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Residência Artística – Ciclo 1 com as artistas Élle de Bernardini e Natália Forcada e 

Ciclo 2 com os artistas Abigail Reyes e Efe Godoy apresentada no Instituto Cultural 

Adelina de 01 de agosto a 30 de novembro de 2018 

 



Com participação dos artistas Élle de Bernardini (Brasil), Natalia Forcada (Argentina), Abigail Reyes (El Salvador) e Efe Godoy (Brasil), selecionados 

a partir de um edital, o Instituto Adelina, durante um período de quatro meses, denominado um para produção e o outro para apresentação e 

diálogo com o público, divididos em dois ciclos: 1  de agosto a setembro e  outro de 2 de outubro a  novembro. Partilharam com os visitantes 

tanto agendado como espontâneo os trabalhos desenvolvidos em diferentes formatos: Visitas educativas, Debates Abertos e Ateliês Abertos. 

Visitas educativas: foram realizadas visitas educativas gratuitas com 4 grupos escolares agendados da região de Perdizes: Escola Estadual José 

Cândido de Souza, Escola Estadual Miss Browne e a Escola Estadual Profª Zuleika de Barros Martins no primeiro ciclo, e 2 grupos da Escola 

Estadual Desembargador Silvio Portugal e 2 da Organização Não-Governamental Educandário São José do Belém, ambas da cidade de São Paulo, 

no segundo ciclo. Cada grupo tinha em média 26 pessoas, entre alunos do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e professores.   A mediação dos 

trabalhos foi realizada pela educadora do Instituto e também com a presença dos artistas apresentando seus próprios trabalhos. Os conteúdos 

abordados dizem respeito à arte contemporânea, feminismo, transexualidade, materialidade e pluralidade cultural, que se encaixam nos temas 

transversais.  

Debates Abertos: foram realizados 6 Debates Abertos, 6 Oficinas, como formação de plateia, gratuitos, mediante inscrição, com os temas: 

Auditório para desconstruir tabus com Élle de Bernardini, Debate com as curadoras que participaram da seleção: Júlia Lima e Camila Bechelany, 

encontro com os artistas Vitor Cesar e Renata Cruz. 

Ateliê Aberto: o espaço de produção dos artistas esteve aberto para o público espontâneo de terça à sexta das 10h às 19h e aos sábados das 

10h às 17h, nos meses de setembro e novembro, com uma educadora disponível para fazer a mediação dos conteúdos e produção artística das 

residentes.  

Além disso aconteceu também uma visita à 33ª Bienal - Afinidades Afetivas, mediada pelo curador Josué Mattos para o público visitante do 

Instituto Adelina mediante inscrição e para os artistas residentes. 

Durante o período dos dois ciclos da Residência o Instituto Adelina atendeu 524 pessoas, entre as visitas educativas foram 8 grupos totalizando 

207 pessoas e 226 visitas espontâneas somando 433 pessoas. Tínhamos como meta 300 pessoas, como formação de plateia, o planejamento foi 

de 120 pessoas, e alcançamos 91 participantes nos Debates Abertos 47, nas Oficina foram 32 e Visita à 33ª Bienal 12. No projeto deveríamos 

receber 1.000 pessoas, conseguimos 50% desta meta. Tivemos pouco público espontâneo, e cada ciclo ficou aberto ao público durante somente 

um mês.  



Registros das visitas educativas agendadas com grupos escolares – Residência Ciclo I









 



Registro dos Debates Abertos- Microscopia de Gênero – com as curadoras Julia Lima e Camila Bechelany 

 



 



Auditório para desconstruir tabus com Élle de Bernardini 

 



 

 



Registro – Laboratório de Projetos feminista com Natália Forcada 

 



 



Registro dos Ateliês Abertos 

 



 



Registros das Visitas Educativas Agendadas com grupos escolares – Residência Ciclo 2 

 



 



 



 









 



Registro – Oficina - Mesa de Desenho com Efe Godoy 

 

 



 



Registro - Conversa com o artista Vitor Cesar 

 



 



Oficina de Desenho e Aquarela com Efe Godoy e Renata Cruz 

 



 



Conversa com a artista Abigail Reyes e a curadora Julia Lima 

 



 



Registro Debate Aberto com os artistas Abigail Reyes, Efe Godoy e a curadora Julia Lima 

 



 



Ateliês Abertos 

 



 



 

 

 

 


