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COMUNICADO DE IMPRENSA

A ARTE MEDITERRÂNEA E A MAGIA DO MALABARISMO
VIAJAM ATÉ VILA DO PORTO

A XXVII edição do Festival Sete Sóis Sete Luas regressa com 
um programa cheio de surpresas

O Festival Sete Sóis Sete Luas regressa, com a sua XXVII edição, para colorir as paredes da cidade de Vila do 
Porto com o street artist italiano Never que será o convidado da cidade para uma residência artística de 21 a 
24 de junho.

O artista Never2501, ou apenas 2501, é um artista italiano cujas obras são visualmente impressionantes 
pelo seu incrível uso da arte da linha em esquemas de cores monocromáticas. Os murais são elegantes e 
limpos. O impacto visual do seu estilo e a ambiguidade intrigante do uso de formas sem figura, tornam a 
arte de 2501 uma das mais excitantes e reconhecíveis na cena da arte contemporânea. De campanhas murais 
internacionais a grandes exibições em galerias, 2501 produz consistentemente grandes obras de arte e não 
mostra sinais de desaceleração. Ele é uma força criativa alimentada por tudo o que ele experimenta e muito 
mais. Trabalha como uma máquina que processa todos os estímulos da natureza e de alguma forma os 
traduz em inspiração para as suas criações. A produção artística de 2501 é correspondida apenas pelo seu 
entusiasmo de levar adiante os seus recursos visuais para novas fronteiras. A gama de estilos e conceitos que 
ele utiliza na sua arte ao longo dos anos é bastante extensa. 

O segundo encontro com o festival é a 12 de agosto com o espetáculo de malabarismo “El ultimo bufon” do 
malabarista Leo Bassi. Especializado em atos antipodistas (acrobacias realizadas com objetos mantidos em 
equilíbrio e rodados com os pés), desde os anos 80 tem vindo a desenvolver uma série de espetáculos nos 
quais desde o primeiro, “O circo mais pequeno do mundo” em que foi o único protagonista, o vêem cada vez 
mais a interagir com o público num paroxismo louco com cores dramatúrgicas muito fortes.
A sua carga disruptiva e aparente desprezo pelo perigo é inerente nos seus números e é particularmente 
apreciado pelo público, especialmente pelos mais jovens, até mesmo pela linguagem crua e pelas cenas 
irreverentes.

INFO:
info@7sois.org
tel. 96.6365309
www.7sois.eu



REVISÃO DE IMPRENSA 2019

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 2

O Festival Sete Sóis Sete Luas, promotor de artes e culturas do Mediterrâneo e do mundo lusófono, com o 
apoio do Município de Vila do Porto será mais uma vez apresentado em Vila Do Porto para celebrar a sua 
XXVII edição .

No dia 12 de agosto as 19h30 no Coreto do Jardim Municipal de Vila do Porto com o show «El Ultimo 
Bufón» do fantástico Leo Bassi.

Reconhecido mundialmente pelas suas extravagantes actuações de teatro e pelas suas ações provocatórias, 
Leo Bassi pertence a uma antiga família de actores excêntricos e de palhaços circences oriundos de Itália, 
França e Inglaterra.E’ considerado um moderno criador de um estilo muito pessoal de comedia transgressiva, 
física e intelectual, com uma extraordinária capacidade de improvisar com o público. O seu trabalho 
desenvolveu-se em diferentes direções, tanto em teatros como em grandes eventos ao ar livre, em programas 
de televisão de todo o mundo e também em espetáculos realizados em autobuses ou barcos.

Em O último bufão, Leo Bassi recorda os seus 40 anos de trajetória teatral através de uma descoberta feita 
pela irmã de Leo, Joanna, no arquivo da Fundação Lumière em Lyon, França. Em maio de 1896, os irmãos 
Lumière filmaram seu bisavô Giuseppe e seu tio Giorgio quando ambos trabalhavam no Circus Rancy, na 
mesma cidade de Lyon. São gravações muito valiosas, provavelmente as primeiras imagens comoventes de 
palhaços da história, que remontam no tempo a uma época em que a Europa ainda tinha toda a sua
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inocência e vontade de viver. A partir destes filmes, Bassi põe em cena um espetáculo intenso mas também 
divertido em que se analisa o “paraíso perdido” do mundo dos bufões, com comicidade diferente de 
humor irônico e cínico dos comediantes de hoje. Leo Bassi descende de uma antiga linha de comediantes 
excêntricos e palhaços de circo da Itália, França, Inglaterra, Áustria e Polônia. Por 170 anos, a família agiu 
ininterruptamente. Dela herdou não só surpreendentes habilidades – é muito experiente como antipodista 
(malabarista com os pés) -, mas também este espírito libertário, irreverente e cosmopolita, essência do circo 
do século XIX.
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Santa Maria recebe residência artística do Festival Sete Sóis Sete Luas de 21 a 24 de junho

Câmara Municipal de Vila do Porto

De 21 a 24 de junho, Santa Maria recebe o street artist italiano “Never2501” para a pintura de 
um mural em Vila do Porto. A iniciativa está integrada na XXVII Edição do Festival Sete Sóis 
Sete Luas e na programação das Festas de São João 2019.

Fonte: Municipio de Vila do Porto
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