


IIIº Simpósio Internacional  

de Escultores de Bento Gonçalves 
O evento reúne um grupo de 10 escultores de importância mundial 
durante 17 dias para realizarem 10 obras em pedra local, destinadas a 
enriquecer o patrimônio artístico de Bento Gonçalves no futuro Parque 
de Esculturas. O evento é aberto à visitação de artistas e de público em 
geral, que poderão acompanhar de perto as fases de criação das obras, 
conhecer as experiências artísticas dos escultores, interagir com eles em 
uma fértil troca de visões da arte e de vivências. 

 

Para a edição de 2014, o Diretor Artístico designado 
é o escultor costarriquenho Aquiles Jiménez. 
 

O Simpósio acontece de 24 de outubro a 9 de novembro de 2014  
ao ar livre na Fundaparque em Bento Gonçalves, com entrada franca.  



IIa  edição - 2013 



Os primeiros dias de trabalho 



João Bez Batti 

A produtora executiva do Simpósio Angela Martins, o escultor 
participante Julio Londoño, o diretor artístico do IIº Simpósio João Bez 
Batti e o escultore participante Aquiles Jiménez 



O valor social da difusão da arte 

Julio Londoño, escultor colombiano diretor do projeto Socrates de 
ensino de arte plástica para pessoas em vulnerabilidade social, leva 
impressa na camiseta a sua mensagem: 
“Eu sou parte da resposta” 



As obras terminadas 

Aquiles Jiménez, Costa Rica Renato Brunello, Brasil 



Chan-Kab Park, Coreia do Sul 

As obras terminadas 

Constantina Iconomopulos, Argentina 



As obras terminadas 

Djordje Cpajak, Sérvia 

Alceo Luiz Da Costa, Brasil 



Jean-Claude Lambert, França 

Eric Verhelst, Bélgica 

As obras terminadas 



As obras terminadas 

Julio Londoño, Colômbia 

Tanya Preminger, Israel 



O público 



A festa de encerramento 



A cerimônia de premiação 



O Parque de Esculturas de Bento Gonçalves 

O Parque de Esculturas está sendo criado no roteiro de 
turismo cultural “Caminhos de Pedra”, em Bento Gonçalves, 
do lado do “Parque da Ovelha”. O Parque exporá as obras 
produzidas durante as edições do Simpósio, além que 
promover encontros com artistas, seminários e oficinas em 
diversos segmentos das artes plásticas. 
O Parque disporá, para consultas, de uma biblioteca 
especializada em livros sobre arte. 
As obras serão distribuídas em uma extensa área rodeada 
de árvores araucárias. 
No caminho para visitação, os turistas além de 
contemplarem as esculturas serão surpreendidos por 
rebanhos de ovelhas que circulam livremente pelo Parque. 
 



Através de um documentário que está em fase de 
finalização, os visitantes em uma área interativa do 
parque , terão a oportunidade de conhecer um pouco 
sobre a história de cada escultor e o processo de 
produção das obras em exposição. Cada obra foi 
minuciosamente registrada desde a escolha do bloco 
de basalto até a sua conclusão. 

O documentário que tem como título “Domadores de 
Pedra” é outro projeto do ITM financiado através da 
Lei de Incentivo à Cultura do RS. O longa metragem 
abordará a importância da pedra na transformação da 
sociedade, desde a sua utilização como ferramenta de 
sobrevivência até se tornar obra de arte. 

 



Ia  edição - 2012 

Da intuição do Sr. Tarcísio Michelon em parceria com o Festival de Roldán na Argentina, nasce o projeto de 
dos simpósios gêmeos. Os dois eventos aconteceram um atrás do outro e com a participação dos mesmos 
artistas, que assim têm a oportunidade de criar um grupo humano e artístico unido. 



As obras terminadas 

“Energy” de Tobel 

 

Escultura de Emiliano Sacco 

Jean-Claude Lambert, “Migração” 

Escultura de Attila Rath Geber 

Thierry Ferreira, “Cubic” 

Hermann Gschaider, “You and me” 

Alessandro Canu, “Urban nature” 

Liu Yang, “Complex” 

Paulo Aguinsky, “Sapo 
chocolate” 

Cristóbal Delgado, “Venus” 



www.simposioescultoresbentogoncalves.com 

www.facebook.com/simposioescultoresbentogoncalves 

info@simposioescultoresbentogoncalves.com 

 

Rua Henry Hugo Dreher 197 

Bairro Planalto, 95700-000 

Bento Gonçalves, RS, Brasil 

 

Presidente: Tarcísio Michelon 

Diretora Executiva: Angela Martins 

Tel.: (+55)(54) 9112-5328 

e-mail: info@institutotarcisiomichelon.com 
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