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Pepe Gutiérrez è fotografo da molti anni.
La sua ampia, intensa e diversa carriera,
è piena di molti premi locali, nazionali e
internazionali, con il merito aggiunto di
non essersi dedicato professionalmente
a questa attività. Le sue foto, risultato di
una ispirazione viva e inesauribile, hanno
illustrato un’infinità di pubblicazioni, riviste
e periodici, e contemporaneamente sono
state esposte nei più prestigiosi saloni
fotografici mondiali, integrate in esposizioni
collettive o individuali. Questi più di 40
anni di esperienza del fotografo spagnolo,
dedicati a catturare immagini, gli hanno
permesso di scoprire un mondo pieno di
colore, purezza e realtà. Una particolarità di
cui si può inorgoglire è di non essere caduto
nello stereotipato e nel volgare o nelle
banalità della fotografia digitale. Questa
forma di guardare, impossibile per molti, è
ciò che lo rende un “domatore della luce”.
Se c’è una parola che possa definire la sua
opera fotografica, questa è sentimento.

Pepe Gutiérrez é fotógrafo há muitos anos. A
sua ampla carreira, intensa e variada, repleta
de inúmeros prémios locais, nacionais e
internacionais, com o mérito adicional de
nunca se ter dedicado profissionalmente a
esta atividade. As suas fotos, fruto de uma
inspiração viva e inesgotável, têm ilustrado
um grande número de publicações,
revistas e jornais, e ao mesmo tempo
foram expostas nos mais prestigiosos
salões de arte fotográfica, integrado em
exposições coletivas ou individuais. Nos
seus mais de quarenta anos de experiência
deste fotógrafo espanhol, dedicados a
captar a imagem, tem permitido descobrir
através das suas múltiplas publicações
e exposições, um mundo cheio de cor,
pureza e realidade. Uma particularidade de
que se pode orgulhar é a de não ter caído
no estereotipado, no vulgar ou ainda nas
facilidades da fotografia digital, graças
a este olhar impossível de alcançar para
muitos e que o converte num “domador da
luz”. Se existe uma palavra que possa definir
a sua obra fotográfica, essa é sentimento.
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Recebemos Pepe Gutierrez 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.

Engº. Hugo Luís Pereira Hilário
Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor
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Locais de passagem, de encontro e de diálogo intercultural, onde ecoam as ondas da
cultura mediterrânica e do mundo lusófono. Os Centrum SSSL 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 oficinas criativas onde importantes artistas
do mundo mediterrânico e lusófono chegam, encontram inspiração, criam, dialogam
e partilham. São locais de sinergia entre arte, música, turismo cultural e promoção do
território.
Exposições de arte contemporânea, residências artísticas, laboratórios de criatividade,
concertos, originais produções musicais e encontros multiculturais, acompanhados pelos
aperitivos: estas são as principais atividades 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 projetos expositivos de dimensão internacional em
cada Centrum SSSL, promovidos de forma coordenada e cujos protagonistas são diversos:
os prestigiosos artistas, reconhecidos no seu país de origem, mas não ainda a nível
internacional, os jovens talentos e os estudantes que participam nos laboratórios e nos
programas de intercâmbio entre as cidades da Rede SSSL.
Cada Centrum Sete Sóis Sete Luas é identificável pelo mosaico de uma onda que se
estende sinuosa pela parede externa com os nomes das cidades que fazem parte da Rede
dos Centrum SSSL. Tem um espaço dedicado à coleção permanente, com a memória das
atividades do Festival SSSL, uma sala dedicada às exposições temporárias e um bookshop
onde são apresentados ao público todas as produções musicais e editoriais do Festival
Sete Sóis Sete Luas: cd’s, dvd’s, livros, catálogos e os produtos eno-gastronómicos e
artesanais mais representativos dos Países da Rede SSSL. Cada Centrum tem também uma
sala de conferências para encontros, apresentações, debates, concertos, inaugurações e
quartos para os artistas e os jovens estagiários da Rede SSSL.
Estão neste momento ativos os Centrum SSSL de Pontedera (Itália), Ponte de Sor (Portugal),
Frontignan (França) e em Cabo Verde na Ribeira Grande (Santo Antão), Cidade do Porto
Inglês (Maio), Nova Sintra (Brava), São Filipe (Fogo) e Tarrafal (Santiago).

Marco Abbondanza
Diretor do Festival Sete Sóis Sete Luas

Era eu ainda muito novo quando me apercebi que através da fotografia, e por isso
através das cores, da iluminação, das texturas e das formas, conseguia dizer muitas
coisas que não era capaz de expressar de nenhum outro modo... Coisas para as quais,
ao não ter as palavras precisas para as descrever, a minha mente tinha de criar o
equivalente icónico daquilo que sentia. De forma autodidata compreendi que não
se tratava de “copiar” a imagem exata, mas antes de dar-lhe o “toque” pessoal e a
forma de como a viam os meus olhos. Por vezes acabei por mostrar a minha perceção
particular dos objetos, ao fotografar alguma parte destes em vez de os tomar por
inteiro e ao desfigurar (nalgumas circunstâncias) a realidade, pelo simples fato de
tentar captar apenas o que entendia ser importante ou o que me tocava de modo
especial, preenchendo o plano de foco de forma harmoniosa e bela.
Com a experiência dos anos surgiu-me o dilema do que realmente eu fazia: será que
eu tirava ou fazia fotografias? Encontrei a resposta por acaso, ao ler as memórias do
excecional fotografo norte-americano Ansel Adams que, por volta de 1927, afirmava
que “tirar uma fotografia” era apontar e disparar sem, de modo algum, intervir na
imagem e que “fazer uma fotografia” era procurar a composição, o enquadramento,
aplicar-lhe os filtros necessários, utilizar a objetiva correta, esperar pela hora, pela luz
ou pelo momento adequado, modificar elementos ou mudá-los de lugar, dirigir os
modelos (quando os houvesse), etc.; desenhando, criando e fabricando uma cena
que está na nossa imaginação com o intuito de a aproveitar da melhor forma possível
no resultado final. A partir desse momento adotei a segunda parte da teoria exposta
como se se tratasse do meu catecismo fotográfico, procurando a cada instante
cingir-me a esta e tentando tirar o máximo partido do enorme poder narrativo que a
fotografia tem, até que, pouco a pouco, fui conquistando um estilo próprio.
Recordo com saudades a fase analógica na qual, roubando horas ao sono, a
madrugada me apanhava fechado na casa de banho de casa que, por artes mágicas,
se convertia ocasionalmente em laboratório fotográfico nas noites de sexta-feira
e de sábado. É bom constatar que, mesmo com o passar dos anos, as sensações
continuam gravadas na minha memória, os momentos vividos, a enorme satisfação
de confirmar que tudo tinha saído de acordo com o previsto, a comichão no nariz
devida ao inconfundível cheiro das emulsões fotográficas, etc.; assim como não
diminuiu o enorme prazer que me embarga sempre que olho através do visor da
máquina fotográfica na hora de compor e fazer uma fotografia. É evidente que, com
a chegada a técnica digital, a utilização dos aparelhos fotográficos tornou-se mais
acessível, fato que permitiu aos principiantes a captação de imagens que antes
seriam exclusivamente reservadas aos profissionais e aos amadores mais sortudos.
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Isto fez com que muitos pensassem que bastaria selecionar o modo automático e
apertar um botão para tudo ficar feito. Não há nada mais distante da realidade já que,
apesar de a utilização do aparelho ser bem mais simples do que outrora, o domínio
e a técnica continuaram e continuam a ser primordiais. Ninguém se converte num
verdadeiro fotógrafo sem ter ultrapassado as preocupações da aprendizagem, sem
que a máquina fotográfica se tenha transformado na sua própria extensão. E tudo
com a única finalidade de criar uma ilusão artística capaz de mostrar os valores
plásticos e a estética assente na composição e na geometrização dos espaços;
reformulando por vezes os limites da objetividade e criando novos imaginários que
chegam mesmo a estabelecer a própria natureza da fotografia. Definitivamente, um
duelo entre a realidade e a ficção.
Esta passagem repentina para o sistema digital marcou uma mudança traumática
na maneira de trabalhar, o que levou a que muitos inicialmente se tenham negado
a “evoluir”. A nossa câmara escura era trocada pelo ecrã de um computador,
as emulsões transformavam-se em tinta e em impressoras de jato de tinta, os
softwares substituíam os ampliadores... e tudo isto à luz do dia. Sinceramente,
foram demasiadas inovações para que estas pudessem ser assimiladas de uma só
vez e de uma forma tão repentina. E estas alterações serviram de argumento para
defender que essa implantação fugaz de novas tecnologias sob o peso da eletrónica,
da informática, dos suportes digitais e da internet relegavam a fotografia para um
segundo plano, apartando-a do seu objetivo tradicional enquanto meio artístico.
Pouco a pouco, os resultados finais como a qualidade, a simplicidade, a fiabilidade
ou a rapidez foram convencendo a grande maioria; só os mais reticentes teimaram
numa defesa romântica a todo o custo de um processo analógico que, creio, já foi
antecipadamente vencida. Reconheço ter sido dos primeiros que defenderam a
mudança e que decidiram ponderar as novas diretrizes a seguir, apesar da profunda
metamorfose que a arte da “câmara escura” sofreu. Centenas de horas de trabalho
e de esforço investidas por muitos fotógrafos que, tal como eu, optaram por esta
“renovação”, tornaram possível a integração da fotografia digital como uma parte
muito importante da cultura atual mundial.
Que esta exposição intitulada de CÓDIGO DE LUZ sirva de homenagem a uma das
técnicas artísticas que, desde a sua criação, se conserva viva, em constante renovação
e adaptando-se às mais recentes tecnologias.
Concluo dizendo que a fotografia é uma parte muito importante da minha vida
que me permitiu mostrar-me como sou, pôr-me em relação, transmitir emoções,
sentimentos e mensagens.

PEPE GUTIÉRREZ
fotógrafo

Os comuns mortais, ao saírem de casa, basicamente pegam nas chaves,
na carteira, no telemóvel, no relógio... Pepe Gutiérrez, para além de tudo
isto, não esquece a máquina fotográfica; esse terceiro olho faz parte da
sua indumentária quotidiana, é mais um componente da sua pessoa, do
seu corpo, uma outra extremidade, quer esteja pendurada ao pescoço, no
ombro ou dentro do bolso. Desde que conheço o Pepe, e isto há já muitos
anos, que o associo à fotografia. Para ele esta é uma parte essencial da sua
vida, juntamente com a família, os seus amigos próximos e o seu trabalho;
a sua casa é uma espécie de pequeno museu da fotografia e por onde vai
passando a sua pegada fotográfica, polvilhando de imagens o caminho. O
presente mais precioso que te dará, não importa qual o motivo, será uma
fotografia feita por si para a ocasião.
No seu arquivo constam milhões de imagens, quer sejam em papel,
diapositivos ou em formato digital e o seu percurso enquanto fotógrafo é
muito extenso, intenso e variado; marcado por numerosos prémios locais
e nacionais. Sempre se envolveu em todas as iniciativas relacionadas com a
fotografia e com a cultura que se organizaram na sua cidade (Ceuta) ou fora
da mesma, tendo desenvolvido e participado em numerosas exposições,
com as mais diversas temáticas.
Na exposição “CÓDIGO DE LUZ” comprova-nos que a arte da “câmara escura”
e as novas técnicas digitais não têm para si qualquer segredo, encontrando
seja onde for uma nova desculpa ou um motivo diferente para fazer uma
fotografia instantânea. Pouco vou falar da exposição, por me parecer que as
imagens falam por si só e nos dizem muitas coisas, basta prestar atenção e
ter vontade de as escutar; logo aí as suas fotografias cheias de criatividade,
luz e cor, representam um fantástico banho de sensações e um estímulo
para os nossos sentidos e sentimentos.
Ramón Galindo Morales
Decano da Faculdade de Educação e Humanidades de Ceuta (Espanha)
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ExposicionEs individualEs:
1979 1981 1982 1982 1984 1985 -

“El hombre y el Arbol”. Palacio Magalia. Las Navas del Marqués (Avila)
“El mar y sus gentes”. UFCA Algeciras (Cádiz)
“Ceuta cara al futuro”. Casa de Ceuta (Madrid)
“Ceuta, la perla del Mediterraneo”. Centro Iniciativas Turismo (Madrid)
“Al Andalus”. Salón Caja de Ahorros Ceuta

1986 1988 2010 - “Chaouen, tipos y tipismos en azul”. Casa Cultura de Vejer de la Fra. (Cadiz)
“Chaouen, tipos y tipismos en azul”. Facultad Ciencias y Humanidades. Ceuta
“Chaouen, tipos y tipismos en azul”. Casa de la Cultura Chefchaouen (Maroc)
“Ceuta, entre la luz y el mar”. Gran Hotel Ulises de Ceuta
2011 - “Chaouen, tipos y tipismos en azul”. Casa das Artes de Mértola (Portugal)
“Ceuta, entre la luz y el mar”. Facultad Ciencias y Humanidades. Ceuta
“Ceuta, entre la luz y el mar”. Casa de Ceuta en Sevilla
“Marruecos luz y color”. COCU. Museo Antropologico de la Janda (Cadiz)
“Marruecos luz y color”. COCU.- Casa de la Cultura de Los Barrios (Cadiz)
2012 - “Ceuta, entre la luz y el mar”. Casa de Ceuta en Cádiz
“Ceuta, entre la luz y el mar”. Casa de Ceuta Algeciras
2013 2014 - “Vestigios Portugueses. Ceuta 2015” Instituto Cervantes Lisboa (Portugal)
2016 ExposicionEs colEctivas:
1979 1982 - “V Salón Nacional de la Semana Santa y su entorno” Cartagena (Murcia).
1984 - “Ceuta vista por sus fotógrafos”. Caja Ahorros Ceuta y Agrup. Fotog. Ceuta

2011 2015 -

“Salón Maitland Photography”. Australia
“XV Inter Diasalon” de Aartije (Belgica)
“ V Semana internacional del Mar” Cartagena (Murcia)

Zapopan, Guadalajara (México). Exposicion itinerante por todo México.

Luoghi di passaggio, di incontro e di dialogo interculturale in cui riecheggiano le onde
delle culture mediterranee e del mondo lusofono. I Centrum SSSL sono ancorati alle
radici del territorio che li ha visti nascere e che li ospita. Sono spazi di aggregazione e
confronto, officine creative in cui importanti artisti del mondo mediterraneo e lusofono
soggiornano, trovano ispirazione, dialogano, creano e condividono.
Sono luoghi di sinergia tra arte, musica, turismo culturale e promozione del territorio.
Mostre d’arte contemporanea, residenze artistiche, laboratori di creatività, concerti e
originali produzioni musicali, incontri multiculturali, accompagnati spesso da degustazioni
eno-gastronomiche: 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 ogni anno 7-10 progetti espositivi internazionali in ogni Centrum
SSSL, che vengono promossi in maniera coordinata e i cui protagonisti sono molteplici: i
prestigiosi artisti, affermati e quotati nel proprio paese d’origine ma non ancora a livello
internazionale, i giovani talenti, gli studenti che partecipano ai laboratori e ai programmi
di scambio tra le città delle Rete SSSL, le associazioni culturali presenti sul territorio…
Ogni Centrum Sete Sóis Sete Luas è identificabile da un’onda mosaico che si snoda
sinuosa sulla parete esterna con i nomi delle città che fanno parte della Rete dei Centrum
SSSL. È dotato di uno spazio dedicato alla collezione permanente, depositario della
memoria delle attività del Festival SSSL, di una sala dedicata alle mostre temporanee,
un bookshop dove vengono presentate al pubblico le produzioni musicali ed editoriali
del Festival Sete Sóis Sete Luas: cd, dvd, libri, cataloghi e i prodotti enogastronomici e
artigianali più rappresentativi dei Paesi della Rete SSSL. Ogni Centrum è inoltre dotato
di una sala per incontri, presentazioni, dibattiti, concerti e di foresterie per gli artisti e gli
stagisti delle città della Rete SSSL.
Sono al momento attivi i Centrum SSSL di Pontedera (Italia), Ponte de Sor (Portogallo),
Frontignan (Francia) e a Capo Verde a Ribeira Grande (Santo Antão), Cidade do Porto
Inglês (Maio), Nova Sintra (Brava), São Filipe (Fogo) e Tarrafal (Santiago).

Marco Abbondanza
Direttore del Festival Sete Sóis Sete Luas
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Essendo ancora molto giovane, mi sono reso conto che attraverso la fotografia
e ai colori, l’illuminazione, le trame e le forme potrei dire molte cose che non
ero capace di esprimere in nessun altro modo…Cose per le quali, a non avere le
parole giuste per descriverle, la mia mente avrebbe dovuto creare l’equivalente
iconico di quello che sentiva. Da autodidatta ho compreso che non si trattava di
“copiare” l’immagine esatta, ma bensì di darle il “tocco” personale e la forma di
come la vedevano i miei occhi. Ho finito a volte per mostrare la mia particolare
percezione degli oggetti, fotografando frammenti di essi al posto di cose intere e
sfigurando (in alcune occasioni) la realtà semplicemente perché tentavo di captare
solo quello che intendevo come importante o quello che mi faceva emozionare,
riempendo il piano focale in forma armoniosa e ricca.
Con l’esperienza degli anni mi è sorto il dilemma di sapere cos’è che io realmente
facevo. Scattavo o facevo fotografie? La risposta la ottenni casualmente leggendo
le memorie dell’eccezionale fotografo statunitense Ansel Adams, che (intorno al
1927) assicurava che “scattare una foto” era annotare e afferrare senza intervenire
sull’immagine in nessun modo e che “fare una foto” era cercare la composizione,
l’inquadratura, applicargli i filtri necessari, utilizzare l’obiettivo preciso, aspettare
l’ora, la luce o il momento adeguato, modificare elementi o cambiarli di posto,
dirigere i modelli se ci sono, etc.; disegnando, creando e fabbricando una scena
che è nella nostra immaginazione con l’obiettivo di ottenere il migliore risultato
finale. A partire da lì adottai la seconda parte della teoria esposta come se si
trattasse di un catechismo fotografico, cercando di dedicarmi a esso in ogni
momento e tentando di approfittare al massimo dell’enorme potere narrativo che
ha la fotografia, fino a che poco a poco non raggiunsi un mio stile personale.
Ricordo con nostalgia l’epoca analogica in cui rubando ore al sonno, passavo le albe
chiuso nel bagno di casa che, come per magia, si trasformava occasionalmente in
laboratorio fotografico nelle notti del venerdì e del sabato. È piacevole constatare,
nonostante il passare degli anni, che ancora restano registrate nella mia memoria
le sensazioni, i momenti vivi, l’enorme piacere nel rendersi conto che tutto era
riuscito come previsto, il solletico alle narici provocato dall’inconfondibile odore
delle emulsioni di sviluppo etc.; così come non è diminuito l’enorme piacere che
mi assale ogni volta che guardo attraverso il visore della camera nel momento
di comporre e fare una fotografia. Logicamente con l’avvento della tecnica
digitale, l’uso degli strumenti fotografici è diventato più accessibile, fatto che ha
facilitato i profani nel poter catturare scene che prima erano riservate unicamente
ai professionisti e ai dilettanti improvvisati. Ciò ha fatto credere a molti che

selezionando il programma automatico e schiacciando un solo bottone fosse
già tutto fatto. Niente di più lontano dalla verità, giacché sebbene il maneggiare
la macchina sia diventato più semplice di sicuro il controllo e la tecnica hanno
continuato e continuano a essere primordiali. Nessuno diventa un vero fotografo
fino a che non ha superato le preoccupazioni dell’apprendimento, fino a che la
macchina non si trasforma nell’estensione di sé stessi. Tutto con l’unico scopo di
creare un’illusione artistica capace di mostrare i valori plastici e l’estetica basata
sulla composizione e la geometrizzazione degli spazi; abbassando in talune
occasioni i limiti dell’oggettività e creando nuovi immaginari che giungono a
stabilire la vera naturalezza della fotografia. In definitiva, un dibattito fra la realtà
e la finzione.
Questo repentino passo verso il sistema digitale ha segnato un cambiamento
traumatico nella forma di lavorare, che ha fatto si che molti all’inizio si rifiutassero
di evolversi. La nostra camera oscura si trasformava nello schermo di un
computer, le emulsioni si trasformavano in tinte e stampanti a getto d’inchiostro,
i software sostituivano gli apparecchi fotografici di ingrandimento…e tutto alla
piena luce del giorno. Sinceramente furono molte le innovazioni da assorbire di
colpo e velocemente. Cambiamenti che si sono usati per argomentare che quella
introduzione fugace di nuove tecnologie sotto l’impatto dell’elettronica, i supporti
digitali e internet relegavano la fotografia su un secondo piano, allontanandola dal
suo obiettivo tradizionale come mezzo artistico. Poco a poco, i risultati finali come
la qualità, la semplicità, l’affidabilità o la rapidità hanno finito per convincere i più;
solo i più reticenti si ostinarono in una difesa romantica a oltranza di un processo
analogico che, penso, abbia perduto in anticipo. Riconosco di essere uno dei
primi ad aver difeso il cambiamento e aver deciso di ripensare le nuove direttive
da seguire, nonostante la profonda metamorfosi sofferta dall’arte della “camera
oscura”. Centinaia di ore di lavoro e sforzo investiti da molti fotografi, che come
me optarono per questo “rinnovamento”, hanno reso possibile l’integrazione
della fotografia digitale come una parte molto importante dell’attuale cultura
mondiale, Serva questa mostra intitolata CÓDIGO DE LUZ come omaggio a una
delle tecniche artistiche che, dalla sua creazione, si conserva viva, in costante
rinnovamento e adattandosi alle ultime tecnologie.
Concludo dicendo che la fotografia è una parte molto importante della mia vita
che mi ha permesso di mostrami come sono, relazionarmi, trasmettere emozioni,
sentimenti, messaggi.
PEPE GUTIÉRREZ
fotografo
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I comuni mortali, quando escono di casa, basicamente prendono le chiavi,
il portafogli, il cellulare, l’orologio…Pepe Gutiérrez, in più non dimentica la
macchina fotografica: questo terzo occhio fa parte del suo abbigliamento
quotidiano, è un componente in più della sua persona, del suo corpo,
un’estremità in più, sia che stia appesa al collo, sule spalle o nello zaino.
Da quando conosco Pepe e sono già molti anni, lo associo alla fotografia,
che è per lui u componente basico della sua vita insieme alla sua famiglia,
i suoi amici intimi e il suo lavoro; la sua casa è una specie di piccolo museo
della fotografia e da dovunque passi lascia la sua impronta fotografica,
annaffiando il cammino di immagini. Il regalo più prezioso che ti farà, non
importa il motivo, sarà una fotografia fatta da lui per l’occasione. Il so archivio
conta milioni di immagini, che siano su carta, diapositive o in formato
digitale e il suo percorso come fotografo è molto lungo, intenso e vario:
costellato da numerosi premi a livello locale, nazionale e internazionale.
È sempre stato coinvolto in molte iniziative collegate alla fotografia e alla
cultura realizzatesi nella sua città (Ceuta) o fuori, essendo numerose le
esposizioni che ha realizzato e nelle quali ha collaborato, con tematiche
molto diverse.
Nella mostra “CÓDIGO DE LUZ”, ci dimostra che l’arte della “camera oscura”
e le nuove tecniche digitali non hanno segreti per lui, incontrando in quasi
ogni luogo una nuova scusa o un motivo diverso per fare la sua istantanea.
Della mostra dirò poco, perché credo che le immagini parlino da sole e ci
dicano molte cose, si deve solo porre attenzione e volontà per ascoltarle;
le sue foto piene di creatività, luce e colore, rappresentano un fantastico
bagno di sensazioni e un stimolo per i nostri sensi e sentimenti
Ramón Galindo Morales
Preside della Facoltà di Scienze Umane e dell’Educazione di Ceuta (Spagna)
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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, Rufino, 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’ infinito, 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-Yafil. 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.
60) Hassan Echair, Horizon plombé, 2013 T. Nicole de Pontchara, Jean L. Froment, Faïssal Sultan, Pierre Hamelin. Ed. PT, IT.
61) Cristina Maria Ferreira, Esculturas do meu Fado, 2013 T. Sérgio Barroso, António Manuel de Moraes. Ed. IT, FR.
62) Nela Barbosa, Olga Kulkchenko, Leomar e Tutú Sousa, Arte de Cabo Verde no Feminino, 2013 T. Daniel Spínola. Ed. PT, IT.
63) Marcello Scarselli, Il Lavoro Dipinto, 2014 T. Riccardo Ferrucci. Ed. PT, FR.
64) Saimir Strati, Seven Stars, 2014 T. Ronald Galleta, Alida Cenaj. Ed. PT, IT.
65) Ali Hassoun, Aqueles que vão - Quelli che vanno, 2014 T. Riccardo Ferrucci. Ed. PT, IT.
66) Charley Fazio, Con l’isola dentro, 2014 T. Antonio Lubrano. Ed. PT, IT.
67) Fulvia Zudič, Istria, 2014 T. Enzo Santese. Ed. PT, IT.
68) Ahmed Al Barrak, Geste et Lumière, 2014 T. Rachid Amahjour, Hafida Aouchar. Ed. PT, IT.
69) Georges D’Acunto, Au Delà-du Regard, 2014 T. Odile Bochard, Simone Tant. Ed. PT, IT, FR.
70) Alfredo Gioventù & Khaled Ben Slimane, Mãe Terra Mar, 2014 T. Alfredo Gioventù, Alice Pistolesi. Ed. PT, IT.
71) Obras da colecção permanente do Centrum Sete Sóis Sete Luas de Ponte de Sor (2009-2014), 2014. Ed. PT.
72) Maurício Oliveira, Tropiques Utopiques, 2014 T. Moisés Oliveira Alves. Ed. PT, IT, FR.
73) Hamadi Ananou, Alcancía, 2015 T. Clara Miret Nicolazzi. Ed. PT, IT.
74) Mira Ličen Krmpotić, Paesaggi istriani e momenti parigini / Paisagens istrianas e momentos parisienses , 2015 T. Nives Marvin.
Ed. PT, IT.
75) Mahassin Kardoud, Receitas Artisticas, 2015 T. Said Choukairi. Ed. PT, IT.
76) Alice Pasquini, Deep Tides Dry, 2015 T. Marta Gargiulo. Ed. PT, IT.
77) Sandro Libertino, Storie d’arancio e d’azzurro cobalto, 2015 T. Riccardo Ferrucci. Ed. PT, IT.
78) Cláudio César, Sentimentos, 2015 T. Carlos Macedo, Dante Diniz. Ed. PT, IT.
79) Ahmed Djelilate, Émotions Méditerranéens, 2015 T. Kurt R. Stroetler. Ed. PT, IT, FR.
80) Gani Llalloshi, Sensitivity of Simulacra, 2016 T. Andrej Medved. Ed. PT, IT.
81) Salvador Samper, Sobre Almas, 2016 T. José Fernando Sánchez Ruiz. Ed. PT, IT.
82) Antonella Magliozzi, I see, I hear, I am... the universal Energy of the Soul, 2016 T. Cosmo Mitrano, Antonio Sorgente. Ed. PT, IT, FR.
83) Zelito, Em Louvor das Mulheres, 2016 T. Daniel Rodrigues Spínola; João Cardoso. Ed. PT, IT.
84) Abdelkarim Elazhar, Regards, 2016 T. Abdelaziz Mouride; Mostafa Chebbak; Khadija Alaoui. Ed. PT, IT, FR.
85) Zed1, Il lato nascosto - “O lado oculto”, 2016 T. Federica Fiumelli. Ed. PT, IT.
86) Sérgio Helle, Paradisus, 2016 T. Roberto Galvão. Ed. PT, IT.
87) Pepe Gutiérrez, Código de Luz, 2016 T. Ramón Galindo Morales. Ed. PT, IT.
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