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Espaço do Olhar é o nome do núcleo de cursos da Ação Educativa do 
Instituto Tomie Ohtake, no qual a instituição afirma o seu compromisso 
com a formação cultural da comunidade, oferecendo, por meio de 
cuidadosa programação, subsídios estéticos para a expansão da 

sensibilidade e da capacidade de expressão das pessoas. 
O objetivo principal do Espaço do Olhar é formar o público leigo e 

atender aquele já especializado em arte, além de oferecer cursos de 
aprofundamento para profissionais da área e artistas. A proposta de 

formação do público fundamenta-se no desenvolvimento da percepção, 
propondo um novo olhar, um olhar apurado sobre a arte dos últimos 

50 anos, principalmente a contemporânea, conforme o período 
de trabalho da artista plástica que dá nome ao espaço, Tomie Ohtake.

Com salas e auditórios especialmente projetados para a realização
 de cursos teóricos e práticos, workshops, simpósios e seminários, o 

Espaço do Olhar atua em sintonia com a curadoria de artes visuais do 
Instituto para a definição de suas atividades, sempre coordenadas por 

artistas, pensadores da arte e da cultura em geral. 
Os mATErIAIs uTIlIzAdOs nOs CursOs sErãO pOr COnTA dO AlunO
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CHARLES WATSON
Oficina: O PrOcessO criativO 

- PensamentO criativO 
e cOnceitualizaçãO

módulO ii e módulO iii
Workshop

Público-alvo: artistas, designers, 
arquitetos, publicitários e interessados em 

processos de geração de novas idéias.
Duração: 16 horas (4 dias)

PeríoDo: 16 a 19 de setembro (módulo ii)
               2 a 5 de dezembro (módulo iii)

Horário: quinta e sexta-feira das 19h às 23h 
      sábado e domingo das 10h às 15h 

(uma hora de intervalo)
vagas: 70

valor: r$ 400,00
O Workshop de palestras completo de O Processo 

Criativo consiste em três módulos complementares, porém 
autônomos. Cada módulo contém uma série de palestras 

provocativas ministradas em regime intensivo ao longo de 
4 dias consecutivos. Os módulos podem ser administrados 

separadamente ao longo de um ano, completando 
um total de 48 horas e assim cobrindo a maioria dos 

aspectos deste vasto assunto. Amplamente ilustrado com 
textos, vídeos e exercícios, as palestras demonstram que a 

semelhança entre as dinâmicas criativas supera a diferença 
entre as linguagens. E, que, entendendo os mecanismos 
que podem limitar a criatividade, podemos desenvolver 

melhores estratégias que, ludicamente, podem 
contornar essas tendências. 

CLAUDIO VASQUES
(técnico de gravura da artista tomie ohtake, 
a. volpi e a. ianelli, entre outros)
Gravura em metal e 
outras modalidades
Workshop

Público-alvo: profissionais, estudantes 
de arte e interessados em geral.
Duração: 3 dias

PeríoDo: 22, 23 e 24 de outubro
Horário: 10h às 18h (1 hora de intervalo)
vagas: 20
valor: r$ 250,00

A finalidade deste workshop é mostrar 
algumas das possibilidades gráficas 
que a gravura em metal oferece,obter 
resultados práticos e despertar 

nos participantes o gosto pela 
experimentação.
Técnicas : ponta -seca,água-
tinta,água-forte, carborundo e 

impressão natural.
Os participantes farão suas 
próprias gravuras e cópias tendo 
a disposição materiais usados 

nas edições profissionais.

SANDRA CINTO
Mergulho no desenho 
Workshop
Público-alvo: profissionais, estudantes 
de arte e interessados em geral.
Duração: 3 dias
PeríoDo: 27, 28 e 29 de agosto
Horário: sexta-feira das 14h às 18h 
sábado e domingo das 10h às 17h 
(uma hora de intervalo)
vagas: 20
valor: r$ 250,00
O Workshop propõe uma experiência de imersão 
na linguagem do desenho e da pintura a partir de 
uma breve teoria e diversos exercícios práticos.

his
tó

ria
 da

 ar
te RAFAEL CAMPOS

História da arte contemporânea 
- uma introdução
Público alvo: interessados em geral
Duração: 4 meses (16 aulas)
PeríoDo: 11 de agosto a 24 de novembro
Horário: quartas-feiras das 18h30 às 21h30
valor: r$ 200,00/mês 
 O curso visa introduzir o aluno aos principais temas da 
arte contemporânea, como o feminismo e a intervenção 
urbana, ao invés do tradicional método cronológico e 
etnocêntrico. Essa abordagem propicia o início do curso 
já com assuntos prementes - como a participação dos 
pichadores na Bienal de São Paulo - trazendo, após uma 
introdução á abordagem contemporânea do assunto, o 
respaldo e os antecedentes históricos e teóricos do mesmo.

DIVERSOS PROFESSORES  
CARLOS BARMAk / CLAuDIO CREttI / COntRA FILé / 
DEBORAh PAIVA / FERnAnDA ALBuquERquE / 
MAthEuS LEStOn / ROBERtA FIALhO
introdução à arte contemporânea
Público-alvo: interessados em geral 
Duração: 4 meses (16 aulas)
PeríoDo: 10 de agosto a 23 de novembro
Horário: quartas-feiras das 19h às 22h 
vagas: 25
valor: r$ 200,00/mês
 Por meio de dezesseis encontros teórico-práticos, 
o curso se propõe a realizar uma introdução aos principais 
aspectos da arte contemporânea. O curso contará com 
diferentes professores (artistas e teóricos), abordando 
aspectos teóricos e práticos de diversas linguagens: 
fotografia, instalação, música, performance,vídeo, 
novas mídias e intervenção urbana.     
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DEBORAH PAIVA
Ateliê de CriAção: CAminhos dA PinturA 
Público-alvo: interessados em geral 
Duração: 4 meses (16 aulas)
PeríoDo: 2 de agosto a 13 de dezembro
Horário: segundas-feiras das 14h às 17h e19h às 22h
vagas: 20
valor: r$ 200,00/mês
Este curso é dirigido a iniciantes, interessados em 
desenvolver um trabalho de pintura e também a pessoas 
que já possuam experiência e desejem ter mais um 
momento de reflexão sobre o que fazem. Esta mescla 
de interesses ajuda o grupo todo, pois para àqueles que 
estão no começo abre um leque de possibilidades e 
para quem já tem um caminho, ajuda a ver melhor suas 
conquistas. Nossas aulas contarão com alguns momentos 
de leitura de obras de artistas consagrados da arte 
moderno/contemporânea (PowerPoint) com a intenção 
de criarmos paralelos com o  fazer artístico dos alunos.
De modo prático e centrado no trabalho de cada aluno, 
vamos refletir sobre os princípios que regem a pintura 
Contemporânea: conhecer novos artistas, novos suportes, 
novos processos de produção. No final do semestre 
editaremos um livro com a participação de todos os 
alunos. Acredito que este é um meio interessante de 
registrarmos a experiência vivida e do aluno analisar 
de outro modo, sua produção no semestre.
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DUDI MAIA ROSA
AquArelA 

Público-alvo: artistas em formação 
e interessados em geral

Duração: 4 meses (16 aulas)
PeríoDo: 12 de agosto a 25 de novembro

Horário: quintas-feiras das 18h30 às 21h30 
vagas: 20

valor: r$ 200,00/mês
A aquarela pode ser considerada uma técnica 

que alia simplicidade de procedimento à 
complexidade formal. Estabelece um diálogo 

ágil com a pintura e com o desenho 
e permite discutir questões importantes 

estabelecidas pela modernidade e que se 
desdobraram na contemporaneidade. 

A partir de exercícios introduzidos a 
cada aula, o curso pretende abordar 

questões como representação, 
estrutura, experimentação, 

transparência, cromatismo, entre 
outras, e tomá-las como base 

para uma melhor compreensão 
do percurso  individual do 

participante, bem como pensá-
lo em relação à atualidade de 

nosso contexto cultural.

RAIMO BENEDETTI
Vídeo experimental
Público-alvo: artistas, estudantes ou 
curiosos pelas matérias audiovisuais
Duração: 3 meses (12 aulas)
PeríoDo: 9 de agosto a 22 de novembro
Horário: segundas-feiras, das 19h às 22h
vagas: 15
valor: 200,00/mês
O curso Vídeo Experimental se dedica a investigar e explorar 
o universo videográfico de modo reflexivo e criativo. As aulas 
se dedicam ao estudo de obras de artistas da história do 
audiovisual que desbravaram novos caminhos de criação 
tendo a experimentação como principal ferramenta.
O conjuntos desses trabalhos revela que há muitas maneiras diferentes 
de pensar audiviosualmente e que sobretudo se pode fazer de uma 
forma bastante simples. Partindo dessas prerrogativas, os participantes 
de curso são convidados a produzir suas próprias idéias.

co
La

ge
m

co
la

ge
m

Fo
to

gr
aF

ia

MARCIA XAVIER 
FotograFia: pensamento visual i

Público-alvo: estudantes, artistas e
interessados em geral 

Duração: 3 meses
PeríoDo: 11 de agosto a 27 de outubro

Horário: quartas-feiras das 19h às 22h
vagas: 15

valor: R$ 200,00/mês
A fotografia hoje pode ser usada como a escrita, 

cujo vocabulário são as imagens. Sendo assim, a foto 
não é o resultado do nosso trabalho, mas a matéria e o 

objeto deste curso. O propósito é desenvolver e estimular 
projetos individuais que usam a fotografia como linguagem. 

As aulas buscam  promover a pesquisa das diversas maneiras 
de se usar a imagem, por meio de  exercícios práticos  - 

colagem/fotomontagem, auto-retrato, uso do computador 
e máquina de xérox -, textos e projeções. O objetivo é traçar 

um caminho para cada tipo de abordagem e discutir em grupo 
a evolução de cada aluno, fazendo com que desenvolvam um 

diálogo estreito com suas respectivas obras.
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MARCIA XAVIER 
FotograFia: pensamento visuaL i

RAIMO BENEDETTI
vídeo experimentaL

MARCO GIANNOTTI
Pintura – reflexões sobre a cor

Público-alvo: artistas em formação e interessados em geral
Duração: 4 meses (16 aulas)

PeríoDo: 12 de agosto a 25 de novembro
Horário: quintas-feiras das 18h30 às 21h30 

vagas: 20
valor: r$ 200,00/mês

A cor faz parte de modo indissociável do mundo, da natureza 
que nos rodeia, da arquitetura etc. Tais processos, de uso e percepção 

da cor, não ocorrem de modo fixo, inalterável, mas trazem consigo marcas 
próprias de cada época. 

No que concerne ao campo das artes plásticas, a presença da cor se faz 
constante nas obras que compõem a história da arte; fato que sugere que 

o estudo da cor como tema pode tanto responder indagações sobre uma 
tradição cultural quanto fundamentar novas experimentações, inclusive

 aquelas que fazem uso de novas tecnologias.

MARCO GIANNOTTI
pintura – reFLexões sobre a cor

DUDI MAIA ROSA
aquareLa 

SANDRA CINTO
merguLho no desenho 
Workshop

FERNANDO VILELA
Ilustração de lIvros

Workshop
Público-alvo: ilustradores, artistas em 

formação e interessados em geral.
Duração: 3 dias (15 horas)

PeríoDo: 24,25 e 26 de setembro
Horário: sexta-feira das 19h às 22h 

     sábado das 9h às 18h (uma hora de intervalo)
   domingo das 9h às 13h 

vagas: 20
valor: r$ 250,00

O foco deste workshop é aprofundar a experiência da ilustração de livros. 
O participante irá desenvolver um trabalho próprio a partir de uma proposta 

apresentada na oficina ou de um projeto que ele trouxer. Além da orientação 
técnica este processo de criação será permeado por análises e reflexões 

de livros ilustrados (pictures books, livros de imagens, livros juvenis e livros de 
artista) de brasileiros e estrangeiros de forma a ampliar o conhecimento das 

possibilidades da linguagem narrativa e plástica na ilustração. Alguns assuntos 
como mercado editorial, produção gráfica e o design do livro infanto-juvenil serão 

abordados. Durante a oficina haverá espaço para que os alunos possam 
apresentar seus portifólios e trabalhos para comentários e orientação.

FERNANDO VILELA
iLustração de Livros

Workshop

ADRIANNE GALLINARI 
Curso de Colagem

Público-alvo: estudantes, artistas em formação e interessado em geral
Duração: 4 meses (16 aulas)

PeríoDo: 2 de agosto a 13 de dezembro
Horário: segundas-feiras das 14h às 17h

vagas: 20
valor: R$ 200,00/mês

O curso propõe recortar e colar buscando despertar o interesse pela 
composição, formando imagens através da colagem e das cores. 

Os alunos serão levados a trabalhar outras possibilidades com as 
colagens construídas a fim de criar uma nova leitura de sua composição.

Como material de suporte serão utilizados papéis diversos - coloridos, preto e branco, 
estampados, assim como fotografias, rótulos, jornais etc. e tintas, como guache, por exemplo.

EDITH DERDYK
esCrituras do olhar: o espaço entre a palavra e a imagem

Público-alvo: artistas, estudantes e interessado em geral
Duração: 2 meses

PeríoDo: 12 de agosto a 30 de setembro
Horário: quintas-feiras das 19h às 22h

vagas: 15
valor: R$ 200,00/mês

Este encontro terá como foco a observação de um olhar que opera entre a palavra e a imagem, estimulando a 
criação de uma poética pessoal.  O ponto de partida para o encontro será a leitura de alguns fragmentos dos 

seguintes livros: Palomar de Ítalo Calvino, A paixão segundo G.H de Clarice Lispector, O partido das coisas de 
Francis Ponge, O livro de areia de J.L. Borges, A educação pela pedra de João Cabral de Melo Neto. São textos que 

estimulam algumas motivações e formulações poéticas ao anunciar possibilidades da construção do olhar 
como gerador de múltiplos significados. O encontro pretende proporcionar um trânsito entre distintas técnicas, 

linguagens, recursos e procedimentos gráficos: desenho, fotografia, poesia visual, xerox, colagem, vídeo, livro-objeto.

LUIZ ANDRÉ LANZUOLO 
Como Construir uma maquete físiCa – módulo 1 e 2

Público-alvo: Estudantes, arquitetos e interessados em geral
Duração: 4 meses (16 aulas)

PEríoDo: 3 de agosto a 7 de dezembro (módulo 1)
7 de agosto a 18 de dezembro (módulo 2)

Horário: terças-feiras das 19h às 22h (módulo 1)
sábados das 10h às 13h (módulo 2)

vagas: 20
valor: r$ 200,00/mês

Módulo 1
Mediante um projeto residencial proposto será exercitado na prática o processo construtivo de uma maquete 

arquitetônica volumétrica monocromática a ser executada em poliestireno, PVC e acrílico no formato da base 
tamanho A3. Maquetes diversas serão analisadas nas questões relativas a compreensão do projeto e soluções 

propostas,  tipos de terreno, definição de escala, escolha de materiais, texturas, colas, ferramentas, elaboração de 
orçamento, custos, mercado, endereços, fornecedores etc. utilizo a maquete como ferramenta no desenvolvimento 

de projetos e estudo, uma vez que, a simulação através deste recurso tende a minimizar surpresas indesejadas tanto 
para os executores do projeto quanto para os arquitetos e seus clientes, devido a sua fácil compreensão. É comum 

ocorrer revisão do projeto após a conclusão de uma maquete. Essas alterações podem acontecer em alguns 
aspectos como topografia, estrutura, arquitetura, paisagismo, implantação, cores, materiais entre outros.

Módulo 2
Mediante um projeto verticalizado proposto será exercitado na prática o processo 
construtivo de uma maquete arquitetônica comercial colorida (escala 1:75) a ser 

executada em MdF, poliestireno, PVC, balsa e acrílico no formato A2. 
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LUIZ ANDRÉ LANZUOLO 
como construir uma maquete Física – móduLo 1 e 2

ADRIANNE GALLINARI 
curso de coLagem

EDITH DERDYK
escrituras do oLhar: o espaço entre a paLavra e a imagem

INAÊ COUTINHO
Olhar fOtOgráficO 1 

Público-alvo: interessados em geral
Duração: 4 meses (16 aulas)

PeríoDo: 11 de agosto a 24 de novembro
Horário: quartas-feiras das 10h às 13h 

vagas: 15
valor: R$ 200,00/mês

Introdução à fotografia, apresentando os equipamentos básicos e seus funcionamentos, além 
de habilitar os alunos a conhecer e se apropriar das diversas etapas do processo fotográfico, 

desde a captação até a ampliação da foto. Como estímulo à percepção visual da luz são 
apreciadas imagens significativas da história da fotografia. A fotografia é apresentada como 

linguagem expressiva inserida no contexto histórico, social e artístico contemporâneo. 
Além de aulas teóricas, são realizados exercícios práticos individuais e em grupo. 

Equipamento necessário: câmera fotográfica, preferencialmente com ajustes manuais.

Olhar fOtOgráficO 2 – a cOr
Público-alvo: interessados em geral

Duração: 4 meses (16 aulas)
PeríoDo: 11 de agosto a 24 de novembro
Horário: quartas-feiras das 14h às 17h 

vagas: 15
valor: R$ 200,00/mês

Este curso visa estimular o desenvolvimento do “olhar fotográfico” 
como incentivo à linguagem pessoal. São analisadas, sob o 

ponto de vista estético, imagens e autores significativos da história da 
fotografia. Serão abordadas as questões técnicas da foto colorida

 (tanto em película quanto digital), como teoria da cor, filtragem e 
fotometria avançada. Partindo de exercícios individuais e 

coletivos, há ainda reflexões sobre a produção dos alunos.  

INAÊ COUTINHO
oLhar FotográFico 1 

oLhar FotográFico 2 – a cor

ODILON MORAES 
a imagem narrativa e iLustração de Livros

Público-alvo: profissionais, estudantes de arte, design 
e de literatura, ilustradores e interessados em geral.

Duração: 4 meses (16 aulas)
PeríoDo: 10 de agosto a 14 de dezembro

Horário: terças-feiras das 18h30 às 21h30
vagas: 25

valor: R$ 200,00/mês
O foco é penetrar no universo da ilustração como linguagem 
narrativa. A oficina é composta de aulas expositivas acerca 

da ilustração de livros, intercaladas por exercícios práticos 
com o objetivo de desenvolver um protótipo, boneco de um 

livro, ilustrado a partir de textos escolhidos. Nas aulas teóricas 
são abordadas questões relativas ao desenvolvimento da 
ilustração enquanto narrativas visuais através dos tempos, 

por meio de discussão de textos, análises de imagens e de 
livros. Nas aulas práticas são introduzidos alguns materiais e 
procedimentos para a criação das ilustrações. Ao longo do 

curso, cada aluno desenvolve seu próprio projeto.
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PABLO VILAR – ESTÚDIO GUAIAMUM
Curso de montagem
Público-alvo: estudantes de artes plásticas, 
arquitetura, design e interessados em geral
Duração: 2 meses (8 aulas)
PeríoDo: 12 de agosto a 30 de setembro
Horário: quintas-feiras das 14h30 às 17h30
vagas: 20
valor: r$ 200,00/mês
O curso proporciona conhecimentos práticos e teóricos sobre o trabalho de 
montagem de exposições de Arte. Por meio de exemplos práticos e imagens, 
pretende colaborar na formação de novos montadores, ou simplesmente 
orientar profissionais de outras áreas a solucionar assuntos ligados à 
montagem. Para isso, trata desde noções básicas de cuidados e 
manuseio, até o uso correto de ferramentas e outros recursos básicos.

PABLO VILAR – ESTÚDIO GUAIAMUM
curso de montagem
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Mais informações sobre os cursos e 
matrículos pelo telefone 11 2245 1937

O Instituto Tomie Ohtake oferece ainda: 
Exposições de terça a domingo, das 11 às 20 horas.

Agendamento (grátis), das 9 à s 18 horas, de visitas 
orientadas com atividades educativas para 

grupos previamente marcados.

Av. Faria Lima 201   entrada pela R. Coropés   Pinheiros, São Paulo
Tel 11 2245 1900    www.institutotomieohtake.org.br

GUGA SZABZON E HELENIRA PAULINO
Laboratório de arte iii – oficina de artes para crianças

Público-alvo: crianças de 8 a 12 anos
Duração: 4 meses (16 aulas)

PeríoDo: 2 de agosto a 13 de dezembro
Horário: segundas- feiras das 14h às 17h

vagas: 15
valor: r$ 150,00/mês

O Laboratório de Arte terá como proposta um ateliê aberto, onde cada criança 
pode desenvolver seu percurso. Serão realizadas atividades com materiais inusitados, 
a partir dos questionamentos das crianças. Com o objetivo de acompanhar e intervir 

no processo de criação dos participantes, a cada semana serão criadas novas 
possibilidades para o desenvolvimento do trabalho, utilizando diferentes materiais. 
A oficina propõe a arte como campo de experimentação, estimulando o uso da 

percepção e da criatividade, em criações e trabalhos individuais e coletivos.

CLAUDIO VASQUES
(técnico de gravura da artista tomie ohtake, 
a. volpi e a. ianelli, entre outros)
gravura em metaL e 
outras modaLidades
Workshop

GUGA SZABZON E HELENIRA PAULINO
Laboratório de arte iii – oFicina de artes para crianças

PETER PAL PELBART 
Conversações Com Deleuze

Público-alvo: interessados em geral
Duração: 3 meses (12 aulas)

PeríoDo: 31 de agosto a 7 de dezembro
Horário: terças-feiras das 18h30 às 20h30

vagas: 30
valor: r$ 200,00/mês

Num livro intitulado Conversações, 
Deleuze reuniu várias entrevistas sobre 

cinema, literatura, filosofia, política, esportes, 
etc. Por ocasião da reedição deste livro em 

português, o curso se propõe a percorrê-lo 
capítulo a capítulo, explicitando seus conceitos, 

movimentos e piruetas. Trata-se, portanto, de 
uma introdução convidativa ao trajeto 

e ao pensamento de Deleuze, considerado 
um dos mais importantes filósofos da atualidade.

PETER PAL PELBART 
conversações com deLeuze

PAULO PASTA
Pintura: Prática e reflexão

Público-alvo: alunos selecionados por portfólio
Duração: 4 meses (16 aulas)

PeríoDo: 11 de agosto a 24 de novembro
Horário: quartas-feiras das 19h às 22h

vagas: 35
valor: R$ 200,00/mês

A pintura é um trabalho investigativo no qual as idéias pré-concebidas não valem muito sem a justa resposta 
do fazer. Pinta-se, assim, para se poder ver - e não o contrário -  e a  próxima pintura, ou a do futuro, nascerá da 

anterior, da experiência passada; e desta forma, quase sempre, vamos precisar de tempo para compreender o 
que fizemos. Ela, a pintura, lança uma luz no exato lugar onde estamos. Para frente, quase nunca: progredimos à 

medida que o trabalho também progride. Estes são alguns dos principais aspectos abordados no curso, que busca 
equilibrar  a reflexão e a prática. O propósito é ajudar o aluno a pensar seu trabalho e, ao mesmo tempo, oferecer  uma 

interlocução  que lhe proporcione meios importantes de tornar rico e revelador seu diálogo com a própria obra.

PAULO PASTA
pintura: prática e reFLexão


