RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
2015

sumario

Mensagem do Presidente............................................................................................................................................4
Institucional..................................................................................................................................................................6
Parcerias......................................................................................................................................................................8
Cursos e Oficinas.......................................................................................................................................................10
Projeto Contrapartida............................................................................................................................................10
Curso Olhares Sobre a Cachoeirinha - módulo básico.........................................................................................12
Curso Olhares Sobre a Cachoeirinha - módulo avançado....................................................................................14
Oficina Circuito Spray............................................................................................................................................18
Oficina Espaço Espesso Espelho ........................................................................................................................20
Oficina Chicotadas............................................................................................................................................... 22
Projeto Céu de Histórias.......................................................................................................................................24
Exposições.................................................................................................................................................................26
Exposição Olhares Sobre a Cachoeirinha 2014...................................................................................................26
Exposição Olhares Sobre a Cachoeirinha na CPTM............................................................................................27

Mensagem do Presidente

O ano de 2015, período turbulento de crise política e econômica, se mostrou nebuloso para
o aprimoramento e expansão das atividades da Fundação Stickel. Ainda assim, buscamos
ampliar nossas atividades e atender a um número ainda maior de beneficiados, objetivo
plenamente alcançado!

Tais metas foram atingidas a partir dos bons resultados apresentados pela continuidade
de projetos já existentes, e pela incorporação de novas atividades ainda não exploradas,
como é o caso do projeto de incentivo à leitura, chamado Céu de Histórias, executado em
parceria com Instituto Pró Livro e a agência Publicis Salles Chemistri. Digno de nota também
a recente parceria firmada com a CPTM para realização de itinerância da exposição de fotos
dos alunos dos nossos cursos.

Todos esses esforços continuam sendo desenvolvidos com foco no objetivo estratégico
de contribuir para a transformação pessoal de crianças, jovens e adultos em situação de
vulnerabilidade social a partir do impacto gerado pela exposição às artes, o nosso ARTE
TRANSFORMA.

A grande conquista deste ano foi o sucesso do curso de fotografia Olhares Sobre a Cachoeirinha
que passou de uma turma por ano, desde 2010, para três turmas em 2015. Além disso, foi
notável o interesse de diversos alunos em dar continuidade à prática da fotografia após o
término do Módulo Básico. Tal fator alavancou o investimento para a criação do Módulo
Avançado.

Outra conquista foi a aprovação do projeto Olhares Sobre a Cachoeirinha no PRONAC Programa Nacional de Apoio à Cultura, também conhecido por Lei Rouanet, do Ministério da
Cultura. A captação de recursos será direcionada para a expansão dos cursos, possivelmente
em outras unidades do Programa Fábricas de Cultura.

Finalmente, a nível interno, investimos muito no aprimoramento, coesão e eficiência do
trabalho da equipe executiva, e pudemos aprimorar vários aspectos de controles e governança,
seguindo as indicações dos relatórios de auditoria. Vamos em frente com novas atividades!

Fernando Diederichsen Stickel
Diretor Presidente

institucional

A Fundação Stickel é uma organização sem fins lucrativos instituída em 1954 pelo casal
Martha Diederichsen Stickel e Erico João Siriuba Stickel, na época chamada de Fundação
Beneficente Martha e Erico Stickel e atuante na cidade de Campos do Jordão. Após um
período de inatividade, foi reestruturada em 2004 pelo filho do casal, o arquiteto, artista plástico
e fotógrafo Fernando Stickel, e passou a operar em São Paulo com a missão de promover a
inclusão social por meios das artes visuais.
Atualmente, a Fundação Stickel busca agregar sua atuação na arte brasileira e contemporânea
ao trabalho em comunidades com altos índices de vulnerabilidade social. Para tanto, promove
atividades culturais diversas nos campos da pintura, desenho, cinema, fotografia e literatura,
sendo elas exposições, cursos, oficinas, ações, edição e distribuição gratuita de livros, dentre
outras modalidades que envolvem a arte educação.

missão: Promover a inclusão social, cultural e econômica de pessoas e comunidades, por
meio das artes visuais.

visão: Fazer das artes visuais um instrumento de inclusão sociocultural na sociedade
brasileira.

valores: Desenvolvimento Humano; Inclusão Social; Respeito aos seres humanos e seus
processos de desenvolvimento; Importância civilizatória da estética e da arte; Transparência;
Ética e Cidadania; Sustentabilidade; Excelência organizacional.

equipe 2015
Conselho Curador

Equipe Executiva

Martha Diederichsen Stickel - Presidente

Fernando Diederichsen Stickel
Diretor Presidente

Alexandre Dórea Ribeiro
Antonio Di Ciommo Stickel
Antonio Francisco Alvares Florence
Fernanda Siriuba Stickel
Marcia Kalvon Woods

Miriam Miranda Costa
Gerente Administrativo Financeiro

Sandra Pierzchalski

Roberta Martins dos Santos
Gestora de Projetos

Conselho Fiscal

Gláucia Santos Oliveira
Auxiliar de Projetos

José Maria Monteiro Ribeiro
Martha Hanae Hiromoto
Vitor James Urner

Ana Luísa Hindrikson Saran
Estagiária de Comunicação
Marcio dos Santos Muniz
Estagiário de T.I.
Marco Antônio Ribeiro da Silva
Motorista

PARCERIAS

cursos e oficinas
projeto contrapartida
O Projeto Contrapartida acontece desde 2009, e consiste em uma iniciativa de apoio recíproco
entre a Fundação Stickel e artistas contemporâneos atuantes na cidade de São Paulo, que
recebem o patrocínio para a realização de algum projeto pessoal, como uma exposição, o
lançamento de um livro, divulgação do trabalho, dentre outras possibilidades. Em contrapartida,
o artista se compromete a contribuir com nossas atividades, ministrando cursos, oficinas, e/
ou outra atividade arte educativa para o público atendido pela organização. Trata-se de um
projeto que visa valorizar e incentivar a produção artística, ao mesmo tempo em que busca
disseminar e despertar, em crianças, jovens e adultos de baixa renda, a essência da arte.
Artistas Beneficiados em 2015:
BONGA MAC
Fundação Stickel: Financiar a publicação do livro “Tinta Loka”: livro de arte urbana organizado
pelo artista Bonga Mac e a jornalista Tamires Santana, que reúne a biografia e fotografias dos
trabalhos de diversos grafiteiros atuantes na capital e interior do estado de São Paulo.
Contrapartida do artista: Ministrar cinco oficinas de graffiti “Circuito Spray”, em diferentes
equipamentos que atendam o público atingido pela Fundação.
ROCHELLE COSTI
Fundação Stickel: a definir.
Contrapartida da artista: Ministrar duas oficinas “Espaço Espesso Espelho: uma experiência
de espaço em transformação”, no CEU Paz.

VERA MARTINS
Fundação Stickel: Financiar a publicação de livro de arte que reúne registros das oficinas
ministradas pela artista.
Contrapartida da artista: Ministrar dez oficinas de pintura “Chicotadas”, em diferentes
equipamentos que atendam o público atingido pela Fundação.

curso olhares sobre a cachoeirinha - módulo básico
Olhares Sobre a Cachoeirinha é um curso de fotografia gratuito cuja proposta visa utilizar
a fotografia como alicerce para o desenvolvimento de uma visão observadora e reflexiva
por parte do aluno, e torná-lo capaz de revelar detalhes do cotidiano do bairro em que vive,
agindo como um agente transformador do próprio meio.
O conteúdo das aulas abrange um embasamento teórico, exercícios práticos com a câmera
e tratamento de imagens no Photoshop. Os alunos aprendem tanto a manusear a câmera
digital em modo manual, quanto a desenvolver um olhar artístico e atento. Um diferencial é
o fato de cada aluno receber uma câmera para seus cuidados durante todo o período, para
que assim possa ter uma experiência mais próxima com o dispositivo. O curso tem duração
de aproximadamente quatro meses, e é destinado a pessoas acima de 16 anos, de classe
baixa e/ou em situação de vulnerabilidade social, moradores da Vila Nova Cachoeirinha e
região.
Essa proposta surgiu em 2009 como uma oficina ministrada pelo fotógrafo Arnaldo Pappalardo
e seu assistente Lucas Cruz, destinada a mulheres da região da Brasilândia atendidas pela
Fundação. Em 2010, tomou caráter de curso e, desde então, vem se aprimorando quanto a
seu formato. Arnaldo Pappalardo permaneceu até 2014 e, em 2015, as aulas passaram a ser
ministradas somente por Lucas Cruz.
O ano de 2015 registrou mudanças significativas quanto ao desenvolvimento dessa
atividade. Fortalecemos a parceria com a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, e
conseguimos que uma matéria sobre o curso fosse transmitida pela Rede Globo durante a
primeira edição dojornal SPTV, o que alavancou o número de inscritos no segundo semestre:
aproximadamente 260 inscritos para vinte vagas. Esses fatores possibilitaram a abertura de
mais turmas, passando de uma para três turmas no ano. ra três turmas no ano.

Dados Técnicos
Educador: Lucas Cruz
Carga Horária: 48 horas (16 encontros)
Local: Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha
Turma 6: 1 de abril à 29 de julho de 2015
Turma 7: 12 de agosto à 26 de novembro de 2015
Turma 8: 26 de agosto à 9 de de dezembro de 2015
Alunos por turma: 20
Total de atendidos: 60 alunos

curso olhares sobre a cachoeirinha - módulo avançado
Com seis turmas formadas no curso Olhares Sobre a Cachoeirinha, desde 2010, notamos que
diversos alunos deram continuidade à prática da fotografia e nos procuraram demonstrando
interesse em aprimorar os conhecimentos básicos adquiridos. Alguns, inclusive, incorporaram
a fotografia como um instrumento de complementação da renda familiar, como é o caso de
alunos que começaram a fotografar pequenos eventos, casamentos, festas de aniversário.
Em decorrência dessa procura, inauguramos no segundo semestre a primeira turma do
módulo avançado, também ministrado por Lucas Cruz, com conteúdo voltado para técnicas
de fotografia still, em estúdio, além do avanço nas técnicas de tratamento de imagens com
o Photoshop.

Dados Técnicos
Educador: Lucas Cruz
Carga Horária: 48 horas (16 encontros)
Local: Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha
Turma 1: 12 de setembro à 28 de novembro de 2015
Alunos por turma: 20
Total de Atendidos: 20 alunos

geórgia santos martins, aluna da turma 6, módulo básico
“Eu fiz o curso básico de fotografia na Fundação, pensando em aprender as técnicas para fotografar e qual foi
a minha surpresa quando percebi que além de aprender sobre as técnicas aprendi com o professor Lucas e
o pessoal da fundação, a ter um novo olhar sobre a fotografia, e comecei a refletir sobre as coisas que eu não
gostava e passei a gostar. Na verdade aprendi a sair do automático e que existem milhares de possibilidades em
observar e tirar uma foto, apreciar e refletir são fatores importantes. Hoje vejo mais vida onde moro, comecei a
prestar atenção nas cores, nas pessoas e nos fatos cotidianos da minha vila. Obrigada!!!”

oficina circuito spray
Circuito Spray é uma sequência de oficinas de graffiti ministradas pelo artista Bonga Mac,
grafiteiro e arte educador da região de Caieiras – SP. A série de oficinas é parte do Projeto
Contrapartida do qual o artista participa, e tem o objetivo de contribuir com a ressignificação
de espaços públicos e estimular o caráter crítico vinculado à cultura da arte urbana.
As aulas são divididas em uma parte teórica, na qual o artista faz uma introdução à história da
arte em geral, juntamente aos conceitos vinculados à arte urbana. Em sequência, os alunos
elaboram em sala de aula um projeto visual, que nas aulas seguintes será colocado em prática
no espaço a ser grafitado, escolhido em parceria com o equipamento público vinculado ao
local.
Notamos que se trata de um projeto que apresenta bastante aderência por parte dos alunos,
justamente por se tratar de uma modalidade que surgiu na própria periferia e, portanto,
dialoga facilmente com o público atingido. As três primeiras edições aconteceram no Centro
Educacional e Cultural Isaura Neves (Caieiras - SP), na Secretaria Municipal de Francisco
Morato (Francisco Morato – SP), e no CEU Perus (São Paulo – SP). As outras duas irão
acontecer no ano de 2016.

Dados Técnicos
Educador: Bonga Mac
Carga Horária: 16 horas (4 encontros)
Local: CECIN Caieiras | Turma 1: 21 à 30 de julho de 2015
Local: Secretaria de Cultura de Francisco Morato | Turma 2: 1 à 29 de setembro de 2015
Local: CEU Perus | Turma 3: 24 de novembro à 3 de dezembro de 2015
Alunos por turma: 30
Total de atendidos: 90 alunos

oficina espaço espesso espelho
Espaço Espesso Espelho é uma oficina ministrada pela artista Rochelle Costi, como parte do
Projeto Contrapartida. A principal proposta é, através do uso da composição de objetos e da
fotografia, fomentar questionamentos e sentimentos envolvidos no processo de realocação
involuntária das famílias residentes próximas às obras do projeto Rodoanel Mário Covas, na
região da Brasilândia.
O conteúdo das aulas é composto por uma discussão teórica a respeito de transformações
urbanas no Brasil e no exterior, e por momentos práticos em que os alunos são convidados
a construir uma ocupação simbólica com materiais de sucata e objetos encontrados nos
arredores. Após a confecção da representação das moradias, os materiais são levados e
posicionados no espaço que está sendo modificado e transformado pelas obras. Essa
ocupação é fotografada pelos alunos, com a intenção de registrar essa forma de manifestação
e guardar essa memória para as famílias locais.
As aulas aconteceram no CEU Paz, e foram destinadas à jovens e adultos que sofreram ou
que são próximas às pessoas que sofreram o impacto da realocação.

Dados Técnicos
Educadora: Rochelle Costi
Carga Horária: 15 horas (5 encontros)
Local: CEU Paz
Turma 1: 25 de maio à 22 de junho de 2015
Turma 2: 14 de setembro à 19 de outubro de 2015
Alunos por turma: 15
Total de atendidos: 30 alunos

oficina chicotadas
Chicotadas é uma oficina de pintura ministrada pela artista Vera Martins, que tem como
principal proposta gerar uma reflexão a respeito da arte, suas técnicas e instrumentos. Nesse
projeto, a ideia é sair do senso comum: os alunos, são convidados a intervir no material
tradicionalmente utilizado para pintar, com a intenção de construírem seus próprios utensílios.
A partir dessa ideia, desfiam a tela e transformam seus fios em pinceis, ou chicotes, que
serão utilizados para “chicotear”, com tinta colorida, paredes, instalações, ou outros espaços
disponíveis no local. Este método foi aplicado inicialmente pela artista em um curso na
Alemanha, na escola pública Stift Keppel, em Hilchenbach.
De acordo com a artista: “a desconstrução da tela, suporte tradicionalmente conhecido para
pintar se transforma em escultura e pincel, criando uma expectativa em apontar caminhos,
surge uma nova visão sobre a tela, suporte máximo da pintura durante séculos, que nos é
oferecido industrialmente, é desfiada manualmente até seu mínimo elemento: o fio passa a
ser o elemento de maior importância na elaboração da obra, e a sobre posição de fios se
torna objeto. O fio amarrado em um cone de papelão se torna pincel, surge interessantes
possibilidades de pintura e maneiras diferentes de processo”.
Esta atividade é parte do Projeto Contrapartida do qual a artista participa, e a ideia é “chicotear”
diversos espaços da cidade, com a ajuda das crianças. A primeira edição aconteceu no CEU
Jardim Paulistano em 2015, e as demais acontecerão ao longo do ano de 2016. A parceria
com Vera Martins se iniciou em 2011, também por meio de um Contrapartida, no qual a artista
realizou a exposição “Pintura por Desconstrução”, na FUNARTE-SP, com catálogo apoiado
pela Fundação Stickel e em troca a ministrou a oficina Pintura por Desconstrução, para
alunos do CEU Paz da Brasilândia.

Dados Técnicos
Educadora: Vera Martins
Carga Horária: 3 horas (um encontro por turma)
Local: CEU Jardim Paulistano
Turma 1: 12 de novembro de 2015
Turma 2: 16 de novembro de 2015
Turma 3: 19 de novembro de 2015
Turma 4: 23 de novembro de 2015
Alunos por turma: 15
Total de atendidos: 60 alunos

projeto céu de histórias
Céu de Histórias é um projeto de incentivo à leitura idealizado pela agência de publicidade
Publicis Salles Chemistri, em parceria com o Instituto Pró Livro. Em 2015, a equipe nos
procurou com a intenção de trazer este projeto para comunidades da cidade de São Paulo e,
a partir de então, entramos como parceiros e financiadores da ação.
A ideia é incentivar a leitura dentre as crianças moradoras de comunidades carentes, por meio
da distribuição de pipas ilustradas e decoradas, cada uma, com trechos de histórias cedidas
por autores brasileiros como Ziraldo, Ana Maria Machado, Pedro Bandeira, dentre outros.
O objetivo é despertar na criança o interesse pela leitura enquanto realiza uma atividade
prazerosa e divertida.
Paralelamente à distribuição de pipas, organizamos uma doação de livros para a biblioteca
do local, para que a criança possa ter acesso à história completa impressa na pipa. O objetivo
é mobilizar os educadores, bibliotecários, dentre outros responsáveis para dar continuidade
a esta ação, incentivando o trabalho com a leitura.
A primeira ação estava prevista para acontecer no CEU Paz em novembro, porém fomos
prejudicados pela chuva, que impede a revoada de pipas. Em decorrência desse fato,
organizamos uma contação de histórias com as crianças presentes, e adiamos a ação para
2016, devido às datas disponíveis no CEU.

Dados Técnicos
Carga horária: meio período (ação de um dia)
Data: 7 de novembro de 2015
Crianças atendidas: aproximadamente 200

EXPOSICOES
exposição olhares sobre a cachoeirinha 2014
Período: 11 de abril a 29 de maio de 2015
Exposição das fotografias dos alunos do curso Olhares Sobre a Cachoeirinha 2014, ministrado
por Arnaldo Pappalardo e Lucas Cruz. O evento de abertura aconteceu em abril de 2015,
e contou com a presença de alunos, familiares, amigos e equipes da Fundação Stickel e
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, local onde a exposição permaneceu até o final de
maio. Durante o período, aproximadamente 18.000 pessoas circularam pela Fábrica.

exposição olhares sobre a cachoeirinha na cptm
Período: 17 de novembro à 18 de dezembro de 2015
Firmamos uma parceria com a CPTM com a intenção de circular com a exposição das fotos
dos alunos do curso de fotografia Olhares Sobre a Cachoeirinha por diversas estações de
trem e, assim, gerar visibilidade ao trabalho da Fundação e dos alunos, protagonistas das
obras. A primeira exposição aconteceu em novembro de 2015 na estação Grajaú - linha
esmeralda, e para 2016 planejamos levá-la para outras linhas. Durante o mês em que a
mostra permaneceu, foram registradas 1.564.000 pessoas que transitaram pela estação.

adm@fundacaostickel.org.br
www.fundacaostickel.org.br
www.facebook.com/fundacaostickel

