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VILA DO PORTO
(ILHA DE SANTA MARIA, AÇORES)

10 DE JUNHO - 30 DE DEZEMBRO 2017

PROGRAMA 2017
VILA DO PORTO 

Residência artística na ilha de Santa Maria de 10 a 16 de Junho
de 2017 com realização de um murale. 

Inauguração do murale no 16 de Junho às 19 horas no
Edifício da Banda 15 de Agosto, Avenida de Santa Maria

ZED1 (TOSCANA, ITÁLIA) 
STREET ART

 

ENTRADA LIVRE

Músicas do

Mediterrâneo

e do Mundo

Lusófono

Alexandre Sousa

Exposição de pintura com inauguração no dia 22 de Junho
às 21 horas nos Claustros Superiores da Câmara Municipal
de Vila do Porto. Residência artística na ilha de Santa Maria
com laboratórios de pintura de 20 a 22 de Junho de 2017 

Abertura da exposição: de 22 de Junho a 31 de Julho de 2017 

LUÍS IBAÑEZ
(CASTILLA LA MANCHA, ESPANHA)

«PAISAGENS INQUIETANTES» 
 

Exposição de fotograa com inauguração no dia 28 de Outubro
às 18 horas nos Claustros Superiores da Câmara Municipal

de Vila do Porto.   Residência artística na ilha de Santa Maria
com laboratórios de fotograa de 25 a 28 de Outubro de 2017 

Abertura da exposição: de 28 de Outubro a 25 de Novembro de 2017 

KONSTANTINOS IGNATIADIS
(GRÉCIA)

«EPHEMERIDE» 

Exposição de pintura com inauguração no 28 de Novembro às 18 horas
nos Claustros Superiores da Câmara Municipal de Vila do Porto 

Residência artística na ilha de Santa Maria com
laboratórios de pintura de 27 a 29 de Novembro de 2017 

Abertura da exposição:
de 28 de Novembro a 30 de Dezembro de 2017 

TUTÚ SOUSA (CABO VERDE)

«MEUS ACORDES» 

Residência artística na ilha de Santa Maria com laboratórios
de gastronomia de 27 a 29 de Novembro de 2017 

Degustação de sabores no 28 de Novembro pelas 18 horas nos 
Claustros Superiores da Câmara Municipal de Vila do Porto 

O chef Jordan Carretero irá realizar um laboratório
de gastronomia de 3 horas durante 3 dias (27, 28 e 29 de Novembro)
e no dia da inauguração da exposição do Tutu Sousa (28 de Novembro)

irá apresentar uma degustação de tapas com sabores de
Castilla-La Mancha e do Mediterrâneo com a ajuda dos participantes

no laboratório de gastronomia. Cada laboratório está dirigido a
15 pessoas adultas da ilha de Santa Maria (amateurs e/ou prossionais).

JORDAN CARRETERO
(CASTILLA LA MANCHA, ESPANHA)



O  c h e f  e s p a n h o l  J o r d a n 
Carretero Pueblas vem de uma 
família ligada há muito tempo à 
restauração. A sua primeira 
experiência realiza-se no Hotel 
de 4 estrelas Intur de Alcázar de 
San Juan (na região de Cas�lla-
La Mancha, Espanha) onde vai 
alargar os seus conhecimentos 
de cozinha mediterrânea com 
referências asiá�cas. Depois de 
u m a  c o l a b o r a ç ã o  n u m 
restaurante de Madrid de 
cozinha tradicional thailandesa, 
Jordan faz parte da equipa no 
R e s t a u ra n t e  Ya k i t o r o  d o 
carismá�co e reconhecido Chef 

ZED1(TOSCANA, ITÁLIA)

STREET ART
Zed1 (Marco Burresi) é um street 
ar�st  i ta l iano extremamente 
talentoso, a�vo na cena de arte 
urbana há mais de duas décadas. 
Amplamente reconhecido pelos 
seus murais surreais, carateriza o 
seu trabalho as imagens bizarras e 
hipno�zantes e as figuras com a cara 
gorda. O ar�sta cria obras de arte 
que muitas vezes transmitem 
mensagens humorís�cas com 
referência a comentários sociais e 
p o l í � c o s .  O s  m u r a i s  s ã o 
maravilhosamente executados e 
altamente detalhados e mostram a 
sua  interpretação  or ig ina l  e 
provocadora das formas: as suas 
personagens aparecem como num 
c o n t o  d e  f a d a s ,  s ã o  s e r e s 

Konstan�nos Igna�adis, 
nascido na cidade de 
Ioannina, na região do 
Ipeiros (norte de Grécia), 
foi, de 1986 a 1992, o 
fotografo oficial do Centre 
G e o r g e s  P o m p i d o u 
M.N.A.M. em Paris. De 
1992 a 1996 foi o fotografo 
do Museu Nacional “Jeu 
de Pomme” de Paris e, de 
1993 a 1996, o fotografo 
do Museu do Louvre de 
Paris. A par�r de 1993 

LUÍS IBAÑEZ
(CASTILLA LA MANCHA, ESPANHA)

«PAISAGENS INQUIETANTES»
Pintor que mescla o sen�do clássico com a arte contemporânea, Luis 
Ibañez Segoviano realiza trabalhos murais e decora�vos excecionais. 
Para ele a pintura não é um exercício acadêmico, mas uma 
necessidade humana de par�cipar e dizer o que vê e o que sente com 
um sen�do social especial. O seu show "Paisagens inquietantes" é 
uma seleção inteligente de emoções que permitem os nossos retratos 
interiores. O �tulo "Paisagens inquietantes " alude que são 
inquietantes para o espectador, que liga a sua in�midade com cada 
um deles em um momento de profunda in�midade. Esta conceção de 
representação pictórica requer muita coragem cria�va do ar�sta e 
muita entrega humana pela pessoa.

KONSTANTINOS IGNATIADIS
(GRÉCIA) 

«EPHEMERIDE»

Nascido em Cabo Verde, na ilha de São Vicente, vive na Cidade da 
Praia desde os seus 2 anos de idade. Fez, em Lisboa, em 1996, o curso 
de Edição Eletrónica para Artes Gráficas. Frequentou vários 
Workshops de arte senegalesa, autodidata no domínio da pintura e 
da escultura, no seu percurso, contam-se várias exposições 
individuais e cole�vas em várias ilhas de Cabo Verde, e em alguns 
países europeus e nos EUA, para além de realização de dezenas de 
pinturas de murais e decora�vas como nos Aeroportos 
Internacionais Nelson Mandela na Cidade da Praia e Amílcar Cabral 
na Ilha do Sal, na Cidade Fort France em Mar�nica. Recebeu da 
Câmara Municipal da Praia, em 2005, uma medalha de 
reconhecimento pelo seu trabalho de embelezamento com obras de 
street art da Cidade da Praia. Nomeado ar�sta do ano naGala Marca 
de Confiança dos Caboverdianos 2015. Tutu Sousa tem deixado a sua 

TUTU’ SOUSA (CABO VERDE) 

«MEUS ACORDES»

JORDAN CARRETERO  
(CASTILLA-LA MANCHA, ESPANHA)  

Laboratórios de gastronomia

Alberto Chicote, apreendendo elementos de fusão das duas 
cozinhas (mediterrânea e japonesa) para depois tornar-se o 
Chef responsável dos grelhados (JOSPER) do restaurante 
Yakitoro. Hoje o chef Jordan encontra-se numa fase de 
aprendizagem das cozinhas do mundo.

imaginários, elfos, palhaços e bonecos. A arte ca�vante de Burresi 
encontra-se nas paredes e telas de toda Itália e no mundo: México, 
Miami, Romania, Tokyo…

inicia uma original inves�gação dedicada ao tema do retrato. O 
Estado francês adquiriu sete trabalhos de Igna�adis dedicados ao 
retrato, para o “Fundo Nacional de Arte Contemporânea” de Paris.

marca em todos os países 
por onde anda, seja em 
pinturas de mural, desenhos, 
telas e mais e é referenciado 
no Guia turís�co de Cabo 
V e r d e .  E m  2 0 1 6  a o 
comemorar 25 anos de 
carreira, dá início a um 
projeto pessoal Rua d’ARTE, 
uma galeria a céu aberto 
com obje�vo de promover a 
arte e a cultura e também 
promover a união entre 
ar�stas. 
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