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Dance of
the Bears
KARL HEINZ STOCK

A EVOLUÇÃO
É O TEMA DA
EXPOSIÇÃO DE
URSOS A TER
LUGAR EM
JUNHO E JULHO

E
EVOLUTION IS THE THEME FOR CREATIVE

BEARS TO BE EXHIBITED IN JUNE AND JULY

A

sculptor in his own right, Germanborn Karl Heinz Stock is one step
closer to completing his unique artistic project ‘Dance of the Bears’.
The vision behind the project is the representation of ‘evolution’, a concept that Karl
considers to be the driving force for positive
changes for mankind. Based on a proverb by
the ancient philosopher Lao Tse, the working title ‘The journey of ten thousand miles
begins with the first step’ is an apt representation of man’s ability to develop and overcome all obstacles.
The near-lifesize polystyrene bears were
designed and sculpted by Karl and painted
by various artists of different nationalities.

There are currently 19 artists – and the
number is growing – who have painted and
designed their own interpretation of the
theme ‘evolution’ on each bear.
With 35 bears already produced, Karl
hopes to complete 50 of these works of art
for the exhibition. The wonderful pieces
include images of Native Americans,
bathers, gods and footprints made only of
mosaics.
The bears, chosen because of their
strength, endurance and kind heart, will be
exhibited exclusively at the Lagoa Jazz
Festival on 19 June and at Praia dos
Pescadores in Carvoeiro on 10 July.
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scultor em seu pleno direito, o alemão
Karl Heinz Stock está cada vez mais
perto da conclusão do seu distinto projecto artístico “Dance of the Bears” (Dança dos Ursos).
A ideia por detrás do projecto é a representação da “evolução”, um conceito que
Karl considera ser a força motora das mudanças positivas para a espécie humana. Baseado
num provérbio do antigo filósofo Lao Tse, a obra
“The journey of ten thousand miles begins with
the first step” (A viagem de dez mil milhas começa
com um só passo) é uma representação fiel da
capacidade do homem de desenvolver e ultrapassar obstáculos.
Os ursos em poliestireno, quase de tamanho
real, foram concebidos e esculpidos por Karl e
pintados por vários artistas de diferentes nacionalidades. Neste momento, são 19 os artistas – e o
número continua a crescer – que pintaram e
conceberam a sua própria interpretação do
tema “evolução” em cada urso.
Com 35 ursos já produzidos, Karl planeia
completar 50 destas obras de arte para exposição. As peças incluem imagens de índios americanos, banhistas, deuses e pegadas feitas a partir
de mosaicos.
Os ursos, escolhidos pela sua força, resistência
e bom coração, vão ser exibidos, exclusivamente,
no Lagoa Jazz Festival, a 19 de Junho, e na Praia
dos Pescadores, no Carvoeiro, a 10 de Julho.
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