“EXPO 21 – A Era da Inclusão” valoriza a expressão artística de
deficientes intelectuais
Exposições itinerantes com obras feitas por participantes do projeto
"Pintou a Síndrome do Respeito" vão ser apresentadas em 7 locais
de São Paulo até março de 2018

As mostras trazem obras selecionadas do acervo do Instituto Olga Kos de Inclusão
Cultural (IOK) e que foram produzidas nas oficinas de um dos projetos mais
importantes do Instituto: o projeto "Pintou a Síndrome do Respeito", que tem por
objetivo a inserção plena das pessoas com Deficiência Intelectual, particularmente
Síndrome de Down, na vida social. Nas oficinas de arte, elas são estimuladas a criar um
novo canal de comunicação e expressão. A Expo 21 visa divulgar a arte produzida por
essas pessoas para valorizar o seu trabalho enquanto artistas. Para isso , as obras vão
ser levadas para diversas instituições com o objetivo de incentivar a prática artística
entre outras pessoas com Deficiência Intelectual e em situação de risco social.
"A apropriação de espaços culturais e sociais, que acontece gradualmente a partir
deste mês, permite a integração dos participantes com os locais e com a obra de
outros artistas. A itinerância gera movimento, garante o acesso e a certeza do
pertencimento, cultivando e educando a emoção através da arte", afirma a artista
plástica Camilla Kury.
As instituições, Alternativa, Lares, Apoie, Monte Azul, Instituto Gabi, CEU Cidade Dutra
e Fábrica de Cultura, que atendem pessoas com e sem deficiência
intelectual, foram selecionadas para receber a mostra. Em cada um dos 7 locais das
exposições itinerantes serão escolhidas 3 obras que irão fazer parte da exposição final,
com 21 obras. Na Alternativa - Associação de Assistência ao Excepcional - a exposição
já está aberta ao público e vai até o dia 05/09. Depois as obras serão expostas no
Instituto Gabi, de 15/09 à 27/09. E assim por diante, até a exposição final, marcada
para o dia 21 de março de 2018, Dia Internacional da Síndrome de Down.
"O nosso objetivo maior é valorizar a produção artística das pessoas com Deficiência
Intelectual, exibir o seu trabalho em Artes e dar maiores condições de acesso aos bens
culturais, às oportunidades de superação de sua situação de exclusão, bem como a

formação de valores positivos de participação na vida social", afirma Wolf Kos,
Presidente do Instituto Olga Kos.
"É educar a emoção através da Arte, promover jovens e adultos pensadores e
questionadores, expandindo os horizontes da inteligência. Pessoas que têm acesso aos
bens culturais são determinadas, criativas e vivem melhor em sociedade", completa
Olga Kos, vice-presidente do IOK.
A Expo 21 faz alusão ao terceiro cromossomo que se liga ao par 21 do código genético
e dá origem à Síndrome de Down ou Trissomia do 21. Na apresentação final as 21 telas
escolhidas irão apresentar potências criativas e escolhas conscientes - tanto na
realização quanto na curadoria das obras - de diversos artistas participantes das
oficinas oferecidas pelo Instituto.
"A Expo 21, realizada pelo Instituto Olga Kos, celebra um momento de inclusão,
respeito e incentivo à prática artística. As obras da exposição são experimentos de
possibilidades expressivas e têm como inspiração os caminhos percorridos por artistas
brasileiros como Ivald Granato, Neto Sansone, Takashi Fukushima, entre outros",
afirma Silvana Gualda, curadora da exposição.
O Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural é uma entidade reconhecida pela excelência
dos projetos de arte, dança e esportes que atendem cerca de 3.500 pessoas, com e
sem deficiência intelectual, especialmente Síndrome de Down, ou em situação de
vulnerabilidade social, em 40 locais espalhados pela cidade de São Paulo.
A Expo 21 tem o apoio do Ministério da Cultura, com os seguintes patrocinadores:
Banco Toyota, da Casa Tognini e Bradesco Seguros.

Calendário das exposições itinerantes:
A ALTERNATIVA
Rua Joaquim Nabuco, 513
Período de exposição: De 24 a 29 de Agosto
De segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

Inst. GABI
R. Gustavo da Silveira, 128 - Vila Santa Catarina
Período de Exposição: De 15 a 27 de Setembro

De segunda a sexta feira, das 9 às 17h.

LARES
Av. Barão de Rego Barros, 179
Período de exposição: De 6 a 26 de Setembro
De segunda a sexta-feira, das 9 às 17h.

APOIE
Av. Prefeito Fábio Prado,17
Período de exposição: De 4 a 30 de Outubro
De segunda a sexta-feira, das 9 às 17h.

MONTE AZUL
Av. Tomás de Souza,552
Período de Exposição: De 7 a 24 de Novembro.
De segunda a sexta-feira, das 9 às 17h.

CEU CIDADE DUTRA
Av. Interlagos,7350
Período de Exposição: De 13 a 31 de Janeiro.
De segunda a sexta-feira, das 9 às 17h.

FÁBRICA DE CULTURA
R. Franklin do Amaral, 1575
Período de Exposição: De 3 a 28 de Fevereiro.
De segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

