ABDELKRIM OUAZZANI

(Itália)
«Imprevedibili
Emozioni»

(Marrocos)
«Le cercle de la vie»

Mario Madiai nasceu
na Toscânia em Siena
em 1944, estudou em
Lucca, trabalhou
grande parte da sua
vida em Livorno e vive atualmente numa
encantadora casa de campo situada na zona rural da
província de Pisa .
Madiai é um dos protagonistas no mundo da pintura
italiana contemporânea, sempre num equilíbrio
entre realismo e informalidade, entre reprodução da
realidade e fuga para o fantás co.
Madiai, na série de pinturas dedicadas às rosas,
encontra o espaço apropriado para encenar uma sua
visão do mundo original, numa textura matérica que
é completamente inovadora, onde as cores e as
formas parecem vir diretamente da natureza, sem
qualquer intervenção humana. Nestas obras há um
domínio total da técnica, com rosas que aparecem e
desaparecem, em diversas vibrações cromá cas e,
por vezes, com a inclusão de ﬁguras femininas. O
todo recompõe-se magicamente na arte de Madiai
que, como um verdadeiro poeta, captura a vida
subterrânea, as vibrações profundas do ser humano
e das emoções que não se explicam.Par cipou em
inúmeras exposições tanto em Itália como no
estrangeiro, que o têm feito viajar regularmente pela
Europa, Ásia e América.

F. BIKERROUANE,
S. DRISSI. M.
EL MOUNTASSIR
(Marrocos)
«Espaços, atmosferas
e cores
d'Essaouira Mogador»

foto

Três dos mais reconhecidos pintores da cidade de
Essaouira, Fa ma Bikerouane, Slimane Drissi,
Mohamed El Mountassir apresentam espaços,
atmosferas e cores do sul de Marrocos.
Fa ma Bikerrouane u liza a pele de cabras para
criar as suas telas. É um suporte emblemá co e
profundamente simbólico que faz alusão à ligação
an ga entre o Homem e a natureza, reﬂe ndo o
duplo signiﬁcado histórico e ar s co das suas
obras.
As telas “abertas” de Slimane Drissi, inspiradas nos
espaços noturnos da cidade, revelam una pintura
que conjuga matérias e materiais, branco e preto,
espaço e tempo da mí ca cidade de Essaouira.
Por ﬁm temos a caligraﬁa de Mohammed El
Mountassir, onde as letras abandonam as linhas, os
códigos, as medidas e as regras e entram numa
dança nas telas, com as suas formas e cores. Tratase de uma arte inspirada tanto no potencial inﬁnito
da imaginação como na profundidade da
meditação.

Nasce em 1954, em
Tétouan, Marrocos.
Depois de frequentar o
ensino básico e
secundário, Abdelkrim
Ouazzani diploma-se
na Escola de Belas Artes de Tétouan. Em 1978, obtém o
diploma nacional de Belas Artes de Paris. Em 1995 é
nomeado membro da Academia Real de Belas Artes de
Granada. É premiado no segundo Fes val de Monte Rosa
DAMAS SYRIA. Em 1999 recebe a insígnia de cavaleiro das
Artes e das Letras da República francesa. Em 2004 recebe
a insígnia de cavaleiro da ordem da Coroa do Reino da
Bélgica. Em 2007 é nomeado membro da Academia de Belas
Artes de Cádis. Em 2008 é comissário da Bienal de
Pontevedra. Actualmente é professor e director do Ins tuto
Nacional de Belas Artes de Tetouan.

OS 5 CENTRUM SETE SÓIS SETE LUAS
EM CABO VERDE

Centrum

BRAVA

2018

MARIO MADIAI

MAIO

GANI LLALLOSHI
(Eslovénia/Kosovo)
«Sensitivity of Simulacra»
Gani Llalloshi nasceu em
1965 em Pris na, no Kosovo.
Depois de ter estudado na
Academia de Belas Artes da
sua cidade, muda-se para
Liubliana onde prossegue
com os estudos na Academia de Belas Artes, terminandoos em 1993 nas especialidades de pintura e artes gráﬁcas.
Nos anos de 1997 e 1998 vai para a Universidade de Berlim
graças a uma bolsa de estudo DAAD. É membro da
Associação dos ar stas eslovenos de artes ﬁgura vas
desde 1990. Vive e trabalha em Piran, na Eslovénia.
As suas pinturas formam-se a par r de simulacros que
criam um novo espaço, uma espécie de território para a
representação dos impulsos ar s cos e quo dianos, que
não são mais que o resultado de desejos repen nos, de
brincadeiras e de jogos. Um mundo onde não existe
repressão, onde não há crueldade e onde não existem
grandes revoluções; um mundo onde as pequenas e
ins n vas decisões tomadas formaram uma linguagem
ar s ca estruturada. Na realidade, a imagem é uma
máquina que, efec vamente, não cria nada, mas que,
apesar disso desperta em nós uma série de associações e
representações : estados sensuais que se reﬂetem tanto
nos domínios da in midade como nos ar s co-históricos.

RIBEIRA GRANDE (SANTO ANTÃO)

SÃO FILIPE (FOGO)

TARRAFAL (SANTIAGO)

FERNANDO FRANÇA
(Brasil)
«Encantes
Amazónicos»

O ar sta brasileiro Fernando França é considerado como
um dos mais cria vos e desaﬁadores da sua geração.
Trata-se de um ar sta em constante luta com os
exercícios da criação, mostrando-se inquieto diante das
possibilidades que a pintura lhe apresenta. Nesta
exposição o Fernando mergulhou na cosmovisão dos
povos indígenas do Acre, na Amazonia. Foi uma viagem
nas representações de vários povos para explicar a
origem da vida e a razão de exis r.

O Festival Sete Sóis Sete Luas com o apoio de União
Europeia recuperou na Brava, no Maio, na Ribeira
Grande de Santo Antão, em São Filipe no Fogo e no
Tarrafal de Santiago, espaços para a criação de
Centros Culturais do Festival SSSL com sala de
exposições, restaurantes, bookshops, espaço para
concertos e ensaios musicais.
A recuperação destes edifícios históricos nestas
ilhas periféricas para realizar centros culturais de
qualidade pretende valorizar a diversidade cultural
cabo-verdiana e originar o encontro da oferta
cultural com os ﬂuxos turísticos internacionais que
procuram este tipo de conteúdos.

STAFF FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS
Diretor: Marco Abbondanza
Administração: Sandra Cardeira
Coordenadora de produção: Maria Rolli
Assistente de programação: Barbara Salvadori
Designer gráﬁco: Ricardo Rodrigues
Tourism Fes val SSSL Project: Simona Leggerini
Assistentes: Laura Buscemi, Margherita Gagliardi
Staﬀ Fes val na Brava: João Duarte e Rosa Borges
Staﬀ Fes val no Fogo: Carlos Lúcio
Staﬀ Fes val no Maio: Suzy Cardoso e Litos Costa
Staﬀ Fes val em Santo Antão: Hamilton Lima
Staﬀ Fes val no Tarrafal de San ago: Dany Fonseca e Edmara Monteiro
Road Manager: Isildo Freire Matos
Staﬀ Restaurante SSSL do Fogo: Rosa Avelino da Veiga
Staﬀ Restaurante SSSL do Maio: Soayla Ribeiro “SU”
Staﬀ Restaurante SSSL do Tarrafal
de San ago: Liliana de Andrade
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LA REUNIÓN

24 DE JANEIRO – 5 DE FEVEREIRO DE 2018

TARRAFAL (Santiago)

MAIO

Centrum SSSL do Tarrafal
Antigo Mercado

Centrum SSSL de Maio
Antiga delegação de Saúde

de 31 de Janeiro a 2 de Fevereiro:
residência do pintor Slimane Drissi
(Marrocos), que irá realizar laboratórios
de pintura nas escolas do Tarrafal

de 29 a 31 de Janeiro:
residência do pintor
Slimane Drissi (Marrocos), que irá
realizar laboratórios de pintura nas
escolas do Maio

BRAVA
Centrum Sete Sóis Sete Luas da Brava
Antiga Residência • Praça Eugénio Tavares
de 31 de Janeiro a 4 de Fevereiro:
residência do pintor Mario Madiai
(Toscana), que irá
realizar laboratórios de pintura nas
escolas da Brava e também algumas
intervenções de street art.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sábado 3 de Fevereiro às 19 horas:
inauguração da exposição do
Abdelkarim Ouazzani (Marrocos)
com o concerto da Brava Sete Luas
Band e as degustações
da ilha da Brava

RIBEIRA GRANDE (Santo Antão)
Centrum SSSL da Ribeira Grande
Terreiro
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L U A S

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Terça-feira 30 de Janeiro às 19 horas:
inauguração da exposição do pintor
Slimane Drissi com o concerto da
Sete Luas Maio Band e as
degustações da chef SU do
Restaurante Sete Sóis Sete Luas

Brava7Luas Band

Djon da Brava: voz e guitarra
Rogério Guilhermo dos Santos: bateria
Domingos Lima Costa: violino
Rogério Paulo Monteiro: voz e guitarra
Rui Salomão: baixista

SÃO FILIPE

Sete Sóis Tarrafal Orkestra

Centrum SSSL de São Filipe
Antiga Residência
(alto de São João, ao lado da Loja Unitel T+)
de 28 a 30 de Janeiro / 5 de
Fevereiro:
residência do pintor
Mario Madiai (Toscana), que irá
realizar laboratórios de pintura nas
escolas de São Filipe e também
algumas intervenções de street art.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sexta-feira 2 de Fevereiro às 19
horas: inauguração da exposição do
pintor Fernando França (Brasil)
com o concerto
da Orkestra Popular 7Sóis do Fogo
e as degustações da chef ROSA do
Restaurante Sete Sóis Sete Luas

Zeca Barbosa : baterista
Rosa Borges : voz
Isaque Delgado: baixista
Zé Duarte: guitarra
Carlos Lobo “Calu”: cavaquinho, voz, guitarra, percussões

Chef Liliana
do Tarrafal

Valdemiro Budó: guitarra e cavaquinho
Mario Camps: bateria
Dany Fonseca: voz e guitarra
Nené Honorato: baixo
Venancio Venancinho: teclados

Sete Luas Maio Band

Foto de Pepe Brix

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tote Xinoca: voz e cavaquinho
Nuno: guitarra solo
Litos: voz e viola
Salliﬀ: viola
Keke: bateria
Mauro: piano e cavaquinho

Nandy: cantora
JP – José Pedro: baixista
Rasta: baterista
Carlos Lúcio: piano
Arlindo: cavaquinho

Chef Rosa
de São Filipe

Chef Su
do Maio

EDUCATIONAL PARA TOUR OPERADORES EUROPEUS

Orkestra Popular 7Sóis do Fogo

de 24 a 27 de Janeiro:
residência do pintor Mario Madiai
(Toscana), que irá realizar laboratórios
de pintura nas escolas da Ribeira
Grande e também uma intervenção de
street art.
Sábado 27 de Janeiro 19 horas:
inauguração da exposição do Mario
Madiai (Toscana) com o concerto da
Santo Antão Sete Sóis Band e as
degustações do Can nho de Amizade

Convidando em Cabo Verde importantes
chefes europeus, o Fes val Sete Sóis Sete
Luas formou jovens desempregados das
ilhas mais periféricas com o obje vo de
criar microempresas na área da
gastronomia para gerir os serviços de
restauração dos novos Centrum Sete Sóis
Sete Luas em Cabo Verde. Os chefes
europeus vão assim ajudar os jovens chefes
de Cabo Verde na valorização dos sabores
tradicionais de cada ilha envolvida, dando
um contributo para a soﬁs cação e a
evolução mais contemporânea dos menus
propostos aos turistas destas ilhas. Entre os
chefes convidados: Victor Basset (Valencia,
Espanha), Jordan Carretero Pueblas
(Cas lla-La Mancha, Espanha), Miguel
Lourenço (Alentejo, Portugal), Maria
Mar nez (Ceuta, Espanha), António
Mauri
(Trás-os-Montes, Portugal),
Antonio Sireci (Sicilia, Itália).

Foto de Pepe Brix

Quarta-feira 31 de Janeiro às 19 horas:
inauguração da exposição do ar sta
Gani Llalloshi (Eslovénia) com o
concerto da Sete Sóis Tarrafal Orkestra
e as degustações da chef LILIANA do
Restaurante Sete Sóis Sete Luas

OS NOVOS RESTAURANTES CRIADOS
PELO FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS
NO MAIO, EM SÃO FILIPE (Fogo)
E NO TARRAFAL DE SANTIAGO

Foto de Pepe Brix

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Santo Antão Sete Sóis Band

AS NOVAS BANDAS

O Festival SSSL com o apoio da União
Europeia pretende criar uma ponte estável
entre as ações culturais e o turismo
sustentável e de qualidade. Por isso o
Festival visa estimular a geração de novos
ﬂuxos turísticos nas ilhas mais
periféricas organizando tour educational
destinados a importantes tour operators
europeus que vão visitar as ilhas de Brava,
Fogo, Maio, Santo Antão e Tarrafal de
Santiago. A ﬁnalidade é criar pacotes
turísticos baseados numa oferta ligada a
diversidade cultural da música e
gastronomia das ilhas mais periféricas de
Cabo Verde. Estes pacotes são dirigidos a
turistas europeus interessados a novos
destinos culturais.

