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O plano anual do Instituto Adelina está dividido em 4 produtos: Prêmio, Exposição de Artes, Curso/Oficina/Estágio e Núcleo Educativo
Contínuo/Contrapartidas Sociais. Em consequência da pandemia ocorrida desde março de 2020 e das ações realizadas para contenção da
covid-19 em todo o Brasil, foi necessário realizar ajustes nos objetivos específicos propostos. Ações essas que suscitaram o fechamento físico
da instituição em abril de 2021, exigindo a adaptação das atividades e que também veem dificultando o trabalho de captação de recursos
para viabilização do projeto como um todo. Apresentamos aqui os resultados até a presente data, em ordem cronológica.

EXPOSIÇÃO
PERÍMETROS 5 :: Esboços de um corpo intransigente . Larissa Camnev
O projeto Perímetros 5 apresentou os trabalhos da artista Larissa Camnev, natural de Campinas, São Paulo, com curadoria de Mario Gioia. A exposição
presencial/virtual ‘Esboços de um corpo intransigente’ aconteceu de 09 de fevereiro a 10 de abril de 2021, período em que as atividades culturais em São Paulo
passavam por adequações, com a possibilidade de visitação presencial, seguindo as os protocolos de prevenção indicados, e parte das ações realizadas de forma
online. Os visitantes tiveram contato com a mostra em forma de visita presencial, visita guiada em formato de vídeo e programação paralela com atividades
através do aplicativo Zoom e do Youtube.
Visitas espontâneas: Por se tratar de um período de fase vermelha em São Paulo, a exposição ficou aberta durante poucos dias, devido ao decreto municipal de
fechamento das instituições em março de 2021, e recebeu para a visitação presencial de 32 pessoas.
Visitas educativas: foram realizadas visitas guiadas online com artista e curador através de vídeos disponibilizados nas redes sociais: Facebook – 69 visualizações,
Instagram – 285 visualizações, Youtube – 635 visualizações, e site do Adelina Instituto: 437 acessos, totalizando1.426 visualizações. Além do contato por meio dos
conteúdos produzidos, realizamos um Encontro Online sobre a mostra, seguido de atividade com fotografia com a Escola Municipal Desembargador Silvio Portugal
onde estiveram presentes 13 alunos e 2 professores.
Programação paralela: Para movimentar a mostra em discussões, foram realizadas 4 atividades paralelas de ações formativas culturais. A primeira foi o
Encontro online ‘Corpo intransigente, objeto intransigente’, com a artista Carla Chaim, que apresentou as suas visões sobre as obras de Larissa Camnev que
fala do corpo na arte. Para desmistificar a figura do artista e tirar dúvidas e reflexões sobre os trabalhos convidamos a artista Sandra Lapage que entrevistou
Larissa Camnev acerca da exposição e estudos que a envolve na atividade ‘Entrevista’. No encontro ‘Tecnologias e formulações do vestir’ a professora e artista
Luisa Paraguai tratou sobre os objetos de medir, mapear, modelar, que acionam a artista na experimentação de dimensões sensoriais do corpo. E para o
encerramento, a curadora Ana Carolina Ralston conversou com a artista sobre o processo de criação e organização da exposição. Ao fim tivemos uma
apresentação audiovisual performática composta por imagens analógicas e digitais, envolvendo sobreposições entre projeções de slides e vídeos, intitulada
‘Descarrego’, com o artista JP Accacio. Ao todo com a programação paralela, tivemos 396 participantes. Toda a programação paralela foi disponibilizada no
Youtube e site da instituição para dar continuidade a divulgação da exposição e acesso às atividades durante todo o ano.
Durante todo o período atendemos ao todos nesta exposição 1.869 pessoas entre as que visitaram a mostra presencialmente, assistiram ao vídeo de apresentação
e participaram das atividades da programação paralela.
Acesso online
Site: https://adelina.org.br/primetros-5/
Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLOfFU42PuCZ0okZVJ0zjtuAI-ZLptQQoh
Facebook: https://www.facebook.com/adelinainstituto/videos/1322132838143515
https://www.facebook.com/adelinainstituto/videos/335368414579796
Instagram: https://www.instagram.com/tv/CLPn_obMmZ9/
https://www.instagram.com/p/CMAR5CTMmny/

PERÍMETROS 5 :: Esboços de um corpo intransigente . Larissa Camnev
Abertura presencial – 09.02.2021

PERÍMETROS 5 :: Esboços de um corpo intransigente . Larissa Camnev
Abertura online – 13.02.2021 | https://youtu.be/vyNNW8uzBJY

PERÍMETROS 5 :: Esboços de um corpo intransigente . Larissa Camnev

Programação Paralela :: Encontro online | Corpo intransigente, objeto intransigente . com Carla Chaim – 20.02.2021 | https://youtu.be/kLCHW-tdiys

PERÍMETROS 5 :: Esboços de um corpo intransigente . Larissa Camnev

Programação Paralela :: Encontro online | Entrevista. com Sandra Lapage e Larissa Camnev – 06.03.2021 | https://youtu.be/Q3wqzH-EHsM

PERÍMETROS 5 :: Esboços de um corpo intransigente . Larissa Camnev

Programação Paralela :: Encontro online | Tecnologias e formulações do vestir . com Luisa Paraguai – 20.03.2021 | https://youtu.be/1uG-d0naYcY

PERÍMETROS 5 :: Esboços de um corpo intransigente . Larissa Camnev

Programação Paralela :: Encerramento da exposição | Roda de conversa com a artista Larissa Camnev e a curadora Ana Carolina Ralston/Apresentação
‘Descarrego’, com JP Accacio– 10.04.2021 | https://youtu.be/VF4mONAywt0

PERÍMETROS 5 :: Esboços de um corpo intransigente . Larissa Camnev
Visita Educativa Online :: EMEF Desembargador Silvio Portugal – 25.05.2021

ARTSOUL . Data publicação: 09.02.2021 / eventos - https://artsoul.com.br/revista/eventos/exposicao-esbocos-de-um-corpo-intransigente-individual-de-larissa-camnev

arte!brasileiros . Data publicação: 08.02.2021 / agenda – arte
https://artebrasileiros.com.br/agenda-arte/esbocos-de-um-corpo-intransigente/

Glamurama . Data publicação: 09.02.2021 / agenda

https://glamurama.uol.com.br/agenda/abertura-da-mostra-esbocos-de-um-corpo-intransigente-de-larissacamnev/

arte informado . Data publicação: 09.02.2021 / agenda .

https://www.arteinformado.com/agenda/f/1-prmio-de-fotografia-adelina-instituto-207292

Dasartes . data publicação: 09.02.2021 / agenda
https://dasartes.com.br/agenda/larissa-camnev-adelina-instituto/

Dark joana . data da publicação: 04.03.2021 . https://www.dark-joana.com.br/2021/03/14rogramação-paralela-da-mostra-esbocos.html

CURSO/OFICINA/ESTÁGIO
Laboratório de Aplicabilidades :: ciclo 1
O Laboratório de Aplicabilidades é um conjunto de encontros com profissionais renomados que ministram as aulas. Tem o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento e estímulo da produção de arte contemporânea e formação de artistas emergentes, educadores, mediadores culturais e pesquisadores
latino-americanos (América Central, América do Sul, México e Caribe) através de ações online para compartilhamento de conhecimentos, vivências e
experimentações. As atividades foram realizadas pela plataforma Zoom gratuitamente divididas em: Laboratório de apresentação de projetos, Laboratório
de acompanhamento crítico de trabalhos de artistas, Laboratório de leitura e Laboratório acompanhamento crítico de projetos de arte e educação.
LABORATÓRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS. com Natalia Forcada
Para instruir os artistas a como apresentar projetos de obras em desenvolvimento ou terminadas em fundos nacionais/internacionais. Os conteúdos
aplicados foram: montagem de currículo, proposta conceitual, seleção de imagens, construção de depoimento/statement do artista e da obra, montagem
e revisão de portfólio, orçamentos e cronograma de trabalho, com estratégias claras para realizar uma apresentação verbal de seus próprios trabalhos ao
falar em público de acordo com o interlocutor (galeristas, curadores imprensa, visitantes, alunos etc.). A orientação ficou por conta da artista Natália
Forcada. Nessa atividade foram atendidos 23 artistas.
LABORATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CRÍTICO DE TRABALHOS DE ARTISTAS. com Marcio Harum
Essa atividade propôs estabelecer diálogos e reflexões com artistas a partir da pesquisa em seus diferentes estágios produtivos; um mergulho em distintos
gestos criativos, ativado pelo exercício de repensar práticas, da reescrita e do posicionar-se diante dos diferentes sistemas do fazer artístico em formato
coletivo, foram modelados individualmente apontamentos de interlocução dirigidos ao estreitamento de relações com o mundo da arte. 20 artistas foram
atendidos nesta ação.
LABORATÓRIO DE LEITURA//OMBRO NO OMBRO. com Lívia Aquino
Para experimentar, por meio da leitura partilhada, textos e pesquisas que impulsionem conversas e trocas entre os presentes, compreendendo o papel
ativo de todos do grupo na construção de entendimentos e ações para suas práticas. Cada módulo propôs um recorte temático, sem constituir nenhum
pré-requisito para participações, que contou com artistas, estudantes e pesquisadores e adentrou em práticas artísticas que tivessem como operação
experiências de partilha, encontro, coletividade, participação, negociação, convívio e troca. 27 pessoas participaram desta atividade.
LABORATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CRÍTICO DE PROJETOS DE ARTE E EDUCAÇÃO. com Marcio Harum e Amanda Cuesta
Com diálogos e reflexões com arte/educadores e artistas/educadores acerca da pesquisa em seus diferentes processos produtivos, os encontros foram
mergulho em distintos gestos criativos, ativado pelo exercício de repensar práticas, da reescrita e do posicionar-se diante das distintas frentes de atuação.
Pelos modos concebidos para a dinâmica dos encontros, que se estruturam em formato coletivo, e modelados individualmente apontamentos de
interlocução dirigidos ao estreitamento de outras relações com o campo da arte e educação. 12 artistas educadores estiveram nessa atividade.
Esse ciclo de Laboratórios teve 82 participantes.

Laboratório de Aplicabilidades :: ciclo 1

Laboratório de apresentação de projetos . com Natalia Forcada – de 10.05 a 28.06 de 2021

Laboratório de Aplicabilidades :: ciclo 1

Laboratório de acompanhamento crítico de trabalhos de artistas . com Marcio Harum – de 18.05 a 08.06 de 2021

Laboratório de Aplicabilidades :: ciclo 1

Laboratório de leitura//ombro no ombro. com Lívia Aquino – de 26.05 a 11.08 de 2021

Laboratório de Aplicabilidades :: ciclo 1

Laboratório de acompanhamento crítico de projetos de arte e educação . com Marcio Harum e Amanda Cuesta . de 06.07 a 31.08 de 2021

CONTRAPARTIDAS SOCIAIS
Formação para professores
As formações apresentadas abaixo visam contribuir para o desenvolvimento, investigação e expansão do ensino de arte contemporânea para professores
atuantes de qualquer nível de ensino, em instituições formais e não formais, públicas e privadas, através de ações online para compartilhamento de
conhecimentos, vivências e experimentações para atuação com diferentes públicos. As atividades foram realizadas pela plataforma zoom gratuitamente,
com professores de diferentes estados do Brasil.
MEDIAÇÃO CULTURAL E PRÁTICAS DE ATELIÊ COMO FERRAMENTAS DE ENSINO. com Julia Cavazzini
A fim de aprofundar e contextualizar diferentes propostas educativas em instituições culturais; desmistificar materiais e linguagens usados na arte
contemporânea; aprender e apropriar-se de processos de artistas contemporâneos; desenvolver um espaço de troca de propostas criativas para a sala de
aula. As aulas ocorreram em formato virtual e de forma teórica e prática, com exercícios coletivos e/ou individuais. 25 Professores participaram desta
atividade que teve 5 encontros.
LEITURA CRÍTICA DE ARTE: O PENSAMENTO E O MÉTODO DE EDMUND BURKE FELDMAN. com Daniela Canto
Nesta formação foi fundamento o livro Becoming Human Through Art: Aesthetics Experience in the School* (Tornando-se Humano Através da Arte:
Experiência Estética na Escola - tradução nossa), publicado em 1970. Neste livro, o autor-professor-crítico de arte norte-americano Edmund Burke
Feldman, expõe os conceitos que norteiam seu pensamento sobre o ensino de arte e descreve a estrutura metodológica elaborada por ele para leitura
crítica de imagens, de diferentes formas. A atividade teve 5 encontros com 20 professores participantes.
Com essas ações 45 professores foram atendidos.

Formação para professores

Mediação cultural e práticas de ateliê como ferramentas de ensino . com Julia Cavazzini . de 05.06 a 02.07 de 2021

Formação para professores

Leitura crítica de arte: o pensamento e o método de Edmund Burke Feldman . com Daniela Canto – de 13 a 29.07 de 2021

CURSO/OFICINA/ESTÁGIO
Curso online
HISTÓRIAS DA ARTE LATINO-AMERICANA . com Theo Monteiro
O objetivo deste curso foi fornecer à turma formada por alunos de diferentes lugares do Brasil e de diferentes formações, uma introdução e um panorama
da História da Arte Latino-Americana em 8 aulas com 2 horas cada, indo do final do Século XIX até a década de 1960, momento em que se inicia o que
convencionou se chamar de Arte Contemporânea. Foram estudadas as produções visuais realizadas neste período, bem como os contextos culturais das
diversas regiões do continente e suas peculiaridades e os debates por elas gerados. Participaram ao vivo 55 pessoas.
Para facilitar o acesso de quem se interessou, mas não pode acompanhar ao vivo, disponibilizamos de forma assíncrona as aulas pelo aplicativo Symplaplay,
onde tivemos 200 inscritos que poderão assistir a todas as aulas e ter acesso aos materiais até abril de 2022. https://www.sympla.com.br/play/cursohistorias-da-arte-latino-americana/1378045

Curso online
Histórias da Arte Latino-Americana. com Theo Monteiro - de 05.08 a 30.09 de 2021

PRÊMIO
Prêmio de Fotografia

Inicialmente planejado para ser exibido em formato presencial, o prêmio passou por readequação para o formato on-line devido a pandemia da covid-19.
A partir de um júri especializado coordenado pelo professor e curador Ronaldo Entler e formado pela artista Aline Motta e a curadora Cecília Bidê, foram
selecionados entre 640 inscritos, 12 finalistas com a premiação dos artistas Malu Teodoro, Felipe Camilo e Laíza Ferreira. A solução encontrada para
apresentar as obras foi no site do Instituto, nas redes sociais, além de um documentário produzido nos espaços dos artistas presencialmente para auxiliar
na divulgação das obras e carreira posteriormente.
Visitas educativas: em parceria com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Silvio Portugal, foi possível realizar uma atividade dentro
da escola e ter um contato ao vivo com os alunos, que retornavam às aulas presenciais, onde foi apresentada a exposição on-line com foco nas obras da
artista Laíza Ferreira e desenvolvimento de uma atividade prática com colagem e folhas para construção gráfica com imagens que representam a
ancestralidade e memória da cultura brasileira. Participaram 20 alunos e 1 professor.
Programação paralela: para promover contato com o público e os artistas, realizamos 3 atividades paralelas de ações formativas culturais. Na primeira,
a partir de fotos e folhas os artistas Felipe Camilo e Laíza Ferreira convidaram o público a experimentar a montagem de um álbum e discutir sobre a
fotografia e a ancestralidade através de trocas e exemplos. Foi um encontro de compartilhamento de práticas e envolvimento dos inscritos. Participaram
10 pessoas, on-line via Zoom. A segunda atividade foi conduzida pela artista Malu Teodoro, que contou sobre o seu processo de bordado com as fotografias
e convidou o público a bordar juntos uma imagem, enquanto conversavam sobre arte, vida e procedimentos. Neste encontro tivemos a participação de 8
pessoas. Para encerrar a programação os artistas premiados e o curador conversaram com o público sobre seus processos de criação, poéticas e
experiências no 1º Prêmio de Fotografia. A conversa foi transmitida ao vivo pelo canal da Adelina no Youtube com 15 pessoas ao vivo, e mais 59 acessos
posteriormente. Toda a programação paralela foi disponibilizada no Youtube e site da instituição para dar continuidade a divulgação da exposição e
acesso às atividades durante todo o ano. Ao todo com a programação paralela, tivemos 109 participantes.
Durante todo o período atendemos ao todos neste prêmio 4.311 entre pessoas que assistiram ao vídeo de apresentação da mostra de forma espontânea
e participaram das atividades de formação de plateia com a programação paralela.
Acesso online
Site: https://adelina.org.br/1o-premio-de-fotografia-adelina-instituto-exposicao-2021/
Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLOfFU42PuCZ1ilxNEpmy8y8VntF_lhO1o
Facebook: https://fb.watch/atti7jM2E7/
Instagram: https://www.instagram.com/tv/CXjmrSBKmpv/?utm_source=ig_web_copy_link

Prêmio de Fotografia
Exposição virtual

Prêmio de Fotografia

Programação Paralela :: Oficina online | Herbário Fotográfico: Álbuns, folhas e ancestralidade . com Felipe Camilo e Laíza Ferreira – 16.10.2021 |
https://youtu.be/3E44QPPB-ec

Prêmio de Fotografia

Programação Paralela :: Oficina online | Estamos vivas: Roda de bordado virtual e coletiva . com Malu Teodoro – 23.10.21 |
https://youtu.be/45Qek55xrpg

Prêmio de Fotografia

Programação Paralela :: Encerramento da exposição | Encontro Online com os artistas premiados Malu Teodoro, Felipe Camilo e Laíza Ferreira e o
curador Ronaldo Entler – 26.10.21 | https://youtu.be/IXymqQ0_Pqc

Prêmio de Fotografia

Oficina presencial na Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Silvio Portugal |Construção de um herbário fotográfico. com Gabriela
Conceição – 07.12.2021

portal rbn . Data publicação: 11.08.2021 / entretenimento

https://portalrbn.com.br/1o-premio-de-fotografia-adelina-instituto-tem-inscricoes-abertas/

o beijo . Data publicação: 12.08.2021 / agenda

https://obeijo.com.br/premio-de-fotografia-do-adelina-instituto-tem-inscricoes-abertas-ate-31-de-agosto/

mapa das artes . Data publicação: 15.08.2021 / _SALOES
https://www.mapadasartes.com.br/#!/salao/772

editais e afins . Data publicação: 04.08.2021 / editais - fotografia

https://www.editaiseafins.com.br/editais/1-premio-de-fotografia-adelina-instituto/956

amapá digital . Data publicação: 11.08.2021 / notícias

https://www.amapadigital.net/noticias_amapa_view.php?id_noticia=129764

C& américa latina . Data publicação: 11.08.2021 / opportunities - awards
https://amlatina.contemporaryand.com/opportunities/premio-adelina-de-fotografia/

revista do villa . Data publicação: 30.08.2021 / coluna juan de la plata
https://revistadovilla.com.br/2021/08/30/juan-de-la-plata-1-o-premio-de-fotografia-adelinainstituto-abre-inscricoes/

procce [pró-reitoria de cultura, comunidade e extensão]
universidade federal do oeste do pará - ufopa
Data publicação: 27.08.2021 / bloco 3 - Editais, Inscrições e Eventos

http://www.ufopa.edu.br/procce/comunica/noticias/episodio-62-do-podcast-cultural-da-dcc/

o nortão . Data publicação: 20.08.2021 / nacional

https://www.onortao.com.br/1o-premio-de-fotografia-adelina-instituto-tem-inscricoes-ate-31-08/

Nube . Data publicação: 29.08.2021 / blog

https://www.nube.com.br/blog/2021/08/29/diversao-talento-premios

arte informado . data publicação: 08-10.2021 / agenda

https://www.arteinformado.com/agenda/f/1-prmio-de-fotografia-adelina-instituto-207292

expressão Rondônia . Data publicação: 15.10.2021 / brasil

https://expressaorondonia.com.br/exposicao-dos-vencedores-do-1o-premio-de-fotografia-adelina-institutoocorre-online/

o beijo . Data publicação: 21.10.2021

https://obeijo.com.br/categoria/fotografia/
https://obeijo.com.br/vencedores-do-1o-premio-de-fotografia-do-adelina-instituto-estao-em-mostra-on-line/

ARTSOUL . Data publicação: 02.10.2021 / agenda

https://artsoul.com.br/index.php/revista/eventos/exposicao-virtual-do-1-premio-de-fotografia-adelina-instituto

CURSO/OFICINA/ESTÁGIO
Laboratório de Aplicabilidades :: ciclo 2
O Laboratório de aplicabilidades apresenta um conjunto de encontros com profissionais renomados que ministram as aulas. Tem o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento e estímulo da produção de arte contemporânea e formação de artistas emergentes, educadores, mediadores culturais e
pesquisadores latino-americanos (América Central, América do Sul, México e Caribe) através de ações online para compartilhamento de conhecimentos,
vivências e experimentações. As atividades foram realizadas pela plataforma Zoom gratuitamente divididas em: Laboratório de apresentação de projetos
e Laboratório de acompanhamento de texto.
LABORATÓRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS. com Natalia Forcada
Para instruir os artistas a como apresentar projetos de obras em desenvolvimento ou terminadas em fundos nacionais/internacionais. Os conteúdos
aplicados foram: montagem de currículo, proposta conceitual, seleção de imagens, construção de depoimento/statement do artista e da obra, montagem
e revisão de portfólio, orçamentos e cronograma de trabalho, com estratégias claras para realizar uma apresentação verbal de seus próprios trabalhos ao
falar em público de acordo com o interlocutor (galeristas, curadores imprensa, visitantes, alunos etc.). A orientação ficou por conta da artista Natália
Forcada. Nessa atividade foram atendidos 18 artistas.
LABORATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE TEXTO. com Fabiana Faleiros
O grupo de acompanhamento de texto tem como objetivo criar intersecções entre práticas artísticas e pensamento crítico. Como fazer um conceito
expressar o seu trabalho artístico? Como ele se forma no processo de produção da obra? E como ganha corpo na forma de texto? Essas perguntas nos
guiarão em experimentações práticas e reflexivas sobre os modos de escrita de si orientados para portfólio de artista, conectadas com concepções críticas
e políticas atuais. Partindo da interlocução entre as pessoas que participam do grupo, vamos nos debruçar nas escritas da statement, minibio e conceito
de trabalhos artísticos. O laboratório foi ministrado pela artista Fabiana Faleiros e atendeu 30 pessoas.
Esse ciclo de Laboratórios teve 48 participantes.

Laboratório de Aplicabilidades :: ciclo 2

Laboratório de apresentação de projetos . com Natalia Forcada – de 01.09 a 17.11 de 2021

Laboratório de Aplicabilidades :: ciclo 2

Laboratório de acompanhamento de texto . com Fabiana Faleiros – de 13.09 a 20.12 de 2021

CONTRAPARTIDAS SOCIAIS
Formação para professores
As formações apresentadas abaixo visam contribuir para o desenvolvimento, investigação e expansão do ensino de arte contemporânea para professores
atuantes de qualquer nível de ensino, em instituições formais e não formais, públicas e privadas, através de ações online para compartilhamento de
conhecimentos, vivências e experimentações para atuação com diferentes públicos. As atividades foram realizadas pela plataforma zoom gratuitamente,
com professores de diferentes estados do Brasil.
DESENHO NA PRÁTICA: experiências e ideias
Quatro encontros para pensar e exercitar o desenho como prática de desenvolvimento individual e coletivo.
Cada encontro começa com a apresentação de trabalhos de vários artistas e suas diferentes maneiras e poéticas. Seguimos com exercícios e experiências,
abrindo caminhos para refletir sobre a ideia do que seria o “bom” desenho e para despertar a confiança no traço pessoal de cada um.
Exercícios com imaginação e observação em ritmo lúdico e experimental para trabalhar marcas do gesto, relação corpo e desenho, possibilidades da linha,
texturas, massas, valores tonais, cor, construção e composição da imagem, entre outros aspectos da linguagem, serão permeados pela reflexão e troca
de ideias.
A atividade teve 4 encontros com 30 professores participantes.

Formação para professores

Desenho na prática: experiências e ideias. com Teresa Berlinck. de 07 a 28.10 de 2021

EXPOSIÇÃO | [AR: Acervo Rotativo]
Com essa exposição coletiva, composta por 279 artistas contemporâneos que compõem o Acervo Rotativo com curadoria de Laerte Ramos, tivemos a
oportunidade de estar presencialmente com o público, com visitas espontâneas no espaço expositivo da Oficina Cultural Oswald de Andrade, atendimentos
de visitas mediadas e programação paralela com oficinas práticas. O período de visita presencial foi de 28 de outubro a 19 de novembro, possível com
grande avanço nas vacinações e diminuição de contágio, que nos proporcionou promover a experiência da arte educação após período de isolamento
social. Também foi disponibilizado vídeo documental sobre o projeto e a exposição para expandir acesso aos interessados impossibilitados geograficamente
de visitar a exposição presencial.
Visitas educativas: foram atendidos 4 grupos durante o período da exposição. A partir de diálogos e atividades de reflexão crítica sobre arte, colecionismos
e opiniões sobre os assuntos apresentados, atendemos dois grupos de Ensino médio, entre 15 e 17 anos da Escola Estadual Miss Browne situada no bairro
de Perdizes, totalizando 51 pessoas entre alunos e professores, um grupo da Escola Municipal parceira Desembargador Silvio Portugal com 14 alunos entre
11 e 12 anos e dois professores, e grupo de 10 idosas do Clube Paineiras, do bairro do Morumbi com mais de 70 anos. Todos estavam com máscara e
fizeram uso de álcool para higienização para estar no espaço. Recebemos 79 pessoas, a partir dos grupos agendados previamente para visitação.
Visitas espontâneas: durante todo o período de exibição, o espaço expositivo ficou aberto para visitação gratuita das 10h às 21h, recebendo 562 pessoas
que entraram e se relacionaram com a mostra.
Programação paralela: foram realizadas 5 atividades paralelas de ações formativas culturais. A primeira tratou-se da oficina presencial ‘Pintura e
Observação de Fragmentos do mundo’, com a artista e professora Gabriela Sacchetto, com a participação de 10 pessoas, entre jovens e adultos. A segunda
atividade foi direcionada a crianças de 5 a 12 anos, conduzido pela artista e educadora Ana Takenaka, com 12 participantes entre crianças e seus
responsáveis, com o título ‘Estampa Criativa’, onde criaram carimbos de 5x5 cm e puderam levar para casa para dar continuarem a atividade. A terceira
foi uma oficina de ‘Adesivos entrelaçados’ com a artista Marli Takeda, para o grupo de 10 idosas e 3 educadoras do Clube Paineiras. A quarta atividade,
direcionada à artistas, foi realizada de forma on-line através do aplicativo Zoom para que participantes de fora da cidade de São Paulo pudessem
participar. Denominado ‘Dossiê de artista’ e conduzido pelo artista Bruno Novaes, o encontro trouxe questões sobre a construção de portfólio e
apresentação de obras para editais e contou com 26 pessoas. Para encerrar a exposição, realizamos uma Live para bate-papo com o curador Laerte Ramos
para contar sobre o processo da exposição e seus futuros desdobramentos, com 151 visualizações. As duas últimas atividades contam com acesso na
íntegra pelo Youtube.
Durante todo o período atendemos ao todos nesta exposição 4.400 pessoas entre as que visitaram a exposição presencialmente, assistiram ao vídeo de
apresentação da mostra e participaram das atividades de formação de plateia com a programação paralela.
Acesso online
Site: https://adelina.org.br/exposicao-acervo-rotativo/
Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLOfFU42PuCZ2BO2dwSu1f3fumAcmpo0Wn
Facebook: https://fb.watch/attT0s1kE8/
Instagram: https://www.instagram.com/tv/CXwcENsKAiu/?utm_source=ig_web_copy_link

EXPOSIÇÃO | [AR: Acervo Rotativo]
Abertura presencial – 28.10.21

EXPOSIÇÃO | [AR: Acervo Rotativo]

Visita mediada :: Escola Estadual Miss Browne – 04.11.2021 | https://youtu.be/mbDLs2wDgVg

EXPOSIÇÃO | [AR: Acervo Rotativo]

Programação Paralela:: Oficina | Pintura e observação de fragmentos do mundo . com Gabriela Sacchetto – 06.11.2021| https://youtu.be/fhq4d004w0Q

EXPOSIÇÃO | [AR: Acervo Rotativo]

Visita mediada:: Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Silvio Portugal – 09.11.2021

EXPOSIÇÃO | [AR: Acervo Rotativo]

Visita mediada :: Escola Estadual Miss Browne – 11.11.2021

EXPOSIÇÃO | [AR: Acervo Rotativo]

Programação Paralela :: Oficina | Estamparia criativa para crianças . com Ana Takenaka – 13.11.2021| https://youtu.be/XhFyzIuOUr4

EXPOSIÇÃO | [AR: Acervo Rotativo]

Visita mediada :: Grupo 60+ Clube Paineiras + Maturar – 16.11.2021 | https://youtu.be/8g02UqJ0QMs

EXPOSIÇÃO | [AR: Acervo Rotativo]
Lançamento do catálogo – 19.11.2021

EXPOSIÇÃO | [AR: Acervo Rotativo]

Programação Paralela :: Encontro Online | Dossiê de artista . com Bruno Novaes – 27.11.2021| https://youtu.be/smdUPprsLpI

EXPOSIÇÃO | [AR: Acervo Rotativo]

Programação Paralela :: Encontro Online | [Live] bate-papo com o curador Laerte Ramos – 04.12.2021| https://www.instagram.com/tv/CXEnhZnAgxr/

o estado de s. Paulo . Data publicação: 31.10.2021 / coluna direto da
fonte
https://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/

revista dasartes . Data publicação: 28.10.2021 / agenda

https://dasartes.com.br/agenda/ar-acervo-rotativo-oficina-cultural-oswald-de-andrade/

jornal tribuna . Data publicação: 28.10.2021 / cultura - notícias

https://jornaltribuna.com.br/2021/10/mostra-ar-acervo-rotativo-apresenta-obras-de-pequenoformato-na-oficina-cultural-oswaldde-andrade-em-sao-paulo/

mapa das artes . Data publicação: 28.10.2021 / _HOME e _MUSEUS E
CENTROS CULTURAIS

https://www.mapadasartes.com.br/#!/home

Artsoul . Data publicação: 02.11.2021 / notícias

https://blog.artsoul.com.br/mostra-ar-acervo-rotativo-apresenta-obras-de-pequeno-formato/

portal oriente-se . Data publicação: 11.11.2021 / acontece - cultura

https://www.portaloriente-se.com/mostra-ar-acervo-rotativo-apresenta-obras-de-pequeno-formato-na-oficinacultural-oswald-de-andrade-em-sao-paulo/

Glamurama . Data publicação: 28.10.2021 / agenda
https://glamurama.uol.com.br
https://glamurama.uol.com.br/agenda/oficina-cultural-oswald-de-andrade-recebe-mostra-coletiva/

Select . Data publicação: 10-17.11.2021 / agenda do fim do mundo - agenda, destaque

CroquiDeLuz . Data publicação: 03.11.2021 / agenda

https://www.select.art.br/agenda-do-fim-do-mundo-10-a-17-11/

https://twitter.com/feaznar

jornal tribuna . Data publicação: 03.11.2021 / cultura – notícias

https://jornaltribuna.com.br/2021/12/mostra-ar-acervo-rotativo-apresenta-obras-de-pequeno-formato-naoficina-cultural-oswald-de-andrade-em-sao-paulo-2/

Conexãoarteecultura . Data publicação: 03.11.2021 / stories
https://www.instagram.com/conexaoarteecultura/?hl=en

Acessibilidade
O Adelina Instituto disponibiliza Intérprete de Libras, mediante agendamento prévio, para visitas e atividades em grupos, como oficinas, palestras e visitas
educativas, como medida de acessibilidade para deficientes auditivos, porém, não houve solicitação para nenhum dos grupos atendidos. Os vídeos de
visitas guiadas das exposições passaram a contar com legendagem aliadas às janelas de Libras para pessoas surdas e ensurdecidas. Foram
disponibilizados textos curatoriais com tradução braile para atendimento à deficientes visuais.

O Instituto Adelina possui todas as condições para receber pessoas com mobilidade reduzida. Possui rampas, elevador, e banheiro adaptado no térreo.
Assim como as instituições parceiras que apoiam algumas atividades.
Instituto Adelina

Oficina Cultural Oswald de Andrade

Conclusão e total de atendimento
O Plano Anual 2021 do Instituto Adelina trazia como objetivos gerais a realização dos seguintes produtos culturais: exposições de arte, prêmio e ações
educativas, distribuídos nos subsequentes objetivos específicos: 02 Exposições de artes visuais; 02 Prêmio, 02 Oficinas/Cursos/Estágio, 01 Núcleo educativo
contínuo abrangendo atividades abertas ao público, desenvolver 01 contrapartida social, com o intuito de promover e estimular a produção de arte
contemporânea criando oportunidades de diálogo e exposição para jovens artistas latino-americanos; Estimular o intercâmbio cultural entre artistas de
países latino-americanos, proporcionando um ambiente de imersão, compartilhamento, vivência e experimentação; Realizar eventos interdisciplinares
que promovam e difundam proposições artísticas, literárias e reflexivas; Promover exposições de artistas contemporâneos, bem como viabilizar
publicações de textos críticos inéditos realizados por curadores brasileiros de diferentes gerações; Realizar oficinas práticas de arte, assim como leituras
interdisciplinares imbricadas na história da arte dos séculos XX e XXI; Firmar-se tanto como um espaço gerador de oportunidades para jovens artistas,
quanto para o desenvolvimento de pesquisas de curadores contemporâneos; Ser um polo agregador entre o circuito de arte e o público do seu entorno,
proporcionando a fruição de arte contemporânea para diversos públicos; Preservar o mapeamento sistemático realizado desde a fundação do Instituto
Adelina, que consiste em se aproximar do circuito latino-americano, promovendo intercâmbios entre artistas e pesquisadores de arte e cultural destes
países.
Em consequência da continuação da pandemia ocorrida a partir de março de 2020 e das ações realizadas para contenção da covid-19 em todo o Brasil não
foi possível realizar todos os objetivos específicos propostos. Ações essas que estabeleceram o fechamento do espaço físico da instituição em abril de
2021, diminuindo o período útil do calendário anual, e que também dificultaram o trabalho de captação de recursos para viabilização do projeto como
um todo. Com isso, a captação total do instituto foi de R$381.000,00, influenciando também a redução do projeto.
Considerando o exposto, foi necessária a adaptação de alguns projetos a fim de atingir os objetivos de forma legítima.
Foram realizadas as duas exposições previstas, com adequações na segunda exposição com o objetivo de atender a uma quantidade maior de artistas que
foi adaptada para uma mostra coletiva. Somente um prêmio foi realizado em formato on-line.
As propostas de Oficina/cursos/estágio foram executadas com a adaptação do curso ‘O artista e o mundo da arte’ para o Laboratório de acompanhamento
de texto, a fim de ampliar o acesso à artistas e estudantes que consideraram este tópico essencial para o desenvolvimento profissional.
Conforme readequação solicitada, como contrapartidas sociais, por conta do isolamento social, não foi possível estar presente com as escolas, então
optamos por realizar atividades on-line com os professores, denominado Formação para Professores, a fim de auxiliar no desenvolvimento das aulas. O
Laboratório +60 foi totalmente readaptado, em razão de o projeto ser destinado ao público acima de 60 anos, sendo este considerado grupo de risco para
a Covid-19, impossibilitando assim sua presença física. Com isso, o projeto foi adequado ao formato virtual e estendido a todos os públicos, permitindo
maior acesso a pessoas de outros estados com o Curso Histórias da Arte Latino-americana.
Embora alterações tenham sido realizadas o Instituto atendeu aos objetivos gerais e manteve a promoção de arte contemporânea gratuita para todos os
públicos durante o ano todo, presencial e virtualmente, possibilitando ainda o acesso a um público geograficamente impossibilitado de participar em
ações presenciais.
Realizando estes projetos conseguimos atender 726 pessoas presencialmente e 10.314 pessoas de forma online entre as exposições, prêmio, oficinas
/cursos / estágios e contrapartidas sociais. Foram gerados 35 empregos, direta e indiretamente, durante o período de janeiro a dezembro, entre
montagem e produção de exposição, trabalhos gráficos, comunicação e serviços do próprio Instituto Adelina.
Apesar da modificação do projeto alcançamos uma margem considerável de público que teve contato com a arte contemporânea através das exposições
e ações oferecidas gratuitamente, com foco em arte educação para diferentes perfis de público.

