísticos, esportivos e científicos para atender,
prioritariamente, crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual

MISSÃO
Atender crianças, jovens e
adultos
com
deficiência
intelectual, além de pessoas sem
deficiência, que se encontram
em situação de vulnerabilidade
social. Procuramos facilitar
a inclusão social de todos,
garantindo
que
reúnam
condições de participar de forma
mais efetiva da sociedade da
qual fazem parte.

VISÃO
Ser
reconhecido
pela
liderança,
excelência,
inovação, impacto social,
produção e difusão de
conhecimento
científico
por
meio
de
ações
socioculturais.
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VALORES
Ética nas relações e no
exercício das atividades;
Respeito à diversidade
humana;
Promoção do exercício da
cidadania;
Comprometimento com a
causa;
Excelência no trabalho

O PROJETO
dição e publicação de livro de arte ilustrado sobre LUISE WEISS.
Difusão ao grande público das obras e pensamento de grandes artistas
com prolífica produção, resgatando o panorama cultural do país e
contribuindo com o acesso da sociedade aos bens artísticos nacionais.

O OBJETIVO
Apresentar a produção da artista Luise Weiss, que traz em seu bojo o incentivo do uso
e expressão da memória. Sobreposições e monotipia foram técnicas utilizadas para a
construção de uma narrativa visual, com base nas memórias trazidas pelo próprio grupo.
Nesse sentido, produzir um livro único, representante do grupo como um todo e suas
memórias, se consolida no trabalho de representação de múltiplas realidades e possibilidades
Para dar início ao módulo, a artista e sua produção foram apresentados ao grupo, por meio de
seus trabalhos em gravura, pintura e objetos. Como maneira de retomar fragmentos de
memória, a cada trabalho os participantes foram estimulados a pensar relações das produções
com a sua memória, sua própria história. Estímulos sensoriais foram acionados, resgatando
aromas, texturas e cores. Exemplos dessas atividades são: o resgate de memória individual por
meio de aromas variados; utilização da monotipia como nova possibilidade de técnica, além
de poder utilizá-la com outros tipos de elementos folhas e flores caídas, linhas, tecidos, etc.) na
produção de camadas e produções mais abstratas; e utilização de pigmentos naturais para
preparação de diferentes cores.
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CONTRATAÇÃO DA EQUIPE
As oficinas serão compostas por uma equipe multidisciplinar, que
auxiliarão os participantes no desenvolvimento do projeto, sendo:

1 Pedagogo

1 Coordenador

1 Psicólogo

1 Arte Educador

04

LINHA DO TEMPO DO PROJETO

Contratação de
uma equipe
multidisciplinar

Pré-Inscrição
Preenchimento de
formulário de dos
participantes

Articulação com
pais e responsáveis
pelos participantes
para explicar e
detalhar o projeto

Realização das
Oficinas e
Atividades
práticas
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Divulgação para
a captação de
participantes

Prestação de
Contas

OFICINAS DE ARTES
Para o trabalho com monotipia, cada participante pode compartilhar, por meio de
foto, uma memória e, a partir de cada uma delas, foram criadas as monotipias,
compondo com as camadas já realizadas anteriormente. Outra técnica utilizada
com vistas a resgatar as memórias trazidas, foi a possibilidade de criar distorções,
apenas com a utilização de copos com água e as próprias imagens. Adentrando a
produção e uma das temáticas da própria artista Luise Weiss, paisagens, barco e
mar foram palavras-chave para compor novamente outras possibilidades de
camada, camadas da memória.
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VISITA DA ARTISTA NA OFICINA
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WORK SHOP
Como ação paralela, foi realizado uma capacitação de arte-educadores e
oficinas de artes em observância à Instrução Normativa, a fim de promover a
apropriação e a descentralização do fazer cultural. houve a participação do
artista no workshop, e nas oficinas direcionadas a pessoas com deficiência
intelectual, e a pessoas sem deficiência, mas em situação de vulnerabilidade
social.
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O LIVRO
Como produto final, um livro foi construído
durante todo o desenvolvimento do módulo,
composto por cada elemento e técnica
trabalhados. Essa narrativa visual, pois se
trata de um livro que não comunica através
de palavras, porém de imagens, foi
apresentada para a artista em suas visitas às
ofi cinas, apresentando-se como uma troca
de memórias entre os envolvidos em todo
esse processo de pesquisa pessoal e
produção.
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ACOMPANHE O PROJETO NO SITE

https://www.institutoolgakos.org.br/

https://www.flickr.com/photos/artesiok/sets/72157711239281031/
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