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Laka

José Javier Lacalle Vásquez – conhecido por Laka – 
nasceu em 1952 numa pequena povoação do País Basco 
(Amorebieta-Etxano, Biscaia) – e desenvolve uma intensa 
actividade artística, em particular nos anos 70, período 
em que expõe regularmente em Espanha, recebendo 
numerosos prémios e elogios por parte da crítica. As suas 
composições, marcadamente lúdicas e caracterizadas 
por um vivo cromatismo, evocam paisagens surrealistas 
povoadas por !guras primitivas e estilizadas.

Com a exposição “O Viajante” Laka leva-nos até um 
mundo imaginário, representado com grande mestria 
nos contrastes cromáticos e nas !guras estilizadas e 
bidimensionais que, na sua simplicidade e linearidade, 
desvelam o seu inegável talento. A componente lúdica 
está muito presente: a sua linguagem, sempre entre adulto 
e infantil, guia-nos por uma viagem na qual os limites da 
realidade confundem-se com os da imaginação.

Laka

Nato nel 1952 in un piccolo comune dei Paesi Baschi 
(Amorebieta-Etxano, Vizkaia), José Javier Lacalle Vásquez - 
detto Laka - svolge un’intensa attività artistica, soprattutto 
negli anni ‘70, periodo in cui espone regolarmente in 
Spagna, ricevendo numerosi premi e giudizi positivi 
dalla critica. Le sue composizioni, marcatamente ludiche 
e caratterizzate da un vivo cromatismo, evocano scenari 
surrealisti popolati da !gure primitive e stilizzate. 

Con l’esposizione “Il Viaggiatore” Laka ci porta in un 
mondo immaginario, rappresentato con grande maestria 
nelle opposizioni cromatiche e nelle !gure stilizzate 
e bidimensionali che, nella loro semplicità e linearità, 
rivelano il suo innegabile talento. Forte è la componente 
ludica: il suo linguaggio, sempre in bilico tra adulto e 
infantile, ci guida attraverso un viaggio in cui i con!ni della 
realtà si confondono con quelli della fantasia.

Ass.  Cult.

Sete  Sóis  Sete  Luas

Comune  di
PONTEDERA

Município  de
PONTE  DE  SOR

AMOREBIETA - ETXANOKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA - ETXANO

Mairie  de
FRONTIGNAN









Éditions du Festival Sete Sóis Sete Luas

CATÁLOGO N. 58

1) El puerto de las Maravillas – Los navios antiguos de Pisa, 2001. T. Stefano Bruni e Mario Iozzo. Ed. PT, ES
2) Maya Kokocinsky, Translusion II, 2002. T. Pinto Teixeira. Introduction de Oliviero Toscani. Ed. PT, ES.
3) Oliviero Toscani, Hardware+Software=Burros, 2002. Ed. IT, PT.
4) As personagens de José Saramago nas artes, 2002. Introduction de José Saramago. Ed. PT.
5) Stefano Tonelli, Nelle pagine del tempo è dolce naufragare (2002). Ed. IT, PT.
6) Luca Alinari, Côr que pensa, 2003. Ed. PT, ES.
7) Riccardo Benvenuti, Fado, Rostos e Paisagens, 2003. Ed. IT, PT.
8) Antonio Possenti, Homo Ludens, 2003. T. John Russel Taylor et Massimo Bertozzi. Introduction de José Saramago. Ed. IT, PT.
9) Metropolismo – Communication painting, 2004. T. Achille Bonito Oliva. Ed. IT, PT. 
10) Massimo Bertolini, Através de portas intrasponíves, 2004. T. R. Bossaglia, R. Ferrucci. Ed. IT, PT.
11) Juan Mar, Viaje a ninguna parte, 2004. Introduction de José Saramago. Ed. IT, PT.
12) Paolo Grimaldi, De-cuor-azioni, 2005. T. de Luciana Buseghin. Ed. IT, PT. 
13) Roberto Barni, Passos e Paisagens, 2005. T. Luís Serpa. Ed. IT, PT.
14) Simposio SSSL: Bonilla, Chafer, Ghirelli, J.Grau, P.Grau, Grigò, Morais, Pulidori, Riotto, Ru!no, Steardo, Tonelli, 2005. Ed.: ES, IT, PT.
15) Fabrizio Pizzanelli, Mediterrânes Quotidianas Paisagens, 2006. Ed. IT, PT.
16) La Vespa: un mito verso il futuro, 2006. T. Tommaso Fanfani. Ed. ES, VAL.
17) Gianni Amelio, O cinema de Gianni Amelio: a atenção e a paixão, 2006. T. Lorenzo Cuccu. Ed. PT.
18) Dario Fo e Franca Rame, Muñecos con rabia y sentimento – La vida y el arte de Dario Fo y Franca Rame (2007). Ed. ES.
19) Giuliano Ghelli, La fantasia rivelata, 2008. T. Riccardo Ferrucci. Ed. ES, PT.
20) Giampaolo Talani, Ritorno a Finisterre, 2009. T. Vittorio Sgarbi et Riccardo Ferrucci. Ed. ES, PT.
21) Cacau Brasil, SÓS, 2009. Ed. PT.
22) César Molina, La Spirale dei Sensi, Cicli e Ricicli, 2010. Ed. IT, PT.
23) Dario Fo e Franca Rame, Pupazzi con rabbia e sentimento. La vita e l’arte di Dario Fo e Franca Rame, 2010. Ed. IT.
24) Francesco Nesi, Amami ancora!, 2010. T. Riccardo Ferrucci. Ed. PT, ES.
25) Giorgio Dal Canto, Pinocchi, 2010. T. Riccardo Ferrucci e Ilario Luperini. Ed. PT. 
26) Roberto Barni, Passos e Paisagens, 2010. T. Giovanni Biagioni e Luís Serpa. Ed. PT.
27) Zezito - As Pequenas Memórias. Homenagem a José Saramago, 2010. T. Riccardo Ferrucci. Ed. PT.
28) Tchalê Figueira, Universo da Ilha, 2010. T. João Laurentino Neves et Roger P. Turine. Ed. IT, PT.
29) Luis Morera, Arte Naturaleza, 2010. T. Silvia Orozco. Ed. IT, PT.
30) Paolo Grigò, Il Volo... Viaggiatore, 2010. T. Pina Melai. Ed. IT, PT.
31) Salvatore Ligios, Mitologia Contemporanea, 2011. T. Sonia Borsato. Ed. IT, PT.
32) Raymond Attanasio, Silence des Yeux, 2011. T. Jean-Paul Gavard-Perret. Ed. IT, PT.
33) Simon Benetton, Ferro e Vetro - oltre l’orizzonte, 2011. T. Giorgio Bonomi. Ed. IT, PT.
34) Noé Sendas, Parallel, 2011. T. Paulo Cunha e Silva & Noé Sendas. Ed. IT, PT, ENG.
35) Abdelkrim Ouazzani, Le Cercle de la Vie, 2011. T. Gilbert Lascault. Ed. IT, PT.
36) Eugenio Riotto, Chant d’Automne, 2011. T. Maurizio Vanni. Ed. IT, PT.
37) Bento Oliveira, Do Reinado da Lua, 2011. T. Tchalê Figueira e João Branco. Ed. IT, PT.
38) Vando Figueiredo, AAAldeota, 2011. T. Ritelza Cabral, Carlos Macedo e Dimas Macedo. Ed. IT, PT.
39) Diego Segura, Pulsos, 2011. T. Abdelhadi Guenoun e José Manuel Hita Ruiz. Ed. IT, PT.
40) Ciro Palumbo, Al di là della realtà del nostro tempo, 2011. T. A. D’Atanasio e R. Ferrucci. Ed. PT, FR.
41) Yael Balaban / Ashraf Fawakhry, Signature, 2011. T. Yeala Hazut. Ed. PT, IT, FR.
42) Juan Mar, “Caín”, duelo en el paraíso, 2012. T. José Saramago e Paco Cano. Ed. PT, IT
43) Carlos Macêdo / Dornelles / Zediolavo, Caleidoscópio, 2012. T. Paulo Klein e C. Macêdo. Ed. PT, IT.
44) Mohamed Bouzoubaâ, “L’Homme” dans tous ses états, 2012. T. Rachid Amahjou e A. M’Rabet. Ed. PT, IT, FR.
45) Moss, Retour aux Origines, 2012. T. Christine Calligaro e Christophe Corp. Ed. PT, IT.
46) José Maria Barreto, Triunfo da Independência Nacional, 2012. T. Daniel Spínola. Ed. PT, IT.
47) Giuliano Ghelli, La festa della pittura, 2012. T. Riccardo Ferrucci. Ed. PT, FR.
48) Francesco Cubeddu e Marco Pili, Terre di Vernaccia, 2012. T. Tonino Cau. Ed. PT, FR.
49) Rui Macedo, De Pictura, 2012. T. Maria João Gamito. Ed. IT, FR. 
50) Angiolo Volpe, Passaggi pedonali per l’ in!nito, 2012. T. Riccardo Ferrucci. Ed. PT, IT.
51) Djosa, Criôlo, 2012. T. Jesus Pães Loureiro e Sebastião Ramalho. Ed. PT, IT, FR.
52) Marjorie Sonnenschein, Trajetória, 2013. T. Marcelo Savignano. Ed. PT, IT.
53) Ilias Selfati, Arrest, 2013. T. Marie Deparis-Ya!l. Ed. PT, IT, FR.
54) Pierre Duba, Un portrait de moitié Claire, 2013. T. Daniel Jeanneteau. Ed. PT, IT.  
55) Weaver, WEAVER DISCOS pop descarado, 2013. T. Ritelza Cabral. Ed. PT, IT.  
56) Giuliana Collu & Roberto Ziranu, Terra è Ferru, 2013. T. Tonino Cau. Ed. PT, FR. 
57) 7sóis.CriArt, Os Laboratórios de Criatividade do Centrum Sete Sóis Sete Luas (2010-2012), 2013. Ed. PT, IT, FR.
58) Laka, El Viajero, 2013. T. Marilena Lombardi, Roberto Brunetti. Ed. PT, IT.
59) Ugo Nespolo, Il Mondo a Colori, 2013. T. Riccardo Ferrucci. Ed. PT, FR.
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“EL VIAJERO”
Laka (Basque Country)



Recebemos Laka em Ponte de Sor, na rede do Festival Sete Sóis Sete 
Luas com enorme carinho, sabendo que o enriquecimento das nossas 
comunidades neste projecto ímpar a nível europeu será profundamente 
importante e motivador.

Ponte de Sor sente-se feliz em receber no Centrum Sete Sóis Sete Luas 
/ Centro de Artes e Cultura tão importante manifestação, fazendo votos 
que tal seja do agrado de todos, pois esta multiplicidade cultural permite 
augurar um futuro cada vez mais promissor.

Dr. Hugo Luís Pereira Hilário
Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor
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I Centrum Sete Sóis Sete Luas:

- sono porti di terra: spazi stabili senza frontiere. Del porto hanno l’essere 
luoghi di passaggio, d’incontro e di dialogo interculturale in cui riecheggiano le 
onde delle culture mediterranee e del mondo lusofono. Del porto hanno l’essere 
aperti, senza frontiere. Ma sono di terra. Sono ancorati alle radici del territorio che 
li ha visti nascere e li ospita. Sono spazi di aggregazione, confronto e scoperta per 
la popolazione locale. 
- sono o!cine artistiche in cui importanti personaggi del mondo mediterraneo e 
lusofono trovano ispirazione, sostano, creano, dialogano, condividono e ripartono.
- sono luoghi di sinergia tra arte, musica, turismo culturale e promozione del 
territorio.
- sono nati da progetti architettonici di recupero di edi!ci in disuso.

Produzioni, esposizioni e residenze artistiche, laboratori di creatività, incontri 
multiculturali, dibattiti, video-conferenze, presentazioni, concerti e aperitivi: 
queste sono le principali attività che animano le “case” del Festival Sete Sóis 
Sete Luas. L’ampia programmazione artistica, di responsabilità dell’associazione 
Sete Sóis Sete Luas, prevede 7-10 progetti di dimensione internazionale annui 
in ogni Centrum SSSL, che vengono promossi in maniera coordinata nei porti 
internazionali SSSL (con la stessa immagine, lo stesso piano di comunicazione e lo 
stesso giorno d’inaugurazione) ed i cui protagonisti sono molteplici: i prestigiosi 
artisti, a"ermati e quotati nel proprio paese d’origine ma non ancora a livello 
internazionale; i giovani talenti; gli studenti che partecipano ai laboratori ed ai 
programmi di scambio tra le città delle Rete SSSL.
Annualmente 7.500 visitatori e più di 35 prestigiosi artisti del Mediterraneo 
passano per le case del Festival SSSL.

CENTRUM SETE SÓIS SETE LUAS
Centro per le Arti del Mediterraneo e del mondo lusofono



Elementi comuni sono:

- il nome: Centrum Sete Sóis Sete Luas;
- l’immagine simbolo del Centrum SSSL: un’onda mosaico si snoda sinuosa sulla 
parete esterna con i nomi delle città che fanno parte della Rete dei Centrum SSSL;
- la possibilità di collegare in diretta, attraverso internet, i diversi Centrum SSSL 
nei vari paesi;
- uno spazio dedicato alla collezione permanente, depositario della memoria 
delle attività locali ed internazionali del Festival SSSL;
- una sala dedicata alle mostre temporanee;
- un laboratorio di creazione dove gli artisti potranno realizzare le loro opere 
durante le residenze;
- un art-library e un bookshop dove vengono presentate al pubblico tutte le 
produzioni culturali, artistiche, editoriali, gastronomiche del Festival Sete Sóis 
Sete Luas: cd’s, dvd, libri, cataloghi e i prodotti enogastronomici e artigianali più 
rappresentativi dei Paesi della Rete SSSL;
- una sala conferenze per incontri, presentazioni, dibattiti, concerti, inaugurazioni…
- foresterie per i giovani stagisti della Rete SSSL e per gli artisti;
- un giardino mediterraneo e/o atlantico;

Sono al momento attivi i Centrum SSSL di Pontedera (Italia), Ponte de Sor 
(Portogallo)  e Frontignan (Francia). Il progetto prevede la creazione di altrettanti 
Centri in Brasile (ad Aquiraz, nello stato del Ceará), a Capo Verde (a Ribeira Grande, 
nell’isola di Santo Antão), in Marocco (a Tangeri) e in Spagna (a Tavernes de la 
Valldigna).

Marco Abbondanza
Direttore del Festival Sete Sóis Sete Luas
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«Oggi, mentre passeggiavamo in riva al lago, lungo quello strano Cammino di 
Santiago, l’uomo che era con me - un pittore, una vita diversa dalla mia- ha lanciato 
un sassolino nell’acqua. Nel punto dov’è caduto, sono comparsi dei piccoli cerchi che 
si sono ampliati, espansi, !no a raggiungere una papera che passava di là per caso 
e non aveva niente a che fare con quel sasso. Invece di essere spaventata dall’onda 
inattesa, ha deciso di giocarci.

Qualche ora prima di questa scena, ero entrata in un bar e avevo udito una voce – 
ed era stato come se Dio avesse lanciato un sassolino là dentro. Le onde di energia 
hanno raggiunto me e un uomo che si trovava in un angolo, intento a dipingere un 
quadro. Lui ha sentito la vibrazione, e anch’io. E ora?» 

(Paulo Coelho, “Undici minuti”, Dal diario di Maria)

E ora? Questo breve viaggio che ha determinato vari incontri, diverse esperienze 
concatenate tra di loro, portatrici di sorpresa per lei, per l’uomo, persino per la 
papera inconsapevole, lascia un segno, una traccia nella formazione di chi vi è 
coinvolto, anche nel lettore, ne muta repentinamente la direzione.
Anche il VIAGGIATORE di Laka non ha una meta precisa e de!nitiva, non è il 
turista con una mappa ben precisa da seguire, è un girovago “permanente”. 
Osservando le sue impressioni digitali su tela, lo sguardo, errante, transita da una 
zona all’altra, sosta per un certo periodo su !gure ricorrenti: animali naturali e 
fantastici; mezzi di trasporto (cavalli, auto, alianti); elementi direzionali (frecce, 
mani che indicano traiettorie) e temporali (cadenze ritmiche); tracciati che 
congiungono luoghi, a volte più de!niti, a volte incerti !no a raggiungere gatti o 
topi o persone che non avevano niente a che fare con quel viaggiatore che è sempre 
presente in ogni opera, come una silhouette vista di pro!lo, una sorta di ombra 
cinese senza caratteri descritti minuziosamente ma sempre riconoscibile.
Il viaggiatore di Laka, col suo cappello a cilindro, la maschera dell’incognita, è 
uno e tanti. Si mischia alla tessitura delle composizioni, si confronta con immagini 
vaganti che evocano un domicilio negato: trappole per topi rotte, staccionate 
interrotte, prospettive senza punti di arrivo, ragnatele “meccaniche” inviolate, 
senza accesso; e ogni volta è spinto a ripartire coinvolgendo nel #usso del suo 
andare tutto ciò che incontra, che intercede con il suo cammino.



E ora? E ora l’incontro. Le immagini esposte non parlano di un paese preciso, 
non sembrano individuare un contesto geogra!co de!nito, la topogra!a di una 
città riconoscibile.
Gli ambienti descritti, pur in una dimensione tra l’onirico e il fantastico, propongono 
luoghi “generici” destinati all’incontro. Le !gure femminili sono incontri transitori 
ma che, in alcuni casi, propongono storie d’amore in cui il sentimento si esprime 
per mezzo del simbolo più esplicativo: il cuore che si propaga nello spazio del 
quadro. I locali rappresentati sono occupati spesso da suonatori e arredati da tavoli 
con calici per brindisi, da scale, da scacchiere che evocano pavimenti mattonellati, 
ma anche da ingranaggi dentati, insetti, oggetti simbolici come i cappelli che, 
#uttuando nell’aria sembrano porgere un saluto a colui che si incontra.

Diverso è lo sviluppo in itinere rintracciabile nel video presentato dall’artista 
che riunisce piccole opere gra!che più legate all’ambiente che ospita le sue 
esposizioni: a Pontedera il viaggiatore di Laka inforca la vespa, simbolo della città. 
Nel video i viaggiatori- contestualizzati si incontrano e incontrano ambienti più 
de!niti, a Pontedera il Museo Piaggio dove l’immagine è stata disposta su una 
vespa vera e propria. Le immagini contestualizzate girano da un paese all’altro e 
mettono in contatto persone, alcune scelte dall’artista stesso.
Lo stile delle sue opere, elaborate al computer, propone una dimensione ludica: 
colori sgargianti, campiture piane, senza chiaroscuri; forme geometrizzate 
sempli!cate, quasi fumettistiche; composizioni dinamiche, ondulate, ritmiche, 
che generano sinestesie uditive evocando il rumore dei locali e delle città.

E ora? E ora la città. Il tema della città si esprime nei tracciati topogra!ci del ciclo 
dei piccoli acquarelli di forma quadrata, che riportano composizioni planimetriche 
che ricordano città viste dall’alto. Su queste composizioni si staglia o si confonde, 
ancora una volta, la !gura del viaggiatore, ritagliata su carta col suo alto cappello 
e disposta a rilievo o, altre volte, fagocitata dal tracciato urbano. In alcune 
immagini la mano del viaggiatore diviene una freccia indicativa di una direzione 
e il viaggiatore-viandante si fa viaggiatore-via, strada, piazza; si fa lui stesso città, 
spazio attraversato.

E ora? Ancora la città? Nei rosoni che rimandano, in primo luogo, ai rosoni delle 
cattedrali gotiche, per la forma circolare a raggiera, ci sembra di poter riscontrare, 
di nuovo, la forma di un tracciato urbano costituito da un intreccio di linee che 
si sviluppano dal centro verso l’esterno. Come nelle città ideali a pianta centrale, 
tipiche del Rinascimento, questi rosoni di carta dipinta e irrigidita dalla colla, sono 
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Marilena Lombardi

formati da linee e punti che collegano luoghi, costituendo percorsi.
Ma sono anche evocativi di quei giochi che si facevano da bambini: ritagli nella 
carta con forbici stondate.
Questa espressività polivalente, stimola la partecipazione dello spettatore, ne 
richiede la cooperazione mettendo in atto la sua esperienza personale: è come 
se l’artista-viaggiatore chiedesse allo spettatore di fare un tratto di strada insieme.

E ora? E ora camminiamo insieme! Seguiamo un percorso comune. Le sculture 
esposte, sono state distribuite lungo un itinerario segnato da piccoli frammenti 
di carta dipinta, incollata e in rilievo: impronte che ci guidano nella nostra 
lettura. Le tappe del nostro spostamento percettivo sono occupate da sculture 
più grandi, ancora di dimensioni ridotte, costruite con la stessa tecnica ma dalle 
forme estremamente articolate e complesse. Alcune evocano aspetti animali, 
altre luoghi, ambienti: all’interno si intuiscono scalinate, deambulatori, vestiboli, 
come architetture in miniatura, come piccoli modelli di labirinti che ci spingono a 
mettere in gioco la nostra immaginazione.

E ora? E ora il nostro cammino si ferma nell’attesa di un nuovo incontro, di un 
nuovo viaggio.



































Il viaggiatore-vespino



Action of Maria Rolli in the Piaggio Museum, Pontedera



Action of Sabin Extebarria in the Scuola Normale Superiore Library, Pisa



Roberto Brunetti in the Centrum Sete Sóis Sete Luas, Pontedera



Os Centrum Sete Sóis Sete Luas:

- são portos em terra: espaços estáveis sem fronteiras. Tal como portos são 
locais de passagem, de encontro e de diálogo intercultural, onde ecoam as ondas 
da cultura mediterrânica e do mundo lusófono. Tal como portos são abertos, sem 
fronteiras. Mas estão em terra. Estão ancorados às raízes do território que os viu 
nascer e os acolheu. São espaços de socialização, confronto e descoberta para a 
população local. 
- são o"cinas artísticas onde importantes personagens do mundo mediterrânico 
e lusófono chegam, encontram inspiração, criam, dialogam, partilham e partem 
rumo a novos portos.
- são locais de sinergia entre arte, música, turismo cultural e promoção do 
território.
- são projectos arquitectónicos de recuperação de edifícios antigos, abandonados.

Produção, exposição e residências artísticas, laboratórios de criatividade, 
encontros multiculturais, debates, video-conferências, apresentações, concertos 
e aperitivos: estas são as principais actividades que animam as “casas” do Festival 
Sete Sóis Sete Luas. A ampla programação artística, da responsabilidade da 
associação Sete Sóis Sete Luas, prevê anualmente 7 a 10 projectos de dimensão 
internacional em cada Centrum SSSL, promovidos de forma coordenada nos portos 
internacionais SSSL (com a mesma imagem, o mesmo plano de comunicação e o 
mesmo dia de inauguração) e cujos protagonistas são diversos: os prestigiosos 
artistas, reconhecidos no seu país de origem, mas não ainda a nível internacional; 
os jovens talentos; os estudantes que participam nos laboratórios e nos programas 
de intercâmbio entre as cidades da Rede SSSL.

Anualmente 7.500 visitantes e mais de 35 prestigiosos artistas do Mediterrâneo 
passam pelas casas do Festival SSSL.

CENTRUM SETE SÓIS SETE LUAS
Centros para as Artes do Mediterrâneo e do mundo lusófono
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Elementos em comum são:

- o nome: Centrum Sete Sóis Sete Luas;
- a imagem do Centrum SSSL: o mosaico de uma onda que se estende sinuosa 
pela parede externa com os nomes das cidades que fazem parte da Rede dos 
Centrum SSSL;
- a possibilidade de fazer ligações em directo, através da internet, com os diversos 
Centrum SSSL nos vários países;
- um espaço dedicado à colecção permanente, com a memória da actividade local 
e internacional do Festival SSSL;
- uma sala dedicada às exposições temporárias;
- um laboratório de criação onde os artistas podem realizar as suas obras durante 
as residências;
- uma art-library e um bookshop onde são apresentados ao público todas as 
produções culturais, artísticas, editoriais, gastronómicas do Festival Sete Sóis Sete 
Luas: cd’s, dvd’s, livros, catálogos e os produtos enogastronómicos e artesanais 
mais representativos dos Países da Rede SSSL;
- uma sala de conferências para encontros, apresentações, debates, concertos, 
inaugurações…
- quartos para os jovens estagiários da Rete SSSL e para os artistas;
- um jardim mediterrânico e/o atlântico;

Estão neste momento activos os Centrum SSSL de Pontedera (Itália), Ponte de 
Sor (Portugal) e Frontignan (França). O projecto prevê ainda a criação de outros 
Centrum SSSL no Brasil (em Aquiraz, no estado do Ceará), em Cabo Verde (na 
Ribeira Grande, ilha de Santo Antão), em Marrocos (Tanger), na Espanha (em 
Tavernes de la Valldigna, na região de Valencia).

Marco Abbondanza
Director do Festival Sete Sóis Sete Luas



«Hoje, enquanto passeávamos à beira do lago, ao longo daquele estranho Caminho 
de Santiago, o homem que estava comigo – um pintor, uma vida diferente da minha – 
lançou uma pedrita à água. No ponto onde caiu, formaram-se pequenos círculos que 
se foram alargando,  ampliando, até alcançarem uma pata que, por acaso, passava 
por ali e que não tinha qualquer relação com aquela pedra. Em vez de !car assustada 
com a onda inesperada, decidiu brincar com ela.

Algumas horas antes desta cena, tinha entrado num bar e ouvi uma voz – era como 
se Deus tivesse atirado uma pedrita lá dentro. As ondas de energia chegaram a mim 
e a um homem que se encontrava num canto, a tentar pintar um quadro. Ele sentiu a 
vibração, e eu também. E agora? »
 

(Paulo Coelho, “Onze minutos”, Do diário de Maria)

E agora? Esta breve viagem – que foi essencial para vários encontros, para 
diferentes experiências correlacionadas, portadoras de surpresa tanto para ela, 
como para o homem, e mesmo para a pata inconsciente – deixa uma marca, um 
traço na formação dos sujeitos envolvidos, até mesmo no leitor, e origina uma 
mudança repentina de direção. Também o VIAJANTE de Laka não tem um destino 
concreto e de!nitivo, não é o turista com um mapa bem de!nido para seguir à 
risca, é um nómada “permanente”.  Observando as suas impressões digitais sobre 
tela, o olhar, errante, passa de uma área para outra, parando por momentos em 
!guras recorrentes: animais naturais e fantásticos; meios de transporte (cavalos, 
carros, planadores); elementos direcionais (setas, mãos que indicam trajetórias) 
e temporais (cadências rítmicas); traçados que ligam lugares, umas vezes mais 
de!nitivos, outras incertos, que chegam a ligar gatos ou ratos ou pessoas que não 
tinham nada que ver com aquele viajante que está sempre presente em cada uma 
das obras, como uma silhueta vista de per!l, uma espécie de sombra chinesa sem 
qualquer característica descrita em minúcia, mas sempre reconhecível. O viajante 
de Laka, com a sua cartola, a máscara da incógnita, é um e vários. Mistura-se com 
a textura das composições, assemelha-se a imagens errantes que evocam uma 
morada negada: ratoeiras quebradas, paliçadas interrompidas, perspetivas sem 
ponto de fuga, teias de aranha “mecânicas” invioladas, sema cesso; e de cada vez 
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é impelido a recomeçar arrastando no #uxo do seu andar tudo o que encontra, o 
que interfere no seu caminho.

E agora? E agora o encontro. As imagens expostas não falam de um país em 
concreto, não parecem especi!car um contexto geográ!co especí!co, a topogra!a 
de uma cidade reconhecível. Os ambientes descritos, ainda que numa dimensão 
entre o onírico e a fantasia, sugerem lugares “genéricos” destinados ao encontro. As 
!guras femininas são encontros ocasionais que, nalguns casos, sugerem histórias 
de amor onde o sentimento se exprime através do símbolo mais explicativo: 
o coração que se estende pelo espaço do quadro. Os locais representados são 
muitas vezes ocupados por músicos e mobilados com mesas que têm taças para 
brindar, decorados com escadas, tabuleiros de xadrez que evocam pavimentos 
de mosaicos, e também com rodas dentadas, insetos, objetos simbólicos como 
chapéus que, #utuando no ar, parecem sugerir saudações a quem se encontra.

É diferente a abordagem in itinere que se observa no vídeo montado pelo artista 
que reúne pequenas obras grá!cas mais relacionadas com o local que recebe as 
suas exposições: em Pontedera o viajante de Laka monta a vespa, símbolo da 
cidade.   No vídeo os viajantes, já contextualizados, encontram-se e encontram 
locais mais concretos – em Pontedera o Museu Piaggio, onde a imagem foi 
realmente instalada numa vespa. As imagens contextualizadas, por seu turno, 
vão de país em país e põem pessoas em contacto umas com as outras, algumas 
escolhidas pelo próprio artista. O estilo das suas obras, feitas a computador, 
sugere uma dimensão lúdica: cores brilhantes, fundos lisos, sem luz e sombra; 
formas geometrizadas simpli!cadas, quase ao estilo de banda desenhada; 
composições dinâmicas, ondulantes, rítmicas, que dão origem a uma sinestesia 
auditiva evocando o ruído dos lugares e das cidades.

E agora? E agora a cidade. O tema da cidade aparece nos traçados topográ!cos 
das pequenas aguarelas de formato quadrangular, mostrando composições 
planimétricas que fazem pensar na vista da cidade a partir do céu. Nestas 
composições, uma vez mais, salienta-se ou dissimula-se a !gura do viajante, 
recortada em papel com o seu chapéu alto e colocada em destaque ou, então, 
engolida pelo traçado urbano. Nalgumas imagens a mão do viajante torna-se 
numa seta indicadora de uma direção e o  viajante-caminhante transforma-se 
num viajante-caminho, rua, praça; torna-se ele próprio cidade, espaço percorrido. 

E agora? Ainda a cidade? Nas rosáceas, que remetem desde logo às rosáceas das 



Marilena Lombardi

catedrais góticas, pela sua forma circular e radial, parece que podemos comparar 
novamente com a forma de um traçado urbano constituído pela intersecção de 
linhas, que se desenvolvem a partir do centro para fora. Como nas cidades ideais 
de planta central, típicas do Renascimento, estas rosáceas de papel pintado e 
endurecido pela cola, são formadas por linhas e pontos que interligam lugares 
de forma a criar percursos. Mas são também evocativas daquelas brincadeiras 
que se faziam em criança: recortes no papel com tesouras arredondadas. Esta 
expressividade polivalente desa!a a participação do espetador, exige o seu 
envolvimento colocando em ação a sua experiência pessoal: é como se o artista-
viajante pedisse ao espetador que !zessem juntos uma parte do caminho.

E agora? E agora caminhemos juntos! Sigamos um caminho comum. As 
esculturas em exposição foram distribuídas ao longo de um percurso assinalado 
por pequenos pedaços de papel pintado, colado e em relevo: marcas que nos 
guiam na nossa leitura. As paragens do nosso deslocamento percetivo são 
ocupadas por esculturas maiores, mas mesmo assim de dimensões reduzidas, 
construídas com a mesma técnica mas a partir de formas extremamente 
articuladas e complexas. Algumas revelam características animais, outras lugares, 
sítios: no interior adivinhamos escadarias, corredores, vestíbulos, como se fossem 
arquiteturas em miniatura, pequenas maquetes de labirintos que nos estimulam 
a ativar a nossa imaginação.

E agora? E agora o nosso caminho termina na espera de um novo encontro, de 
uma nova viagem.



PREMIOS Y EXPOSICIONES 
 
1952  Nace en "MONJETAS" AMOREBIETA-ETXANO. 
1967  Primer premio de pintura al aire libre, organizado por la Caja de Ahorros Vizcaina. 
1973  Premiado en el concurso de carteles de seguridad e higiene en el Trabajo ( Bilbao ). 
1979  Primer premio en el concurso de carteles para las Fiestas de Bilbao.     
  Exposición colectiva en Bilbao, para el Museo de Arte Moderno de Nicaragua. 
  Realización del Logotipo del campeonato Mundial de Ciclo-Cross Amorebieta-Etxano. 
1980  Primer Premio del cartel fiestas de Santutxu 1980. ( BILBAO ). 
1981  Primer Premio de carteles de fiestas de San Fausto 1981 ( Durango ). 
1983  Exposición individual Institut Francais de Bilbao. 
  Exposición Colectiva ERTIBIL 83. 
  Seleccionado en el I.er Certamen de Pintura de Sestao. 
1984  Accesit y placa conmemorativa en el 2º Concurso de Pintura de Sestao. 
1985  2º Premio en el concurso de carteles Fiestas de Sestao. 
1986  Premiado en el IV Certamen de Pintura de Santurce. 
  Accesit en el Certamen de Pintura GURE ARTEA 1986 ( Gobierno Vasco ). 
  3º Premio en el Certamen BIZKAIKO ARTEA ( Diputación Foral de Bizkaia ). 
  Accesit y Placa Conmemorativa del 4º Certamen de Pintura de Sestao.          
1987  Seleccionado en la Muestra ARTE BIZKAIA ( Diputación Foral de Bizkaia ). 
  Finalista en la 2º Bienal San Sebastián de Pintura ( Museo San Telmo ). 
1988  Exposición en la Sala de Exposiciones del Aeropuerto de Sondica ( BILBAO ). 
1989  Diseño del Logotipo Campeonato Mundial de Baloncesto Junior Femenino BILBAO 89. 
1990  Diseño del Logotipo del Campeonato Mundial de Ciclo - Cross GETXO - 90 ( BILBAO ). 
1991  Seleccionado en el Certamen ARTE BIZKAIA 91 ( BILBAO ). 
            Realización del Logotipo del Campeonato Mundial de Cross - Country AMOREBIETA - ETXANO 1993. 
1992  Exposición en la Galería LA TRASTIENDA ( MADRID ). 
1993  Exposición en la MONSERRAT GALLERY ( NUEVA YORK ). 
  Seleccionado para el SALON de ARTE SIGLO XXI de MARBELLA ( MALAGA ). 
  Exposición VASKOVIE & EUROPIE ( UNIVERSIDAD de POZNAN ) POLONIA. 
1994  Exposición GALERIA VANGUARDIA ( BILBAO ). 
  1º PREMIO Cartel Fiestas de BILBAO. 
            Diseño del Logotipo para la ASOCIACION de la PRENSA DEPORTIVA de BIZKAIA. 
  Exposición "HOMENAJE a los PINTORES CUBANOS"  
             Salas de exposiciones JUAN de LARREA ( BILBAO ). 
  31 ilustraciones para la revista SURGAY ( POESÍA ANDALUZA ).  
1995   Realización cartel taurino FERIA DE BILBAO. 
  1ª PREMIO Cartel Carnavales de BILBAO. 
1996  Exposición Itinerante, SESTAO, SANTURCE, BARACALDO. 
1997  Exposición MUSEO de ARTE MODERNO de DURANGO. 
1998  Exposición Itinerante AMOREBIETA, MUNGIA, ARRIGORRIAGA, GETXO. 
  Realización de 2 ilustraciones para el libro de mitología cántabra dedicado al OJANCANO. 
   Exposición itinerante "Los OJANCANOS" en CASTRO URDIALES, LAREDO, SANTOÑA, COLINDRES, etc. 
1999   Exposición OJANCANOS ( EL CORTE INGLES de SANTANDER ). 
2000   Exposición HOTEL ERCILLA ( BILBAO ). 
             Exposición en la sala de exposiciones del HOTEL des COLONIES de NANTES ( FRANCIA ). 
     Exposición en la Galería ATZEDEN de Fuenterrabía. 
         Ilustraciones para la revista SURGAY ( ALGO MAS DE 20 AÑOS ). 
2001  Exposición RESTAURANTE BOROA ( Amorebieta ).  
  Exposición " REFLEJOS" en el MUSEO de ARTE MODERNO de DURANGO. 
  Exposicion audiovisual -HIRU HARRI- 2º edición ( ARRETXINAGA-MARKINA-XEMEIN ).  
  Estand PAUL ZIARSOLO en ANTICUARIOS ( Feria de Muestras de BILBAO ). 
2002  Exposición " TAURO 1 " en LA TORRE del RELOJ de SEPÚLVEDA ( SEGOVIA ). 
  Exposición " TAURO 2 " en LA SALA de la PLAZUELA de la CARCEL de SIGÜENZA ( GUADALAJARA ). 
  Exposición " TAURO 3 " en EL CLOÎTRE des JACOBINS ( SAINT-SEVER  / FRANCIA ). 
  Exposicion audiovisual -HIRU HARRI- 3º edición ( ARRETXINAGA-MARKINA-XAMEIN 
2003 Exposición " EN VIVO y EN DIRECTO " en el ZORNOTZA ARETOA ( AMOREBIETA ). 
  Exposición en la sala de exposiciones del HOTEL des COLONIES de NANTES ( FRANCIA ). 
  Exposición " EN EL FONDO QUEDA la MUSICA" en la sala BIDEBARRIETA ( BILBAO ). 
  Exposición " PINTURA SOBRE TELA " en el  MERCADO  de la RIVERA ( BILBAO ). 
  Exposicion audiovisual -HIRU HARRI- 4º edición  ARRETXINAGA-MARKINA-XEMEIN.  
  1ª PREMIO mascota de Bakio ( LANPER ). 
  Exposición " MITOLOGIA" en SAN AGUSTÍN (DURANGO). 

  
 



2004  Exposición " NOCTÁMBULOS " en LA TORRE DEL RELOJ de SEPÚLVEDA ( SEGOVIA ). 
  Exposición en  LE COSY de NANTES ( FRANCIA ). 
  Exposicion audiovisual -HIRU HARRI- 5º edición ( ARRETXINAGA-MARKINA-XEMEIN ). 
2005  Exposición "POESÍA PORTUGUESA" en LA SALA DE ARTE ZELAIETA ZENTROA (AMOREBIETA-ETXANO) 
  Exposición "POESÍA PORTUGUESA" en LA SALA de exposiciones el MAC de LISBOA (PORTUGAL) 
       ilustraciones para la revista SURGAY ( ANGEL GONZALEZ ). 
  ...Aunque al fondo esté la música en LA SALA de exposiciones de BIDEBARRIETA (BILBAO)    
  Exposicion audiovisual -HIRU HARRI- 6º edición ( ARRETXINAGA-MARKINA-XEMEIN ). 
2006  Exposición "HYDROZONE" en LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LISBOA 
  Exposición Colectiva en LA SALA de exposiciones el MAC de LISBOA (PORTUGAL) 
  Exposición sala exposiciones SIENA  ( Bilbao ).     
2007  Dto. CULTURA  G. VASCO realización de un mural de 4x2 Centro Cívico Lakua. 
  Ilustración de la revista Surgai de poesía, dedicada a CABALLERO BONAL.  
  Festivale di u filmu e di l'arte mediterranei " ARTE MARE ". ( CORCEGA )  
   exposición 3 pintores vascos en el Conséil Géneral ( Bastia ). 
  Festivale di u filmu e di l'arte mediterranei " ARTE MARE ". ( CORCEGA )  
  exposición 60 secuencias en el Théatre, au Régent ( Bastia ). 
  Exposición "BARLOVENTO" Museo Marítimo de Bilbao.                        
  Exposición "BARLOVENTO" Museo Marítimo Plencia. 
2008  Exposición “ EL VIAJE “ espacio de arte 3 en Suma ( Madrid ). 
  Jornadas culturales sobre el arte en el viaje, en la casa “ La Porciúncula “ en Cucho.  
2009  Exposición En tela de juicio en el ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA 
  Realización de dos cuadros sobre el Lehendakari Jose Antonio Aguirre  
   para la revista hermes FUNDACION SABINO ARANA  
2010  Realización de doce cuadros sobre Africa para la revista hermes FUNDACION SABINO ARANA 
           ilustraciones para la revista SURGAY ( CUATRO DEL 27 ). 
2012   Exposición Omenaje a Fernando Eguidazu ( POTI ) en el ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA 
           ilustraciones para la revista SURGAY ( POETAS VASCOS ). 
2013   Exposición “ MAS QUE LIBROS “ espacio de arte  3 en Suma ( Madrid ). 
           Exposición “ IL VIAGGATORE “ Centrum Sete Sóis Sete Luas en PONTEDERA ( Italia ). 
           Acciones de “APATRIDA” en: Toledo, Sevilla, Salamanca, Mérida, Caceres, Cordoba, Barcelona, Frankfurt,  
Cuenca, Londres, Marruecos, Lisboa, Roma, Isla San Simón, Tarragona, Córcega, Figueres,Finisterre, Muxia, A Coruña,  
Nimes, Venecia, Madrid, Trujillo, Sáhara, Estados Unidos, Gijon, Cabo Verde, Praga, Pisa, Volterra, Pontedera, La India,  
Australia, Cucho, Paris, Verona, Karlovy Vari, Mexico, Birmania, Islandia, Bratislava, Moscu, Alp d’Huez, Vietnam... 
 
 
 

OBRAS EN MUSEOS Y ESPACIOS PUBLICOS 
Museo de Arte Moderno de Nicaragua. 
Museo de Arte e Historia de Durango. 
Museo de Arte Moderno de Castilla La Mancha, (Valladolid) 
Museo Taurino de Bilbao 
Universidad Skulap de Poznan (Polonia) 
Diputación Foral de Vizcaya 
Bilbao Bizkaia Kutxa 
Caja Laboral Popular 
Banco Bilbao Vizcaya 
Ayuntamiento de Mungia 
Ayuntamiento de Santurce 
Ayuntamiento de Sestao 
Ayuntamiento Tolosa 
Colegio Público Bernat Calvo de Reus (Tarragona) 
Colegio Público Principe de España (Alhama de Murcia) 
Gobierno Vasco Centro Cívico Lakua 
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