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COMO SE FOSSE A PRIMEIRA VEZ.

Marysia Portinari
AS IF IT WERE THE FIRST TIME.

Jacob Klintowitz
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COLABORADORES

+ 70  
PESSOAS ATENDIDAS

+ 20.000 
ORGANIZAÇÕES

+56

PARA UMA PARTICIPAÇÃO 
MAIS EFETIVA NA 

SOCIEDADE
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NO TRABALHO
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 E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL E FACILITAR A

FUNDADO EM  2007
S O B R E   I O K
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RESGATAR E DIVULGAR OBRAS DE 
ARTISTAS PLÁSTICOS CONTEMPORÂNEOS OBJETIVO

PROMOVER ATIVIDADES ARTÍSTICAS E 
CULTURAIS PARA JOVENS E ADULTOS 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

O ARTISTA PLÁSTICO É CONVIDADO A COMPARTILHAR AS SUAS TÉCNICAS COM OS 
PARTICIPANTES NAS OFICINAS DE ARTE. AO FINAL É REALIZADO UMA EXPOSIÇÃO E O LANÇAMENTO 

DO SEU LIVRO. TODO ESSE TRABALHO REFLETE O COMPROMISSO DO IOK COM A INCLUSÃO, 
SOCIALIZAÇÃO E CULTURA DE SEUS BENEFICIÁRIOS.  

 COMO   E   POR   QUÊ?

PUBLICAÇÃO   DE   LIVROS OFICINA    DE   ARTES   PLÁSTICAS

DIFUSÃO   CULTURAL MÓDULOS DE ARTES
COMPOSTO   POR   8   OFICINAS   COM   2 HORAS   DE   DURAÇÃO   SEMANALHÁ    DOIS    PROGRAMAS    QUE    SERVE    COMO    PILARES    PARA    AS 

ATIVIDADES    DE    ARTES    DESENVOLVIDAS    PELO    INSTITUTO    OLGA    KOS

AQUECIMENTO PRODUÇÃO COMPARTILHAR

REFLEXÃO E EXPRESSÃO
DE SENTIMENTOS

MOVIMENTAÇÃO E 
AÇÃO DO CORPO

CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
ARTÍSTICA
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Antes do início das ofi cinas, tivemos dois Workshops com Marysia 
Portinari, um deles foi aberto ao público e aconteceu no MIS, 
com a participação de Jacob Klintowitz, abordando questões 
gerais na obra da artista. O segundo workshop foi em seu atelier. 
Em ambos, a equipe de artes do Instituto Olga Kos compareceu 
para se aprofundar na obra e desenvolver um planejamento de 
aproximadamente 8 ofi cinas. 

A artista plástica mostrou sua produção, contou muitas histórias 
sobre seu aprendizado de arte, seus anseios e suas inspirações. 
Também na produção de Marysia Portinari vemos uma renovação 
constante na maneira de fazer. A artista partiu de fi gurações com 
temáticas relacionadas ao circo para chegar à imagens abstratas 
que, praticamente, contêm a sensação do circo e ainda agregam 
elementos que se relacionam com o tema do espaço sideral.

WORKSHOP
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O Instituto já desenvolveu um módulo tendo como referência a 
obra da artista em 2008, quando sua obra ainda estava bastante 
fi gurativa e não tão geométrica.

A equipe destacou ainda assim a temática de circo, o uso dos 
triângulos e da geometria.
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Após os encontros com a artista plástica, que deram a oportunidade à 
equipe de estudar mais profundamente a sua obra e suas particularidades, 
o grupo de artistas do Instituto Olga Kos iniciou o planejamento, defi nindo 
o norte da produção para as equipes das áreas de pedagogia e psicologia 
também defi nirem atividades para adicionar conteúdo visando a 
estruturação e direcionamento de cada ofi cina para objetivos específi cos 
e gerais, trabalhando com os elementos e conceitos da produção através 
da movimentação, da brincadeira e da socialização. 

PLANEJAMENTO

OBJETIVO GERAL 

OBJETIVOS DE ATIVIDADE REALIZADA

Desenvolver a criação de imagem a partir de formas geométricas e 
estimular as misturas e combinação de cores para a produção de 
uma tela com formato de uma malha de triângulos baseada na esfera 
geodésica.

OFICINAS AQUECIMENTO PRODUÇÃO COMPARTILHAR

1
Apresentar a obra da artista 

através de um quebra-cabeça
Expor a obra da artista utilizando 

formas geométricas
Identifi car o conhecimento das 
diferentes formas geométricas

2
Estimular o olhar através 

de uma luneta
Expor a obra da artista através de 

imagens celestiais
Expressar sentimentos através de 

gestos

3
Incentivar a criatividade através de 

movimentos
Produzir constelações e criar 

formas triangulares
Incentivar expressão e imaginação

4
Ordenar grupos com 

características parecidas
Orientar a desconstrução e construção

 de imagens
Exercitar a atenção e a concentração

5 Impulsionar a criação em grupo
Trabalhar a construção de imagens 

através do tangran
Contribuir para autonomia e 

integração grupal

6
Criar e perceber as 
tonalidades de cor

Criar paleta de cores para a 
produção da obra

Auxiliar na construção da identidade 
e emoções

7
Estimular a percepção de 

diferentes formas geométrica
Continuar a produção das telas

Promover o pertencimento e 
a escuta dentro do grupo

8
Encorajar a composição com 

objetos da ofi cina
Continuar a produção das telas

Despertar o pensamento
 lógico e atenção

9
Mostrar as atividades realizada em 

forma de linha do tempo
Finalizar a obra e nomeá-la

Refl etir sobre as técnicas 
trabalhadas na ofi cina
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Durante os planejamentos foram feitos testes e defi nidos, 
materiais, formatos e paleta de cores de produtos fi nais, para 
que, mesmo dentro das suas particularidades, as produções dos 
diferentes grupos conversem entre si. Também foram debatidos 
os temas que puderam ser abordados e a maneira como isso 
poderia ser acessado pelos participantes, trazendo informação, 
conhecimento, e reconhecimento de si: corpo, pensamentos e 
ações.
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Em algumas turmas foi retomada 
uma mesma atividade mais de 
uma vez a fi m de que pudessem, 
a seu tempo, compreender 
e memorizar coisas básicas 
sobre espacialidade e corpo, 
como deitar, virar para o lado, 
levantar-se sem apoio, sentar-
se novamente. Para estas 
turmas o avanço foi lento e 
teve como pano de fundo as 
obras de Marysia.

Em outras turmas, os 
participantes ainda estavam se 
familiarizando com a estrutura 
da ofi cina e, principalmente, 
com as técnicas utilizadas pela 
artista. Alguns demonstraram 
um pouco de dificuldade 
em compreender algumas 
propostas, mas gradativamente 
e com auxílio da equipe, 
os participantes foram 
compreendendo e integrando 
as propostas.

Com o planejamento pronto, 
as ofi cinas foram iniciadas, 
e seguiram ao longo de oito 
semanas. Os relatos a seguir são 
uma somatória das percepções 
das equipes acerca destas oito 
semanas.

Na pr imei ra  of ic ina ,  os 
participantes tiveram um 
contato inicial com o tema, 
a maneira de fazer e a obra 
da artista através de imagens 
e diálogos. Neste módulo 
começamos com muitas 
turmas novas e então foi 
importante propor atividades 
iniciais para perceber o quanto 
eles entendiam ou conheciam 
sobre o assunto.

OFICINAS
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Trabalhamos bastante nos três momentos das ofi cinas com as 
imagens impressas da obra de Marysia onde realizamos atividades 
como quebra cabeças, jogos de memória e de associação, sempre 
ressaltando as formas e cores utilizadas pela artista.

No avançar do módulo, fi zemos jogos a partir de papéis pretos 
perfurados vistos contra a luz, simulando as estrelas. Além disso 
houve estímulo para os participantes observarem o céu, sendo 
convidados a ocuparem outros espaços e novas posições, 
podendo notar os detalhes dos ambientes.
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Cores e formas utilizadas pela artista foram ressaltadas no 
decorrer das primeiras ofi cinas do módulo, e a partir disso foram 
feitas composições individuais com materiais diversos que 
sugeriam o espaço, sempre enfatizando a função da luz e da cor 
nas construções.

Através de Rodas de Conversas, as atividades e diálogos 
relacionados aos sentimentos despertados pelo universo, fi zeram 
com que os participantes pudessem se expressar e dar um 
fechamento para as experiências da ofi cina. Procuramos respeitar 
o tempo individual, especifi cidades de cada um e ao mesmo 
tempo que estimulamos a curiosidade e participação na ofi cina.

Durante a produção, focamos nas formas geométricas, especifi camente o 
triângulo, forma muita utilizada pela artista. Iniciamos de uma maneira simples, 
em um suporte bidimensional: giz pastel oleoso sobre papel Canson. A orientação 
foi para criar uma constelação de pontos no papel e depois ligar esses pontos 
fazendo uma malha de formas. Depois dessa atividade, como previsto pela equipe, 
alguns ainda sentiram alguma difi culdade, precisavam de algo mais concreto. 
Para fi xar a ideia de pontos que se ligam e formam uma estrutura, levamos 
palitos e massinha, e, partindo  do mesmo princípio (pontos ligados por linhas), 
construímos estruturas tridimensionais tendo como base a esfera geodésica. 
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A part i r  dos exerc íc ios 
realizados nestas primeiras 
ofi cinas, foi iniciada a produção 
fi nal das telas. Foram quatro 
telas por turma, uma grande, 
e três pequenas. A produção 
iniciou pelas telas pequenas e 
pela escolha de uma paleta de 
cores que fosse coerente e do 
agrado de todos.
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Um dos destaques foi a ofi cina em que experimentamos as várias tonalidades de uma mesma cor. 
Fizemos uma massa à base de água e farinha de trigo, e cada um colocou uma quantidade de 
corante em seu pedaço, criando uma variedade de tons para cada cor, organizamos uma escala 
de tons do mais claro ao mais escuro. Essa atividade deu uma boa noção do que iríamos fazer na 
produção das telas, e da escolha de composição a partir das cores.
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Na sequência, riscamos as telas com lápis, conforme as formas e as cores defi nidas anteriormente 
por todos.

Em algumas turmas, usamos a criação de formas geométricas sobre papel e seu recorte e colagem a 
partir de um encaixe, criando um mosaico gigante sobre papel kraft. Os participantes mergulharam 
no universo pictórico proposto pela artista, pois o mosaico expandiu o tamanho da pintura e também 
a ideia que tinham sobre pintura e suas possibilidades. O objetivo desta atividade condensava o 
objetivo das nossas ofi cinas: ampliar as possibilidades, não só da arte, mas do indivíduo.
Nas ofi cinas direcionadas para a produção das telas, os aquecimentos se focaram no despertar do 
corpo e da criatividade.  Trabalhamos a percepção, memória e a criação em grupo. 
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Durante os momentos de compartilhar, intensifi camos a atenção e o cuidado com o espaço como 
forma de organização do grupo e somente depois tivemos as rodas de conversa ou atividades 
propostas. 

Nas últimas rodas de conversa focamos na nomeação das telas, incentivando os usos das palavras 
e a percepção dos sentidos na construção com elas.

Também tivemos momentos de autonomia para que eles próprios liderassem e propusessem algo 
no momento da roda de conversas. Isso foi de extrema importância, pois os deixou em uma posição 
mais ativa dentro da ofi cina, exercitando a autonomia e a responsabilidade pelas escolhas.
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Durante o período usado para a 
pintura das telas fi nais, ocorreu 
uma pausa por conta da visita da 
artista. Os participantes tiveram 
uma roda de conversa com 
Marysia Portinari, esclarecendo 
dúvidas e curiosidades e 
também produziram pinturas 
junto com ela, sendo um 
momento enriquecedor de 
troca entre todos.
  
Com o módulo fi nalizado, 
a percepção da equipe foi 
que os vínculos vieram se 
estabelecendo de maneira 
gradativa e constante, de forma 
que o trabalho do módulo 
se mostrou muito positivo 
e produtivo. A partir das 
dinâmicas de organização e 
criatividade a comunicação se 
tornou mais clara, a produção 
melhor direcionada e a 
expressividade de cada um foi 
aumentada dentro do grupo, 
isso é nítido nas produções ao 
longo do módulo.

VISITA DA ARTISTA
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“A gente pode ensinar muitas 
coisas, abrir um mundo novo 
na criação da arte e trocar 
conhecimentos. Mas também 
aprendemos muito sobre 
o relacionamento com as 
pessoas, pois não julgam e 
nos recebem com amor. E 
isso permanece para sempre 
em nós. ”
                              Marysia Portinari



Para celebrar esta materialização de criação coletiva, 
houve uma exposição das obras da artista e dos 
participantes no Memorial da América Latina.

Foram expostas aproximadamente 15 telas de Marysia Portinari ao lado das telas produzidas nas 
ofi cinas. Para abarcar toda a produção, foram feitos totens triangulares com as telas pequenas.

A beleza da exposição fi cou por conta das telas que se comunicavam em formas e cores, tendo 
como fundo o painel permanente do Salão de Atos: “Tiradentes” de Cândido Portinari, tio de Marysia.

EXPOSICAO
a

s
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Junto da exposição, tivemos o lançamento do livro “Como se fosse a primeira vez” 
de Jacob Klintowitz sobre a artista Marysia Portinari.
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A abertura da exposição “Camadas Geodésicas” ocorreu no mesmo dia do lançamento do livro, 
e foi uma comemoração da inclusão e da arte.
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“Dentro de cada figura, de cada ser desenhado, o movimento é 
a morada de sua própria desconstrução.

A cor limita a forma. Bagunça a geometria e decanta gestos. 

Reaparece pronunciando a mesma poesia visual, tecendo o 
mesmo assunto com formas mais simples, mais diretas, mais 
claras e menos óbvias. Convite para ver-sentir e equilibrar-se 
na corda entre ambos, na polaridade das cores.
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O que antes falava sobre figuras circenses, o trapezista, a 
bailarina, o palhaço, agora traz a experiência do circo do circo 
como um universo estrelado, do circo visto de dentro de um 
caleidoscópio. 

Compõe um mosaico e se expande refletindo nos olhos.
Comunica pela sensação nos olhos, reverbera, grava 
possibilidades além da retina.”

(Texto de abertura da exposição- Camilla Kury)
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Para ver mais, acesse:

LARES

FÁBRICA DE CULTURA
V. N. CACHOEIRINHA

LARES LAÇOS DE AMIZADE - ESPAÇO K

ASSOCIAÇÃO VEM SERFÁBRICA DE CULTURA
V. N. CACHOEIRINHA

EMEF FREI DAMIÃO EMEF FREI DAMIÃO

obras f naisi
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www.institutoolgakos.org.br

LAÇOS DE AMIZADE - ESPAÇO K

OAT EMEF BERNARDO LAÇOS DE AMIZADE - ESPAÇO K

ASSOCIAÇÃO VEM SER CEU - CIDADE DUTRA ALTERNATIVA

obras f naisi
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Prêmio Areté

Prêmio Ordem do Mérito Cultural

Prêmio Tuxáia Cultura Viva 2010

Prêmio Pela Arte se Inclui

Prêmio LIF 2013

Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Salva de Prata

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Medalha Anchieta

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio Movimento Você e a Paz

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

Prêmio Brasileiro de Excelência 
Gráfi ca IPSIS

Prêmio Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

Prêmio Melhores ONGs 
ÉPOCA DOAR

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de
Incluisão Social

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Cultura e Saúde
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RESULTADOS IOK!

ABRACE ESTA CAUSA!
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Endereço: Rua Haddock Lobo, 1307 - Cerqueira César, São Paulo - SP / Telefone: (11) 3081.9300

ARTES

ESPORTES
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Patrocínio Realização Parceria Apoio


