Uma viagem de dez mil milhas começa com o primeiro passo. (Lao Tse)

Dança dos Ursos
EVOLUÇÃO

Uma viagem de dez mil milhas começa com o primeiro passo
A journey of ten thousand miles starts with the first step

Pinturas em três dimensões
Paintings in three dimensions

PERMANENTE EVOLUÇÃO A
UMA ESTÉTICA PROCURADA.
Este admirável e singular novo
projecto de arte, que vai acontecer
um pouco por todo o Algarve e
centrado nesse atractivo espaço
que é a Quinta dos Vales, atrai, desde logo o imaginário e o interesse,
de modo próprio por duas razões:
o tema e a sua concretização. Com
efeito e com a feliz circunstância do assinalado ano dedicado
a Charles Darwin e às suas teses
evolucionistas, que vai conhecer o
arranque público desta iniciativa,
espelha-se e retrata-se na Humanidade, que todos nós somos e em
tudo quanto nos rodeia, no rodar
constante dos milhões de anos,
espaço em que a vida se move;
essa verdade axiomática que é a
«EVOLUÇÃO». Depois o facto de
a figuração acontecer em torno
de um «ícone» tão presente na
história dos homens, como é o
«URSO» provoca uma afectiva atitude mental, em que a Arte, uma
vez mais, suscita a análise introextrospectiva em torno de três
conjugações paradoxalmente «intemporais» – o que fomos, o que
somos e como seremos. Estou certa de que a «Dança dos Ursos» e a
feliz iniciativa da Quinta dos Vales,
desde logo acontecido nesta terra
sulina que «ao Mundo deu novos
mundos» e o tornou mais coeso
e próximo, pela presença de um
conceituado grupo de reputados
artistas das mais díspares paragens, concretizando o espírito dos
Descobrimentos Marítimos – «que
a Terra é uma só...», vai ser um serviço prestado à Humanidade, provocando numa «Evolução», suscitando em cada um dos visitantes
o tal «acordar» (nesta «Primavera»
em que o contacto acontece) depois de um longo sono…

PERMANENT EVOLUTION TO
AN AESTHETIC SEARCH. This
admirable and singular new art
project, which will take place all
over the Algarve centred in that
attractive place which is Quinta
dos Vales, attracts, from the beginning the imaginary and interest, on its own for two reasons:
the subject and its realization. In
effect and with the happy circumstance of the year being dedicated to Charles Darwin’s evolutionist theories, that will see public
release of this initiative, spreads
and is mirrored in Humanity, that
we all are and that surrounds us
all, in the constant twirling of
millions of years, space where
life moves in this axiomatic truth
that is “EVOLUTION”. Also the fact
that the characterization happens
around such an “iconic” presence
in the history of Man, like the
“BEAR” provokes an affectionate
mental attitude, where the Art,
once more, excites the extrointrospective analysis around three
paradoxically “timeless” conjunctions – what we were, what we
are and what will be. I am certain
that “Dance of the Bears” and the
happy initiative of Quinta dos
Vales, happening in this southern
land that “gave new Worlds to the
World” and made it more coherent and close, for the presence
of an appraised group of reputable artists of the more singular
origins, materializing the spirit of
the Maritime Discoveries – “that
the Earth is only one…”, will be a
service to Humanity, provoking in
an “Evolution” exciting in each visitor the “wake up” (in this “Spring”
where the contact happens) after
a long sleep…

ARTE, VINHO E TURISMO! O que há de
comum aos três? Onde se interligam? A
resposta está no projecto da Quinta dos
Vales, que me deixou perplexo e ao mesmo
tempo imensamente satisfeito, pela originalidade e pela ensejo de unir um projecto
de arte universal, a um vinho que demarca
a região do Algarve, constituindo um novo
produto turístico que cada vez mais queremos promover e incentivar. Cultura e enologia, são dois produtos estratégicos para
o turismo na região algarvia, e a sua simbiose é uma realidade nesta exposição a não
perder. A exposição "Evolução / Dança dos
Ursos" não espera pela visita da audiência.
É altamente dinâmica – tal como o seu
tema – e poderá ser vista em diferentes
localizações por todo o Algarve.
Estou certo de que esta exposição criará
interacções interessantes entre o público,
as esculturas-pinturas e os artistas. Desfrute da estética e do paladar no mesmo
lugar.

Dra. Isilda Vargas Gomes,
Governadora Civil do Algarve.

Dr. António Pina,
Presidente do Turismo do Algarve.

ART , WINE AND TOURISM! What is common to the three? Where do they connect? The answer to this is in the Quinta
dos Vales’ project, that left me perplexed
and at the same time immensely satisfied, for the originality and for attempting
to join a project of universal art to a wine
that marks the Algarve region, constituting a new touristic product that we want
to promote and to stimulate even further.
Culture and oenology, are two strategical
products for the tourism in the algarvian
region, and their symbiosis is a reality in
this exhibition, not to be missed. The exhibition “Evolution/ Dance of the Bears”
does not wait for the visitor. It is highly
dynamic – as its theme – and can be seen
in different locations all over the Algarve. I
am certain that this exhibition will create
interesting interactions between the public, the sculpture-paintings and the artists.
Enjoy the aesthetic and the palate in one
place.

“A dança dos ursos ” ou “Uma viagem de dez mil milhas começa com
o primeiro passo”. Vivendo durante
quase 20 anos em Berlim, na Alemanha,
eu tive a ideia de um dia realizar um projecto como o dos “Buddy Bears” que teve
palco em Berlim em 2002. Em 2008 eu e
a minha equipa de escultores e artesãos
(KHSculptorGroup) começámos a desenvolver as primeiras esculturas de ursos
de tamanho quase real. Estando num
processo de transição importante e demorado na QUINTADOSVALES, o nosso
projecto de vinho e arte, eu tinha planeado o culminar deste projecto na realidade apenas para 2010. Em virtude da
mudança repentina do clima económico,
e das suas consequências, decidi avançar prematuramente. Esperar poderia
ter atrasado ou parado completamente
o projecto.
Enquanto o elemento director por trás
do projecto dos ursos também é a união,
não se pretende ser político ou educacional. O que será conseguido é simplesmente uma nova interpretação artística
do termo “evolução”. Nós mostramos
presença! E se podermos dar um impulso para se tentar com mais afinco: tanto
melhor. A evolução é a força motriz das
mudanças positivas e vice-versa e a razão
pela qual a humanidade se desenvolveu
e se continua a desenvolver. A interpretação artística de uma ideia abstracta
nunca é fácil mas podemos ter conseguido o que procurávamos. Criámos
em grande parte esculturas de aparência
similar mas ainda assim originais destas
criaturas únicas e convidámos 26 pintores e talentosos artistas de mosaico
de diversos países com nacionalidades e
passados diferentes a fazer a sua própria
interpretação do tema “Evolução”. A
única orientação a seguir era o tema
“Evolução”. Além desta orientação geral
os artistas foram livres na sua expressão
artística/liberdade de expressão. O aspecto multicultural foi um elemento importante no projecto que provou abrir
a mente e aumentou o espectro das ex-

periências. A transformação de pinturas
e de mosaicos bidimensionais em esculturas-pinturas tridimensionais foi uma
experiência nova e emocionante para
todos os participantes e diversos artistas
decidiram durante o processo fazer mais
do que um ou dois ursos! Alguns podem
mesmo ter encontrado um novo sentido
para desenvolver as suas habilidades
artísticas.
Mais, durante a exposição itinerante
poderão haver trabalhos “ao vivo” em
peças adicionais ou outros projectos por
artistas e também público ou escolas. A
escultura do urso como o meio base para
transmitir a mensagem foi escolhida especificamente porque é em muitos aspectos parecido com os seres humanos.
O provérbio “o urso acorda na primavera
depois de um longo sono” mostra similaridades com o que acaba de acontecer
à humanidade. Desde o começo dos
tempos os ursos capturaram a imaginação do homem, em muitas civilizações
os ursos foram representados frequentemente na arte, como um símbolo de
força, e capacidade de adaptação à mudança. A humanidade e a arte destacaram-se dos conceitos antigos de tempos
passados. Muitos anos têm passado e o
urso ainda brilha como um símbolo na
sociedade moderna pela sua resistência,
perseverança, e capacidade das suas características de adaptação que nós seres
humanos aspiramos e admiramos.
Na maioria dos contos de fadas e expressões os ursos ainda são venerados
pela sua força física e seu grande coração (um bom exemplo disso é o urso
russo: muito forte mas não obstante com
um coração doce). Eu criei os meus ursos na sua posição usual sem nenhuma
exposição específica. Isto permite às esculturas permanecer em segundo plano
e actuar simplesmente como um meio
para transmitir e traduzir a mensagem.
Eu espero pessoalmente que as expectativas de todos os participantes sejam
conseguidas. Não foi um empreendi-

mento fácil de começar mas ganhou tão
forte impulso que foi um sinal para todos
os envolvidos que pelo menos até agora
havíamos conseguido uma “evolução”. E
é isso que importa. Aprecie o nosso trabalho!
“Dance of the Bears ” or “The journey
of ten thousand miles starts with the
first step”. Having lived for nearly 20
years in Berlin, Germany, I had the idea
to one day carry through a project like
the Buddy Bears which was set up in
2002 in Berlin. In 2008 I and the team
of sculptors and craftsman around me
(KHSculptorGroup) started to develop
the first near life size bear sculptures. Being at an important and time consuming
transition process in our wine and art
venture QUINTADOSVALES, I planned
the culmination of this project actually
for 2010 only.
In view of the sudden change of the
economic environment and its consequences I decided to go ahead prematurely. Waiting might have delayed or
completely stopped the project. While
the driving element behind the bear
project is also uniting, it is not intended
to be political or educational. What shall
be achieved is simply a new artistic interpretation of the term “evolution”. We
show presence! And if we can give an
impulse to try harder: even better. Evolution is the driving force for positive
changes and vice versa and the reason
why mankind has developed and develops further. The artistic interpretation
of an abstract idea is never easy but we
may have achieved what we were looking for.
We created mostly similar looking but
still unique sculptures of unique creatures and invited 26 talented painters
and mosaic artists from several countries with different nationalities and
backgrounds to make their own interpretation of the theme “Evolução”. The
only general guideline was to follow the

theme “Evolução”. Besides this general orientation the artists have been
free in their artistic expression / freedom of speech. The multicultural aspect has been an important element
in the project as it proved to be mind
opening and increased the spectrum
of experiences. The transformation of
two dimensional paintings and mosaics into three dimensional sculpture-paintings has been an exciting
new experience for all participants
and several artists decided during
the process to do more than one
or two bears! Some may even have
found a new direction in which to
develop their artistic skills. Further,
during the exhibition tour artists and
also spectators and or schools might
work “live” on additional sculptures
/ projects. The bear sculpture as the
base medium to transmit the message has been specifically chosen as
it is in many aspects close to human
beings. The saying “The Bear awakes
in the spring after a long sleep”
shows similarities to what has just
happened to mankind.
Since the beginning of time bears
captured man’s imagination, in
many civilizations bears were often
represented in art, as a symbol of
strength, and capacity of adaptating to change. Mankind and art have
moved on from the ancient concepts
of its early ages. Many years have
passed and the bear still sparkles as
a symbol in modern society for is endurance, perseverance, and capacity
of having adapting characteristics
that we humans aspire and admire.
In most fairy tales and expressions
bears are still venerated both by their
physical strength and their big heart
(a good example for this is the Russian Bear: very strong but nevertheless a soft heart). I have created my
bears in their usual position without
any specific exposure. This enables
the sculptures to stay in the back-

ground and to act simply as a medium to transmit and translate the
message. I personally hope that the
expectations of all the participants
will be achieved. It has not been an
easy undertaking to start this venture but it gained such strong momentum that it was a signal for all
involved that at least we have so far
achieved an “evolução”. And that is
what it is all about. Enjoy our work!
Tanz der Baeren oder “Eine Reise
von zehntausend Meilen beginnt
mit dem ersten Schritt”. Die Buddy Bears, die in Berlin erstmals im
Jahre 2002 ausgestellt wurden, fand
ich von der Konzeption und Ausfuehrung schon immer sehr interessant
und ueberlegte mir inwieweit ich
dies in meine eigene Arbeit einbauen
koennte. Ich muss gestehen, dass ich
kein Freund von Wiederholungen bin
und urspruenglich ein anderes Medium als den (Berliner) Baeren nehmen
wollte. Letztendlich habe ich mich
jedoch entschieden, doch eine Baerenskulptur zu nehmen, da mir diese
am besten geeignet erschien, meine
Ideen dreidimensional umzusetzen. Mitte 2008 fing ich mit meinem
Bildhauerteam (KHSculptoreGroup)
an, die erste fast lebensgrosse Baerenskulptur zu entwickeln. Da sich
unsere Weinund Kunstfarm QUINTADOSVALES in einem wichtigen
und zeitaufwendigem Neuorientierungsprozess befand, plante ich die
Verwirklichung des Projektes fuer
eine Zeit mit etwas mehr Ruhe und
eher fuer 2010 oder spaeter.
Im Hinblick auf die unerwarteten
wenig positiven Entwicklungen der
Weltwirtschaft entschied ich mich jedoch kurzfristig dafuer, sofort voranzugehen. Warten haette das Projekt
weiter verzoegern oder gar scheitern
lassen koennen. Obgleich auch fuer
unser Projekt der Begriff “uniting”
ein wesentlicher ist, wollen wir ke-

ine politische oder paedagogische
Nachricht vermitteln. Was erreicht
werden soll, ist schlichtweg eine
neue kuenstlerische Interpretation
von “Evolution”. Wir zeigen Praesenz!
Und wenn wir einen Impuls geben
koennen, es noch etwas haerter zu
versuchen: um so besser. Evolution
ist die treibende Kraft fuer positive Veraenderungen und vice versa
und der einzige Grund, warum die
Menschheit sich entwickelt hat und
sich weiter entwickeln wird. Die kuenstlerische Interpretation einer abstrakten Idee ist nie leicht, aber wir
koennten erreicht haben, wonach
wir suchten. Wir schufen weitgehend
gleich aussehende und doch jeweils
individuelle Skulpturen. Dazu luden
wir 26 talentierte Maler und Mosaikkuenstler aus mehreren Laendern
mit verschiedenen Staatsbuergerschaften und sozialen Hintergruenden ein, ihre eigene Interpretation
des Themas “Evolução” zu machen.
Ausser dieser allgemeinen Orientierung waren die Kuenstler in ihrem
kuenstlerischen Ausdruck frei. Es
erwies sich, dass der multikulturelle
Aspekt ein tragendes Element des
Projektes war, da er dazu beitrug den
Geist zu oeffnen und das Spektrum
der Erfahrungen zu vergroessern.
Die Transformation von zwei-dimensionalen Bildern und Mosaiken in
drei-dimensionale
Skulptur-Bilder
war eine aufregende neue Erfahrung
fuer alle Teilnehmer. Mehrere Kuenstler entschieden waehrend des
Prozesses, nicht nur einen Baeren
sondern bis zu vier Baeren mitzugestalten! Einige Teilnehmer moegen
sogar ein neues Medium entdeckt
haben, welches ihre kuenstlerische
Richtung und Vorlieben modifizieren koennte. Waehrend der Ausstellungsreihe wird es unser Anliegen
sein, weitere Kuenstler und auch Zuschauer sowie Schulen in die Arbeit
an zusaetzlichen Skulpturen / Projek-

te einzubeziehen. Um den Kreis zu
schliessen: Die Baerenskulptur wurde bewusst als Medium gewaehlt
um unsere Nachricht zu vermitteln,
da der Baer in vielen Aspekten nahe
dem Menschen ist. Der Sinnspruch
“Der Baer erwacht im Fruehling nach
einem langen Schlaf” kommt dem,
was der Menschheit gerade passiert
ist, recht nahe. Seit Beginn der Zeit
haben Baeren die menschliche Vorstellungskraft befluegelt. In vie len
Zivilisationen wurden sie in der
Kunst als Symbol fuer Staerke und
fuer Wandlungsfaehigkeit gewaehlt.
Die Menschheit und die Kunst haben
sich stark weiterentwickelt seit den
Anfaengen. Viele Jahre sind vergangen, aber der Baer steht auch in der
modernen Gesellschaft noch immer
als Symbol fuer Kraft, Durchhaltevermoegen und die Faehigkeit sich
neuen Bedingungen anzupassen.
Eigenschaften, die wir anstreben
und bewundern. Im Kontext mit dem
Leitthema unseres Projektes somit
eine willkommene Ergaenzung und
Ausgangsbasis fuer eine weitere,
vertiefende Auseinandersetzung im
bildhaften Bereich. Ich habe meine
Baeren in einer normalen stehenden
Position und weitgehend abstraktneutral gestaltet. Dieses Zuruecknehmen sollte es ermoeglichen,
dass die Skulpturen als kraftvolles
Medium im Hintergrund bleiben und
der folgenden kuenstlerischen Auseinandersetzung den erforderlichen
Freiraum geben koennen. Ich hoffe
persoenlich, dass die Erwartungen
aller Teilnehmer erreicht werden. Es
war kein leichtes Unterfangen, dieses Projekt zu starten, aber es gewann relativ schnell ein sehr starkes
Momentum und wir Teilnehmenden
verstanden, dass wir bereits eine
“Evolução” erreicht haben. Und darum geht es. Geniessen Sie unsere
Arbeit!
Karl Heinz Stock

Escolhi três figuras dormindo representando a humanidade nas suas diferentes formas (homem, mulher e criança) e cerquei-os de ursos dormindo. Ser capaz de
adormecer indica, assim uma certa confiança. Quando temos medo, não conseguimos dormir, temos que lidar com a ameaça que temos pela frente. Ursos no seu
ambiente natural são criaturas selvagens com as quais devemos ser muito cautelosos. Neste quadro o urso funciona como uma metáfora para o nosso medo. Medo da
morte, medo da perda, o medo da miríade de aterrorizantes formas que o medo tem quando nos possui. Mas o urso é também um símbolo de segurança. As crianças
crescem com ursos de pelúcia e apesar do temor da sua força e ferocidade na selva – ainda temos a crença contraditória de que eles são fofos. Então, o urso tem para
nós esta dualidade no seu simbolismo. Esta dupla natureza da forma como pensamos no urso mostra como nós somos capazes de transformar as coisas de que temos
com medo em coisas que são positivas no seu efeito sobre nós. E ainda que algumas coisas não possam nunca ser “seguras” para nós, muitos dos nossos medos ou
supostas ameaças podem ser superados...

Toin Adams
Nascida em Kitwe, Zâmbia. Educada no
Zimbabue, Vivendo em Portugal.
Born in Kitwe, Zambia. Educated in Zimbabwe. Living in Portugal.
My works to date: 2008 – 2009 Current
commissions “You Can’t Stand Still” – Bristol Urban Commission 2m, steel.
The Pilgrims – Gateway Commission, Brentwood Essex County Council 12m, steel, mosaic & video for 2009.
Rhiannon – Landmark Wales Competition
– (Shortlisted), Dowlais, nr Merthyr Tydfill,
Wales. 30m steel horse & rider
The Deluge – Fibre Glass, fibre optics and
steel, The Custard Factory Birmingham, UK.
10m hanging sculpture (underway).
2004 – 2007 Smaller Projects Converted
an old farmhouse in Portugal. The Hussy
– Steel, 2m, Media Complex, UK. Fountain,
Concrete and cold-cast iron, 2m, Portugal.
Shakespeare, Cold cast bronze, 1m. The
Rose Theatre, London.
2002 – The Green Man, 12 m, concrete and
steel. The Custard Factory, Birmingham.
2002 – Pair of bronze lions 1.5m. Private
collection.
2000 – 2001 Converted a 7000 sq ft factory
space into artist studios.
1997 – 1999 University College London.
graduated in the Upper Class in Philosophy.
1995 – Wall climbing Dragon
Steel, 4m. The Custard Factory, Birmingham, UK.

I chose three sleeping figures representing humanity in its different forms (man, woman, and child) and surrounded them with sleeping bears. To be able to fall asleep
in the first instance indicates a certain trust. When afraid we can’t sleep, we have to deal with the threat facing us. Bears in the wild are creatures to be very wary of. In
this picture the bear acts as a metaphor for our fear. Fear of death, fear of loss, fear of the myriad, terrifying shapes that fear takes when it possesses us. But the bear is
also a symbol of safety/security. Children grow up with teddy bears and in spite of being in awe of their strength and fierceness in the wild – we still have the (daft) contradictory belief that they’re cuddly. So the bear has a duality in its symbolism for us. This dual nature of how we think of the bear shows how we are able to transform
those things we are afraid of into things that are positive in their effect on us. And while some things might never be “safe” for us, many of our fears or supposed threats
can be overcome...

Praticamente irreconhecível para mim, eu me aguento em baixo, mantendo em mente para ser capaz de aguentar! Suportar e sorrir ou simplesmente serrando os dentes, eu digo, vou ter em mente que é comigo, nua e montando sem sela, mal me aguentando e às vezes quase invisível que estou mantendo
em cima. Eu brinco com as palavras, como eu brinco com imagens e mulheres dançando, cavalgando, esperando e equilibrando-se sobre o urso como um
transportador dos meus pensamentos.

Petra van Allen
Petra van Allen nasceu em 1966 no norte da
Alemanha. Depois dos seus exames finais passou 4 anos em Berlim, onde fez um apre ndizado de fabricante de trajes e trabalhou em
várias companhias de teatro. Estudou em
Londres e tirou um Mestrado em belas artes,
Bacharelato com honras em design de teatro,
diploma em escultura, qualificada como professora em pós-graduação e está actualmente
tirando outro Mestrado em educação de museu, onde cria programas de aproximação à
arte para vários grupos e audiências. Tem 15
anos experiência no ensino de arte, línguas
e drama, trabalhando em escolas, educação
para adultos e como um coordenadora freelancer de arte.
Petra van Allen was born in 1966 in northern
Germany. After her “Abitur” she spent 4 years
in Berlin, she made an apprenticeship to a costume maker and worked for various theatre
companies. She studied in London and completed an MA in Fine Arts, a BA Hons in Theatre
Design, Diploma in Sculpture, Postgraduate
Teacher Qualification and is currently engaging in a further MA in Museum Education,
where she creates art outreach programmes
for various groups and audiences. Petra van
Allen has 15 years experience teaching Art,
language and drama, working in schools, further education and as a freelance arts coordinator.

Bearely recognizable to myself, I Bear down, Bearing in mind to be able to Bear it! Bear and Grin it or simply bear your teeth, I say, I bear in mind that it is
me, Bear naked and Bearback riding, Bearly hanging on and at times Bearly visible that I am Bearing up. I play with words, as I play with images and women
dancing, riding, waiting and balancing on the Bear as a carrier of my thoughts.

A pintura deste urso surgiu na ideia de que teremos que estar juntos com força, perseverança e humildade na construção de um mundo global e estamos
representados neste animal tão peculiar. O coração branco simboliza a paz: Um caminho seguro para vencermos.

António Alonso
Alonso nasceu em 1960 em Angola. Em
1975 vem viver para Portugal e começa a
pintar em 1978. Em 1981 vem viver para
Lagos e cria o “Atelier da Casa redonda”.
Participa em várias exposições, colabora
em Cabo Verde com a “Aldeia de Arte dos
Rabelados” na criação de ateliês de pintura
e cerâmica e no Japão participa na pintura
de um mural para a Galeria “Desing Festa”
em Tokyo.
Alonso was born in 1960 in Angola. In 1975
he comes to live in Portugal and starts
painting in 1978. In 1981 he comes to Lagos to live and creates the “Atelier da Casa
redonda”. He participates in several exhibitions and works in Cape Verde with the “ Aldeia de Arte dos Rabelados” in the creation
of workshops, painting and ceramics and
Japan participated in painting a mural for
the gallery “Desing Festival” in Tokyo.

The paintings for this bear surfaced from the idea of that we will have that to be together with force, perseverance and humility in the construction of a
global world and are represented in this so peculiar animal. The white heart symbolizes peace: A safe way to be successful.

Título: “Pandora” – Este projecto é uma homenagem à mulher, reconhecimento social das mulheres como equilíbrio nas relações de género. Pandora é o
símbolo da esperança que se encontra no ser humano, a despeito das frustrações e dos desapontamentos, da depressão e das perdas, a que ainda tem forças
para se agarrar ao sentido da vida e ao futuro que poderá superar a infelicidade de todo um passado. Representa a convicção nos planos futuros, a solução
dos problemas individuais, simboliza um aprendizado de paciência, de esperança. Esperança essa tão latente na mulher. A esperança está ligada a algo profundo dentro de nós a que por muitas vezes chamamos de força de viver, que aparece simplesmente de uma forma misteriosa dentro de nós e que nos leva
ao entendimento, à pacificação das nossas reacções às dificuldades. Desta forma o desenho tenta mostrar o equilíbrio entre os males libertados que afligem
a humanidade e aquela esperança/antecipação que ainda ocupa aquela que é a “Caixa de Pandora”, ou seja o Urso. Sofremos apenas os males, adversidades
que nos fazem melhorar; todavia não temos o conhecimento antecipado deles.

Sofia Barreto
Nasceu em 1979 em Lisboa. Desde jovem que
se dedica às Artes em geral, dança clássica e
moderna, desenho e pintura artística. Estudou
na Royal Academy of Dance dos 4 aos 18 anos,
fez formação em Dança Jazz, dança contemporânea e Afro-Jazz; fez parte de um grupo
de dança moderna tendo feito espectáculos
pelo Algarve e país. Teve preparação musical e formação na área das Artes Plásticas. Foi
aluna de Stela Barreto em Desenho e Pintura
Artística e seguiu a área de Artes Plásticas no
ensino secundário tendo recebido um Primeiro
Prémio de Pintura e um segundo lugar no concurso “Procura de Imagem Gráfica da EMARP”.
Desde sempre manifestou natural talento para
as Artes Plásticas, tendo vivido sempre inserida
num meio onde a aprendizagem foi orientada
por sua mãe, a pintora Stela Barreto.
Born in 1979 in Lisbon. Dedicated from a young
age to arts in general, classical and modern
dance, drawing and painting. She studied at
the Royal Academy of Dance from 4 to 18 years,
trained in jazz dance, contemporary dance
and Afro-Jazz, was part of a group of modern
dance and has made shows in the Algarve and
country. Had musical preparation and training
in the plastic arts field. A student of Stela Barreto in Drawing and Painting Arts, she followed
the field of fine arts in secondary education
and received a First Prize for Painting and a second place in the “Search for the graphic image
EMARP”. Has always had natural talent for the
Arts, having always lived where learning was
guided by her mother, the painter Stela Barreto.

Title: “Pandora” – This project is a tribute to women, social recognition of women as a gender balancer in relationships. Pandora is the symbol of hope that
is found in humans, despite the frustrations and disappointments, depression and loss of the forces that have yet to grasp the meaning of life and the future that can overcome the misfortune of a whole past. Represents the belief in future plans, the solution of individual problems, symbolizes a learning of
patience, of hope. Hope this as latent in women. The hope is connected to something deep within us that often calls for strength to live, which is simply a
mystery within us and leads us to understanding, the pacification of our reactions to problems. Thus the design tries to show the balance between the evils
that afflict humanity and that hope/anticipation that still occupies what is a “Pandora’s Box”, or the Bear. We have only the evil, adversity makes us better, and
however we have no advance knowledge of it.

Considerando o Urso um animal por si só forte, com a sua imponente forma exterior, reforçada por cores vibrantes que mostram ainda mais a sua força e
resistência, ilustrei-o com formas ondulantes que se cruzam e agitam em todo o seu corpo, onde se vêem mãos que acarinham e acenam, olhos que nos
fixam com expressão serena fazendo-nos acreditar no amanhã, na natureza; vemos também que as figuras são femininas representando a reprodução, o
futuro, a força da natureza no seu esplendor, pretendendo transmitir a continuidade, o futuro; na dinâmica das formas, na agitação transmitida pelas linhas
ondulantes que se cruzam entre si, todo o trabalho sugere uma dinâmica que, ajudada pelas cores luminosas, nos transmite uma mutação constante, uma
força viva que se agita; com o uso de cores como os laranjas e os azuis criou-se uma complementaridade plástica que deixa no observador um equilíbrio
dinâmico e inconsciente, um reencontro com as cores da natureza e uma sensação de bem-estar e de esperança. Para além destes aspectos mais ou menos
subjectivos o Urso tem uma mensagem plástica bivalente, também mais descritiva, onde o feminino, o sensual, a ternura e a protecção estão presentes; as
cores lembram-nos o céu, o mar, a terra e o sol.

Stela Barreto
Nasceu em Portimão em 1952 onde viveu e
concluiu o ensino secundário; foi aluna na Escola de Álvaro Torrão (acordada com o Curso
de Desenho e Pintura Artística de José Maria
Parramón – Espanha), concluiu mais tarde o
Curso de Artes dos Tecidos na Escola de Artes
Decorativas António Arroio em Lisboa. Foi aluna em 1984 do pintor Jean René Thellier, teve
como mestre o artista Carlos Lança e, durante
alguns anos, o apoio crítico do mestre e pintor
Fernando Azevedo. Actualmente trabalha e
tem ateliê em Portimão, onde reside. Dá aulas
de Desenho Artístico, Pintura e Técnicas Criativas no secundário e na associação INICIARTE,
projecto de sua autoria, com sede na Casa das
Artes em Portimão. Tem trabalhos em todo
o país e estrangeiro em museus, instituições
várias e colecções particulares.
Born in Portimão in 1952 where she lived and
completed high school; she was student at
the School of Álvaro Torrão (awaken by the
Course of Drawing and Painting Arts of Jose
Maria Parramón – Spain), later completed the
Course of Art in Fabric at the School Decorative Arts António Arroio in Lisbon. In 1984 she
was a student to painter Jean René Thellier,
she had has master the artist Carlos Lança
and, for some years, the critical support of the
teacher and painter Fernando Azevedo. She
currently works and has a studio in Portimão,
where she resides. She teaches Artistic Drawning, Painting and Creative Techniques in high
school and INICIARTE association, a project of
hers, based in the House of Arts in Portimão.
She has works around the country and abroad
in museums, various institutions and private
collections.

Considering the Bear in itself a strong animal, with its imposing exterior form, enhanced by vibrant colours that show even more of its strength and resistance, illustrating it with undulating forms that intersect and mix on all his body, we see hands that nurture and wave, sets of eyes staring with serene expression
making us believe in tomorrow, in nature; we see also that the pictures are female, representing reproduction, the future, a force of nature in its splendour,
intending to convey the continuity, the future; the dynamics of the forms, in agitation transmitted by undulating lines that cross each other, all the work
suggests a dynamic, helped by the bright colours, transmitting a forward mutation in a swinging living force; creating with the use of colours such as orange
and blue a plastic complementary that leaves on the observer a dynamic equilibrium and unconscious, a reunion with the colours of nature and a sense of
well-being and hope. In addition to these more or less subjective aspects the Bear has a bivalent plastic message, also more descriptive, where the feminine,
the sensual, the tenderness and protection are present; the colours remind us of the sky, the sea, the earth and the sun.

Branco, a cor da inocência, pureza e da neve. Espelhos, um símbolo para gelo. O Urso Polar, um animal sem inimigos naturais. Eu quis mostrar o urso na sua beleza e
poder plenos. Para reforçar o contraste entre ele e o seu habitat em risco. O seu corpo branco torna-se uma tela para toda a nossa imaginação e ele está pronto para
muitas instalações variadas.

Brigitte Baumann
Nasceu na Alemanha. Nos anos 70 estudou
arte em Wiesbaden e depois em Hamburgo.
Nos anos 80 mudou-se para Berlim e abriu
com sucesso uma produção vanguardista
de cintos e malas. Nos anos 90 descobre
novos materiais e estilos, inicia-se na arte
em mosaico e arte em prédios. Também
descobre Portugal. Experimenta novas coisas na arte.
She was born in Germany. 7os – Study
of Art in Wiesbaden. 7os – Study of Art in
Hamburg. 8os – moves to Berlin and opens
a sucessfull Avantgardistic Production of
exclusive Belt and Bagware. 9os – discovers
new Materials and workstyles, starts with
Mosaic and Art on buildings. Discovers also
Portugal. Experiences new things with Artwork.

White, the colour of Innocence, Purity and Snow. Mirrors, a symbol for Ice. The Polar bear, an Animal with no natural enemy. I wanted to show the bear in his full beauty
and Power. To reinforce the contrast between him and his disappearing environment. His white body becomes the canvas for all our imagination and he is ready for
many changing installations.

O urso é na minha mente um animal extremamente poderoso, bem proporcionado e de algum modo “acomodado”; Fiquei satisfeito em me ser dada a tarefa
de transformar este animal em uma pintura tridimensional. A intenção geral por trás do trabalho artístico neste urso é de esperança e optimismo, mostrando
em seu lado mais colorido, a noite e o dia, acompanhados por duas pessoas – supostamente homem e mulher. Ambos estão contentes, com atitude relaxada
e equilibrada, que é certamente o que a maioria de nós procura. A noite que é tão deliciosa quanto um dia ensolarado. Ambos são decorados ricamente com
mosaicos de uma paleta de cores muito variadas e intensas. Por todo o urso, algumas peças de mosaico têm ouro e prata verdadeiros, que devem simbolizar
uma vida sem problemas financeiros. O céu brilha com estrelas… uma delas transforma-se numa flor, liberando apenas perfumes deliciosos. O outro lado
do urso mostra uma pessoa dormindo num momento de satisfação interna total. O azul é a cor que reina neste lado. Para mim, o azul é a paz, a calma, o mar
e todas as águas. É a cor da esperança e de intenções genuínas. Não há nenhuma malícia no ar. Uma flor desabrocha para a vida entre o fundo cerâmico. O
urso num esforço supremo tenta manter algum do branco do seu corpo, porque em minha mente, este é um urso polar… este é O Urso que se tornou tão
famoso ultimamente, por ter que superar dificuldades monumentais, devido às mudanças drásticas no seu ambiente… um pouco como nós hoje em dia que
temos que furar o nosso caminho pela crise. Mas este urso mostra delicadamente a sua língua contra a crise. É um urso com atitude… uma atitude positiva.

Sylvain Bongard
Sylvain Bongard nasceu em Genebra, na Suiça,
em 1959. Em 1970 veio para Portugal. Estudou
em Inglaterra de 1976 a 1978 e de 1978 a 1980
na Alemanha, em Bremen, continuando a desenvolver nos seus tempos livres desenhos
e pinturas com um estilo próprio. Em 1980
regressa a Portugal. A partir de 1987, Sylvain
decide iniciar a pintura em azulejo. Rapidamente apaixona-se por este material e dedica a
maior parte do seu tempo a desenvolver um
estilo próprio apoiado na aplicação de variadas técnicas, e produz uma série de quadros
inovativos que decide expor na Fatacil em
1987. A partir desta data começa a viver da
arte, produzindo em especial quadros cerâmicos mas também pinturas a óleo, acrílico, desenhos variados, pinturas murais, esculturas
em barro etc.
Sylvain Bongard was born in Geneva, Switzerland, in 1959. In 1970 he came to Portugal.
He studied in England from 1976 to 1978 and
from 1978 to 1980 in Bremen, Germany, continuing to develop in hiss free time drawings
and painting with a unique style. In 1980 he
returned to Portugal. In 1987, Sylvain decided
to start painting on tile. Quickly became passionate by this material and devotes most of
his time developing a style based on the application of various techniques, and produces
a range of innovative paintings and decides to
display them at the 1987 Fatacil. From this date
he starts living from art, producing ceramic
paintings in particular but also oil, acrylic, various drawings, murals, clay sculptures, etc.

The bear is in my mind an extremely powerful, well proportioned and somehow “cosy” animal; I was pleased to be given the task of transforming this animal
into a three-dimensional painting. The general intention behind the art work on this bear is one of hope and optimism, showing on its more colourful side,
the night and the day, coupled by two people – supposedly man and woman. Both are in contempt, relaxed, balanced attitude, which is certainly what most
of us thrive for. The night being just as delightful as is a sunny day. Both are richly decorated with tile mosaics of a very varied and intense colour pallet.
Throughout the bear, parcels of mosaics have real gold and silver, which should symbolise a life without financial problems. The sky is shining with stars...
one of them transforming into a flower, releasing nothing but delightful scents. The other side of the bear shows a sleeping person in a moment of total inner
satisfaction. Blue is the colour reigning on this side. For me, it’s blue for peace, calm, the sea and all waters. It’s the colour of hope and genuine intentions.
There is no malice in the air. A flower has succeeded in coming to life amongst the ceramic background. The bear in a supreme effort tries to maintain some of
it’s body white, because in my mind, this is a polar bear...this is THE bear which has become so famous, lately, for having to overcome monumental difficulties,
due to drastic changes in it’s environment... a bit like us these days having to push our way through the crisis. But this bear gently draws his tongue against
the crisis. It’s a bear with attitude… a positive attitude.

Interpretei o tema da “Evolução” no sentido da evolução pessoal, de uma busca interior, não da perfeição, mas do aperfeiçoamento – da minha pessoa e do
meu trabalho. O caminho da evolução pessoal é um caminho que percorremos sozinhos. Mas quem opta por fazer esta jornada depara-se muitas vezes com
descobertas que, apesar de aparentemente banais, assumem um papel orientador, revelador. Estas descobertas podem surgir sob a forma de imagens ou de
palavras. Como pintora, reajo mais imediatamente às imagens, mas sou uma coleccionadora de frases e acabo muitas vezes por utilizá-las no meu trabalho,
transformando-as em mensagens, em chamadas de atenção, em provocações. Foi o que aconteceu neste caso. Um urso solitário transporta uma mensagem.
Poemas de Lalla, poetisa Sufi do séc. XIV. Poemas para crescer. Revelados pela minha mestra de yoga.

Cláudia Brito
Cláudia Brito nasceu em Lisboa. Estudou Pintura na Escola Superior de Belas-Artes do Porto
e na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. Trabalhou durante vários anos como ilustradora em
colaboração com diversas publicações (Kapa,
DN Magazine, Público, Diário de Notícias, Pais &
Filhos). Nos últimos anos optou por se dedicar
mais exclusivamente à pintura. Tem exposto
regularmente, em Lisboa, no Porto e na Galiza,
e mais recentemente na Galeria Corte-Real,
Boliqueime, na Academia das Artes de Ponta
Delgada, em S. Miguel, nos Açores, e no Convento de S. Francisco em Loulé, entre outros;
tem igualmente participado em eventos culturais relacionados com arte, como a ArteContempo e o Festival Med. Em 2000, mudou-se
para Silves, onde vive e trabalha desde então.
Cláudia Brito was born in Lisbon. She studied
painting at the Academy of Fine Arts of Porto
and College of Fine Arts in Lisbon. She worked
as an illustrator for several years in collaboration with several publications (Kapa, DN Magazine, Público, Diário de Notícias, Pais & Filhos).
In recent years she chose to dedicate more
exclusively to painting. She has exposed regularly, in Lisbon, Porto and in Galicia, and more
recently in the Gallery Corte-Real, Boliqueime,
the Academy of Arts of Ponta Delgada in S.
Miguel, in Azores, and the Convent of S. Francisco in Loulé, amongst others, she also participated in cultural events related to art, and
like ArteContempo and Festival Med. In 2000
she moved to Silves, where she now lives and
works.

I interpreted the theme “Evolution” in the sense of personal development, an inner search, not perfection, but ameliorating – of myself and my work. The path
of personal development is a path travelled alone. But those who choose to do this journey often are faced with findings that, although seemingly trivial,
assume a guiding role, revealing. These findings may come in the form of pictures or words. As a painter, I react more immediately to images, but I am a collector of phrases and I often use them in my work, transforming them into messages, in calls for attention, in provocation. It happened in this case. A lonely
bear carries a message. Poems of Lalla, Sufi poet of the 14th century. Poems to grow. Revealed by my yoga teacher.

Quando entrei neste projecto quis prestar uma mensagem silenciosa….em que a peça falasse por si. Que não seria preciso falar mas sim pensar! Inspirandome no jogo do Xadrez onde os participantes actuam em silencio movendo-se de diversas maneiras sobre o tabuleiro, como o palco da vida. O primeiro
movimento é uma “acção”. O movimento seguinte é a “reacção”. O Preto e o Branco, a luz e a ausência dessa mesma luz. Algo que se passa todo os dias da
nossa existência, trazendo um equilíbrio, que pressupõe um desequilíbrio. Os animais que represento são do Árctico e Antárctico. Todos os Oceanos se movimentam entre estes dois extremos. No meio destes movimentos encontramos o caminho da nossa Evolução.

Ana Canto
No final dos anos 70 e princípios dos anos
80 iniciei-me como pintora de cerâmica na
Galeria San Lucas, do pintor Júlio Amaro, em
Portimão. Em 1986 tirei o meu primeiro curso,
Olaria Tradicional, com o Mestre Fernando
Rodrigues, em Lagoa, e de 1987 a 1989 um
de Cerâmica no Instituto de Arte e Decoração, em Lisboa. Em 1988 participei num
Workshop do Centro de Arte e Comunicação
Visual. Em 1989 trabalhei como Oleira no
Pátio Alfacinha, em Lisboa. Ganhei o Prémio
Distrital no Concurso Nacional de Artesanato
de 1992 e 1999. Fui convidada a participar
na Exposição Colectiva da Inauguração do
Centro Cultural de Lagos em 1992. Em 1996
apresentei uma exposição individual na FATACIL em Lagoa. Em 1998 participei numa
Exposição Colectiva no Armazém Regimental, em Lagos.
At the end of the 70s and early 80s, I started
as a painter of ceramics in San Lucas gallery,
of the painter Julio Amaro, in Portimão. In
1986 I took my first course, traditional pottery, with the Master Fernando Rodrigues, in
Lagoa, and from 1987 to 1989 one in Ceramic
at the Institute of Art and Decoration in Lisbon. In 1988 participated in a Workshop of
the Centre for Art and Visual Communication.
In 1989 I worked as a potter in Patio Alfacinha
in Lisbon. I won the District Prize at the National Crafts Competition in 1992 and 1999.
I was invited to participate in the Collective
Exhibition for the Inauguration of the Cultural
Centre in Lagos in 1992. In 1996 I presented a
solo exhibition at Fatacil in Lagoa. In 1998 I
participated in a Collective Exhibition in Regimental Warehouse in Lagos.

When I entered this project I wanted to pass on a quiet message… where the piece spoke for itself. Where it would not be necessary to speak but to think!
Getting my inspiration from chess where players act silently moving in diverse ways on the board, as in the stage of life. The first movement is an “action”. The
following movement is a “reaction”. Black and White, light and the lack of it. Something that happens every day of our existence, bringing a balance, meaning
the existence of an unbalance. The animals that I represented are from the Artic and the Antarctic. All of the Oceans move between these two extremes. In
the middle of these movements we find the way to our Evolution.

Na sua evolução o homem limitou os seus movimentos nómadas para se dedicar à pastorícia e fixou-se num território mais pequeno. Criou aglomerados,
maiores ou mais pequenos, de homens, mulheres e crianças e, para os seus contactos, caminhos de ligação criados pelos seus próprios pés. A transformação
do meio ambiente está manifestamente presente tendo como protagonista o homem que evolui, caminhando para o futuro. Estas povoações espalham-se
por todo o corpo do urso e os caminhos que os ligam foram desenhados por pegadas de homem. Representa-se por este meio uma dinâmica, um movimento, uma mudança. Na evolução da sua nova maneira de viver, domou e criou animais, para a sua alimentação, auxilio no seu trabalho da terra e sua própria
segurança. Caminha para algo melhor, evoluindo. O urso parece escapar a este esquema mantendo um certo afastamento do homem, só interrompido pela
fome, atraído aos lugares que ele habita. A sua força e resistência são transmitidas nestas imagens. No seu dorso representados dois lagos, nascendo do
maior, em cascata, um rio. No grande lago um urso parece afogar-se, pelo que os seus urros atraem animais e pescadores. Na cascata e rio os ursos tentam
pescar, sendo com a água e os peixes elementos preponderantes. O próprio urso tridimensional tem um peixe na boca que parece comer com prazer e onde
está bem presente a sua mensagem de força. Vemos sinais dos homens e dos ursos pelas pegadas deixadas ao longo dos caminhos, onde o movimento se
transmite. O homem avança e evolui pela sua caminhada no tempo, primeiro como caçador que se dirige para o rio encontrando-se inevitavelmente com os
ursos. Na traseira do urso mulheres dançam com um urso amestrado, o homem evoluiu, o animal selvagem foi dominado. Todas estas figuras são inspiradas
em pinturas rupestres.

Franco Charais
O General do Exército Franco CHARAIS nasceu
no Porto, em 1931. Foi membro do Conselho
de Estado e do Conselho da Revolução e Comandante Geral do Centro de Portugal, após
a Revolução de 25 de Abril de 1974. Depois
de passar 14 anos como Director Técnico
de um projecto de cooperação com antigas
colónias Portuguesas, decidiu dedicar-se à
pintura. Desde 1994 ele tem exposto o seu
trabalho em muitas das cidades Portuguesas,
mas também na Espanha, Alemanha, Áustria,
França, Japão e América. Foi convidado como
pintor de honra no “1 º Salão d’Arts Plastiques
de Angouleme” em França, em Maio de 2001.
É membro da Sociedade Nacional de Belas
Artes. Autor do livro “O Acaso e a História”.
Army General FRANCO CHARAIS was born in
Porto, in 1931. He was member of the Council
of State and Council of Revolution and General Commandant in Centre Portugal, after the
April 25th 1974 Revolution. After spending 14
years as Technical Director of a cooperation
project with former Portuguese colonies, he
decided to dedicate himself to painting. Since
1994 he has exhibited his work in many cities
across Portugal, but also Spain, Germany, Austria, France, America and Japan. He was invited
as painter of honour in “1º Saloon d´Arts Plastiques of Angoulême” in France in May 2001.
He’s a member of National Society of Fine Arts.
Author of the book “O Acaso e a História”.

In its evolution man confined his nomadic movements to concentrate on sheep-herding and took up a smaller territory. He created clusters, larger or smaller,
of men, women and children and for their contacts, connection paths created by their own feet. The transformation of the environment is clearly present
having the evolving man, moving towards the future, as the protagonist. These villages are spread throughout the bear’s body and the paths that connect
them were drawn by the feet of man. Representing in this way a dynamic, changing movement. In the evolution of their new way of living, he tamed and
raised animals for food, help in his work of the land and his own safety. A way to something better, evolves. The bear seems to escape this pattern by maintaining a certain distance from man, only interrupted by famine, attracted to the places he inhabits. Its strength and resistance are transmitted by these images.
In its back two lakes are represented, the largest forms in waterfall and a river. In the big lake a bear seems to drown, and his screams attract animals and
fishermen. In the cascading river bears try to fish, and along with water and fish are predominant features. The bear three-dimensional itself has a fish in the
mouth that he seems to eat with pleasure and its message of strength is very present. We see signs of humans and bears in the footprints left along the tracks, where movement is transmitted. The man moves forward and evolves in his journey through time, first as a hunter who goes to the river and inevitably
meets with the bears. In the back of the bear women dance with a domesticated bear, man evolved, the wild animal was dominated. All these figures are
based on cave paintings.

Ao ouvir falar sobre o conceito de decorar ursos enormes de fibra de vidro a ideia soou-me divertida, um livre e engraçada, isto naturalmente é o que todos
nós precisamos na vida… Assim que eu vi o urso achei-o fortemente arredondado (que poderia carregar muito peso), e com o seu focinho apontando para
a frente e para cima, POSITIVO. Naturalmente então a pergunta é; o que deve carregar? Podemos pensar no urso como em nós próprios. Mantendo a nossa
força e crença que o futuro está naturalmente lá para nós, nossas crianças e as crianças de todos, o reino animal que está constantemente tentando sobreviver, e todo o que vive. Devemos olhar-nos a nós próprios como o poder e a solução para o estado actual do mundo, para manter ao redor a fé nos outros
(um abraço para incentivar e eliminar a negatividade). O nosso equilíbrio (senhora em um pé) para alcançar e apoiar o que tem o potencial de crescer em
torno de nós. As figuras no meu urso permanecem brancas para significar pureza, não carregando a dúvida e a negatividade, em alguns pontos a cor entra
completamente nelas para significar a crença no futuro. Usei vidro nos olhos do peixe, transparência, permitindo-nos ver através deles para a frente e usei
igualmente espelho para reflectir no que podemos fazer para nos melhorarmos a nós próprios, as uvas são aparte de tudo para mostrar força no crescimento
e para realizar metamorfose na maneira que estamos habituados a ver as coisas se desenvolver. Sobretudo paciência, calma e alegria de um dos nossos
parceiros mais fortes… o urso.

Tara Esaguy Cohen
Nasci em Londres, Inglaterra em 1970 de pais
Anglo-Portugueses. Eu cresci entre Inglaterra
e Portugal, finalizando os meus estudos de
arte em Inglaterra. Eu continuei com a minha
paixão de desenho nas minhas viagens pela
América, América Central, Turquia, Europa
e Médio Oriente. Sempre aprendendo e inspirada pela natureza. Eu tive aprendizado e
trabalhei com madeira enquanto criava família em Israel, retornando a Portugal em 2005
onde comecei a produzir peças de madeira
para venda e retornando recentemente a uma
velha paixão na argila e cerâmica.

I was born in London, England in 1970 to
Anglo-Portuguese parents. I grew up jointly
in England and Portugal, finalizing my studies in art in England. I continued my passion
for drawing throughout my travels in America, Central America, Turkey, Europe and the
Middle East. Always learning and inspired by
nature. I apprenticed and worked with wood
whilst raising a family in Israel, only to return
to Portugal in 2005 I commenced to produce
pieces in wood for sale and recently to return
to an old passion for clay and ceramics.

On hearing about the concept to decorate huge fibre glass bears the idea sounded fun, a little wild and just amusing,this of course being what we all
need in life… As soon as I saw the bear I found him rounded very strong (that he could carry a lot of weight), and with his face pointing forwards and
upwards,POSITIVE. Of course then the question is; what should he be carrying? In this time we can think of the bear as our own self. Maintain our strength
and belief that the future is of course there for us, our children and the children of everyone around us, the animal kingdom which is constantly reaching
to survive against a lot of odds, and all that is living. We must look to our own selves as the power and solution to the present world state, maintain faith in
others around (an arm around each other to encourage and eliminate negativeness). Our balance (the lady on one leg) to reach out and support what has
the potential to grow around us. The figures on my bear remain white to signify pureness, not to carry doubt and negativeness, at some points the colour
breaks through on them to signify the power of belief in the future. I have used the glass in the fish’s eyes, transparency, allowing us to see through and
forwards I also used mirror to reflect upon what we can do to improve ourselves, the stoneware grapes are apart from everything to show strength in growth
and realise metamorphis in the way we are used to seeing things develop. Above all patience, calm and fun from one of our strongest partners...the bear.

A minha primeira preocupação, quando decidi participar neste projecto, foi intervir nele enquanto escultor, evitando uma abordagem que fosse fundamentalmente pictórica. Acontece, neste caso, tratar-se de fazer escultura sobre um objecto que é, em si mesmo, outra escultura, de outro autor e tentar conciliar
duas linguagens diferentes de forma a apresentar um resultado final coerente sem abdicar de um estilo, que é o meu. Esta peça resulta, assim, dessa necessidade e não me cabe desvendá-la. Acredito apenas que não é função do artista reproduzir a natureza sendo, no entanto, seu trabalho reintrepertá-la e tentar
integrar na aparente desordem do mundo a nova realidade daí resultante, a que chamamos obra artística.

A. Pedro Correia
Nasceu em 1961, em Angola. Começa a
dedicar-se à cerâmica em 1980. Nessa qualidade participou em várias exposições,
workshops, acções de formação, etc.
Em 2001 decide dedicar-se fundamentalmente à escultura em pedra, na qual incorpora muitas vezes elementos cerâmicos e
metálicos. Ocasionalmente trabalha com
madeira, fibra de vidro, placas de raio-x, etc.
Utiliza o material que melhor sirva o resultado pretendido. Vive e trabalha em Lagos,
no Laboratório de Actividades Criativas,
LAC.
He was born in 1961, in Angola. He started dedicating to ceramics in 1980. In this
quality he participated in some exhibitions,
workshops, training activities, etc.
In 2001 he decided to dedicate himself
basically to stone sculpture, in which he
often incorporates ceramic and metallic
elements. 0ccasionally he works with wood,
fibre glass, x-ray plates, etc. He uses those
materials which better serve the intended
result. He lives and works in Lagos, in the
“Laboratório de Actividades Criativas, LAC”.

My initial concern, when I decided to participate in this project, was to intervene in it as a sculptor, avoiding an approach that was fundamentally pictorial.
As it happens, in this case, it is about making a sculpture on an object that is, on itself, another sculpture, from another author and trying to conciliate two
different languages in order to present a coherent final result without giving up a style, which is my own. So, this piece results from that need and it is not up
to me to unveil it. I believe only that it is not the artist’s job to reproduce nature; however, it is his job to reinterpret it and try to integrate the new resulting
reality, which we call artistic work, into the apparent chaos of the world.

Era uma vez algumas fadas que viviam na floresta, alguns diabretes, elfos e uma variedade de outras interessantes criaturas de contos de fadas. A sua casa era
um lugar mágico e escuro, iluminado pela lua numa floresta cheia de mistério e diabruras. As fadas e seus pequenos amigos passavam os dias dormitando
pacificamente sob as malvas e amoreiras, acordando ao anoitecer, a tempo do jantar e um pouco de trapaças nocturnas. Uma noite escura, veio a palavra, por
meio de pirilampos e vaga-lumes, que uma grande e terrível silhueta se estava aproximando da floresta e do seu apetite de fadas para o pequeno-almoço! As
fadas tremiam e choravam com medo. Com cada passo vinha um estrondo e um rugido até que finalmente as fadas com os seus olhos, e bocas, bem abertos
ficaram cara a cara com o maior, mais feroz animal que alguma vez poderiam ter imaginado...! Algum tempo depois, o urso, com um sorriso e um brilho nos
olhos, lembraria aos seus companheiros, que agora se sentam ao seu redor admirando a sua magnificência e acariciando o seu lindo pêlo, daquela noite e
da sua aterradora chegada. Os elfos riram. Eles não podiam lembrar-se do que os tinha assustado, embora o urso fosse grande e a sua voz forte!... e também
pelas baboseiras que haviam sido espalhadas pela malvada raposa. O grande urso permaneceu na floresta por muitos anos e manteve-se amigo e protector
de todas as pequenas criaturas da floresta e, é claro, todos eles viveram felizes para sempre.

Jessica Dunn
A artista britânica Jessica Dunn estudou
pintura no Kingston Polytechnic e mudouse para Portugal em 1987. Instalou-se no
Algarve com o seu marido português e as
suas duas jovens filhas, que são uma fonte
constante de inspiração para o seu trabalho. Jessica exibiu extensivamente por todo
o Portugal, na Galeria Corte Real e no estúdio da GT no Algarve, na Galeria Cógito em
Setúbal, na Eaton Gallery em Londres e na
Biennale Internazionale Dell’Arte Contemporanea em Florença. Participa no MedFest ’09 em Loulé e está exibindo no QE:
241 ARTSPACE em Londres. Suas pinturas a
óleo são representadas em várias colecções
privadas em Portugal e no exterior.
British artist Jessica Dunn studied painting at Kingston Polytechnic and moved
to Portugal in 1987. She has settled in the
Algarve with her Portuguese husband and
two young daughters, who are a constant
source of inspiration for her work. Jessica
has exhibited extensively across Portugal,
at the Corte Real Gallery and GT Studio in
the Algarve, Galeria Cógito in Setúbal, at
the Eaton Gallery in London and the Biennale Internazionale Dell’Arte Contemporanea in Florence. She is participating in the
MedFest ’09 in Loulé and exhibiting at the
QE: 241 ARTSPACE in London. Her oil paintings are represented in various private collections in Portugal and abroad.

Once upon a time deep in the forest there lived some fairies, a handful of imps, a few elves and a variety of other interesting fairy-tale type creatures. Their
home was a dark and magical place, a moonlit forest filled with mystery and mischief. The fairies and their little friends spent their days snoozing peacefully
under hollyhocks and brambles, waking up at dusk in time for supper and a little night-time jiggery-pokery. One dark night, word came, via the fire-flies
and glowworms, that a huge and terrible silhouette with an enormous snout was approaching the forest fast! For years the fox had told them stories of the
great beast’s journey to the forest and his appetite for fairies for breakfast. The fairies shivered and cried with fear. With every footstep came a rumble and
a roar until finally the fairies, eyes (and mouths!) wide open came face to face with the biggest, fiercest animal they could ever have imagined...! Some time
later, the bear, with a smile and a twinkle in his eye, would remind his tiny companions, who now sat around him admiring his magnificence and stroking his
lovely coat, of that night and his terrifying arrival. The elves laughed. They could hardly remember what had frightened them, although the bear had been
very large with a rather loud voice!... and there had been that nonsense put about by the naughty fox. The big bear stayed in the forest for many years and
remained friend and protector to all the little forest creatures and, of course, they all lived happily ever after.

O nosso pensamento do momento é dominado pela crise mundial!
Seria necessário voltar a explorar esse espírito para poder avaliar bem coisas que talvez nos esclarecessem e nos abrissem novos caminhos. Novos caminhos,
os caminhos mais actuais, novos caminhos, uma orientação nova.

João Espada
João Espada, Algarvio de nascença e Professor de Educação Visual e Tecnológica,
tem vindo a expor ultimamente: no “Festival MED”, onde este ano foi comissário da
exposição Colectiva com o artista Charlie Holt, Org. Câmara Municipal de Loulé,
ALL GARVE. Desenvolveu uma “Colecção de
Marcadores de Livros 2009” para a Biblioteca Municipal de Loulé, participou nas Mostras Colectivas de Artes Plásticas da Casa da
Cultura de Loulé, participou na exposição
colectiva “revista ARTISTS”, Valérie Londot
Gallery, expôs em Quarteira em 2008, para
comemorar o dia da Cidade, e representou
o concelho de Loulé no “Projecto Exquis”
e “Figuras Zero” Organização IPJ Faro em
2006.
João Espada, Algarvian of birth and Teacher
of Visual and Technological Education and
has been exhibiting lately: in “Festival MED”,
and this year was co-commissioner of the
Collective exhibition with artist Charlie Holt,
Org. City of Loulé, ALLGARVE. Developed a
“Collection of Book Markers 2009” for the
Loulé Municipal Library, participated in the
Collective Exhibitions of Plastic Arts of the
House of Culture in Loulé, attended the collective exhibition “revista ARTISTS, Valérie
Londot Gallery, exhibited in 2008 in Quarteira to commemorate the city day, and represented the county of Loulé in “Projecto
Exquis” and “Figuras Zero”, Organization IPJ
Faro in 2006.

Our thought of the moment is dominated by the world-wide crisis!
It would be necessary to would explore this spirit again to be able to value well things that perhaps were explaining us and that were opening new ways.
New ways, the most current ways, new ways, a new direction.

O urso, símbolo da sabedoria, de intuição misturada com instinto, introspecção, de poder, de autonomia. Do portentoso animal sobra o seu espírito ainda
mais que o seu corpo. O protector para uns, dorme de inverno, permitindo-lhe aceder ao seu inconsciente para misturar intuição com instinto e ganhar poder. O urso ajuda as pessoas a reconhecer a sua própria verdade. Acorda na primavera para a festa da vida. A harmonia das suas formas encanta pela floresta
fora. Apetece entrar-lhe na pele e assim viver o seu espírito.

Meinke Flesseman
Meinke Flesseman estudou belas artes em
Moscovo e mais tarde na Wackers Academy
em Amesterdão. É influenciada em grande
parte pelas paisagens naturais que a rodeiam
e o relacionamento com a terra. Meinke cria
telas texturadas em camadas, produzindo profundidade e intensidade de cor. Tonalidades
sublimes, as pinceladas arrastadas e confiantes nas suas telas levam o apreciador numa
viagem emocional. As imagens parecem frequentemente ter uma qualidade sonhadora,
etéreas. As paisagens parecem respirar o fogo,
o vento e a chuva. Participou em numerosas
exposições singulares e de grupo principalmente em Portugal e no Reino Unido.
Meinke Flesseman studied fine Art in Moscow
and later at the Ruud Wackers Academy in
Amsterdam.She is greatly influenced by her
natural surroundings and one´s relationship
with the land. Meinke creates layered textured
canvases, producing depth and intensity of
colour. Tonally sublime, the sweeping and
confidant brushstrokes in her canvases take
the viewer on an emotional journey. The images often appear to have a dreamlike, ethereal quality. The landscapes seem to breathe
fire, wind and rain. She has participated in numerous single and group exhibitions mainly in
Portugal and the UK.

The bear symbolizes introspection and intuition blended with instinct, power and autonomy. The bear hibernates in the cold months, allowing him or her to
access the unconscious in order to blend intuition and instinct to gain personal power. The bear helps people to recognize their own truth. He wakes up in
spring to celebrate life. One wants to merge with the bear and live its spirit, at least I do.

O urso é uma criatura nocturna e tal como a lua aparece todas as noites, no Inverno hiberna e aparece na Primavera! Tal qual como a lua. Há muitas histórias
acerca do urso russo” Marozko”, Jack Frost! Aos agressivos guerreiros “Berserkers” que se vestiram com peles de urso e que entravam na batalha sem nada
temer. Eu estou mostrando o urso como a representação de uma ideia de criação e evolução interior, “O Jardim do Éden”, incluindo a tentação, a serpente
poderia ser o homem? O mundo de Henri Rousseau intriga-me, em sua descrição de selvas fantásticas e fabulosas que são povoadas por criaturas da noite;
são os sonhos pictóricos que existem numa cápsula temporal. O urso é como as estações que aparecem no tempo…, como o crescimento das plantas ou
o ciclo da vida, emergindo de um mundo de sono para continuar em busca da verdade. Uma presença de xamã. O meu urso emerge dos seus sonhos, o
seu sonhar-acordado nocturno para reaparecer na clara luz da Primavera, plantas que desabrocham para a vida, um tempo do nascimento e renascimento.
É um tempo de optimismo, uma aventura nova, uma nova viagem, uma viagem do sonho à realidade e de volta à noite, sono de Inverno um tempo para
contemplação. Chegaremos a Asgard, a Atlântida ou ao Olimpo?

Charlie Holt
Charlie Holt tem exibido amplamente ao longo dos
últimos anos em locais tão diversos como Tânger
e Indiana (América), Novobirsk (Rússia), Bermudas,
Barcelona, Finlândia, Portugal e o Reino Unido. Ele
tem sido, ao longo dos últimos 3 anos, o curador do
Festival Mediterrânico, uma mostra que se realiza
em Junho, em Loulé. Ele foi o chefe de Belas Artes
na Liverpool Hope University no Reino Unido.
Charlie descreve a sua prática como artista como
a de um sonhador ou um jovem em constante viagem. Sua fome de novas experiências permite-lhe
constantemente ter uma percepção diferente e novas perspectivas. Ele é inspirado pela literatura e “A
Ilha Desconhecida”, de José Saramago inspirou uma
recente série de trabalhos, que se centra na ideia de
que toda a gente é uma ilha, e explora o que pode
ser a perspectiva de uma ilha.
Charlie Holt has exhibited widely over the recent
past in places as diverse as Tangier and Indiana
(USA), Novobirsk (Russia), Bermuda, Barcelona, Finland, Portugal and the UK. He has been, for the past
3 years, the curator of the Mediterranean Festival,
a show which is held in June in Loulé. He was the
Head of Fine Art at Liverpool Hope University UK.
Charlie describes his practice as an artist as that of
a dreamer or traveller on a constant journey. His
hunger for new experiences constantly enables him
to perceive different perspectives and new insights.
He is inspired by literature and “The Unknown Island” by José Saramago has inspired a recent series
of work which focuses on the idea that everyone is
an island, and explores what an island perspective
can be.

The bear is a nocturnal creature and like the moon it appears every night, in winter it semi hibernates and appears in the spring! Just as the moon. There
are many stories surrounding the bear from the Russian” Marozko”, Jack Frost! To the aggressive “Berserkers” warriors who dressed in the skins of bears and
went into battle fearing nothing. I am showing the bear as representing a view of creation and evolution in, “The Garden of Eden”, including temptation, the
serpent could be man? The world of Henri Rousseau intrigues me, in his depiction of fantastic and fabulous jungles that are populated by creatures of the
night; they are pictorial dreams that exist in a capsule of time. The bear is like the seasons appearing on time…, like the growth of plants or the cycle of life,
emerging from a world of sleep to continue on a search for truth. A shamanic presence. My bear emerges from his dreams, his nocturnal daydreams to re
appear in the full light of spring, plants bursting into life, a time of birth and being reborn. It is a time of optimism, a new adventure, a new journey, a journey
from dreams to reality and back to the night, winter sleep a time for contemplation. Will we get to Aysgarth, Atlantis or Olympus?

Para os Nativos Americanos o urso era um animal de grande importância. Ele não era apenas um poderoso inimigo, mas também tinha grande significado espiritual
como um animal totem. Os Nativos Americanos encontram os seus animais totem nas suas viagens espirituais (uma espécie de meditação), depois dão o nome do
respectivo animal a si próprios em sua honra. Eu escolhi pintar três índios no meu urso, o Urso Branco, o Urso Em Pé e o Urso Chutador.

Brigitte von
Humboldt
Nascida em Baumholder, uma cidade situada numa zona ocidental da Alemanha, em
1966 ingressa na Escola Superior de Belas
Artes de Mainz, vindo a concluir o curso de
Licenciatura em 1971. Em 1979 fixa residência em Portugal na bela cidade de Lagos,
onde constrói o seu ateliê de pintura “Atelier Azul” na Meia-Praia, onde tem vindo a
desenvolver os seus trabalhos artísticos nos
últimos 30 anos.
Born in Baumholder, a town located in
western Germany, in 1966 she joined the
School of Fine Arts in Mainz, having completed the degree in 1971. In 1979 she took
up residence in Portugal in the beautiful
town of Lagos, where she built her painting
studio “Blue Studio” in Meia-Praia, where
she has developed her artwork for the past
30 years.

For the Native Americans the bear was an animal of Great importance. He was not only one of the mightiest enemies, but also of great spiritual significance
as a totem animal. Native Americans meet their totem animals in their spiritual journeys (a kind of meditation) and name themselves after them. I chose to
paint three Indians on my bear which are White Bear, Standing Bear and Kicking Bear.

O urso representa o pulso primordial, uma força imanente ligada ao mito da grande mãe-terra. Vive em liberdade e somente desta maneira pode ser feliz.
Como uma criança que aprecia espaços abertos e harmonia, onde a natureza está cheia de animais, de flores e ar perfumado. O urso habita um habitat
fascinante com harmonia perfeita para a amizade onde tudo está em fluxo constante. Um escape de um mundo caótico para um mundo mais verdadeiro,
um mundo autêntico sem preconceitos. A percepção de uma criança está muito presente e a contemplação de elementos da natureza cria um espírito
maravilhoso da protecção.

Mariola Landowska
Mariola Landowska nasce na cidade Szczecin, na Polónia. Estuda Arquitectura na
Escola Superior de “Kazimierz Wielki”. Estuda Pintura no Instituto de Belas Artes
”Gazzola”em Itália. Como admiradora da
cultura indígena e arte rupestre fez várias
viagens ao Brasil onde conviveu com tribos
do Nordeste, Pantanal e Amazónia o que
lhe proporcionou participar nos seus antigos cerimoniais. O seu interesse pela etnografia, mitologia e novas culturas inspiram
a sua pintura, da qual têm resultado várias
exposições individuais, bem como colectivas, em vários países. A última das quais
em Maio 2009 no Museu de Faro intitulada
“Between”.
Mariola Landowski was born in the city Szczecin, in Poland. She studied at the School
of Architecture “Kazimierz Wielki”. She studied painting at the Institute of Fine Arts
“Gazzola” in Italy. As an admirer of Indian
culture and rock art she made several trips
to Brazil where she lived with tribes of the
Northeast, the Pantanal and Amazon where
she could participate in their old ceremonials. Her interest in ethnography, mythology, and new cultures inspire her painting,
which has resulted in several solo, as well
as collective, exhibitions in several countries. The last one was held in May 2009 at
the Museum in Faro and was entitled “Between.”

The bear represents the primordial pulse, an immanent force linked to the myth of great mother-earth. It lives in liberty and only in this way he can be happy.
Like a child who enjoys open space and harmony, where nature is full of animals, flowers and scented air. Bear inhabits a fascinating habitat with perfect
harmony for friendship where everything is in a constant flux. An escape from a chaotic world into a more truthful world, an authentic world without preconceptions. A child’s contemplation is very present and contemplation of nature’s elements creates a wonderful spirit of protection.

Neste projecto a tónica foi colocada sobre a imagem de quatro ursos dançando. A dança, como um símbolo, é uma energia cósmica criativa, transformando
o espaço em tempo. Na dança: o ritmo do universo, actividade evolutiva, a imitação do jogo da criação divina. Os ursos dançando mostram força reforçada,
resistência e coragem; o número 4 foi usado para simbolizar estabilidade universal, ordem, e integridade, um equilíbrio perfeito indicando um acto de inegável evolução em todas as suas manifestações.

Vitali Manich
Vitali Manich nasceu em 1971 na cidade
de Harcizsk, na Ucrânia. Em 1995 concluiu
os seus estudos de especialização em Kiev
na faculdade de artes gráficas. Começou a
desenhar desde muito jovem e ao terminar
os estudos tomou consciência do papel decisivo das artes na sua vida, optou por se
dedicar principalmente à pintura, embora
sem esquecer outras vertentes artísticas.
Influenciado por Caravaggio, Giordano,
Rubens e Ribera, Vitali transmite para a
tela os seus pensamentos e fantasias, tanto
numa abordagem realista como surrealista, usando preferencialmente tons ocre e
cores terra. Procurando sempre melhorar o
seu estudo da arte, Vitali trabalha e reside
actualmente em Portimão.
Vitali Manich was born in 1971 in the city of
Harcizsk, in Ukraine. In 1995 he completed
his specialization studies in Kiev in the college of graphical arts. He began drawing very
young and when he finished his studies he
became aware of the decisive role of arts
in his life, he chose to devote primarily to
painting, but without forgetting other artistic forms. Influenced by Caravaggio, Giordano, Rubens and Ribera, Vitali forwards to
canvas his thoughts and fantasies, both in
surreal and realistic approaches, preferably
using ocre tones and earth colours. Always
looking to improve his study of art, Vitali
now works and lives in Portimão.

In this project the main emphasis was placed on the image of four dancing bears. Dance, as a symbol, is a cosmic creative energy, transforming the space
into time. In the dance: the rhythm of the universe, evolutionary activity, imitation of the divine play of creation. The dancing bears show enhanced strength, endurance and courage; the number 4 was used to symbolize universal stability, order, and integrity, a perfect balance indicating an undeniable act of
evolution in all its manifestations.

A base do urso foi pintada com cor dourada simbolizando pensamento positivo e também futura orientação positiva. O corpo do urso está coberto com
linhas de água azuis, elemento básico da vida. A água flui para o coração e os cinco sentidos do urso, visual, auditivo, olfactivo, gustativo e sinestético. A
Humanidade necessita de activar todos os seus sentidos, não apenas a esperança de mudar para algo melhor; ela tem que acordar com todos os sentidos
para desenvolver um fértil e positivo futuro tal como o urso que desperta do seu longo sono e activa todos os seus sentidos na primavera. O padrão de linhas
de água muda para branco brilhante, amarelo e laranja, linhas que circulam perto do centro, esta mudança de cores inicia o desenvolvimento e mudança
positiva e para uma melhor orientação futura. Todas as linhas se tornam positivas, cores fortes e quentes circulando em torno do centro, como um símbolo
do nascimento de harmonia, evolução positiva e de acção positiva. Este centro tem uma textura visual criada por muitas camadas de tinta, o padrão de linhas
água desarmónicas move-se para este centro de harmonia, em ambos os lados do seu corpo, ligando os dois.

Marion Riddering
Nascida em 1973 em Haren, Alemanha.
Mestrada em Arte e Media desde 2004. Exposições de pintura em Hamburgo, Berlim,
Charleville-Mezieres (França), Barcelona,
Monchique. Fundadora e proprietária da
Artsalon For12 desde Fevereiro ‘09. Trabalha como artista de belas artes e performer
em Lagos desde Março ‘09. As suas pinturas, principalmente óleos, reflectem espaços urbanos, natureza, nascimento, morte
e elementos. Texturas profundas, relevos e
mistura de tintas com materiais como folhas de papiro ou palma caracterizam a sua
pintura. Usa o desempenho como uma área
expressiva de arte para transportar a sua
mensagem directamente e, por vezes, interactiva com a plateia transmitindo diversos
temas como a consciência, a identidade ou
estruturas sociais.
Born in 1973 in Haren, Germany. Master
of Art and Media since 2004. Painting exhibitions in Hamburg, Berlin, CharlevilleMezieres (France), Barcelona, Monchique.
Founder and owner of Artsalon For12
since February ’09. working as a fine arts
artist and performer in Lagos since March
’09. Her paintings, mainly oil, reflect urban
spaces, nature, birth, death and elements.
Deep textures, relieves and mixture of paint
and materials like papyrus or palm sheets
characterize her paintings. She uses performance as an expressive area of art to transport her message directly and sometimes
interactive to the audience transmitting different subjects like consciousness, identity
or social structures.

The base of the bear is painted with golden colour symbolizing positive thinking and positive future orientation as well. The bear’s body is covered with
blue water lines as basic element of life. The water flows to the heart and five senses of the bear, visual, auditory, olfactory, gustatory and kinesthectic sense.
Mankind needs to activate all its senses, not just the hope of changing to something better; it has to awake with all its senses to develop a positive and fertile
future like the bear that awakes from his long sleep and activates all his senses in the spring. The water line pattern changes into bright white, yellow and
orange lines near the circulating centre, this change of colours initiates the development and change to a positive and better future orientation. All lines
turn to positive, strong and warm colours around the circulating centre, as a symbol of the birth of harmony, positive development and positive action. This
centre has a visual texture created by many layers of paint, the disharmonic water line pattern moves to this centre of harmony, on both sides of its body,
connecting the two.

A interpretação de Robalot do tema “evolução” conduziu-o a apresentar uma fábula do urso polar na primeira parte do novo milénio. “Forçado a deixar o seu
habitat nas minguantes calotes do Pólo Norte, os ursos polares emigraram para o sul, e encontraram eventualmente um novo repouso nas encostas cobertas
de neve das montanhas dos Himalaias. Ali encontraram refúgio entre os isolados e gentios povos tibetanos, que lhes concederam uma existência calma. O
urso polar, uma vez estabelecido no seu novo ambiente, começou uma evolução mística e mágica. Tal como a pele dos animais se adapta para reflectir o
seu habitat, o urso polar achou já não precisar que esta fosse branca… ao invés, porque está agora tão confortável no seu novo ambiente, e sem nenhuma
necessidade de qualquer forma de camuflagem, a sua pele evoluiu de uma maneira diferente. O urso da montanha tibetano que vemos aqui hoje embebeu
a enorme riqueza cultural e espiritual do país a que agora chama casa, e esta identidade foi absorvida na sua pele. O sol amarelo representa a liberdade, felicidade espiritual e material, as faixas vermelhas os antepassados originais do Tibete, e o céu azul representa a protecção de acções virtuosas. Sobre o fundo
branco das montanhas cobertas de neve, dois leões da neve sem medo e de vida espiritual e temporal unificadas, as três jóias supremas que representam
Buddha, Dharma e Sangha, e mais uma jóia adicional de duas cores que representa a auto disciplina e o comportamento ético.

Robalot
Robert “Robalot” Hall nasceu em 1968 filho
de pais ingleses/alemães e foi incentivado
a apreciar arte desde tenra idade. Estudou
arte e design gráfico em Londres, e depois
artes de computador e comunicação digital
na Central St.Martin’s School of Art. Depois
de uma carreira bem sucedida em efeitos
especiais digitais em película, terminando
como parte de uma equipe que trabalhou
num filme nomeado para o Oscar de efeitos
digitais, Robalot mudou-se permanentemente para Lagos, no Algarve para seguir a
sua visão artística. Inspirado pelas tradicionais pinturas em areia de mandala dos monges tibetanos, combinadas com influências
do reino digital, Robalot chegou à sua “Discodelic Glitter art”, uma forma de arte de
“espiritualidade rock and roll” do século XXI.
Robert “Robalot” Hall was born in 1968 of
English/German parents and was encouraged to enjoy art from an early age. He
studied Art and Graphic design in London,
and then computer arts and digital communication at Central St. Martin’s School of Art.
Following a successful career in Digital Film
Special Effects, concluding as part of a team
working on a film nominated for a digital effects Oscar, Robalot moved permanently to
Lagos, in the Algarve to pursue his artistic
vision. Inspired by the traditional Tibetan
monks sand mandala paintings, combined
with influences from the digital realm, Robalot arrived at his “Discodelic Glitter art”, a
21st Century “rock and roll spirituality” art
form.

Robalot’s interpretation of the theme “evolution” led him to present a fable of the Polar Bear in the early part of the new millennium. “Forced to leave its ever
shrinking inhabitant of the ice caps of the North Pole, the Polar Bears emigrated south, and eventually found a new home on the slopes of the snow-capped
Himalayan Mountains. Here they found refuge amongst the isolated and kind-hearted Tibetan people, who granted them a peaceful existence. The Polar
Bear, once settled within its new environment, began a magical and mystical evolution. Just as all animals fur adapts to reflect its inhabitant, the Polar Bear
found it no longer need to be white…. instead, because it is now so comfortable in it’s new environment, and in no need for any form of camouflage, it’s fur
evolved in a different way. The Tibetan Mountain Bear we see here today has soaked up the enormous cultural and spiritual wealth of the country in now
calls home, and this identity has been absorbed into its fur. The Yellow Sun represents freedom, spiritual and material happiness, The Red bands, the original
ancestors of Tibet, and the blue sky represents the protection of virtuous deeds. Upon the white background of the snow clad mountains, two fearless snow
lions of unified spiritual and secular life, the Three Supreme Jewels representing Buddha, Dharma and Sangha, and a further two colour jewel representing
self discipline and ethical behaviour.

Protegido e carregado por milhas, Aguardando pacientemente até o grande dia chegar, Agarrando, excitado, A Luz... Nascido com inocência sem um plano
para onde ir, Apenas á procura de amor..., Sem trajecto para seguir, apenas o teu para descobrir... Aprender devagar aprendendo depressa, Crescendo na
vida, tempo em desenvolvimento, Joga com aventura guardando a nova experiência..., Cair e ficar acordado para depois erguer..., Apenas á procura do caminho certo, Único e tão especial como todos..., Procurando a nossa alma ajudando os outros, Seguindo um milhão de coisas, Até ao dia que agarramos o
sonho e vivos beijamos-lhe..., Sempre pensando que não será o último..., Continuando a perseguir o arco-íris pelo céu, Apenas procurando esperança antes
que a vida termine, Ainda há muito a descobrir..., Aproveitando a vida sentindo o coração palpitante... Assistindo à distância as chuvas e sóis passados...
Encontrando paz no equilíbrio e harmonia… Até ao dia em que observamos o circulo da vida... E percebermos que não existe o fim, apenas um princípio.

Ivan Ulmann
Eu nasci em 1976 na Suiça, onde vivi até
acabar o meu curso na Escola Superior em
St. Gallen (CH) 1995. Desde 1996-98 realizei muitos trabalhos em pedra, mármore
e granito para espaços públicos e privados
no Algarve / Portugal. Inspirado pelos trabalhos de Antonio Gaudi, Andy Warhol e
Anton Corbijn eu mudei o meu estilo de
trabalho em 1999 para mosaico partido e
descobri um novo mundo de arte. Desde
2000 as minhas esculpturas e retratos têm
levado a várias exibições com sucesso em
todo o Portugal.
I was born 1976 in Switzerland, where I lived
until finishing the Superior School in St. Gallen (CH) 1995. From 1996-98 I accomplished
many works in stone, marble and granite
for public and private park projects in the
Algarve / Portugal. Inspired by the works
of Antonio Gaudi, Andy Warhol and Anton
Corbijn I changed at the beginning of 1999
to broken tiles and discovered a new world
of art. Since 2000 my sculptures and portraits have led to many accomplished art
exhibitions throughout Portugal.

Protected and carried over miles, Patiently waiting until the big day arrives…, Exited grabbing for the light…, Innocently born without a plan where to go…,
Only looking for love…, No trace to follow, only your own to discover..., Learning slow by learning fast…, Growing into life, evolving time..., Adventurously
playing by saving experience..., Falling to stand awake and firmly after…, Only looking for the path…, Unique and so special like all kind... Helping others to
find your own soul… Following a million of things…, Until the day we catch a dream… and kiss him alive…, Always thinking it wasn’t the last…, To continue
chasing rainbow colors at the sky… Only looking for hope before life dies…, Ahead still a lot to discover..., By enjoying life and feeling the beating heart…,
Watching passed rains and suns from far…, Finding peace in balance and harmony…, Until the day we are looking at the circle of life… And realize there is
no end only a start for living…

Pelos caminhos da vida, entre a fantasia e a realidade há que preservar o planeta da mesma forma que se admira a beleza e a grandiosidade do universo.

Bento Ventura
Nasceu em Vitória no Brasil.Desde cedo
revelou grande aptidão para o desenho e
pintura, após terminar o secundário frequentou o curso de artes plásticas na
Universidade Federal de Vitória. Participou
em vários eventos com criação e elaboração para: MeM agência de publicidade,
Secretaria da Cultura, Colégio Salesianos
entre outros. Em Portugal desde 2001 colaborou para o MAPS durante 4 anos onde
desenvolveu várias actividades. Ganhou o
prémio de originalidade com o ”Fato Molhado” no concurso de trapologia na feira
da Serra de Tavira e o 2º lugar no concurso
“Novos Talentos” na galeria “A Aura” com o
“Sofrimento da mãe Natureza”, óleo sobre
tela. Realizou algumas exposições e temse dedicado à pintura em grande escala e
escultura em ferro.
Born in Vitoria, Brazil. He showed early
great aptitude for drawing and painting, after high school he attended a course in fine
arts at the University of Victoria. He participated in several events with creation and
preparation for: MEM advertising agency,
Secretary of Culture, Salesian College and
others. In Portugal since 2001 he worked in
MAPS for 4 years where he developed various activities. He won the originality award
with the “Wet Suit” in the Patchwork competition at the Serra de Tavira fair and 2nd
place in the “New Talent” in the gallery “A
Aura” with the “suffering of mother nature”,
oil on canvas. He held some exhibitions and
has been dedicated to large-scale painting
and iron sculpture.

On the paths of life, between fantasy and reality we need to preserve the planet in the same way that we admire the beauty and grandeur of the Universe.

O meu urso vermelho com espirais é dedicado ao poder e à força calma do urso. O vermelho é a cor da energia com uma grande escala de emoções desde a
agressão, coragem, destruição até ao amor. É um símbolo de transformação, de um jogo criativo, de um amor e de conexão cósmica. Os símbolos das espirais
representam em geral um alargamento da consciência, que é o destino após uma longa viagem. O preto é a cor da mística e profundezas oposto do branco,
a cor da liberdade total. Junto formam o símbolo de YIN e YANG com o significado “nenhuma obscuridade sem luz e nenhuma luz sem obscuridade”. Complementar criando a unidade. Os círculos dourados (unidade) e os gráficos são representados com esta cor nobre e valiosa que dá um sentido de iluminação.

Kerstin Wagner
Kerstin Wagner baseia a sua abordagem à
arte no Yin e Yang, os 2 princípios complementares da filosofia chinesa. Yin é negativo, escuro e feminino; Yang é positivo,
brilhante e masculino. A sua interacção
mantem a harmonia do universo influenciando tudo nele. A sua interpretação desta
interacção originou uma série de absorventes telas que colocadas juntas revelam um
distinto duplo significado, movimento versus calma, calma versus caos, escuridão versus luminosidade. Consequentemente, o
seu trabalho brilha com uma cor e vibração
que reflecte a cultura que a cerca. Recentemente, porém, criou uma nova dimensão
no seu estilo adicionando um elemento
gráfico ao seu trabalho.
Kerstin Wagner bases her approach to art in
the Yin and Yang, the 2 complementary principles of Chinese philosophy. Yin is negative,
dark and feminine; Yang is positive, bright
and masculine. Their interaction keeps the
universe in harmony, influencing everything
in it. Her interpretation of this interaction
led to a series of absorbing canvases that
together show a distinct double meaning,
movement versus calm, quiet versus chaos,
darkness versus light. Consequently, her
work shines with colour and vibrancy that
reflects the culture surrounding her. Recently, however, she created a new dimension to
her style by adding a graphic element to her
work. www.kerstin-wagner-art.de

My red bear with spirals is dedicated to the peaceful might and strength of the bear. Red is the colour of energy with a big range of emotions from aggression, courage, destruction up to love. It is a symbol of transformation, a creative game, love and cosmic connection. The spiral symbols generally represent
a broadening of consciousness, which is the destination arrived after a long journey. Black is the colour of mystic and deepness opposite of white the colour
of total freedom. Together they create the symbol of YIN and YANG with the meaning “no dark without light and no light without dark”. Complemantary
creating unity. The gold circles (unity) and graphics are represented by this noble and valuable colour which gives a feeling of enlightenment.

A viagem começa. Dez mil milhas pontuadas pelos nomes das estações, a evolução da cidade de Lisboa, a expansão da metrópole. O urso branco, símbolo da
pureza e fundo para o mapa do Metro de Lisboa: as linhas de metro que terminam nas quatro patas do urso mostram a sua força, apoiando todo o peso de
uma cidade sobre os seus ombros. Em si, a imagem de um mapa evoca romance, esperança, lembranças de viagens passadas e promessa de futuras viagens.
Em particular este mapa, de um metro de cidade interior, representa o pulso do organismo vivo, o pendular diário de milhares de trabalhadores de e para o
trabalho, e de viagens a museus, cinemas, amigos e todo o lugar imaginável dentro da cidade.

Matthew White
Nasceu em Londres em 1956. Frequentou a
Bath Academy of Art & Bath College. Trabalhos
passados incluem: fotografia, arquitectura de
ferro forjado, madeiras e superfícies pintadas,
mobiliário e escultura. Exposições incluem:
Riverside Studios em Londres, Beaux Arts Gallery em Bath, Tony Hepworth Gallery em Bath,
Smith Museum em Stirling, Scottish Society of
Artists em Edimburgo, a National Portrait Gallery, em Edimburgo, Royal Academy of Scotland em Edimburgo, Crail Gallery em Fife, Pittenweem Arts Festival, Studio GT em Almancil.
Várias comissões realizadas.
He was born in London in 1956. He attended
Bath Academy of Art & Bath College.Past
works have included: photography, architectural wrought iron, wood and painted surfaces, furniture and sculpture. Exhibitions include: Riverside Studios in London, Beaux Arts
Gallery in Bath, Tony Hepworth Gallery in Bath,
Smith Museum in Stirling, Scottish Society of
Artists in Edinburgh, National Portrait Gallery
in Edinburgh, Royal Academy of Scotland in
Edinburgh, Crail Gallery in Fife, Pittenweem
Arts Festival, Studio GT in Almancil. Numerous
commissions have been undertaken.

The journey begins. Ten thousand miles punctuated by the names of the stations; the evolution of the city of Lisbon, the expansion of the metropolis. The
white bear, symbolic of purity and the background for the map of the Lisbon Metro: the metro lines terminating at the four feet of the bear display his
strength, supporting the whole weight of a city upon his shoulders. In itself, the image of a map conjures up romance, hope, memories of past journeys and
promise of future journeys. In particular this map, of an inner city metro, represents the pulse of the living organism, the daily commuting of thousands of
workers to and from work, and of journeys to museums, cinemas, friends and every imaginable place within the city.

O meu desejo de fazer parte do projecto “Dança dos Ursos” veio numa bonita e poderosa Primavera Algarvia. Nesta época do ano a natureza é colorida,
energética e inspiradora. O urso tornou-se parte da paisagem em torno de mim e inspirando-me para o panorama abstracto que agora o cobre. Quando comecei a pintura, tive a ideia de convidar crianças, os meus amigos Kemi e Kayode. Penso que os miúdos podem pintar sem pensar demasiado… e é a melhor
abstracção e a mais pura. Em troca da inspiração que ganhei com sua participação pude ensinar-lhes
técnicas de pintura básicas. Passámos um tempo maravilhoso e divertido pintando juntos. No final
pintei camada por camada com diferentes cores todos os dias. Fui inspirada pelo desabrochar das
flores e pelos tons de verde que mudam a cada momento. Espero que o meu urso se sinta mais feliz
e quente no Algarve, tal como eu.

Kasia Wrona
Eu nasci e cresci na Polónia. Foi uma infância
feliz, vivia num mundo ideal, enchendo frequentemente os meus cadernos da escola
com desenhos surrealistas. Sempre pintei e
desenhei, tendo desenvolvido finalmente a
minha técnica na academia de belas artes em
Cracóvia, Graphic in Katowice (Polónia). Depois fiz desenhos a caneta durante oito anos
os quais ainda revisito, contudo quis concretizar as minhas ambições artísticas e por isso
vim para Portugal há dez anos onde todas as
cores e luz pura se tornaram evidentes nas
minhas pinturas. Vivo completamente imersa
num ambiente natural, pinto e desenho aquilo
que é importante para mim.
I was born and grew up in Poland. It was a
happy childhood; I lived in a dream world,
often filling my note books at school with
surrealistic drawings. I’ve always painted and
drawn, though fully developed my technique
at the Academy of fine Arts in Krakow, Graphic
in Katowice (Poland). After I made pen drawings for eight years which I still go back to, yet
I wanted to fulfill my artistic ambitions so ten
years ago I moved to Portugal where all the
colours and pure light have become evident
in my paintings. I live completely immersed in
a natural environment, I paint and draw what
is important to me.

My wish to be part of the project “Dance of the Bears” came together with a powerful and beautiful Algarvian spring. In this time of the year nature is colorful,
energetic and inspiring. The bear formed part of the landscape around me and inspired me to the abstract landscape which covers him now. When I started
the painting, I had the idea to invite children, my friends Kemi and Kayode. I think, kids are able to paint without thinking too much… and it’s the purest
and the best abstraction. In exchange for the inspiration which I gained through their participation I could teach them basic, technical ways of painting. We
spent a wonderful and fun time painting together. At the end I painted coat by coat everyday with new colors. I was inspired by blooming flowers and tones
of green changing every moment. I hope my bear feels happier and warmer in the Algarve, like I do.
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Uma viagem

de 10.000 milhas
começa com o primeiro passo

A journey

of 10.000 miles
starts with the first step

