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LEI ALDIR BLANC 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do proponente: Ricardo Kolb Filho  

Nome do Projeto: RESIDÊNCIA ARTÍSTICA DE ARTE CONTEMPORÂNEA  

Prêmio – Ações Culturais 

Valor do projeto: R$ 30.000,00 

Período de Execução: Novembro e Dezembro de 2021.  

  



ANEXO V 

Formulário de Prestação de Contas 

LEI ALDIR BLANC 2021 

inciso III, do art. 2.º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 e Decreto nº 

39.557, de 02 de outubro de 2020 alterado pelo Decreto 10.751 de 22 de julho de 2021. 

1 - Nome do proponente: Ricardo Kolb Filho  

2 – Nome do Projeto: RESIDÊNCIA ARTÍSTICA DE ARTE CONTEMPORÂNEA  

3 – Mecanismo: 

( ) Prêmio – Festivais e Eventos 

(x ) Prêmio – Ações Culturais 

( ) Prêmio – Compra de Espetáculos para o Natal 

4 – Valor do projeto: R$ 30.000,00 

5 – Objetivo do projeto conforme proposta original apresentada: 

A Residência Artística propõe a imersão de 10 artistas-aprendizes em uma 

vivência durante período de 3 semanas em atividade de pintura abstrata, ministrada pelo 

artista visual Ricardo Kolb. Os encontros com o artista-ministrante acontecerão 

semanalmente e as obras desenvolvidas durante as sessões serão selecionadas para 

exposição ao público ao final do processo. 

O projeto prevê uma produção alargada durante 3 semanas, executados aos sábados e 

domingos, facilitando o acesso a todos que trabalham ou estudam durante o período 

comercial. Somam-se a estas 3 semanas, mais  8 semanas de pré-produção, curadoria, 

produção da residência artística, montagem da exposição, realização do documentário 

e pós-produção. 

Atividades do projeto: 

  

● Residência Artística de 48h/aula com 10 alunos; 
● 10 obras em grande formato (1 x 1,40 cm, Acrílica sobre Tela); Doados 

aos alunos  
● 10 obras em grande formato (1 x 1,40 cm, Acrílica sobre Craft Pesado); 

Doadas aos alunos  
● Exposição Artística aberta ao público;  
● Produção, exibição durante a exposição e disponibilização online de 1 

filme de curta metragem documental sobre a Residência Artística. 

  



 

6 – Relato abrangente da de avaliação da execução do projeto (etapas, pessoas 

envolvidas, pontos positivos etc.) 

A residência artística promoveu a imersão e produção de 11 residentes artistas, durante 

o período de 3 semanas de atividades de pintura abstrata, em uma intensa vivência 

conduzida pelo artista visual Ricardo Kolb e o multiartista Alceu Bett.  

O primeiro dia foi realizada uma palestra com o professor, Otto Francisco de Souza, a 

Escola de Nova York de Expressionismo Abstrato, foi o tema abordado para uma 

introdução teórica ao universo abstracionista.   

Na tarde e durante o segundo dia, o artista Décio Soncini também convidado, 

acompanhou os residentes em suas primeiras investidas as telas,  

No dia 05/12 após a produção das obras e também do registro fotográfico dos artistas 

residentes, a arquiteta e galerista Katiana Machado, explanou aos alunos residentes o 

tema Mercado de Arte Brasileiro e Catarinense, com informações relevantes para a 

prática artística.  

Os encontros com os artistas orientadores e palestras aconteceram nos finais de semana 

(20-21/11,27-28/11/2021, 04 e 05/12) e as obras desenvolvidas foram expostas ao 

público até o dia 23/12/2021,  

Foram 48h de intensa imersão em teoria e produção, que foi exposta ao público durante 

15 dias no mês de dezembro e foi prorrogada até o mês de janeiro de 2022 para visitação 

após o período de férias.  

A fim de registrar tal experiência e contribuir para a pesquisa em arte, foi realizado um 

filme de curta metragem documental da residência (da oficina à exposição). A obra 

audiovisual “Gonzos de Tinta” foi captada e dirigida por 4 estudantes de cinema de 

universidades locais. Os encontros foram permeados por entrevistas e captação dos 

momentos de produção dos participantes e resultado será exibido em um documentário 

que aborda as vivências, expectativas e desafios do criar artístico.  

A Residência Artística foi uma experiência de imersão sobre a arte no expressionismo 

abstrato, criatividade e suas linguagens, códigos e técnicas e sua influência cultural. 

Foram abordados Fundamentos, conceitos, funções, especificidades e características das 

artes visuais, conhecimento da arte como identidade, experimentação prática da 

linguagem artística com técnica e aplicação de materiais variados, fruição e apreciação 

das manifestações artísticas locais nas diversas linguagens. 

  



 

DATA O QUE?   Descrição  

   
10 à 17/11 Inscrições 

via google 

form  

Foram realizadas 13 inscrições para a residência e 

11 alunos residentes foram selecionados.  

20/11 (SAB) 

MANHÃ 
Teoria Palestra teórica com Professor Otto Francisco de 

Souza 
20/11 (SAB) 

TARDE   
Teoria e 

Prática 

Explanação e prática com Alceu Bett e Décio 

Soncini sobre manipulação de tintas, vernizes e 

pigmentos e prática de pintura. 
21/11 (DOM) 

MANHÃ  
Teoria e 

Prática 

Explanação e Consultoria de Décio Soncini na 

execução das obras dos artistas residentes. 
21/11 (DOM) 

TARDE 
Prática  

 

Prática de pintura e troca de experiências entre os 

residentes  
27/11 (SAB-

MANHÃ)  
Prática de pintura e troca de experiências entre os 

residentes  
27/11 (SAB-

TARDE)  
Prática de pintura e troca de experiências entre os 

residentes  
28/11 (DOM-

MANHÃ)  
Prática de pintura e troca de experiências entre os 

residentes  
28/11 (DOM-

TARDE)  
Finalização das obras para envio a molduraria  

04/12 (SAB-

MANHÃ)  
Produção Sessão de fotos e gravação de depoimentos dos 

residentes e palestrantes   
04/12 (SAB-

TARDE) 
Produção Sessão de fotos e gravação de depoimentos dos 

residentes e palestrantes   
05/12 DOM-

MANHÃ) 
Exposição Montagem da exposição  

05/12 (DOM 

TARDE) 
Teoria  Apresentação Temática “o mercado da arte” com 

a galerista Katiana Machado.  

Confraternização entre os residentes presentes.  
07//12 NOITE Exposição Abertura da Exposição e entrega de diplomas aos 

residentes  

Público Presente Aproximado: 70 pessoas  

17/12 Exposição Lançamento ONLINE do MINIDOC “Gonzos de 

Tinta” link abaixo 

19/01/22  Lançamento presencial do minidoc “Gonzos de 

Tinta” na 33Arthouse  

 

  



7 – Produtos gráficos que compõem o projeto (informar quantidade produzida de 

folders, catálogos, convites, cartazes etc. e anexar um exemplar de cada) 

Link acesso site: https://www.galeria33.com/resid%C3%AAncia-art%C3%ADstica-kolb  

 

 

 

 

https://www.galeria33.com/resid%C3%AAncia-art%C3%ADstica-kolb


 
Link para acesso: https://www.instagram.com/p/CWL4WpOr1O5/ 

 

 
https://www.instagram.com/p/CXCzZHTrLs2/ 

CONVITE PARA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO 

  

https://www.instagram.com/p/CWL4WpOr1O5/
https://www.instagram.com/p/CXCzZHTrLs2/


CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO  

https://db5af8fc-4b97-4408-bfd8-

85a8bce6021e.filesusr.com/ugd/77631c_721b4b6775af4b8a99d08f24888da85a.pdf  

 

   

   

   

https://db5af8fc-4b97-4408-bfd8-85a8bce6021e.filesusr.com/ugd/77631c_721b4b6775af4b8a99d08f24888da85a.pdf
https://db5af8fc-4b97-4408-bfd8-85a8bce6021e.filesusr.com/ugd/77631c_721b4b6775af4b8a99d08f24888da85a.pdf


   

   

   



   

   
   

   
   

 

  



8 – Público-alvo:  

Residência Artística: artistas visuais da cidade de Joinville inscritos por meio de 

formulário online, selecionados pela curadoria artística considerando portfólio e 

trajetória. 

Exposição e Documentário: público geral, jovens, adultos, idosos, estudantes, 

professores, universitários, artistas e demais interessados.  

9 – Número total de pessoas que o projeto atingiu diretamente:  25 pessoas  

Alunos, Palestrantes, Catering, Molduraria, Transporte.  

10 – Número de pessoas que o projeto atingiu indiretamente: 150 pessoas  

11 – Parcerias (nomes e papéis desempenhados quando for o caso):  Contamos 

com o auxílio de Mara Rubia para serviços de catering, dos alunos de cinema que 

realizaram o minidoc, Luiz Henrique Vieira, Vanessa Neitzke, Eduardo Augusto, 

Gabriella Boczkovski, Kevin Pedrozo Osorio.  

Artistas Condutores: Alceu Bett e Ricardo Kolb  

Convidados Palestrantes – Otto Francisco de Souza, Katiana Machado, Décio Soncini 

Alunos-Residentes: Adriano Horn, Dani Mattiello, Evandro Karvat, Ive Machado, Jean 

Smekatz, Joel Gehlen, Marc Engler, Ravene Voluz, Rogério Negrão, Susane Raiter 

Thiago Borges Mendes.  

  



12 – Locais, Links e datas e público presente de cada ação realizada do projeto:  

Local de Realização da Residência: Galeria 33 Arthouse  

Rua Bento Gonçalves, 33 Glória Joinville/SC  

https://www.galeria33.com/resid%C3%AAncia-art%C3%ADstica-kolb Link Acesso a 

website da residência  

 

 

VIDEO DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO 

https://www.instagram.com/p/CXOHtm6

rsPy/  

 

VÍDEO DE DIVULGAÇÃO DO PRIMEIRO 

FINAL DE SEMANA 

https://www.instagram.com/p/CWjKdAzA

UrL/  

 

https://www.galeria33.com/resid%C3%AAncia-art%C3%ADstica-kolb
https://www.instagram.com/p/CXOHtm6rsPy/
https://www.instagram.com/p/CXOHtm6rsPy/
https://www.instagram.com/p/CWjKdAzAUrL/
https://www.instagram.com/p/CWjKdAzAUrL/


 

 

 

Video do primeiro final de semana de 

produção: 

https://www.instagram.com/p/CWgpoSk

AX-j    

 

ACESSO AO MINI DOC “Gonzos de Tinta” 

https://youtu.be/Nnyn-5mhoWg  

  

 

  

https://www.instagram.com/p/CWgpoSkAX-j
https://www.instagram.com/p/CWgpoSkAX-j
https://youtu.be/Nnyn-5mhoWg


13 – Registros fotográficos, prints de tela que comprovem a execução das ações 

previstas no objeto do projeto: 

 

 

Residentes durante os finais de semana de produção  



 

 

Abertura da Exposição  

 

Entrega de Diplomas  

 

 

 

Joinville, 10 de janeiro de 2022.  

 

 

Ricardo Kolb Filho 

CPF 41598946900 


