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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
Edição e publicação de um livro de arte ilustrado sobre a diversificada
obra de ANTONIO PETICOV (produto principal), com enfoque em sua
trajetória artística, obras de pintura, desenho, gravura, escultura e
ilustração.

O OBJETIVO
Apresentar a produção de desenhos de Antonio Peticov, sobre a narrativa de
Lewis Carroll, Alice no país das maravilhas, como excelente maneira de
utilizar conceitos como: dualidade, imaginação, mundos dos sonhos e dos
espelhos, além de poder explorar a criação de composições visuais que
remetem à esses universos em suas obras. Como maneira de apresentação das
produções de desenhos de Antonio Peticov pensando a história de Alice no
país das maravilhas e Alice através do espelho, foram levadas até os grupos,
imagens dessas produções, na perspectiva de pesquisar o que o grupo conhecia
sobre as duas histórias; ao que as imagens faziam memória, seus elementos
simbólicos; fragmentos da história que conheciam, sobretudo da personagem
principal, Alice: como era Alice? Quem poderia representar a Alice? Afi nal,
cada versão da narrativa mostra diferentes “Alices”.
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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
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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
Nesse módulo a exibição do filme, como mais uma forma de
linguagem artística e apresentação da história completa,
reforçando as características de seus personagens e elementos
simbólicos que o mesmo traz. No jogo de espelhos, ou com
superfícies espelhadas e/ou com profundidade, imaginação e
criatividade foram demandadas para a produção de diferentes
fotografia as com as formas distorcidas, agregando mais outra
possibilidade de linguagem artística.
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OFICINAS DE ARTES
Com muitos elementos trazidos ao grupo para construções coletivas e
individuais, chega-se a hora de pensá-los como possibilidade de
composição de telas, em acrílico. Retomando os conceitos e símbolos,
além de personagens, tendo a possibilidade de tornar-se um
personagem dessa aventura, as telas foram compostas de um grande
mundo imaginário construído no coletivo, dentro de cada turma.

07

OFICINAS DE ARTES
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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. a palestra aconteceu na Oswald de Andrade, com cerca de 100
participantes.
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O LIVRO
Difusão das obras e
pensamento de artistas
plásticos consagrados, a
fim de promover o
resgate cultural
brasileiro, contribuindo
para melhor acesso da
sociedade aos bens
artísticos por meio de
um livro sobre a artista
ANTONIO PETICOV
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ACOMPANHE O PROJETO NO SITE

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

https://www.flickr.com/photos/artesiok/sets/72157713453397207/
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