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Residência Artística com as artistas Emilia Estrada e María Sabato
Perímetros 3 – O lugar costuma ser o centro | Claudia Hamerski
Prêmio de Curadoria – Amazona
Residência Adelina – aplicabilidades para artistas
Examinando as técnicas: desenho, gravura, bordado e cerâmica
Perímetros 4 – Filme Fátuo | Dirnei Prates

De 14 de janeiro a 05 de dezembro de 2020.

O plano anual do Instituto Adelina, foi divido em cinco etapas. Dois Projetos Perímetros, duas Residências Artísticas e um Núcleo Educativo
Contínuo/Contrapartidas Sociais. Em consequência da pandemia ocorrida a partir de março de 2020 e das ações realizadas para contenção da covid19 em todo o Brasil não foi possível realizar todos os objetivos específicos propostos. Ações essas que estabeleceram o fechamento da instituição do
período de 17 de março a 10 de outubro, diminuindo o período útil do calendário anual, e que também dificultaram o trabalho de captação de recursos
para viabilização do projeto como um todo. Segue a apresentação dos resultados em ordem cronológica.
Residência Artística
Um dos pilares do Instituto Adelina é seu programa de Residência Artística, desenvolvido desde 2017, quando começamos a receber artistas de
diferentes países para imersões em processos criativos na cidade de São Paulo. Com nossa estrutura, que compreende um espaço com ateliê, espaço
para debates e exposições e copa pretendemos transformar a Residência Adelina em uma estrutura de acolhimento de artistas ao longo do ano. As
ações apresentadas equivalem a uma exposição da residência Adelina.
Nos meses de janeiro/fevereiro/março realizaremos a exposição dos artistas selecionados na convocatória de 2019, com Emilia Estrada
(Argentina/Brasil) e María Sabato (Argentina), correspondente a um período de dois meses, sendo um para produção e o outro para apresentação e
diálogo com o público - de 14 de janeiro a 14 de março de 2020. As artistas partilharam com os visitantes tanto agendados como espontâneos os
trabalhos desenvolvidos em diferentes formatos: Visitas educativas, Atividades públicas e Ateliês Abertos.
Visitas educativas: foram realizadas visitas educativas gratuitas com 4 grupos escolares agendados da região oeste de São Paulo: Escola Municipal
de Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Silvio Portugal e Escola Estadual Miss Browne, cada escola trouxe dois grupos,
totalizando 76 pessoas entre alunos e professores. A mediação dos trabalhos e atividade plástica, foi realizada pelos educadores do Instituto.
Atividades públicas: foram realizadas 4 atividades públicas: Para falar do processo das pesquisas da residência, aconteceu o debate aberto entre
as artistas Emilia Estrada e María Sabato, a curadora Julia Lima e o público. A Oficina de Karaokê com a artista residente María Sabato e a artista
convidada Fabi Falheiros, a Roda de Conversa Arte y Archivo Inmigrante com a artista Emilia Estrada e para encerrar o ciclo, ocorreu a Ação Pública
Choripán, com as artistas Emilia Estrada e María Sabato e o artista convidado Fabio Tremonte. Com essas atividades de formação de plateia foram
atendidas 43 pessoas com perfis diversos, interessadas nos assuntos tratados em cada encontro.
Ateliê Aberto: o espaço de produção das artistas esteve aberto para o público espontâneo de terça à sexta das 10h às 19h e aos sábados das 10h
às 16h, nos meses de janeiro, fevereiro e março, com um educador disponível para fazer a mediação dos conteúdos e produção artística das
residentes. Em visitas espontâneas foram atendidas 99 pessoas que estiveram no instituto para conhecer o trabalho disponíveis.
Acesso online
Site: https://adelina.org.br/residencia-adelina-atelie-aberto/
Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLOfFU42PuCZ0n14o962OKYRsfmsMnLdRT

REGISTRO DAS AÇÕES
Residência Artística com as artistas Emilia Estrada e María Sabato


Abertura do Ateliê – 15 de fevereiro de 2020.



Debate aberto com as artistas e a curadora Julia Lima 03 de março de 2020



Visita educativa com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Silvio Portugal – 05 de março de 2020



Visita educativa com a Escola Estadual Miss Browne – 06 de março de 2020



Visita educativa com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Silvio Portugal – 12 de março de 2020



Visita educativa com a Escola Estadual Miss Browne – 13 de março de 2020



Roda de Conversa Arte y Archivo Inmigrante – 14 de março de 2020



Oficina de karaokê - 14 de março de 2020



Encerramento Ateliê Aberto - Ação Pública – Choripán – 14 de março de 2020

Exposição | Perímetros 3
O Projeto Perímetros 3 apresentou os trabalhos da artista Claudia Hamerski, natural de Seberi, Rio Grande do Sul, com curadoria de Mario Gioia. A
exposição virtual O Lugar costuma ser o centro| Claudia Hamerski, aconteceu de 10 de junho a 01 de agosto de 2020, período em que as atividades
culturais em São paulo ainda estavam suspensas, porém com toda a exposição e ações realizadas online. Os visitantes tiveram contato com a mostra
em forma: Visita guiada em formato de vídeo e programação paralela com atividades através do aplicativo Zoom e Youtube.
Visitas educativas: foram realizadas visitas guiadas online com artista e curador através de vídeos disponibilizados nas redes sociais: Facebook –
11.515 visualizações, Instagram – 603 visualizações, Youtube – 1.223 visualizações, e site do Adelina Instituto: 971 acessos, totalizando 14.312
visualizações.
Programação paralela: para dialogar com a mostra foram realizadas 3 atividades de modo online, onde o público de todas as idades foi convidado a
participar. A primeira foi uma Oficina Online de Desenho com a artista e educadora Teresa Berlinck. Para tratar de assuntos que envolviam os trabalhos
e as dinâmicas de ateliê, a artista Claudia Hamerski dividiu com o público as suas impressões no encontro O Lugar – processos e dinâmicas de ateliê.
No encerramento da exposição, a artista Claudia Hamerski e o curador Mario Gioia conversaram com o público sobre o processo de produção da
exposição e ao final tivemos a apresentação Musical do Duo de cordas Love Strings, que preparou um repertório de música instrumental baseado nas
obras da exposição: Primavera de A. Vivaldi, Minueto in G de J.S.Bach, Vozes da Primavera de J. Strauss, Nona Sinfonia de Beethoven entre outras.
Todo o encerramento foi transmitido pelo Youtube. Ao todo com a programação paralela, tivemos 570 participantes.
Durante todo o período atendemos ao todos nesta exposição 14.882 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/exposicao-perimetros-3/
Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOfFU42PuCZ3qI-CTd0MaH9mP-JwZwovm
Facebook: https://www.facebook.com/adelinainstituto/posts/3150954184925043
https://www.facebook.com/watch/?v=304631967230979
Instagram: https://www.instagram.com/tv/CBQ2bIRnUYj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CB0xI68H6c1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CDW-4CxnNEe/?utm_source=ig_web_copy_link

REGISTRO DAS AÇÕES
Perímetros 3 – O lugar costuma ser o centro | Claudia Hamerski
Abertura da exposição Online – 10 de junho de 2020

Oficina de Desenho com Teresa Berlinck – 18 de junho de 2020

Encontro Online - O Lugar – processos e dinâmicas de ateliê com Claudia Hamerski – 25 de julho de 2020

Encerramento da exposição - Roda de conversa com a artista Claudia Hamerski e o curador Mario Gioia e Performance musical “A música está em
todo lugar”, com Duo Love Strings – 01 de agosto de 2020

Prêmio Adelina de Curadoria
O Prêmio de Curadoria divulgou sua convocatória no período de 16 de dezembro de 2019 a 26 de janeiro de 2020 com seleção divulgada em 05 de
fevereiro, e teve como premiado/selecionado o artista e curador Laerte Ramos, que apresentou a proposta de exposição AMAZONA com trabalhos
das artistas Hadna Abreu, Laura Gorski e Renata Cruz. A exposição virtual aconteceu entre os dias 15 de agosto e 03 de outubro de 2020, período
em que as atividades culturais em São paulo ainda estavam suspensas, porém toda a exposição e ações foram online. Os visitantes tiveram contato
com a mostra em forma: Visita guiada em formato de vídeo e programação paralela com atividades através de aplicativos de reunião online e Youtube.
Visitas guiadas e educativo: foram realizadas visitas guiadas online com as artistas e o curador através de vídeos disponibilizados nas redes sociais:
Facebook – 1.441 visualizações, Instagram – 1.579 visualizações, Youtube – 1.057 visualizações, e site do Adelina Instituto: 678 acessos. Totalizando
4.755 visualizações.
Nesta exposição conseguimos realizar, junto com as artistas da exposição, a Oficina Olhares e Experiência na Floresta, com duas escolas: o 1º ano
do Ensino Médio do Colégio Educacional Progresso e a turma do 7º e 8º da Escola Municipal Desembargador Silvio Portugal ao todo participaram 63
pessoas entre alunos e professores.
Programação paralela: para dialogar com a mostra foram realizadas 3 atividades de modo online, onde o público foi convidado a participar. A primeira
foi o Encontro Online para professores, com as artistas e Hadna Abreu, Laura Gorski e Renata Cruz, e mediação de uma educadora do Instituto. Essa
foi uma forma de apresentar aos professores de diferentes lugares do Brasil a possibilidade do trabalho com arte de forma virtual. Para o público geral
experimentar a floresta, tema central da mostra, aconteceu a Oficina Olhares e Experiência na Floresta, com as artistas da mostra. Para o encerramento
da exposição, no último dia as artistas e o curador conversaram com o público sobre o processo de produção da exposição e das obras. Todo o
encerramento foi transmitido pelo Youtube. Ao todo com a programação paralela, tivemos 153 participantes.
Durante todo o período atendemos ao todo nesta exposição 4.971 pessoas que assistiram aos vídeos 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/amazona-hadna-abreu-laura-gorski-renata-cruz-organizacao-curadoria-laerte-ramos/
Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLOfFU42PuCZ1GgcCbrP2eEVbiXPgvhn-_
Facebook: https://fb.watch/2oKz9A0lh8/
https://www.facebook.com/watch/?v=982294415570771
https://www.facebook.com/watch/?v=3056254614501818

https://www.facebook.com/watch/?v=985797758584391

Instagram: https://www.instagram.com/tv/CD66x6oHC00/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CEcHlDUn6p5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CErtVPZH2Ay/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CE93GX4n9mQ/?utm_source=ig_web_copy_link

REGISTRO DAS AÇÕES
Oficina Olhares e Experiência na Floresta com as artistas Hadna Abreu, Laura Gorski e Renata Cruz com o Colégio Educacional Progresso – 11 de
setembro de 2020

Encontro Online para professores com as artistas Hadna Abreu, Laura Gorski e Renata Cruz – 12 de setembro de 2020

Oficina Olhares e Experiência na Floresta com as artistas Hadna Abreu, Laura Gorski e Renata Cruz – 19 de setembro de 2020

Oficina Olhares e Experiência na Floresta com as artistas Hadna Abreu, Laura Gorski e Renata Cruz com a Escola Municipal Desembargador Silvio
Portugal – 24 de setembro de 2020

Roda de Conversa com as artistas Hadna Abreu, Laura Gorski e o curador Laerte Ramos – 03 de outubro de 2020

Residência Adelina – aplicabilidades para artistas
O segundo ciclo da Residência Adelina sofreu alterações significativas, com a impossibilidade de viagens de artistas e curadores à sede do instituto.
Foram aplicadas para este projeto ações online como forma de auxiliar artistas emergentes latino-americanos através de cursos de formação, debates
e palestras. Denominados esse processo de Residência Adelina – aplicabilidades para artistas com as seguintes atividades: Laboratório de
apresentação de projetos, Laboratório de acompanhamento crítico, curso O artista e o mundo da arte e dois debates com o título: Arte em tempos de
crise: ações e sensibilizações das residências.
Laboratório de apresentação de projetos: O objetivo foi 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, contrução de
depoimento/statement do artista e da obra, montagem e revisão de portfólio, orçamentos e cronograma de trabalho, com estrategias 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: com mediação do curador 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. 30 artistas foram atendidos nesta ação.
Curso: O artista e o mundo da arte: Em dois encontros, o curso abordou o papel e as possibilidades do artista no "mundo da arte" contemporânea,
em um universo com um conjunto de instituições (museus, galerias, centros de arte), agentes (curadores, críticos, colecionadores) e procedimentos
(exposições, programas públicos) que conferem valor simbólico e, consequentemente, valor de mercado à arte. Foi discutido também o posicionamento
das práticas artísticas e dos espaços de criação, formação e pesquisa (como os ateliês e as residências) face a esse sistema de redes interligadas,
com condução da curadora e pesquisadora Sabrina Moura. 46 pessoas participaram deste curso, entre artistas e interessados.
Debates: Arte em tempos de crise: ações e sensibilizações das residências: Em dois debates online, abertos no Youtube, o público interessado
foi convidado a discutir as seguintes questões: Como os programas de residências artísticas foram afetados pela pandemia? Como isso também afeta
aos artistas que têm nas residências um meio de produção/pesquisa? Como podemos repensar as residências nesse momento? A conversa colocou
em debate o andamento das residências artísticas atualmente, e a busca de novos caminhos e perspectivas de atuação. A mediação da conversa
ficou por conta dos curadores Marcio Harum e Julia Lima que possuem experiência em orientação de artistas, e para a discussão convidamos os
artistas Raylander Mártis, Fernando Velázquez e Ana Lira, Emilia Estrada, Lívia Aquino e a curadora Isabella Rjeille. Ao todo 223 pessoas assistiram
aos debates.
Este ciclo da Residência atingiu 322 pessoas, entre visualizações do debate e participações nas atividades.
Acesso online
Site https://adelina.org.br/residencia-adelina-aplicabilidade-para-artistas/
Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLOfFU42PuCZ1LzeQoUZRXASY1koNgo_NE

REGISTRO DAS AÇÕES
Laboratório de apresentação de projetos com Natália Forcada– de 07 a 31 de julho

Laboratório de Acompanhamento Crítico com Marcio Harum – De 10 a 27 de agosto

Curso O artista e mundo da arte com Sabrina Moura – Dias 11 e 13 de agosto

Debate Arte em tempos de Crise: ações e sensibilizações das residências com Raylander Mártis, Fernando Velázquez, Ana Lira e mediação de
Marcio Harum – 20 de agosto de 2020

Debate Arte em tempos de Crise: ações e sensibilizações das residências com Isabella Rjeille, Emilia Estrada, Lívia Aquino e mediação de Julia
Lima – 27 de agosto de 2020

Examinando as técnicas
Como parte do Núcleo Educativo o curso Examinando as técnicas, foi planejado para ser presencial como um Laboratório de Arte para pessoas 60+.
Sofreu modificações devida ao isolamento social e foi direciona para pessoas de qualquer idade a partir dos 14 anos. Esse curso reuniu a reflexão,
aprimoramento e conhecimento das técnicas: desenho, xilogravura, bordado e cerâmica por meio de aulas expositivas e trocas entre as educadoras
e os participantes de forma continuada por 4 meses de 05 de agosto a 25 de novembro, adquiriram referências e bibliografias e se aprofundaram
sobre os conceitos para suas práticas atuais ou futuras.
Módulo 1 - Desenho - Novo normal: desenho e reflexão sobre nosso momento: em 4 encontros no mês de agosto a educadora e artista Teresa
Berlinck dialogou com a turma sobre arte e vida acompanhadas de desenho, para refletir e interpretar experiências de confinamento, distanciamento
social e percepções sobre o mundo atual. A partir de trabalhos e falas de diferentes artistas, seguidas de exercícios de desenho utilizando referências
e materiais encontrados no espaço doméstico.
Módulo 2 - Xilogravura – Pensando a imagem e a técnica: às quartas feiras de 09 a 30 de setembro, o curso tratou da técnica de xilogravura, sobre
o consumo e a difusão de imagens pois é algo que acompanha a humanidade ao longo de sua história, por ser uma das técnicas mais antigas para
sua reprodução e geradora de tecnologias da atualidade. As aulas foram de reflexão sobre a imagem e a técnica através de referências artísticas e
teóricas ministrado pela educadora e artista Paola Ribeiro.
Módulo 3 - História do Bordado: mostrou a força expressiva do bordado, suas inter-relações com a mentalidade de cada época e sua capacidade
de mobilizar psicológica e socialmente os seres. Iniciou com um passeio pelas histórias, origens, particularidades regionais, técnicas e estilos.
Transitou por diferentes culturas e avançou no tempo, observou e refletiu sobre suas transformações até as manifestações contemporâneas: na
Literatura, nas Artes Visuais, entre outras expressões artísticas. Ocorreu em outubro e foi ministrado pela artista e educadora Elaine Tavelli.
Módulo 4 - Cerâmica a arte do fogo: Ministrado pela ceramista e professora Joana Alveal, no mês de novembro. O último módulo explicou os
conceitos, históricos e de linguagem da cerâmica - a "arte do fogo". Apresentou um panorama da cerâmica no Brasil e no mundo, passou pelas culturas
e regiões famosas pela produção em cerâmica, como Japão, China, América Latina e Europa, incluindo as diferentes técnicas de construção,
decoração, esmaltes, queimas e seus efeitos.
Toda a turma passou por todos os módulos, com participação de pessoas de diferentes estados do Brasil. Tivemos 28 inscritos.

REGISTRO DAS AÇÕES
Desenho - Novo normal: desenho e reflexão sobre nosso momento - de 05 a 26 de agosto

Xilogravura - Pensando a imagem e a técnica – De 09 a 30 de setembro

História do Bordado – De 07 a 28 de outubro

Cerâmica a arte do fogo – De 04 a 25 de novembro

Exposição | Perímetros 4
O Projeto Perímetros 4 apresentou os trabalhos do artista Dirnei Prates, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com curadoria de Mario Gioia. A
exposição contou com visitação virtual e presencial, pois na segunda semana de outubro, São Paulo já estava na fase verde de flexibilização do
isolamento social que permitia eventos controlados. A mostra Filme-Fátuo aconteceu de 10 de outubro a 05 de dezembro de 2020. Os visitantes
tiveram contato com as obras em forma: Visita espontânea presencial, visita guiada em vídeo e programação paralela online.
Visitas espontâneas presencial: Durante a mostra recebemos de forma controlada, seguindo todos os protocolos de prevenção indicados órgãos de
saúde, com visitas limitadas a 10 pessoas por vez, respeitando as regras de distanciamento, e intenso processo de desinfecção dos espaços.
Recebemos 116 pessoas, que foram recepcionadas por uma educadora do Instituto. Também foram realizadas visitas guiadas online com artista e
curador através de vídeos disponibilizados nas redes sociais: Facebook - 142 visualizações, Instagram - 502 visualizações, Youtube - 362
visualizações, e site do Adelina Instituto: 195 acessos. Totalizando 1.317 visualizações.
Programação paralela: para dialogar com a mostra foram realizadas 4 atividades de modo online, onde o público maior de 18 anos, foi convidado a
participar. A primeira foi o Encontro Online: Em Trânsito: as visitas e os empréstimos entre artes e cinema, ministrado pelo crítico de cinema Paulo
Santos Lima, que apresentou muitas referências da história do cinema e da arte contemporânea. Para conversa com o público sobre a produção do
Coletivo Cine Água, os artistas Dirnei Prates e Nelton Pellenz apresentaram uma seleção de seus trabalhos derivados do cinema experimental. Para
uma leitura das obras do artista Dirnei Prates, a Prof. De cinema Lúcia Monteiro foi convidada para colaborar com a programação e apresentar dialogar
com trabalhos de outros artistas-cineastas. No encerramento da exposição, o artista Dirnei Prates, o curador Mario Gioia e o crítico de fotografia
Ronaldo Entler conversaram com o público sobre o processo de produção da exposição e ao final tivemos a apresentação da obra sonora ‘Sem Título’,
do artista visual e DJ Eric Frizzo. Todo o encerramento foi transmitido pelo Youtube. Ao todo com a programação paralela, tivemos 144 participantes.
Durante todo o período atendemos ao todo com esta exposição 1.461 pessoas que assistiram aos vídeos de apresentação da mostra de forma
espontânea, através de visita presencial e também da participação nas atividades de formação de plateia com a programação paralela.

Acesso online
Site: https://adelina.org.br/perimetros-4/
Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLOfFU42PuCZ3W7Y2Up5mwn4wse59rSTPz
Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=344086260200163
https://www.facebook.com/watch/?v=202610581256099
https://www.facebook.com/watch/?v=759911041260240
Instagram: https://www.instagram.com/tv/CGdMKaLnuNH/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/tv/CHvg9hHHjty/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CIGdtyWnGXt/?utm_source=ig_web_copy_link

REGISTRO DAS AÇÕES
Abertura presencial da exposição – 10 de outubro de 2020

Abertura online da exposição – 17 de outubro de 2020

Encontro Online: Em trânsito: as visitas e os empréstimos entre as artes e o cinema com Paulo Santos Lima – 24 de outubro de 2020

Encontro Online: Ciclo de Filmes com Cine Água – 07 de novembro de 2020

Encontro Online: Olhar, centrífugo, margem fundo, profundidade com Prof. Dra. Lúcia Monteiro – 21 de novembro de 2020

Encerramento: Roda de conversa com Dirnei Prates, Mario Gioia e Ronaldo Entler e apresentação “sem título” com Eric Frizzo – 05 de dezembro de
2020.

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 estiveram presentes em nenhum dos grupos atendidos.
O Instituto Adelina possui todas as condições para receber pessoas com mobilidade reduzida. Possui rampas, elevador, e banheiro adaptado no
térreo.

O Plano Anual 2020 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: 04 Exposições de artes visuais; 01 Prêmio e 01 Núcleo educativo contínuo abrangendo
atividades abertas ao público, 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 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 da instituição do período de 17 de março a 10 de
outubro de 2020, 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$281.100,00, 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.
O segundo ciclo da Residência Adelina sofreu alterações significativas, dadas às circunstâncias acima, que impossibilitaram viagens de artistas e
curadores à sede do instituto. Foram aplicadas para este projeto ações online como forma de auxiliar artistas emergentes latino-americanos através de
cursos de formação, debates e palestras.
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.
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 334 pessoas presencialmente e 31.548 pessoas de forma online entre as exposições, prêmio, oficinas
/cursos / estágios e contrapartidas sociais. Foram gerados 65 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.

