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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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WORKSHOP

ANTES DO INÍCIO DAS 
OFICINAS, TIVEMOS UM 
WORKSHOP ABERTO 
AO PÚBLICO COM JOÃO 
FARKAS.
Toda a equipe de profi ssionais do IOK compareceu, pois seria necessário 
conhecer e se aprofundar na obra para desenvolver um planejamento.
A equipe destacou os pontos acerca das cores das fotografi as e do 
posicionamento do fotógrafo em relação aos elementos fotografados.
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O fotógrafo mostrou sua produção e comentou sobre suas 
viagens fotográficas, sobre o modo que enxerga e que pretende 
“devolver” estas imagens para o mundo. 
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PLANEJAMENTO

OBJETIVO GERAL: 

OBJETIVOS DE ATIVIDADE REALIZADA:

APÓS O EVENTO DO WORKSHOP, A EQUIPE DE ARTISTAS DO 
INSTITUTO OLGA KOS INICIOU O PLANEJAMENTO, DEFININDO 
O NORTE DA PRODUÇÃO PARA AS EQUIPES DAS ÁREAS DE 
PEDAGOGIA E PSICOLOGIA TAMBÉM DEFINIREM ATIVIDADES 
PARA ADICIONAR E CONSTRUIR CONTEÚDO, TRABALHANDO 
COM OS ELEMENTOS E CONCEITOS DA PRODUÇÃO ATRAVÉS 
DA MOVIMENTAÇÃO, DA BRINCADEIRA E DA SOCIALIZAÇÃO.

Produzir fotografias que trabalhem planos e interação de personagens, tendo como cenário a produção plástica 
desenvolvidas nas oficinas ou elementos encontrados nas instituições, como por exemplo: paredes, muros, 
azulejos, entre outros que contemplem a composição.

OFICINAS AQUECIMENTO PRODUÇÃO COMPARTILHAR

1 Estimular a escuta e o olhar atento.
Apresentar a produção do fotógrafo 

João Farkas.
Estimular  a percepção visual e 

a produção coletiva.

2 Criar composição com objetos 
usados na oficina.

Construir individualmente planos de 
cor utilizando papeis estampados e ou 

texturizados.

Aprimorar a percepção e 
a expressão individual.

3 Trabalhar  em grupo e a criação 
utilizando adereços.

Desenvolver a composição coletiva 
utilizando planos de cor e colagem.

Provocar o diálogo , a escuta e a 
imaginação em contação de historia.

4 Ampliar o olhar através da 
composição de sombras/luz.

Preparar tecidos e papeis com cores 
da paleta do artista.

Desenvolver a percepção e expressão 
através de palavras significativas.

5
Desenvolver a percepção sensorial 

e criação para composição de 
pintura facial.

Preparar tecidos e papeis para 
a confecção de fundos.

Aprimorar a identidade, diálogo e 
integração grupal.

6 Orientar o enquadramento da cena  
através de jogo teatral e oralidade.

Observar e construir uma composição 
para as fotografias.

Ativar a memória, expressão e
o diálogo com o grupo.

7
Relaxar o corpo e a mente através 

de exercícios realizados com 
flutuadores de piscina.

Desenvolver a composição 
das fotografias.

Trabalhar a expressão, o 
pertencimento e as escolhas.

8 Retomar as atividades através da 
linha do tempo.

Finalizar a produção e nomear as obras.
Auxiliar no diálogo e a 

integração grupal.
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Durante os planejamentos são 
feitos testes, defi nidos materiais, 
temas, formatos e paleta de cores 
de produtos fi nais, para que mesmo 
dentro das suas particularidades, 
as produções dos diferentes grupos 
conversem entre si.
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OFICINAS

Na primeira oficina do módulo apresentamos e 
contextualizamos a produção de João Farkas através 
de suas fotografias, focando na série “Caretas”.

Como objetivo de aguçar a percepção visual e a 
observação, o aquecimento trouxe quinze imagens 
e cartas contendo palavras correspondentes a cada 
imagem, os participantes deveriam dispor conforme 
as imagens.

COM O PLANEJAMENTO 
PRONTO, AS OFICINAS 
FORAM INICIADAS E 
SEGUIRAM AO LONGO 
DE OITO SEMANAS. OS 
RELATOS A SEGUIR SÃO 
UMA SOMATÓRIA DAS 
PERCEPÇOES DAS EQUIPES 
ACERCA DESTAS OITO 
SEMANAS.
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A grande maioria gosta muito de jogos e realizaram o que foi proposto. 
No momento da produção o trabalho de observação continuou, pois 
eles deveriam representar com giz pastel uma das imagens que foram 
utilizadas no aquecimento, porém com um desafi o a mais para a 
percepção e a observação:  o desenho deveria representar apenas 
o fundo e não a pessoa retratada.



A roda de conversa no fi nal 
remeteu a esse aspecto, ou seja, se 
dedicar a uma coisa com atenção. 
Os participantes relataram que 
no começo foi difícil, porém 
começaram a prestar mais atenção 
aos detalhes da imagem.

Dando sequência, começamos 
um processo de experimentação 
fotográfi ca a partir dos conceitos 
discutidos e experimentos plásticos.

Algumas turmas detiveram-se 
mais na discussão dos conceitos 
artísticos presentes no trabalho 
de João Farkas, sendo que 
fotografaram com um certo receio 
de que não dessem “certo”, pois em 
vários momentos apresentaram 
muita ansiedade no ato de 
fotografar.

1212
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A intenção da ofi cina era de 
experimentar o máximo de 
composições possíveis, e disso 
tirar as fotografi as que mais se 
destacavam. Muitos deles nunca 
tinham usado câmeras antes e 
isso os deixou eufóricos. Mesmo 
assim, conseguimos boas imagens 
e produtos fi nais com composições 
bem interessantes.

Outras turmas exploraram de 
forma direta o ato de fotografar. 
Gostaram mais das proposições 
fotografi as que envolviam 
ornamentações, obtendo assim 
fotos muito bem formuladas, pois 
absorveram a obra de João Farkas 
com mais facilidade.
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Durante as oficinas observou-se 
a evolução quanto à memória, 
a compreensão, o envolvimento 
com as atividades, assim como a 
criatividade exposta ao efetuarem a 
composição de personagens. 

A partir da metade do 
planejamento, após diversos estudos 
com cor, distanciamentos e o uso 
de diferentes perspectivas para 
o mesmo objeto, caminhamos 
para o produto final, que são as 
fotografias. O módulo no geral 
se tratou de composição, um 
conceito um pouco complexo para 
as turmas iniciantes do projeto. 
Diversos exercícios adaptados 
conforme a turma foram trazendo 
este conceito de composição. A 
complexidade só é atingida a partir 
da simplicidade. Como somos um 
projeto de inclusão, vamos até a 
pessoa que tem maior dificuldade 
e caminhamos juntos, avançando 
degrau por degrau com toda a 
turma.

Tecidos e máscaras foram 
cenário e figurinos para as fotos. 
Haviam sido produzidos em um 
módulo anterior pelos próprios 
participantes. A hora de vestir a 
máscara e desaparecer nela trouxe 
muita brincadeira, risos e atuação 
teatral da parte de todos. Mesmo 
com o rosto coberto, as expressões 
imitando o sentimento do figurino 
apareciam pelas cavidades de olhos 
e bocas das máscaras.
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Depois de explorar as questões de 
figura e fundo em uma imagem: 
cenário, cor, figurino e máscaras, 
juntamos todos esses ramos pra 
produzir um trabalho final. As 
fotos foram montadas e tiradas 
pelos participantes. Montamos o 
cenário com lonas que pintamos 
anteriormente, nos fantasiamos 
com máscaras e roupas coloridas 
e tiramos várias fotos. Foi bem 
interessante ver como eles se 
organizaram entre eles. Existiu 
o momento de ser modelo e 
o momento de ser fotógrafo, 
compreendendo cada vez mais que 
se deve respeitar a vez de cada um, 
construir a paciência para esperar, 
além de exercitar o lado da criação, 
do enquadramento e das poses.
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Os participantes se revezaram 
entre serem os fotógrafos e os 
fotografados. Eles se fantasiaram 
com máscaras feitas por eles 
próprios. O fotografo foi também 
diretor, pensou no conceito 
da foto tendo em mente tudo 
que estudamos anteriormente: 
composição, fi gura e fundo, cores, 
fi guração, abstração. Quando 
pronto, um click no botão e um 
momento foi eternizado através 
da câmera digital.

Os participantes se revezaram 
entre serem os fotógrafos e os 
fotografados. Eles se fantasiaram 
com máscaras feitas por eles 
próprios. O fotografo foi também 
diretor, pensou no conceito 
da foto tendo em mente tudo 
que estudamos anteriormente: 
composição, fi gura e fundo, cores, 
fi guração, abstração. Quando 
pronto, um click no botão e um 
momento foi eternizado através 
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DURANTE ESTAS OFICINAS DE FECHAMENTO DO MÓDULO QUE 
JOÃO FARKAS FOI CONHECER AS INSTITUIÇÕES ESCOLHIDAS 
PARA ESSE PROJETO. 

Todos gostaram de conhecer e conversar com o fotógrafo cuja obra tornou-se tão próxima durante as oito 
semanas de desenvolvimento. Além de uma experiência para os participantes, é uma vivência que acrescenta 
muito para os artistas que vão visitar o trabalho realizado.

VISITA DO ARTISTA
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SEGUE O RELATO DE JOÃO FARKAS E SUAS IMPRESSÕES 
SOBRE A PRODUÇÃO FINALIZADA:

“Por iniciativa do Instituto Olga Kos tive uma das experiências mais profundas e comoventes ao acompanhar as 
oficinas com jovens com deficiência intelectual, baseadas em minha série fotográfica Caretas de Maragojipe.

Falamos sempre do poder universal da arte em mobilizar aspectos sensíveis, profundos nas pessoas. Mas a crescente 
complexidade do mundo e do mundo das artes, especificamente, cria, muitas vezes, diálogos impossíveis com os 
que não têm acesso ao repertório esotérico da arte contemporânea. 

Desclassifica-se a produção artística espontânea ou não-culta e exclui-se também da fruição os menos instruídos 
nos códigos dominantes.

Mas então vamos até Maragojipe no interior bahiano e encontramos a tradição secular das Caretas carnavalescas, 
mantendo-se firme e vital com um nível de criatividade coletiva, praticamente sem paralelo.

Paulo Herkenhoff diz que os Caretas revelam a cor do século 21, Gringo Cardia criou um Museu do Carnaval 
baseado nesta produção e Agnaldo Farias não titubeou em classificar esta manifestação e o povo que a produz 
como Arte e como Artistas.

Com este registro, as arte-educadoras do Instituto Olga Kos montaram seminários em que os jovens foram 
provocados a produzir máscaras e trabalhar a questão de fundo e figura entre outras.

E lá fui eu, com todos os meus preconceitos, assistir aos seminários. Uma experiência transformadora. 
O material produzido pelos jovens é extraordinário sob qualquer aspecto que se analise, e aprender com elas 
que a arte acessa a alma de qualquer ser humano, independentemente de sua proficiência intelectual ou de sua 
“cultura”, cai como verdade absoluta.”
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FINALIZAÇÃO

Chegando ao fim do módulo, fizemos uma pausa 
para relembrar as etapas que compõem as oficinas. 
O momento do compartilhar foi uma alegria. Em 
roda, depois da produção, conversamos sobre o que 
gostamos e o que não gostamos. Como reagimos a 
tal estimulo e como construímos a partir disso. Em 
uma das oficinas fizemos um exercício de contação 
de história. Em roda, um começava a história e 
o próximo a continuava, até que todos pudessem 
compartilhar um pedaço para a mesma história. 

Os participantes tiveram a oportunidade de pôr em 
prática não só a produção “braçal” como a teórica 
também, mostrando como recebiam a história, 
como a transformavam e como a passavam para o 
próximo. Muitas histórias apareceram dentro de 
uma mesma turma. Uma espécie de surrealismo 
reinou neste momento, com alguns silêncios e 
muitas palavras, construímos algo em grupo. 

JUNTOS DE CADA TURMA, 
OLHAMOS AS FOTOS 
QUE ACHAMOS MAIS 
INTERESSANTES E, TAMBÉM 
USANDO A IMAGINAÇÃO, 
COMEÇAMOS A NOMEÁ-LAS.
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SOBRE AS 
MÁSCARAS 
As máscaras foram produzidas em 
um módulo anterior, tendo como 
objetivo levar a expressão dos 
participantes nos tecidos pintados, 
na combinação de cores e de 
formatos. Entre tecidos, linhas e 
agulhas, os participantes, inclusive, 
costuraram para dar o acabamento 
perfeito à cada peça.
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EXPOSIÇÃO 
A mostra destes produtos 
aconteceu no MIS, durante um 
importante evento chamado Foto 
MIS. Ao lado das produções de 
Thomas e João Farkas, Luciano 
Candisani e Pierre Verger, 
estavam as fotos e as máscaras dos 
participantes. Além da produção 
em fotografia, o público ainda 
teve acesso à uma imitação do 
cenário das oficinas, e pode 
vestir e se fotografar com as 
máscaras produzidas durante as 
oficinas. Nossa celebração está em 
disseminar a arte e a inclusão.

A EXPOSIÇÃO TEVE 
COMO TÍTULO 
COTIDIANO SINGULAR

“Relatar pela imagem a narrativa 
dos acontecimentos do espaço: 
fotografar é ser sujeito que indica 
algo, entendendo que a maneira 
com que se aponta também é parte 
da mensagem.

Decompor e reorganizar elementos 
no campo ou aguardar ativamente, 
abaixando-se, aproximando-
se, elevando-se. Conduzir as 
imagens na direção do que move a 
expressão, não obrigando os fatos 
a caberem nas fotografias, mas sim 
buscando a unicidade que se quer 
enquadrar da realidade.

Despertar um olhar novo, dentro 
e fora das oficinas, e reinventar 
o modo como enxergamos as 
imagens, as histórias, nós, e o 
mundo.”
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Para ver mais, acesse:

FOTOGRAFIAS FINAIS

FÁBRICA DE CULTURA
V. N. CACHOEIRINHA

ALTERNATIVA

CEU - CIDADE DUTRA

LAÇOS DE AMIZADE - ESPAÇO K

CAPSI CAPELA DO SOCORRO

ALTERNATIVA

EMEF IRINEU MARINHO

EMEF BERNARDO

EMEF BERNARDO

INSTITUTO GABI

OAT
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www.institutoolgakos.org.br
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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!

02 10 40 50 62 52 74

2007 

PARTICIPANTES

TURMAS

2007 2007 

18181818
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2008

PARTICIPANTES

TURMAS

20082008

108108108108
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2009

420420420420
PARTICIPANTES

TURMAS

20092009

420420420420
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2010

PARTICIPANTES

TURMAS

20102010

600600600600
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2011

720720720720
PARTICIPANTES

TURMAS

20112011

720720720720
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2012

PARTICIPANTES

TURMAS

20122012

680680680680
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2013

1356135613561356
PARTICIPANTES

TURMAS

2014

72

PARTICIPANTES

TURMAS

20142014

72

1080108010801080
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2015

84

PARTICIPANTES

TURMAS

20152015

84

1360136013601360
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2016

60

PARTICIPANTES

TURMAS

20162016

60

918918918918
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2017

60

PARTICIPANTES

TURMAS

20172017

60

918918918918
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2018

41

PARTICIPANTES

TURMAS

20182018

41

858858858858
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2019

33

479479479479
PARTICIPANTES

TURMAS

2009 

04

PARTICIPANTES

TURMAS

2009 2009 

04

100100100100
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2010

04

PARTICIPANTES

TURMAS

20102010

04

100100100100
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2011

14

PARTICIPANTES

TURMAS

20112011

14

600600600600
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2012

10

PARTICIPANTES

TURMAS

20122012

10

250250250250
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2013

20

PARTICIPANTES

TURMAS

20132013

20

680680680680
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2014

44

1100110011001100
PARTICIPANTES

TURMAS

04

2015

58

PARTICIPANTES

TURMAS

04

20152015

58

1450145014501450
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2016

83

PARTICIPANTES

TURMAS

14

20162016

83

2055205520552055
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2017

60

PARTICIPANTES

TURMAS

10

20172017

60

1705170517051705
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2018

40

PARTICIPANTES

TURMAS

444420

20182018

40

960960960960
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

TURMAS

2019

33

663663663663
PARTICIPANTES

TURMAS

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

ARTES

ESPORTES



32

Vistos isoladamente ou em grupos, com essa 
sua Série Azul João Farkas dá-nos uma dimensão 
indiscutível da potência artística dos habitantes 
de Maragojipe, uma genialidade compartilhada, 
democrática, límpida como a esperançosa ideia de 
Marcel Duchamp segundo a qual todo mundo é 
artista. Ao menos em Maragojipe, agora sabemos, 
eles são, senão todos, uma parte significativa. E 
João colocou-os no céu de onde descerão quando o 
carnaval se acabar.

Viewed in isolation or in groups, with his Blue  
Series, João Farkas gives us an indisputable 
dimension of the artistic power of the inhabitants of 
Maragojipe, a genius shared, democratic, clear  
as the hopeful idea of Marcel Duchamp that 
everyone is an artist. At least in Maragojipe, we now 
know, they are, if not all, a significant part. And  
João set them in heaven from where they will 
descend when the carnival is over.

Agnaldo Farias, curador /curator

Quando vi o João Farkas tratando desta arte dos 
Caretas com um olhar contemporâneo pensei: é isso 
que precisamos, mostrar que estas manifestações 
não são uma coisa do passado. É um fazer atual e 
pulsante. É cultura e tem que ser preservada de 
maneira viva e digna.

When I saw Farkas addressing this art of the Caretas 
with a contemporary look, I thought: this is what 
we need, to show that these manifestations are not 
a thing of the past. It is a current and pulsating act. 
It is culture, and must be preserved in a lively and 
dignified way.
   
Gringo Cardia, curador curator 
Casa do Carnaval da Bahia
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