
Canaletto – Regata no Canal Grande (aprox. 1732 ) - National Gallery



«Chiesa sempre sublinhou junto com
seu ilustre amigo Sisto Favre, a 
absoluta necessidade de retomada da 
«conexão com as artes e as
literaturas”. Pouco tempo antes de nos 
deixar, havia iniciado a sua última
empreitada nesta direção, desejando
realizar um prêmio internacional de 
arte legitimado pela máxima autoridade
cultural, a Bienal.» 

(Antonio Spallino)Domenico Chiesa

O PROJETO



Parágrafo 6
(…) o Panathlon International faria um serviço adicional
ao Olimpismo se também conseguisse realizar um
Prêmio Internacional para as Artes Figurativas. 
(…)
As garantias culturais deverão vir de uma Instituição de 
primeira grandeza na área. A esperança é de que o 
patrocínio de algum panathleta apoie. 

Excerto do Relatório do Conselho Central da 
Assembleia de Rapallo (4-5 de junho 1994):



O mecenas existia e acalentava o sonho, mas 
queria permanecer anônimo.

Ao tomar conhecimento do desejo do marido e em
homenagem a sua memória, a família Chiesa ofereceu um
generoso legado com a única condição, que o Panathlon 
International contribuisse para a dotação da nascente 
fundação com um montante adicional pelo menos igual à 
metade. Este é o patrimônio intangível. 
A Fundação pode utilizar para as suas atividades somente
os frutos do investimento do capital e aumentá-lo por 
meio de doações.



Algumas datas importantes:

02/05/1996 – Constituição da Fundação (*) 

01/07/1997 - O Conselho do Estado dá «parecer
favorável ao Conselho dos Ministros sob
algumas condições (**)

01/08/1997 - O Presidente Adorni cumpre as
condições estabelecidas

01/09/1998 – Nomeação do Conselho Fiscal



A BIENAL 2001  

panathlético, o Juri Internacional da 49a Bienal de 
Arte de Veneza concedeu, pela primeira vez, o  
prêmio da Fundação à instalação (30 painéis) 
«Run for your life» do suíço Urs Lühti que ocupa
totalmente o pavilhão da Suíça.

No 50° aniversário da funda-
ção do Panathlon Club 
Veneza e do movimento



Prêmio à obra Run for your life de 
Urs Lüthi “por sua zombaria de um
mundo excessivamente preocupado
com a forma física e pela autoironia 
com a qual enfrenta o envelheci-
mento, a mudança da identidade
há mais de trinta anos.” 



Os cinquenta anos do Panathlon Club 
Veneza e do Movimento Panathlético
A cerimônia de celebração acontece na Sala de 
Votação no Palácio Ducal em 12 de outubro de 
2001. O programa inclui a entrega dos Prêmios
Flambeaux d’Or e a primeira edição do Prêmio
Fundação Domenico Chiesa. Participaram o prof. 
Paolo Baratta, Presidente da Bienal, e Arald
Szeeman, Diretor do setor Artes Visuais.



Galeria





PRÊMIO FUNDAÇÃO CHIESA 
A UMA OBRA EXPOSTA NA 

BIENAL DE ARTE DE VENEZA









UMA TROCA DE RUMO
• A colaboração com a Bienal é muito cara e, 

portanto, não é compatível com as tendências
da arte contemporânea.

• Um prêmio concedido na Bienal de Arte não é
suficientemente incisivo na cultura desportiva.

• Nasce a ideia do Concurso Gráfico Internacio-
nal, inicialmente voltado por estudantes das
escolas artísticas de ensino médio.



O CONCURSO 
INTERNACIONAL 
DE ARTES GRÁFICAS

2003
Na primeira edição do 
Concurso vence Agustin
Acosta, um jovem de 
Montevidéu (Uruguai)



2004 – Impressão do 
primeiro catálogo
“Desenhamos o 
esporte”, que inclui as
melhores obras das
primeiras duas edições
do Concurso



AS OPORTUNIDADES OFERECIDAS PELO 
CONCURSO
Por meio da Fundação e do seu Concurso
Gráfico Internacional, o Panathlon International, 
oferece aos seus Clubes uma formidável
ferramenta para convidar os jovens a refletir
sobre a «maneira» de fazer esporte, sobre os
valores e os ideais que, podem ser aprendidos e 
compartilhados através do esporte.



Além disso, o Concurso Gráfico….

- Por um lado permite que as novas gerações
entrem em contato com o Panathlon 
International com a sua mensagem ética, 

- Por outro oferece aos clubes a oportunidade
de se inspirarem na visão dos jovens. 



De 2008 a 2012 a 
Fundação premiou todos
os anos, com a Copa
Barovièr, um filme, obra
prima do Festival Mundial
da Fédération
Internationale du Cinéma
et Télévision Sportifs
(FICTS)



2008 – 2013 O mesmo troféu foi concedido como
Prêmio Especial ao Concurso Fotográfico Internacional
de São Marinho, com tema «O Esporte»



2004 - 2017 
Os prêmios do Concurso
Gráfico são concedidos
todos os anos

2016 
Impressão do catálogo do 
20° ano da criação da 
Fundação



Nas 14 edições, documentadas na
publicação, foram coletadas aprox. 
3200 obras, algumas de boa 
qualidade, provenientes de 259 
escolas italianas e de 80 escolas de 
7 outros países e de 3 continentes
(Europa, América Latina e África).



Sfogliando il catalogo ….





2014-2017: Protocolo de colaboração com a 
Fundação Brownsea (Quênia) (***)

2015-2016: Contribuições para outras
pessoas/associações por projetos de 
solidariedade e apoio a iniciativas
promovidas pela Fundação (somando 3.000 
euros)

Outras atividades



Os Embaixadores
Em 2017 a Fundação convida os Clubes a 
indicar nomes de panathletas disponíveis para 
desempenhar a função de elo com a 
Fundação e para promover a divulgação da 
Fundação entre os clubes e a do Concurso
Internacional de Artes Gráficas nas escolas.



Algumas diretrizes para os «Embaixadores»
Desenvolver um trabalho de sensibilização sobre as
potencialidades e o valor do Concurso Gráfico
Internacional junto aos Presidentes dos Clubes; 

Intervir nas Assembleias de Área e/ou Distrito para 
divulgar o conhecimento da Fundação e promover a 
ação dos Clubes;

……



……
Estar disponíveis para a ir às escolas, a pedido dos
Clubes, para discutir os valores e promover o Concurso

Fornecer material de divulgação preparado pela 
Fundação

Informar a Secretaria da Fundação sobre as ações
desenvolvidas neste sentido pelos clubes de seu
território (apresentações, conferências, exposições, 
….)



20 - 31 de Março de 2019

A FUNDAÇÃO
EXIBE UMA EXPOSIÇÃO  ANTOLÓGICA 
DAS MELHORES OBRAS DE 17 EDIÇÕES 

DO CONCURSO INTERNACIONAL 
DE ARTES GRÁFICAS 

NO MUSEU OLÍMPICO DE LAUSANE



O MUSEU OLÍMPICO 
DE LAUSANNE







A SUSPENSÃO DO XVIII CONCURSO GRÁFICO 
(Deliberação n. 1/2019 de 19/10/2019)

Apesar de 182 obras recebidas não representarem o 
número mais baixo comparado com o de outras
edições, a constatação de que provêm de 14 escolas
italianas e de 1 única escola no Chile induz o CdA da 
Fundação a decidir suspender o concurso, procedendo a 
uma reflexão sobre novas propostas de envolvimento
das escolas e do mundo dos internautas.



A função dos «Embaixadores» não foi entendida ou não
foi comunicada de maneira convincente. À exceção de 
poucos casos, em que os embaixadores se esforçaram e 
de  fato se comunicaram com a Fundação, depois de 
dois anos estas figuras foram abandonadas.

Na reunião do CdA da Fundação, em outubro de 
2019, foi decidido solicitar que aos clubes
nomeassem um Conselheiro do próprio Conselho
Diretor com função de Porta-voz para a Fundação.



Em maio de 2021, no ano de seu 25°
aniversário, a Fundação estabelece uma

colaboração com a Fédération Internationale
Cinéma & Télévision Sportifs (FICTS) e lança a

VISUAL ART COMPETITION 
«SPORT AS PROMOTION OF HUMAN RIGHTS»

Para curtas-metragens (máx. 4 min.)



Os Clubes do P.I. são envolvidos na seleção dos 20 
curtas-metragens e um juri internacional, formado por 
três componentes da FICTS e três da Fundação, escolhe

os três vencedores do pódio.



No terceiro lugar do pódio sobe
SPORT IS MY RIGHT de Antonello Brustia (Itália), 

No segundo lugar o curta-metragem
DERRIBANDO BARRERAS A TRAVÉS DEL DEPORTE 

de Silvina Forrester (Argentina). 

No degrau mais alto sobe …
BLU de Paolo Geremei (Itália).

Os prêmios são: 3000 € - 2000€ - 1000€, e placas de 
homenagem.

*****
O «Prêmio do público» vai para o curta-metragem

SPORT IS THE RIGHT TO LIFE
de Ekaterina Kudrova (Russia) com 6405 visualizações



CERIMÔNIA DE 
PREMIAÇÃO
14/11/2021

Auditório do 
Palácio da  Região

Lombardia



GALLERY



PROJETOS 2022
Na reunião de 25 de novembro de 2021, o Conselho
Internacional deliberou repropor a Visual Art
Competition e a realização de um novo projeto de
PHOTO CONTEST, em colaboração com a Fundação
Palazzo Magnani e a Fundação Esporte de Reggio
Emilia (Itália) no âmbito do Festival de FOTOGRAFIA
EUROPEIA 2022 com o tema «Um verão invencível».



O Domenico Chiesa Award

Com o objetivo de criar uma homenagem em
reconhecimento a méritos especiais na obra de
divulgação dos ideais panathléticos e pelo
apoio dado ao Panathlon International e à
Fundação, em 2002, foi criado o prêmio
composto por um pin de ouro, um pergaminho
e a inscrição no Livro de Ouro. (continua)



Um objetivo não secundário é alimentar as
receitas da Fundação.
O prêmio è concedido pelo Presidente do
Panathlon International mediante solicitação de
clubes (ou Áreas/Distritos) e pode ser atribuído
também a pessoas não afiliadas ao Panathlon.
O pedido deve ser acompanhado do
pagamento de uma cota de € 600,00.



LIVRO DE OURO
Veja
https://www.panathlon-
international.org/images/home/newsfondazion
echiesa/palamares_award_19_11_2021.pdf

https://www.panathlon-international.org/images/home/newsfondazionechiesa/palamares_award_19_11_2021.pdf


A Fundação utiliza dois instrumentos na rede:

https://www.panathlon-
international.org/index.php/it-it/ andando nella 
sezione <Fondazione>

e a página facebook:
https://www.facebook.com/fondazionechiesa/

A COMUNICAÇÃO

https://www.facebook.com/fondazionechiesa/


CdA da Fundação 2020-2024

Presidente: Pierre Zappelli
Conselheiros: Enrico Prandi - Vicepresidente

Maurizio Monego
(representante da família Chiesa) - Secretário

Oronzo Amato – Tesoureiro
Giuseppe Zambon 

(representante do Panathlon Club Venezia)  ……



Conselho Fiscal 
Maurizio Nardon
Roberta Caliari
Paolo Minchillo

_____________

Contatos:
info@panathlon.net

maurizio.monego.como@gmail.com

Apresentação atualizada em 1° de dezembro de 2021

mailto:info@panathlon.net
mailto:maurizio.monego.como@gmail.com
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