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FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

2001

1

2002

El puerto de las Maravillas (Italy)

“Los navios antiguos de Pisa”

2

Maya Kokocinsky Molero (Italy)
“Translusion II”

2002

3

2002

Oliviero Toscani (Italy)
“Hardware+Software=Burros”

4

As personagem de
José Saramago nas artes

2002

5

2003

Stefano Tonelli (Italy)

“Nelle pagine del tempo
è dolce naufragare”

6

Luca Alinari (Italy)

“Côr que pensa”

2003

7

2003

Riccardo Benvenuti (Italy)

“Fado, Rostos e Paisagens”

8

Antonio Possenti (Italy)

“Homo Ludens”

2004

9

2004

Metropolismo, communication
painting

10

Massimo Bertolini (Italy)

“Através de portas intrasponíves”

2004

11
11

2005

Juan Mar (Spain)

“Viaje a ninguna parte”

12

Paolo Grimaldi (Italy)
“De-cuor-azioni”

2005

13

2005

Roberto Barni (Italy)

“Passos e Paisagens”

14

Simposio Sete Sóis Sete Luas

2006

15

2006

Fabrizio Pizzanelli (Italy)

“Mediterrâneas Quotidianas
Paisagens”

16

La Vespa: un mito verso il futuro

2006

17

2007

O cinema de Gianni Amelio:
a atenção e a paixão

18

Muñecos con rabia y sentimento

La vida y el arte de Dario Fo y Franca Rame

2008

19

2009

Giuliano Ghelli (Italy)

“La Fantasia rivelata ”

20

Giampaolo Talani (Italy)

“Ritorno a Finisterre ”

2009

21

2010

Cacau Brasil (Brazil)
“SÓS ”

22

César Molina (Spain)
“La Spirale dei Sensi,
Cicli e Ricili ”

2010

23

2010

Dario Fo e Franca Rame (Italia)

“Pupazzi tra Rabbia
e Sentimento”

24

Francesco Nesi (Italy)

“Amami ancora!”

2010

2010

Giorgio Dal Canto nasceu em 1934, em Pontedera
(Toscana), cidade onde vive e trabalha. Realizou a sua
primeira exposição em 1975 e teve logo um grande
êxito junto do público e da crítica. Desde então, realizou
muitas exposições pessoais, tendo demonstrado desde
o princípio uma especial aptidão para as artes gráficas e
tendo realizado numerosas gravuras.
Realizou os esboços para os postais oficiais da IV e VIII
Mostra della Cartolina d’epoca e da XXVI Mostra Filatelica
Nazionale, por ocasião do centenário de Pinóquio em
Florença. Foi galardoado com numerosos prémios e
as suas obras encontram-se em colecções privadas e
públicas.

25

Giorgio dal Canto (Italy)

“Pinocchi”

26

Roberto Banni

(Italy)

“Passos e Paisagens”

2010

27

Zezito. As Pequenas Memorias Homenagem a Josè Saramago

2010

25

28

Tchalê Figueira (Cape Verde)
“Universo da Ilha

2010

2010

PAOLO GRIGÒ



PAOLO GRI

Artista canário nascido em 1946, em Santa Cruz de La
Palma (ilhas Canárias). Desde muito novo, começou a
vislumbrar, nas suas inquietudes artísticas, exposições
e prémios que foram dando forma à sua própria
projecção. Estudou na Escuela Superior de Bellas Artes,
em Santa Cruz de Tenerife, para depois encetar uma
carreira imparável.
Artista que já percorreu todas as formas e correntes,
destacando-se em cada uma delas. Certeiro na
perfeição do desenho, o que foi fundamental para o
desenvolvimento da sua obra.
Defensor convicto da cultura, como pintor teve sempre
como referências Velázquez e Sorolla. É também
escultor, paisagista na própria natureza, na qual se revela
arquitecto nas suas construções, criador de miradouros,
parques e jardins, ecologista sempre activo, retratista,
poeta, músico e “cantautor”. No que diz respeito a esta
última faceta, o artista consegue uma similitude entre
o canto e a pintura. Medalha de oiro pelo seu trabalho
musical e cultural no grupo Taburiente, do qual foi
um dos fundadores, é agora candidato, como artista
multidisciplinar, ao Prémio das Canárias pelo Governo
autónomo regional.

A sua carreira, sempre envolvida na música e nas artes,
  
está ligada ao amor pela própria terra, de forma que,
para Luis Morera, vida, arte e natureza são elementos
inseparáveis, que determinam a sua visão da realidade
e que se reflectem na sua poesia, nas suas canções e nas
suas criações artísticas.
A natureza e a cultura das ilhas Canárias são fonte de
inspiração tanto para a sua música como para a sua obra
plástica.

 

LUIS MORERA

Paolo Grigò si è diplomato all’Istituto Statale D’Arte
di Cascina; ha proseguito gli studi frequentando corsi
accademici d’incisione, ritratto e nudo. Con il padre
scultore ha sempre collaborato per apprendere le
tecniche di tale disciplina.
La sua attività artistica inizia nel 1971, partecipando a
mostre collettive, rassegne nazionali e internazionali.
Dagli esordi, ascrivibili agli anni Settanta, fino alle
ultime testimonianze si evince come la riflessione
dell’artista si orienti verso i grandi temi di attualità:
la pace, la democrazia, l’integrazione tra le culture.
Il percorso artistico di Grigò non è mai stato
disgiunto sia dagli eventi socio-politici che dalla
problematizzazione del ruolo della cultura e
dell’intellettuale nel progresso della società civile.
L’opera di Grigò conosciuta in ambito internazionale,
interpreta il momento storico con coscienza del
dramma dell’umanità.
Tra le molti personali allestitegli si segnalano
 importanti antologiche di pittura, scultura e grafica in

Italia, in Francia, in Portogallo e Stati Uniti d’America.
Ha illustrato libri di poesia, realizzato copertine per
riviste e volumi. Molte sue opere scultoree sono
in edifici pubblici, chiese e in piazze italiane, in
Portogallo, a Capo Verde, Francia e Spagna.



LUIS MORERA

PAOLO GRIGÒ

PAOLO GRIGÒ

  



Il Volo... Viaggiatore
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Luis Morera (Spain)
“Arte Naturaleza”
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Paolo Grigò (Italy)

“Il Volo... Viaggiatore”

Paolo Grigò
di Cascina; p
o curso acad
seu pai, escu
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A sua carre
participado
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setenta, até
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da actualida
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O percurso
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sociedade c
internaciona
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Realizou im
pintura, escu
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suas escultu
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2011

Salvatore Ligios (Italy)
“Mitologia

32

Raymond Attanasio (France)
“Silence des Yeux”

2011

33

2011

Simon Benetton (Italy)

“Ferro e Vetro – oltre
l’orizzonte”

34

Noè Sendas (Portugal)
“Parallel”

2011

35

2011

Abdelkrim Ouazzani (Morocco)

“Le Cercle de la Vie”

36

Eugenio Riotto (Italy)

“Chant d’Automne”

2011

37

2011

Bento Oliveira (Cape Verde)

“Do Reinado da Lua”

38

Vando Figueiredo (Brazil)

“AAAldeota”

2011

39

2011

Diego Segura (Spain)
“Pulsos ”

40

Ciro Palumbo (Italy)

“Al di la della realtà del
nostro tempo”

2011

2012

KHRY

“Caín”
duelo en el paraíso

Juan Mar nasc
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JUAN MAR

YAEL BALABAN / ASHRAF FAWAKHRY

Juan Mar è nato a Castril (Granada, Spagna)
nel 1965. Ha studiato presso la Scuola di Arti
Applicate e all’Accademia di Belle Arti Alonso
Cano di Granada. Alterna la sua produzione
artistica con la gestione e la promozione
culturale. Dal 2004 al 2011 è stato il direttore
del Centro José Saramago di Castril. E questo
suo nuovo lavoro è proprio un omaggio al
grande José Saramago e alla sua particolare
e inquietante visione di una storia che tutti
conosciamo. Il protagonista dell’opera di Juan
Mar non è il Caino della Bibbia, è il personaggio
della novella di Saramago. Il suo Caino come
quello di Saramago non è buono né cattivo,
è umano e come tutti gli umani è capace del
meglio e del peggio. L’opera di Juan Mar è una
campana che suona per ricordarci che non
esistono bolle nelle quali isolarsi dal mondo,
che non esistono paradisi invulnerabili al
dolore. Con questa nuova proposta Juan Mar
approda a nuove forme di espressione artistica
senza perdere l’essenza della sua opera e senza
abbondonare il suo impegno sociale per i diritti
umani. Il suo nuovo lavoro non potrà lasciare
indifferente nessuno.

JUAN MAR

“Caín”, duelo en el paraíso

Signature

JUAN MAR

JUAN MAR

Câmara  Municipal  de
PONTE  DE  SÔR

Ass.  Cult.
Sete  Sóis  Sete  Luas
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Yael Balaban & Ashraf Fawakhry
(Israel & Palestine)

“Signature”
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Juan Mar (Spain)

“Caino - duello in paradiso”

2012
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2012

Carlos Macêdo, Dornelles, Zediolavo
(Brazil) “Caleidoscópio”
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Mohamed Bouzoubaâ (Morocco)
“L’Homme dans tous ses états”

2012

JOSÉ MARIA BARRETO
Triunfo da Independência Nacional MOSS
JOSÉ MARIA BARRETO

Triunfo da Independência Nacional

2012

Herdeiro da arte Crua, definida por Dubuffet, Moss encarna
a corrente “singular”, pela necessidade de expressão que
se impôs quase contra a sua vontade, pela espontaneidade
do acto artístico, pela forma que se ergue do movimento
popular, que recusa a norma e o conveniente. Se Moss
sempre desenhou, e começou a pintar com cerca de 12 anos
de idade, foi sobretudo durante os sete anos de prisão, aos
quais foi condenado por assalto à mão armada de bancos,
que ele se dedicou, com seriedade, à pintura. “Eu tinha coisas
para contar; tinha necessidade de me construir”, explica ele.
“Eu pintava sobre o papel; era muito violento. A minha irmã
pôs à venda os meus primeiros desenhos e expô-los. Foi logo
um sucesso. Para mim, era uma razão de existir. A pintura
enriqueceu estes anos, fazendo-me esquecer amarguras e
agruras.” A sua oportunidade terá surgido quando encontrou,
na prisão central de Muret, um juiz de aplicação de penas que
se interessava por pintura e que o deixou sair em liberdade
condicional, enquanto artista. Desde então, Moss vive da sua
pintura, mas não que… Moss teve mais volume de trabalho
com a madeira flutuante. Ele começa a esculpir, com a serra,
sujeitos cada vez mais imponentes, nas traves dos caminhosde-ferro. Assim, do pincel à serra, da broxa à tesoura, tudo
é instrumento de criação… Da linoleogravura à madeira
flutuante, dos seixos aos troncos de árvores, da tela aos
materiais recicláveis, tudo é suporte! Tudo o que o rodeia é
matéria, tudo o que ele vê torna-se sujeito. Moss apropria-se
do mundo de hoje, de ontem e de amanhã e no-lo restitui
sob formas vivas, coloridas, inspiradas no mundo de BD, da
música, dos mitos e lendas, dos romances policiais… Um
universo e um talento a não esquecer!

MOSS

JOSÉ MARIA BARRETO

Retour aux Origines

Nasceu a 21 de Maio de 1957, em Assomada,
Santa Catarina. Licenciou-se em 1985, em Pintura
Monumental pela Academia de Belas Artes de S.
Petersburgo, com o grau de “Master of Fine Art” pela
mesma Academia. Fez diferentes estágios e seminarios
de formação em Genève (Suiça), Lisboa (Portugal),
Dar-es-Salaam (Tanzània), Dakar (Senegal) e Madrid
(Espanha). E já fez mais de duas dezenas de exposições
individuais em Cabo Verde e em varios países
estrangeiros, da Europa, da África e das Américas.
Tendo como fulcro central e fundamental do seu labor
o Homem e a Vida, as suas telas constituem como que
um canto, ou uma poesia ao e do povo cabo-verdiano.
Ou, melhor dizendo, consubstanciam-se como
testemunhos de uma saga, ou a epopeia pictórica
caboverdiana, em que os aspectos mais significativos
dos hábitos e costumes da população, o quotidiano
dramático e trágico da vivência ilhoa, bem como uma
certa filosofia e postura de vida são captados.

Câmara  Municipal  de
PONTE  DE  SÔR

Ass.  Cult.
Sete  Sóis  Sete  Luas
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Moss (France)

“Retour aux Origines”
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José Maria Barreto (Cape Verde)
“Triunfo da Independência
Nacional”

JOSÉ MARIA

Nasceu a 21
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FRANCESCO

Francesco Cubeddu est né à Seneghe (Oristano,
Sardaigne – Italie) en 1956. Il pratique l’alpinisme et
il est pilote de parapente et de deltaplane depuis
1992. Il se voue à la photographie aérienne des sites
archéologiques de la Sardaigne. Ses photos aériennes
des nuraghi de Sinis constituent une partie importante
de l’exposition du journaliste Sergio Frau “Atlantikà,
Sardegna Isola Mito” et du catalogue respectif.
L’exposition a été présentée à Paris au siège de l’Unesco
en 2005, à l’Académie des Lincei à Rome et au Musée
des Sciences de Turin en 2006.

Francesco Cu
Sardenha –
montanhismo
desde 1992.
arqueológicos
dos nuraghi d
exposição do
Isola Mito” e
apresentada e
na Academia
Ciências de Tu

FRANCESCO CUBEDDU / MARCO PILI
Terre di Vernaccia

MARCO PILI

La festa della pittura

GIULIANO GHELLI

Terra di Vernaccia

FRANCESCO CUBEDDU

O artista florentino Giuliano Ghelli nasce
em Florença em 1944 e vive hoje em San
Casciano Val di Pesa, na Toscana. De acordo
com a crítica mais prestigiada é “um dos
maiores sonhadores da pintura italiana”.
Pertence a um movimento pictórico que
se caracteriza pela invenção, pela cor, pela
fábula, pelo jogo. O olhar de Ghelli levanta
voo das colinas florentinas e encontra no seu
caminho a história da civilização, a pintura
aborígene australiana, as máscaras africanas,
a vídeo-arte, as instalações, De Chirico;
infinitas solicitações manipuladas e recriadas,
sob formas absolutamente surpreendente,
um registo artístico que encontra nos ritmos
musicais, na indeterminação da dimensão
sonora, a razão profunda de uma expressão
poética natural. Durante mais de 40 anos de
atividade, realizou mais de 150 exposições
individuais

Marco Pili na
Itália] em 195
com o figura
tarde. Volta a s
informal, com
cultura. Em 1
como o pão c
conhecido po
boi e qualqu
mãos. O pão t
seus trabalho

GIULIANO GHELLI

FRANCESCO CUBEDDU / MARCO PILI

Marco Pili est né à Nurachi [Oristano, Sardaigne –
Italie] en 1959. Il commence une première phase de sa
recherche avec le figuratif, le quittant quelques années
plus tard. Il tourne son attention vers un art plus abstrait,
informel, avec un particulier intérêt par sa propre
culture. En 1985 il commence à essayer des matériaux
comme le pain carasau ou carta da musica – pain Sarde
aussi connu par « papier de musique » –, des argiles, le
sang de bœuf et tout autre matière qui lui parvenait à
ses mains. Le pain devienne alors le matériel préféré
chez ses travaux au long de nombreuses années.

MARCO PIL

Câmara  Municipal  de
Ass.  Cult.
Provincia di Oristano
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO
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Fondazione Banco di Sardegna
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Terra Shardana

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE SPETTACOLO E SPORT
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Giuliano Ghelli (Italy)

“La festa della pittura”

48

(Brazil)

Francesco Cubeddu & Marco Pili
(Italy) “Terre

di Vernaccia”

2012

2012

PASSAGGI PEDONALI PER L’ INFINITO
RUI MACEDO

PASSAGGI PEDONALI PER L’ INFINITO

ANGIOLO VOLPE

DE PICTURA

Rui Macedo è nato a Evora nel 1975. Dottorando
in pittura alla Facoltà di Belle Arti dell’Università di
Lisbona. Nel 2007 la DRCA del Ministero della Cultura
gli ha attribuito una borsa per le arti plastiche e la
pittura. Nel 2011 ha vinto la borsa di appoggio per
progetti artistici - arti visuali della Fondazione Calouste
Gulbenkian. Nel 2011/2012 ha ricevuto la borsa di
ricerca da CIEBA (sezione di pittura)/FCT.

ANGIOLO VOLPE

ANGIOLO VOLPE

RUI MACEDO

Mas mesmo assim è demasiado largo? “Angiolo Volpe
è nato a Livorno nel 1943. Ha iniziato a dipingere
giovanissimo e si è subito orientato verso la pittura
come unica attività professionale. I suoi primi lavori
risentono della lezione apportata dai Macchiaioli, pur
evidenziando una propria linea espressiva originale
che avrà modo di imporsi sempre più con il trascorrere
del tempo. Negli anni Settanta ha compiuto numerosi
viaggi, sia in Italia che all’estero, per vivere nuove
esperienze umane e per dipingere realtà naturali,
ambientali ed architettoniche tra loro diverse.
Indomito, ha comunque continuato ad affinare la
propria ricerca, che è elemento essenziale del suo
divenire espressivo. Numerose mostre personali nelle
più importanti gallerie italiane lo hanno imposto negli
anni, all’attenzione pubblica, che ha avuto modo di
apprezzarlo anche in America e in Giappone. Nel 2007,
assume particolare importanza l’esposizione presso la
Biblioteca Marciana a Venezia, curata dal Prof Giovanni
Faccenda, e la mostra di Fiesole, Giorgio de Chirico e un
Novecento prima e dopo la Transavanguardia, a cura del
Prof Giovanni Faccenda.

Tra le esposizioni individuali più recenti si ricordano:
Caleidoscópio nel Museo de Grão Vasco (Viseu,
Portogallo) nel 2012; la Totalidad imposible all’IVAM
(Valenzia, Spagna) nel 2011; Ninium ne credere colori
al Museo di Evora (Evora, Portogallo) e Puzzle this alla
Fondazione D. Luis I (Cascais, Portogallo) nel 2010.
Ha partecipato a numerose esposizioni collettive in
Portogallo e all’estero ed è rappresentato in collezioni
pubbliche e private.

Ass.  Cult.
Sete  Sóis  Sete  Luas
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Rui Macedo (Portugal)

“De Pictura”
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Angiolo Volpe (Italy)

“Passaggi pedonali per
l’infinito”
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Djosa

Djosa

Criôlo

Djosa é um pintor viajante suspendido entre a sua
pátria, Cabo Verde, e o país de adoção, o Brasil. Nasce
na ilha de S. Nicolau e faz os seus estudos secundários
em S. Vicente, mas nos anos 60 emigra para o Brasil,
onde estuda na Escola de Arquitetura e Urbanismo em
Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Participa em muitos
projetos de Arquitetura e Urbanismo tanto no Brasil
– com destaque para a cidade de Belém, capital do
Pará – como em Cabo Verde. Djosa vive atualmente na
Cidade da Praia, dividindo o seu tempo entre trabalhos
de arquitetura, pintura e desenho. Já participou em
várias exposições individuais e coletivas tanto no Brasil
como em Cabo Verde e agora expõe pela primeira vez
em Portugal, Itália e França.

.
e  Luas
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Djosa (Cape Verde)
“Criôlo”
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Marjorie Sonnenschein

“Trajetória”

2013

2013

  

RAYMOND ATTANASIO

RAYMOND ATTANASIO

Nasce em 1954 em Álger. Chega em França aos
8 anos, logo após a independência da Argélia,
em 1962. O jovem Raymond exprime o desejo
de seguir os estudos artísticos, mas a sua família
não o apóia em sua escolha, orientando-o para os
estudos técnicos “a fim de aprender uma profissão”.
Após concluir a com êxito a faculdade, decide
ajudar o pai na sua nova tipografia em Frontignan,
porém o desejo de pintar o acompanha. Por
uma feliz coincidência, conhece o professor de
artes visuais, Joel Florkowski, que, para além
de lhe ensinar várias técnicas, lhe faz descobrir
o mundo da arte. Após um longo período de
estudos, aperfeiçoa a sua técnica. Graças à leitura,
aos encontros, à sua abertura às outras culturas
e à sua espiritualidade, supera as fronteiras da
sua formação. A sua arte evoca a sensibilidade
humana através da viagem interior em que se
inspiram as suas obras. “As minhas telas são a
passagem para uma viagem íntima que afasta o
ser humano do mundo da aparência para levá-lo
a descobrir o mundo da essência, o seu próprio
ser”. O seu trabalho representa uma renovação da
linguagem artística longe de qualquer vontade
de copiar o real.
Expôs em várias cidades da França (Paris, Marselha,
Frontignan...) mas também em Londres, Praga,
Losanna e Estados Unidos.
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Ilias Selfati (Morocco)

“Arrest”
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Pierre Duba (France)

“Un portrait de moitié Claire”

2013

2013

WEAVER DISCOS pop descarado

Weaver

Weaver

Weaver nasceu e mora em Fortaleza-CE, Brasil.
Iniciou a sua carreira na década de 90 editando
zines de histórias em quadrinhos no grupo SERES
URBANOS. Atualmente faz parte do Coletivo
MONSTRA, grupo com o qual realiza exposições
em espaços oficiais de arte e intervenções urbanas.
Desde 2002, participa de exposições coletivas e
salões de arte. Realizou sua primeira exposição
individual “Que Tal de Uma Forma Mais Leve?”,
em 2005. Em 2010, foi selecionado pra TRANSFER
- Mostra internacional de arte urbana, realizada
em São Paulo, que reuniu artistas de referência
do meio alternativo mundial. “WEAVER DISCOS –
pop descarado” sua segunda exposição individual
circulou no Brasil, até o momento, por três
cidades Sobral-CE, São Paulo-SP e Fortaleza-CE. É
representado desde 2011 pela Galeria LOGO (SP).

Luas
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Weaver (Brazil)

“WEAVER DISCOS pop descarado”
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Giuliana Collu & Roberto Ziranu
(Italy) “Terra

è Ferru”

2013

Os Laboratórios de Criatividade do Centrum Sete Sóis Sete Luas (2010-2012)

s Sete Luas

2013

Laka
EL VIAJERO
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Laka

7Sóis.CriArt

posizione “Il Viaggiatore” Laka ci porta in un
mmaginario, rappresentato con grande maestria
posizioni cromatiche e nelle figure stilizzate
nsionali che, nella loro semplicità e linearità,
l suo innegabile talento. Forte è la componente
suo linguaggio, sempre in bilico tra adulto e
ci guida attraverso un viaggio in cui i confini della
onfondono con quelli della fantasia.
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El Viajero

1952 in un piccolo comune dei Paesi Baschi
eta-Etxano, Vizkaia), José Javier Lacalle Vásquez a - svolge un’intensa attività artistica, soprattutto
ni ‘70, periodo in cui espone regolarmente in
ricevendo numerosi premi e giudizi positivi
ca. Le sue composizioni, marcatamente ludiche
rizzate da un vivo cromatismo, evocano scenari
popolati da figure primitive e stilizzate.
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Os Laboratórios de Criatividade do
Centrum Sete Sóis Sete Luas (2010-2012)
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Laka (Basque Country)
“El Viajero”

2013
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Hassan Echair
HORIZON PLOMBÉ

Hassan Echair

Hassan Ech

Hassan Echair è nato a Rommani, in Marocco, nel 1964;
formatosi presso l’Ecole des Beaux-Arts di Tetouan, e poi
di Amiens e di Angers in Francia, si è stabilito a Tetouan,
dove conduce un lavoro che si situa a metà strada tra
il disegno, la scultura e l’installazione. Con il suo stile
minimalista, delicato e soprattutto fragile, Hassan Echair
sviluppa una ricerca pittorica che ruota attorno a una serie
di riflessioni sulle costrizioni, la memoria, l’ambiente, i
viaggi, l’energia accumulata, risvegliata, la libertà, l’ignoto,
la potenza, l’effimero, l’identità dell’oggetto identificabile/
non identificabile, sulla materia e sulla misura del tempo.
Echair raffigura la natura immateriale e temporale della
vita a fronte del passaggio inesorabile del tempo. Lavora in
un mondo interamente in bianco e nero: il suo vocabolario
artistico non si basa sul rapporto tra i colori, ma sulla
tensione visiva e sui giochi tra luce e ombra. Ha contribuito
a numerosi progetti artistici e didattici nell’ambito delle
Belle Arti in Marocco e all’estero, tra cui la partecipazione
dell’Istituto di Belle Arti di Tetouan a diversi eventi artistici,
come il Festival Bandimages di Bourges, in Francia, e il
Festival des arts-vidéo di Casablanca. Dal 1998 espone
regolarmente in Marocco e all’estero, in Francia, Spagna,
Belgio, Libano, Mali, Tunisia e Stati Uniti.

Horizon plombé

Il Mondo a Colori

Ugo Nespolo

Ugo Nespolo

Hassan Echair

Ugo Nespolo é um dos maiores pintores da cena
contemporânea italiana. Diplomou-se na Academia de
Belas Artes de Turim e na Faculdade de Letras modernas.
Nos anos 60 começou a trabalhar como artista plástico,
apresentando influências da Pop Art e arte conceptual.
A sua produção caracteriza-se pelo forte acento
transgressivo e irónico. Colaborou com o importante canal
televisivo italiano – RAI - na realização de publicidade
e com vários teatros na produção do guarda-roupa. Em
2003 realizou a mítica “maglia rosa” pelo Giro d’Italia. As
suas obras cheias de cores e escárnio decoram as paragens
do metropolitano de Turim, aberto em 2005, e os prémios
de muitas competições populares citadinas, como o
conhecido “palio de Siena”. Atual presidente do Museo do
Cinema de Turim, Nespolo já expôs as suas obras nas mais
importantes cidades italianas.
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Ugo Nespolo

(Italy)

“Il Mondo a Colori”
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Hassan Echair (Morocco)
“Horizon Plombé”
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NELA BARBOSA

Manuela Brazão Barbosa è nata il 23 dicembre 1973 a
Pedra Badejo, nel comune di Santa Cruz, isola di Santiago.
È pittrice autodidatta e ha esposto in diversi paesi, in
Africa, Europa e Stati Uniti. Parlare dei quadri e dei dipinti
di Nela Barbosa significa parlare di vocazione all’arte e alla
creazione, uno spazio-tempo di passione e ragione dove
a convinzione, l’impegno e il lavoro prendono vita in un
bagliore di enunciazione e divenire.

Nela Barbosa, Olga Kulkchenko, Leomar e Tutú Sousa

ARTE DE CABO VERDE NO FEMININO

OLGA KULKCHENKO
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N. Barbosa, O. Kulkchenko, Leomar e Tutú Sousa

É nata il 6 Novembre 1957 in Russia. Ha lavorato presso
’Università di Belle Arti insegnando pittura monumentale.
Ha anche lavorato presso la Scuola Sperimentale per
bambini sordi a Mosca. Vive a Capo Verde dal 1988, risiede
a Praia dove insegna Arti Visive e Tecnologiche presso
un istituto secondario, svolgendo un lavoro raro, quello
di utilizzare pedagogicamente il tracciato geometrico
caratteristico dei panni da lavoro.

Arte de Cabo Verde no Feminino

2013

LEOMAR

Leontina Marizia Almeida Ribeiro - LEOMAR è nata a Pedra
de Lume, Isola di Sal, ma vive da molti anni a Praia, Capo
Verde. Come lei stessa dice, all’età di 11 anni già riceveva
ichieste da colleghi e amici per ritratti e paesaggi in
grafite. Terminato il liceo, nell’impossibilità di ottenere
una borsa di studio per l’Architettura e le Belle Arti, opta
per un’istruzione superiore nel campo dell’ingegneria
civile a Lisbona, professione che svolge attualmente. Oggi
abbraccia la pittura, insieme all’ingegneria, partecipando a
mostre individuali, collettive e laboratori d’arte. È un’artista
autodidatta, che visita con una certa frequenza musei,
mostre di artisti nazionali ed internazionali, utilizzando la
icerca nel campo dell’arte contemporanea, dal disegno,
alla pittura ad olio, passando per l’acrilico e altre tecniche.
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TUTÚ SOUSA

TUTÚ S

È nato il 16 dicembre 1974 a São Vicente, Capo Verde. Nel
1996 ha seguito a Lisbona il corso di Edizione Elettronica
per le Arti Grafiche. Ha frequentato vari laboratori di arte
senegalese, autodidatta nel campo della pittura e della
scultura, nel suo percorso ha fatto diverse mostre personali
e collettive nelle isole di Capo Verde, in alcuni paesi
europei e negli Stati Uniti, oltre ad aver realizzato decine
di murales e pitture decorative come quelle dell’Aeroporto
nternazionale di Praia. Vincitore del concorso artistico
sul tema “Lotta all’AIDS”, organizzato dall’associazione Zé
Moniz; Medaglia di riconoscimento offerta dal Sindaco
della città di Praia 2005; In primo piano nel libro “Capo
Verde e le belle arti, percorso e prospettive”.

com o alto patrocínio da
PRESiDêNCiA DA REPúbLiCA
DE CAbO VERDE
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Cristina Maria (Portugal)

“Esculturas do meu fado”
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Nela Barbosa, Leomar, Olga
Kukchenko e Tutù Sousa (Cape Verde)

“Arte de Cabo Verde no Feminino”
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Saimir Strati
SEVEN STARS

IMIR STRATI

SAIM

Marcello Scarselli nasceu em Santa Maria a Monte (Pisa)
em 1953. Depois de se ter formado no Instituto Técnico
de Pontedera (Pisa), frequenta cursos de desenho,
de escultura e depois o curso de gravura na Escola
Internacional de Artes Gráficas Il Bisonte (Florença). Pintor,
desenhador e escultor, começa a sua carreira artística nos
anos 70 participando em inúmeras exposições coletivas e
intervindo no animado debate estético daquele período.
Como observou o crítico Giuseppe Cordoni “uma grande
parte da crítica tem, por vezes, realçado a complexidade
dúctil e o ecletismo estilístico que alimenta a síntese a
que a linguagem de Scarselli vai gradualmente chegando:
expressionismo abstrato e informal, gestualidade
semiótica e onirismo infantil”. Por sua vez Giovanni
Faccenda sublinha “aquele seu apropriar-se de uma
modernidade servindo-se de técnicas e processos
arcaicos, numa abstração híbrida onde afloram formas
reconhecíveis e familiares”. A sua profissão consolida-se
ao longo dos anos através de uma constante atividade
expositiva, tanto em Itália como no estrangeiro (Áustria,
Bélgica, Alemanha, França, Inglaterra), participando em
feiras nacionais e internacionais “Nice Expo” (França),
Galeria Royal Opera Arcade (Londres). As mais recentes
exposições foram no Palácio Medici Riccardi (Florença) e
no Palácio Mediceo Seravezza (Lucca).
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Saimir Strati

Marcello Scarselli

Seven Stars

Il Lavoro Dipinto

mir Strati, nato in Albania, ha iniziato la sua carriera
taurando mosaici in vari siti archeologici albanesi,
o a diventare nel tempo uno dei maestri nell’arte del
saico a livello mondiale. Ispirandosi a grandi artisti,
mir utilizza materiali e tecniche non convenzionali
realizzare mosaici su larga scala, che gli sono valsi
te record mondiali dal 2006 a oggi. Con chiodi, tappi
sughero, gusci d’uovo, chicchi di caffè, cd e frammenti
vetro, compone opere uniche curate fin nei minimi
tagli. Ciò che lo distingue da altri artisti, è la scelta di
izzare tecniche antiche collocandole nel contesto
ntemporaneo grazie all’utilizzo di materiali industriali.

MARCELLO SCARSELLI
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Marcello Scarselli (Italy)
“Il Lavoro Dipinto”
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Saimir Strati (Albania)
“Seven Stars”

2014
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Aqueles que vão - Quelli che vanno

NO
ALI HASSOUN
Ali Hassoun nasceu em Sidone (Libano) em 1964. Em 1982
mudou-se para Itália para prosseguir os seus estudos
na Accademia di belle Arti di Firenze. Em 1992 Licenciase em Arquitetura pela universidade na mesma cidade.
Actualmente vive e trabalha em Milão. À nacionalidade
Libanesa, Haussoun juntou também a italiana, integrando
a dimensão original da própria identidade, ÁrabeMediterrânea, com uma dimensão diferente, a Europeia e
Ocidental.

Ali Hassoun

A temática mais evidente dentro daquelas que
caracterizam a sua pintura é relativa à viagem, instrumento
para explorar experiências e visões heterogéneas. Em
vez do conceito “ Choque de civilizações” , simplificação
perigosa mas contudo, generalizada no ocidente, Hassoun
propõe uma ideia de humanidade como qualidade
universal e comum a todas as pessoas, com base numa
espiritualidade originária que precede a diversificação
religiosa e politica. Assim o artista é interprete de culturas
diferentes mas confortáveis, que convivem no espaço
perfeitamente orquestrado das suas pinturas coloridas.
Os personagens de um Islão ou de uma África tão vivida
quanto fabulosa e imaginada, nas suas composições
estão todos capturados num jogo de citações eruditas e
referências indiretas entre a figura e o fundo.
Falaram dele Elias Shaker, Fayasal Sultan, Omar Calabrese,
Mauro Civai, Gianni Giacopelli, Fabrizio Mezzedimi, Letizia
Franchina, Luigi Zangheri, Jean Noel Schifanò, Alberto Fiz,
Silvia Guastalla, Luca Beatrice, Alessandro Riva, Luca Pietro
Vasta, Aldo Mondino, Chiara Guidi, Maurizio Sciaccaluga,
Manuela Brevi, Ivan Quaroni, Gabriel Mandel Khan, Marina
Moiana, Gianluca Marziani, Beatrice Buscaroli, Antonio
d’Avossa, Murteza Fedan, Melih Gorgun, Chiara Canali,
Mimmo di Marzio, Saleh Barakat, Gregory Buchakjian,
Vittorio Sgarbi e Martina Corgnati.
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Ali Hassoun (Lebanon)

“Aqueles que vão - Quelli che
vanno”
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Charley Fazio (Italy)

“Con l’isola dentro”
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FULVIA ZUDIČ

Fulvia Zudič

Istria

Nascida em 1961 em Capodistria, alcançou a maioridade
em 1979 na Escola média superior de arte de Liubliana e
continuou posteriormente os seus estudos na Academia
de Belas Artes de Veneza, onde obteve o seu diploma em
1987. Assim, leccionou por alguns anos educação figurativa
em várias escolas de cidades costeiras, tendo depois,
em 1996, sido contratada pela Comunidade auto-gerida
da nacionalidade italiana de Pirano como organizadora
de eventos culturais e chefe de serviço profissional. Em
1987 organizou a sua primeira exposição pessoal e desde
então tem participado também em diversas exposições
colectivas na Eslovénia e no estrangeiro, onde tem
recebido inúmeros prémios de reconhecimento nacional
e internacional. Para além da pintura dedica-se também
à ilustração, à cerâmica, à moda e design, à cenografia e
elaboração de vestuário cénico, dirigindo também vários
grupos de pintura e design. Tem participado em vários
conselhos e laboratórios de pintura em feiras e leilões de
beneficência pelo estrangeiro. Vive e trabalha em Pirano.

as
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Fulvia Zudic (Slovenia)
“Istria”
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Ahmed Al Barrak (Morocco)
“Geste et Lumière”
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BEN SLIMANE

GEORGES D’ACUNTO

Nascido em 1956 em Philippeville, Argélia, Georges
D’Acunto começou a sua incursão no mundo da arte como
um autodidata, trabalhando em paralelo em vários teatros
como técnico. Realizou por vários anos laboratórios
de música, no âmbito da antiga Maison des Jeunes et
de la Culture de Frontignan (França) e da Escola de Jazz
“Réssonance” em Sète, dedicando-se inteiramente à arte a
partir dos anos ‘90. Ele atualmente vive e trabalha no sul
da França.
O horizonte interior de Georges D’Acunto é tão vasto
quanto as suas obras sem fronteiras. De acidentais a
aleatórias, as formas impõem-se sobre a tela, abrindo o
espírito do observador às mais diferentes interpretações.
Com a exposição “Au delà du Regard”, Georges D’Acunto
nos dá a impressão de uma pintura que ganha vida a partir
de um imaginário aberto para o mundo e que se alimenta
de poesia. Linhas, arranhões, incisões, deixam o caminho
aberto ao inconsciente do artista, cujas pinturas povoamse com paisagens e elementos líquidos, e por vezes são
atravessadas por personagens espectrais esvaziadas de
sua substância.

Georges D’Acunto

952 a Sestri Levante, in provincia di Genova, con
in Lettere Moderne conseguita all’Università di
avvicina, ancora ragazzo, all’arte della ceramica
do lo studio del pittore e ceramista Lino Bersani
menta le cotture ad alta temperatura.
agli anni Ottanta è presente alle più importanti
azionali di ceramica e realizza numerose opere
tali su commissione pubblica e privata.
per il rapporto tra cultura e territorio lo ha
gli ultimi anni a formulare un inedito tipo di
mita perfettamente i ciottoli delle spiagge liguri:
etti, arcaici e contemporanei al tempo stesso,
i dall’utilizzo di reperti – legno e ceramiche
dal mare – si sono col tempo trasformati in cifra
pace di rendere invisibili i confini tra artigianato,
arte. È in questa attività che Gioventù si
creando l’Opificio Ceramico Afredo Gioventù,
sta è impegnato nella riproduzione lirica della
ella salvaguardia dell’artigianato artistico.

Mãe Terra Mar

MÃE TERRA MAR

Alfredo Gioventù & Khaled Ben Slimane

GIOVENTÙ

Alfredo Gioventù & Khaled Ben Slimane

Au Delà-du Regard

n Slimane è un ceramista, scultore e pittore la
artistica si risolve nella ricerca della spiritualità.
con i grafismi, Slimane coreografa testi, parole
l Corano in una danza intima e ritmica. In
vimento lungo la superficie dei suoi supporti
materialità dei gesti di Slimane lascia tracce che
o all’infinito.
temi andalusi e tradizioni berbere, l’artista crede
della tradizione e vede i suoi manufatti come
nzione contemporanea di ceramiche antiche.
n Slimane adorna le sue opere con segni, simboli
dendo alla sua interpretazione delle tradizionali
pachistane, spagnole e giapponesi, ma anche
ggio ad Allah, attraverso la letteratura Sufi.
è diplomato presso l’Istituto Tecnologico
unisi, nel 1977, prima di continuare la propria
e in Spagna, alla Scuola Massana di Barcellona.
il primo artista a essere invitato a partecipare
mie Internationale de la Céramique”, situata a
e sue opere sono esposte in collezioni e musei
n tutto il mondo, inclusi il Museo Smithsonian
gton e il Museo Britannico di Arte. Khaled Ben
ve e lavora a Tunisi.
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Georges D’Acunto (France)
“Au delà-du regard”
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Alfredo Gioventu (Italy)
Khaled Ben Slimane (Tunisia)

“Mãe Terra Mar”

AURÍCIO OLIVEIRA

Obras da coleção permanente do Centrum Sete Sóis Sete Luas de Ponte de Sor (2009-2014)
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Maurício Oliveira
TROPIQUES UTOPIQUES

OBRAS DA COLEÇÃO PERMANENTE DO

auricio Oliveira est né dans la mystique et ensoleillée
e de Salvador de Bahia au Brésil. Il est diplômé des
aux-Arts de l’Université Fédérale de Bahia et du
usée d’Art Moderne de Salvador. En 2008, il décide
parcourir l’Europe et les États-Unis avec ses pinceaux
sbonne, Prague, Atlanta,…). Depuis 2009 e peintre
ésilien vit et travaille dans le sud de la France. Il a déjà
alisé une vingtaine d’expositions entre le Brésil, l’Europe
l’Amérique. Maurício Oliveira réalise également des
tallations mê lant peinture et structure le plus souvent
bois ou en matériau de récupération.

CENTRUM SETE SÓIS SETE LUAS

Maurício Oliveira
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Tropiques Utopiques

aurício Oliveira è nato nella mistica e soleggiata città di
vador de Bahia, in Brasile. Si è diplomato in Belle Arti
esso l’Università Federale di Bahia e il Museo di Arte
oderna di Salvador. Nel 2008 decide di viaggiare per
uropa e gli Stati Uniti accompagnato dai suoi pennelli
sbona, Praga, Atlanta...). Attualmente vive e lavora nel
d della Francia. Con più di venti esposizioni già realizzate
Brasile, Europa e America, Maurício Oliveira si cimenta
che nell’arte dell’installazione, mescolando pittura e
uttura, spesso in legno o materiali di recupero.

MAU

DE PONTE DE SOR (2009-2014)
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Obras da Coleção Permanente do
Centrum Sete Sóis Sete Luas
de Ponte de Sor 2009 - 2014
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Mauricio Oliveira (Brazil)

“Tropiques Utopiques”
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Mira Ličen Krmpotić
0,5$/,þ(1.50327,ü

HAMADI ANANOU EL FUNTI
Com apenas 18 anos Hamadi interessou-se na fotografia
e sobretudo no fotoperiodismo, que considera a melhor
escola para esta arte. Tem viajado pelo mundo inteiro como
repórter, e depois como fotógrafo publicitário. Os seus
trabalhos, bem como as suas campanhas publicitárias para
grandes multinacionais, têm sido publicados nos media
mais prestigiados do mundo. Com muitas exposições já
realizadas, as suas obras estão presentes em coleções
públicas e privadas em Madrid, Barcelona, Sevilha, Ceuta,
Tokyo, Paris, Hong Kong, Nova Iorque, Qatar, Casablanca e
Marrakech...

PAESAGGI ISTRIANI E MOMENTI PARIGINI
PAISAGENS ISTRIANAS E MOMENTOS PARISIENSES

Considerado demasiado artista pelos repórteres e
demasiado repórter pelos artistas: esta é a interceção onde
Hamadi se sente mais confortável.

Alcancía

Mira Ličen Krmpotić ha scelto la carriera di pittrice sin dalla
scuola elementare: terminato il ginnasio a Capodistria, ha
studiato all’Accademia di Lubiana dove ha frequentato
anche il corso specialistico in restauro. Dopo il 1973, anno
del diploma e della prima mostra personale, la creazione
figurativa diventa il suo primario modus vivendi. Un serio
approccio allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione
nel campo della pittura quale media espressivo e poi
di diversi generi e tecniche pittoriche, parallelamente
all’ininterrotto lavoro nel settore del restauro e della
conservazione l’hanno portata a produrre un significativo
numero di opere. Nel primo decennio dopo il diploma
all’Accademia, agli inizi degli anni Ottanta, ai motivi
più frequenti legati agli ambienti dell’entroterra rurale
dell’Istria ed ai paesaggi rivieraschi, alle barche, ai porti,
alle marine, alle nature morte, ma anche al corpo umano,
specie ai nudi femminili, si aggiunge la tematica biblica. E
in quel periodo era una dei rari artisti che si dedicavano
con la stessa intensità alle tematiche religiose, che
interpretava con il suo linguaggio ben identificabile e
sensibile al gusto moderno. Oggi appartiene sicuramente
alla schiera di quegli autori sloveni che possono vantare
una particolarmente copiosa produzione di opere d’arte
sacra, che è componente insostituibile dell’arte figurativa
nazionale degli ultimi trent’anni.

Paesaggi istriani e momenti parigini / Paisagens istrianas e momentos parisienses

2015

Hamadi Ananou

Mira Ličen Krmpotić

foto: Ph Said Messari
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Hamadi Ananou (Spain)
“Alcancia”
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Mira Ličen Krmpotic (Slovenia)

“Paesaggi istriani e momenti
parigini”

0,5$/,þ(1.5032
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Alice Pasquini
DEEP TIDES DRY
ALICE PASQUINI

Como na cozinha de um chef, no atelier de Mahassin
misturam-se cores, técnicas e sensações, num espaço sem
fronteiras onde a criação começa a partir do sujeito. Nascida
em Marrocos em 1982, Mahassin é atualmente Professora
de artes plásticas, tendo conseguido o Diploma no Instituto
Nacional de Belas Artes de Tetouan e a habilitação para a
docência no Instituto Pedagógico de Tanger. Jovem mas
com um grande talento, Mahassin é uma das promessas
nascentes no fervente contexto da arte contemporânea
marroquina: para além da importante participação no
Primeiro Festival da Arte para os Direitos do Homem
em Tanger, organizado por Amnistia Internacional, são
inúmeras as suas experiências em exposições coletivas e
pessoais em Marrocos e Espanha.

Alice Pasquini

Mahassin Kardoud

Deep Tides Dry

Receitas Artisticas

Alice Pasquini, pittrice e illustratrice lavora anche con
installazioni e disegno d’animazione a mano. Le tele
preferite di questa giovane artista sono i muri delle
città, dove dà forma a un universo artistico femminile
e pieno di poesia. Formatasi all’Accademia di Belle Arti
di Roma, Alice lavora tra Italia, Inghilterra, Francia e
Spagna. Attraverso la sua arte, Alice esprime le emozioni
umane, esplorandole a partire da nuovi punti di vista.
I suoi lavori sono esposti in vari paesi, ma ha anche
partecipato a molti festival di arte contemporanea.

MAHASSIN KARDOUD
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Mahassin Kardoud (Morocco)
“Receitas Artisticas”
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Alice Pasquini (Italy)

“Deep Tides Dry”
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Storie d’arancio e d’azzurro cobalto

Cláudio César
SENTIMENTOS

CLÁUDIO CÉSAR

CLÁUDIO CÉS

SANDRO LIBERTINO

Rio de Janeiro/RJ 1956, Avvocato, pittore, scultore
e disegnatore. É con il suo trasferimento a Fortaleza
(Ceará) nel 1994 che comincia a dedicarsi all’arte a
tempo pieno. Nel 1997 ha partecipato alla 48° edizione
del Salone di Aprile e alla mostra “Ceará dipinge
Parigi”, nella galleria Central do Brasil a Parigi. Nel
1998 ha ricevuto la menzione d’onore al 49° Salone
di Aprile, ha partecipato alla mostra di inaugurazione
dell’aeroporto internazionale Pinto Martins nel
Ceará con l’esposizione “L’arte nel Ceará”. Nel 2010 ha
realizzato la mostra personale “Cláudio César – Pitture”
nel tribunale regionale del lavoro di Fortaleza (Ceará).
Nello stesso anno inaugura la scultura pubblica dal
titolo “Il pescatore” in Prainha- Aquiraz (Ceará). Nel 2012
ha lanciato il libro di disegni “Mio Ceará”. Nel 2014 ha
partecipato alla collettiva “CopacomArte” nella Galleria
Vicente Leite di Fortaleza. Nel 2015 ha realizzato la
mostra “Colori della città” nel Centro Culturale Dragão
do Mar. Claudio Cesar attualmente vive e lavora a
Fortaleza.

Sentimentos

Nascido em Enna, na Sicília, no dia 21 de Março de 1965.
Após a conclusão dos seus estudos, funda em 1986 uma
Agência de Publicidade e Promoções interessando-se
pelo setor técnico e criativo. Colabora com um estúdio
fotográfico para serviços fotográficos e impressão a branco
e negro. Em 1991/92 obtem o Master bienal em Visual
Design na Escola Politécnica de Design de Milão. Frequenta
um curso de gravura no Centro de Gravuras Alzaia Naviglio
Grande de Milão. Em 1993 trabalha na Milton Glaser Inc
em Nova Iorque como gráfico e paginador. Em Milão
colabora com estúdios gráficos e agências de publicidade.
Realiza projectos de Corporate Identity Interior design
e packaging para diversas empresas. Entre 1996 e 1999
ocupa-se assiduamente de uma reportagem fotográfica
sobre as festas Populares da Sicília e publica um volume
intitulado Sicília em Festa. Com a sua esposa abre um
laboratório de actividades artístico-manuais para crianças
“A Árvore das Cores” onde se interessa pela programação e
pelo desenvolvimento da criatividade infantil. Em Outubro
de 2002 faz uma exposição fotográfica sobre as festas
tradicionais sicilianas com o título “Sicily in Celebration”
no Museu Ítalo Americano de San Francisco, California.
Leciona cursos particulares sobre a cor e continua a pintar.

Cláudio César

Sandro Libertino

ALTO

2015
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Sandro Libertino (Italy)

“Storie d’arancio e
d’azzurro cobalto”
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Cláudio César (Brazil)

“Sentimentos”
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Gani Llalloshi

Solo exhibition

Émotions Méditerranéens

Gani Llalloshi nasce a Pristina, in Kosovo, nel 1965.
Dopo gli studi presso l’Accademia di Belle Arti della sua
città con il professore N. Salihamenxhiqi, si trasferisce
all’Accademia di Belle Arti di Lubiana (Prof. A. Jemec
e Prof. L. Logar), specializzandosi nel 1993 in pittura
e grafica. Nel 1991 completa il master in printmaking
nella stessa Accademia (Prof. L. Logar). Grazie ad
una borsa di studio DAAD negli anni 1997/98 studia
presso l’Università di Berlino. Dal 1990 è membro
dell’Associazione degli artisti sloveni di arti figurative.
Ha già esposto in molte gallerie e musei tra Slovenia,
Croazia, Turchia e Italia, vincendo anche numerosi
premi. Risiede ed opera a Piran (Slovenia).

SENSITIVITY OF SIMULACRA

1991 - Galerija Medija Nox,Maribor
1992 - Galerija KUD France Prešern,Ljubljana
Galerija Krka,Ljubljana
Galerija Ivana Groharja, Škofija Loka
1993 - Galerija Ars, Ljubljana
Galerija Insula ,Ljubljana
1994 - Galerija Labirint,Ljubljana
1995 - Galerija Ars ,Ljubljana
Galerija Meduza , Piran
1996 - Mala Galerija ,Kranj
Galerija EQURNA ,Ljubljana
Galerija Kos ,Ljubljana
1997 - Galerija Ilirija ,Ljubljana
Galerija Kos ,Ljubljana
1999 - Galerija EQURNA,Ljubljana
2000 - Galerija Kos ,Ljbljana
Galerija A.Trtenjak,Ljutomer (Slo)
The Red Vayrus,Fulda(Nemčija)
2001 - Galerija 35 ,Berlin
2002 - Galerija I.Groharja,Škofija Loka
2003 - Galerija ZDSLU,Ljubljana
2003 - Obalne galerije, Piran
2003 - HDLU- Pula Croacia
2007 - Marin Galery, Umag Croacia
2008 - Galerija Insula, Izola
2009 - Galerija Loža, Koper
2010 - Galerija Kresija - Ljubljana
2011 - Galerija Insula, Izola
2012 - Galerija Banka Koper - Koper
2012 - Muzeu i Kosoves - Prishtine ( Kosova)
2012 - Ljubljana Casel, Casamate- Ljubljana, Slo
2013 - Tovarna UmetnostiArt Factory Majsperk,Slo
2013 - Galerie Schleifmuhlgasse 12-14, Wien, A
2015 - Mestna Galerija - Nova Gorica

Nascido na Argélia em 1961, Ahmed Djelilate passou
a sua infância no sul da França. Depois de uma
formação como estofador de móveis, exerceu vários
trabalhos exprimindo-se inteiramente através da
pintura. Praticando esta atividade de modo autodidata,
começou, passado pouco tempo, a expor as suas obras
ao público local. Expôs uma grande quantidade de
quadros inspirados em reflexões místicas, seguido de
montagens de materiais reciclados decorados com
cores brilhantes assim como grandes composições
pintadas em telas sem moldura. A sua estética afirmou
imediatamente uma fusão das culturas populares
orientais e ocidentais atravessadas de músicas e de
todas as outras artes.

Ahmed Djelilate

AHMED DJELILATE

Gani Llalloshi

Ass. Cult.
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1989 - Salon Mladi ZDUK,Pristina (Kosova)
1991 - Majski Salon ZDSLU,Ljubljana
1992 - Ex tempore ,Piran
2002 - Ex tempora ,Piran
2012 - Grand Price, Piran

1991 - Galerija Medija
1992 - Galerija KUD Fr
Galerija Krka,Lju
Galerija Ivana G
1993 - Galerija Ars, Lju
Galerija Insula ,
1994 - Galerija Labirin
1995 - Galerija Ars ,Lju
Galerija Meduz
1996 - Mala Galerija ,K
Galerija EQURN
Galerija Kos ,Lju
1997 - Galerija Ilirija ,L
Galerija Kos ,Lju
1999 - Galerija EQURN
2000 - Galerija Kos ,Ljb
Galerija A.Trten
The Red Vayrus
2001 - Galerija 35 ,Ber
2002 - Galerija I.Groha
2003 - Galerija ZDSLU,
2003 - Obalne galerije
2003 - HDLU- Pula Cro
2007 - Marin Galery, U
2008 - Galerija Insula,
2009 - Galerija Loža, K
2010 - Galerija Kresija
2011 - Galerija Insula,
2012 - Galerija Banka K
2012 - Muzeu i Kosove
2012 - Ljubljana Casel
2013 - Tovarna Umetn
2013 - Galerie Schleifm
2015 - Mestna Galerija
Awards
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Nato in Algeria nel 1961, Ahmed Djelilate ha passato la
sua infanzia nel sud della Francia. Dopo una formazione
come tappezziere di mobili, si esercita in vari piccoli
mestieri esprimendosi attraverso la pittura. Praticando
questa attività da autodidatta ha cominciato a
frequentare artisti regionali e in breve a esporre le sue
opere al pubblico locale.
Ha esposto una grande quantità di quadri ispirati
a riflessioni mistiche e assemblaggi di materiali
riciclati decorati con colori brillanti, così come grandi
composizioni dipinte su tele senza cornice.
La sua estetica si afferma come una fusione di culture
popolari, orientali e occidentali attraversate da musiche
e da tutte le altre arti.

Comune di
PONTEDERA

Awards

GANI LLALLOS

AHMED DJELILATE

Sensitivity of Simulacra

GANI LLALLOSHI

1989 - Salon Mladi ZD
1991 - Majski Salon ZD
1992 - Ex tempore ,Pir
2002 - Ex tempora ,Pir
2012 - Grand Price, Pir
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Ahmed Djelilate (Algeria/France)

“Émotions Méditerranéens”
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Gani Llalloshi (Slovenia)

“Sensitivity of Simulacra”
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SALVADOR SAMPER

Salvador Samper

Sobre Almas

Salvador Samper Cortés nasceu a 1976 em Alcázar de
San Juan (Espanha). Seguiu as pisadas do seu pai, José
Luis Samper, ao escolher o mundo da pintura. Na sua
obra a matéria exerce um duplo papel, o de elemento
definidor e o de suporte da sua própria manifestação
pictórica. Na juventude começou a experimentar com
a matéria e com as formas que são a base da sua obra,
que sustenta a temática transcendental. Cada trabalho
está repleto de harmonia e de um jogo de cores
singular, que marcam a originalidade deste artista.
Expõe individualmente desde 1988 e coleticiamente
desde 2004 sobretudo em Espanha, França e Bélgica.

uas
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Salvador Samper (Spain)

“Sobre Almas”
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Antonella Magliozzi (Italy)

“I see, I hear, I am...
the universal Energy of the Soul”

2016

2016

ABDELKARIM ELAZHAR

REGARDS

ZELITO

ABDELKARI

Mário Barbosa (Zelito), nasceu em 1972 na ilha do
Fogo em Cabo Verde. Em 1996, formou-se como
professor do Ensino Básico, mas, quis o destino
que em 1998, entrasse no mundo da pintura,
através de um convite para participar no 1º
atelier de pintura da ilha do Fogo, denominado
LEV (Laboratório de Experiencias Vivenciais).
Desde esse primeiro contacto, este autodidata
nunca mais parou, tendo realizado várias obras
e exposto em diversas cidades de Cabo Verde e
não só.
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Regards

Em Louvor das Mulheres

Abdelkarim Elazhar vive e lavora a
Azemmour (Marocco). Ha frequentato la
Scuola di Belle Arti di Tetouan (Marocco),
l’Accademia di Belle Arti di Bruxelles e
l’Accademia di Belle Arti di Liegi (Belgio). La
sua formazione in incisone sul legno fa si
che rigetti il superfluo e che nelle sue opere
non ci sia niente di ridondante. Le sue opere
più recenti sono state realizzate su supporti
recuperati come vecchi quaderni e vecchi
sacchi. Su questi materiali l’artista imprime il
suo segno e disegna visi dai multipli sguardi.
Molte le sue personali in Marocco, ma anche
in Belgio, Francia, Turchia, Egitto e USA.

Abdelkarim Elazhar

ABDELKARIM ELAZHAR

Zelito

Abdelkarim Elazhar

Abdelkarim Elazhar vit et travaille à
Azemmour (Maroc). Il a fréquenté l’ École des
Beaux-Arts de Tétouan (Maroc), l’ Académie
des Beaux-Arts de Bruxelles et l’Académie
des Beaux-Arts de Liège (Belgique). Sa
formation artistique en gravure sur bois fait
en sorte qu’il rejette tout ce qui estsuperflu
et tout élément redondant dans ses oeuvres.
Ses travaux les plus récents ont été faits en
utilisant des supports récupérés comme
de vieux cahiers et de vieux sacs. L’artiste
marque ces matériaux de son empreinte et
y dessine des visages aux multiples regards.
Beaucoup de ses expositions personnelles
ont eu lieu au Maroc, mais aussi en Belgique,
en France, en Turquie, en Egypte et aux
États-Unis.
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Zelito (Cape Verde)

“Em Louvor das Mulheres”
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Abdelkarim Elazhar (Morocco)

“Regards”
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ZED1

Zed1

Il Lato Nascosto - “O Lado Oculto”

Marco Burresi, também conhecido por
Zed1, nasceu em Florença onde estudou
design gráfico. Zed1 é um artista de rua no
verdadeiro sentido do termo, há mais de
20 anos. Através de um desenvolvimento
constante e variado da técnica, o seu
estilo tem evoluído de acordo com o seu
trabalho como escritor, levando-o a pintar
comboios, paredes e outras superfícies de
todos os tipos. A partir da sua predilecção
por imagens, consegue criar um mundo
de bonecos “humanóides”, que interagem
com o mundo ao seu redor, envolvendose no espaço e no tempo (como no recente
“Second Skin”). Zed1 move-se numa
maravilhosa dança entre formas e cores,
num surrealismo pós-moderno, que mesmo
em aspectos mais irracionais, referem-se
a uma consciência clara, que por vezes se
torna extraordinariamente melancólica
e até irónica. As suas obras podem ser
admiradas em Tóquio, Osaka, Nova Iorque e
Miami, bem como em muitas outras cidades
italianas e europeias.
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Zed1 (Italy)

“Il lato nascosto”
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Sérgio Helle (Brazil)
“Paradisus”
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2017

Pepe Gutiérrez (Spain)
“Código de Luz”
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Fernando França (Brazil)

“Encantes Amazónicos”

2017

2017
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Luis Ibaňez (Spain)

“Paisajes Inquetantes ”

F. Bikerouane, S. Drissi, M. El Mountassir
90

(Morocco)

“Espaços, Atmosferas e Cores
d’Essaouira Mogador”
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2017

Tutu Sousa (Cape Verde)
“Meus aCORdes”
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Charley Lesquelin e Méo (La Réunion)
“Kréol WORLD”

2017
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2017

Tchalê Figueira (Cape Verde)
“O Mundo Onírico”
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Mario Madiai (Italy)

“Imprevedibili emozioni”
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2017

Stenio Burgos (Brazil)

“Manual de caligrafia
e pintura”

96

Alfredo Martínez Pérez (Spain)
“Desde Alameda de Cervera pinturas y
esculturas de Alfredo Martínez Pérez”

2018

Mégot (La Réunion) - VOUS ÊTES ICI

2018

MÉGOT

Emmanuel Colinet (1983), in arte Mégot,
è uno dei pittori e street artist più
rappresentativi della bellissima isola de La
Réunion, terra francese situata nell’Oceano
Indiano. Inizia la sua avventura nel mondo
delle arti già all’età di 14 anni, partendo
dai graffiti fino ad arrivare all’arte di strada,
realizzando più di 300 interventi pubblici,
residenze artistiche fuori dall’isola e progetti
su grande scala. Trova il suo stile nelle forme
geometriche, che ritiene essere l’essenza
della vita, montandole, dividendole,
moltiplicandole quasi a voler trovare una
soluzione. É in questi giochi di equilibrio
e di ritmo e nell’astrazione che inserisce
i colori: il bianco, il nero e a volte il rosso.
Nel linguaggio di Mégot i colori hanno
un significato che, come i segni, possono
cambiare a seconda delle circostanze. Il
rosso rappresenta il sangue, il calore, la lava,
il fuoco, il nero la morte, la roccia, il carbone
ma anche l’eleganza e il bianco la purezza, la
luce, l’innocenza e la parola.
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Mégot (La Réunion)
“Vous êtes ici”
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Alain Marquina (France)
Alessandro Puccinelli (Italy)
“De muscat e cortica”
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Jairson Morais Lima (Cabo Verde) - O QUOTIDIANO CABO-VERDIANO

ANO

JAIRSON LIMA
Jairson Lima nasceu em São Vicente, Bela Vista, em 1986,
mudando-se para Santo Antão de Ribeira Grande, com
pouco mais de 8 anos de idade. Desde sua mais tenra idade,
já demonstrava interesse pela arte. Aos 12 anos, começava
a esboçar seus primeiros traços, e com o tempo, tornou-se
auto didacticamente um verdadeiro artista com os seus traços
melancólicos, experimentando desde as técnicas secas às
húmidas com vários temas, entre eles: paisagismo, natureza
morta, e aos 18 anos, descobriu as suas grandes tendências: pintar
telas e desenho a mão livres. Desenvolveu substancialmente a
técnica do acrílico sobre telas, dando tons e contrastes de luz
e sombra em seus trabalhos de maneira surpreendente. No seu
adolescer o seu interesse pela arte começa a dar os primeiros
sinais de luz dedicando de forma mais consciente ao cultivo da
linguagem plástica, visual, explorando o desenho e a pintura.
Jairson Lima est né à São Vicente, Bela Vista, en 1986. Autour
des 8 ans, il s’est déménagé à Santo Antão de Ribeira Brava.
Dès son plus jeune âge, il s’intéressait déjà à l’art. À l’âge de
12 ans il commença à esquisser ses premiers dessins et, au fil
du temps, il est devenu un artiste autodidacte, avec ses traits
mélancoliques, en faisant l’expérience de plusieurs techniques,
des sèches à des humides. Il traita des sujets différents, parmi
lesquels le paysage et les natures mortes et, à l’âge de 18 ans, il
a découvert ce qui va devenir son principal méthode de travail
: la peinture sur toile et dessein à main levée.Il a développé
surtout la technique de peinture acrylique sur toile, donnant
des nuances et des contrastes de lumière et de l’ombre dans
ses ouvres de manière surprenante. Dans son adolescence, son
intérêt pour l’art commence à rayonner timidement, peu après
il s’engage plus consciemment à la culture du langage plasticien
et visuel, en explorant le dessin et la peinture.
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Jairson Morais Lima (Cape Verde)

“O quotidiano cabo-verdiano”
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Anaïs - Armelle Guiraud (France)
“Le petit cabinet”

2019

2019

Pierre Farel (Corsica)

Soleil de Méditerranée
R O B E RTO FA N A R I - I L R U M O R E D E L L E N U VO L E

PIERRE FAREL

PIERRE FAREL

Pierre Farel - SOLEIL DE MÉDITERRANÉE

Pierre Farel è nato a Orange il 15 aprile 1957. Ha studiato
Belle Arti ad Avignone e prima ancora al liceo de l’Arc
a Orange. É arrivato in Corsica a 20 anni, nel 1977. Non
se n’è più andato. É sposato e ha due figli. La Corsica
fa parte della sua vita, i suoi nonni materni erano corsi.
Dal 1987 il suo atelier è ad Ajaccio, così come l’Espace
Farel Créations, la sua galleria creata nel 2005, dove
presenta le sue tele, le sue litografie e le sue diverse
creazioni. Quest’anno celebra i suoi 30 anni di pittura.
Ha già esposto in numerose gallerie a Parigi, Lione,
Marsiglia, Aix en Provence, Cassis, Bordeaux, Nizza, La
Rochelle, Avignone, Nancy, Saint Paul de Vence, Saint
Remy, Besançon, ma anche a Londra, Beirut, Bruxelles,
Berlino, Barcellona, Pechino, Shangai, Amburgo,
Losanna, Miami…

R O B E RTO FA N A R I

Comune di
PONTEDERA
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Fanari nutriu um grande interesse pelas artes visuais desde a sua
adolescência e começou a desenvolver os diversas áreas de expressão
plástica. Experimentou ao longo das últimas décadas, de modo particular,
todas as variedades de técnicas ligadas à escultura e à pintura.
Nos últimos dez anos tem vindo a desenvolver uma técnica expressiva muito
específica relacionada com o uso de meios tecnológicos, como a fotografia
analógica e as técnicas estereoscópica de fotografia digital (3D). Estes
últimos meios de expressão artística foram usados pelo artista milanês
como ferramentas para trilhar novos caminhos de pesquisa e para explorar
as potencialidades expressivas da pintura e da escultura.
Para Fanari, a escultura foi sempre uma forma de pesquisa relacionada com
a sintaxe espacial, com o volume, justapondo as dinâmicas das qualidades
plásticas às da arquitetura.
Ele inspirou-se nas dinâmicas de formação e ensino das oficinas
renascentistas e recorreu, desde jovem, a técnicas clássicas (que já
tinham sido utilizadas pelos gregos e pelos romanos), transmitidas através
do artesanato tradicional, como a fundição por cera perdida – em bairros
históricos como o da Pietrasanta – e o trabalho da cerâmica – no ateliê
histórico Gatti –, criando sinergias com as linguagens experimentais da arte
contemporânea.
O desenho, a pintura e as técnicas mistas são usados por Fanari com um
princípio de análise, seleção e recomposição dos elementos naturais, com
vista a criar novos trajetos visuais inéditos que “obriguem” o espetador a
construir os seus próprios percursos individuais de perceção. Em busca de um
olhar primordial, purificado dos
102 resíduos produzidos pelo bombardeamento
de imagens a que estamos sujeitos diariamente.
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Roberto Fanari (Italy)

“Il rumore delle nuvole”
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Pierre Farel (Corsica)

“Soleil de Méditerranée”
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(Slovenia)

PEDRO OROZCO TRISTÁN

Vasko Vidmar est né à Koper en 1987 et vit à Piran. Il a grandit
dans cette petite ville bordée par la mer, où il est difficile de
ne pas être créatif. Vasko s’est intéressé à l’art figuratif dès
son plus jeune âge. Depuis lors, il consacre ses journées à la
peinture, et à ses « brouillons » comme il aime les appeler.
Mais pour Vasko, la créativité représente vraiment la source
principale de liberté et d’expressivité. Après l’école obligatoire
et l’apprentissage du figuratif, Vasko s’est consacré à l’étude
de la jeunesse dans le figuratif : en effet pour lui, les jeunes
sont le futur et il n’imagine pas un monde réel sans créativité.
Pour le Centrum Sete Sóis Sete Luas l’artiste présente des
œuvres figuratives réalisées depuis 2016. Au premier abord,
la texture domine. Mais en s’approchant des tableaux, on
voit apparaitre des dessins, des objets et des formes sorties
du subconscient de l’artiste. Le fond de chaque peinture
est d’une couleur soigneusement choisie par le peintre en
fonction de son état d’esprit. Ce sont des œuvres au caractère
personnel, qui ne cherchent pas à transmettre des images
précises du monde réel.

Pedro Orozco Tristán nasceu em Ceuta (Espanha) e
tem 59 anos. É arquiteto e trabalha como no município
da sua cidade de origem. É pintor aguarelista desde
1980 e ensina esta técnica, contando mais de trinta e
cinco cursos e oficinas um pouco por todo o mundo.
Dedica todo o seu tempo livre a esta técnica de pintura
e à sua família. É presidente e membro fundador
da Associação da aguarela de Ceuta e membro da
Associação espanhola dos pintores de aguarela (AEDA
Madrid). Orientou mais de uma dezena de encontros
internacionais de aguarela e participou em mais de
mais de cento e trinta exposições coletivas e individuais,
quarenta demonstrações públicas e mais de sessenta e
cinco eventos nacionais e internacionais para onde foi
convidado como artista selecionado. Recebeu mais de
setenta prémios em concursos de pintura nacionais e
internacionais e em duas dezenas destes foi galardoado
com o primeiro prémio. As suas obras fazem parte
da coleção de mais de meia centena de museus e de
Ass. Cult.
instituições
Sete Sóis
Sete Luaspúblicas, bem como de um sem número de
coleções particulares de todo o mundo. Se há algo que
possa definir a aguarela de Pedro Orozco é a sua paixão,
a luz das suas obras e a espontaneidade nos traços e nas
cores.

Vasko Vidmar

Pedro Orozco Tristán

momentos

Vasko Vidmar, nasceu em 1987 em Koper, vive em Piran.
Cresceu nesta pequena cidade rodeada pelo mar, onde é
difícil não seu criativo. Vasko desenvolveu muito cedo o amor
pela arte figurativa. Desde então, dedica os seus dias à pintura
e a vários “rabiscos”, como gosta de defini-los; na verdade, para
Vasko, a criatividade representa a fonte principal da liberdade
de vida e de expressão. Depois da escola obrigatória e da
formação figurativa, Vasko começou a dedicar-se ao estudo da
juventude no sector da arte figurativa; pois para ele, os jovens
são o futuro e não vê um mundo concreto sem criatividade.
Para o Centrum Sete Sóis Sete Luas apresenta algumas obras
figurativas, criadas de 2016 até hoje. As criações à primeira
vista parecem simples texturas, mas ao perto podemos
encontrar diferentes desenhos, elementos e formas que
provêm do subconsciente do artista. O fundo de cada obra
é uma base de cor cuidadosamente escolhida em relação ao
estado de espírito do artista; podemos portanto dizer que as
obras são de caracter pessoal, apesar de não representarem
imagens claras do mundo real.

VASKO VIDMAR

IDEOGRAMMI II

VASKO VIDMAR

IDEOGRAMMI II
Vasko Vidmar
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Pedro Orozco Tristàn (Spain)
“Momentos”
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Vasko Vidmar (Slovenia)
“Ideogrammi II”
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EDUARDO BENTUB

Eduardo Bentub

Sancho el Quijote & Quijote el Sancho

Sodade

Eduardo Bentub nasceu em 1979 em Cabo Verde na ilha
de São Vicente. Mudou-se para Portugal para estudar.
A partir desse momento começou a interessar-se pela
pintura. De 2003 a 2006 trabalhou no atelier do famoso
pintor David Levy Lima, também ele de Cabo Verde.
Depois decidiu começar de modo independente a
carreira da pintura. De 2006 a 2010 expôs principalmente
em Portugal. Em 2010 foi convidado, ao seu país de
origem, Cabo Verde, para uma exposição pessoal em
Ribeira Grande, tendo sido um grande sucesso. O curso
da vida conduziu-o à Eslovénia em 2010, onde hoje em
dia vive e cria. Bentub prefere a técnica do acrílico sobre
tela, que alterna com a técnica mista. Nas suas obras
prevalecem os temas da vida quotidiana da terra natal,
Cabo Verde, em conjunto com os musicais e sociais.

Luas
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Eduardo Bentub (Cape Verde)
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"Sancho el Quijote"
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WaRoox (La Réunion)

o

L’ART EST UNION
ASCANIO (Italy)
Marco Dell’Agnello in arte Ascanio, nasce a Pontedera
nella seconda metà del novecento, dove vive e lavora. Da
sempre la ricerca è stata stimolo e impulso vitale per la
creazione delle sue opere che proprio da “Homo Faber”
quale lui è, sapientemente, con poetica lucidità riesce a
plasmare e camuffare. La materia e i materiali, frammenti
di realtà trascorse e spesso dimenticate sono oggetto non
di assemblaggio ma di trasformazione. Opere policrome e
polimateriche diventano il simbolo, il significante dell’arte
di Ascanio e, ricollocandosi nella quotidianità, rinnovano
un rituale etico e sociale di comunicazione verso gli altri.
Ascanio, nel contesto del suo lavoro, non è colui che dà
soluzioni e risposte, ma l’”Homo Faber”, che grazie alla sua
capacità creativa ci regala nuove e inedite esperienze

OOX

Ascanio

WaRoox - L’Art est Union

Impossibilie creato

ox è un giovane artista dell’isola de La Réunion, che
di 13 anni scopre l’arte attraverso i graffiti. Dopo 7
di pratica per la strada, va a studiare design grafico
terni in Australia. Nel 2011 rientra a La Réunion per
re in pratica quello che aveva appreso. Seguono
i vernissage e inizia e la pittura di affreschi per privati e
sionisti. Dopo due anni parte per Parigi per continuare
ppare la sua arte. Nella città francese fa molti incontri
ssanti, tra cui l’équipe di Butchers Paris, che gli permette
orre per la prima volta a Parigi al Batofar. Il suo lavoro
notato e ne seguono molte richieste, alcune per Dubai
porteranno a esporre negli Emirati per la prima volta
13, poi nella galleria Street Art Dubai nel 2014. l suoi
in Medio Oriente aprono le porte che lo condurranno
orre di nuovo nella capitale francese in luoghi rinomati.
ult.
risce il suo laboratorio a Bordeaux per un periodo di 3
ete Luas
dove
continua a sviluppare nuovi progetti, in particolare
team di La Bahuterie (ebanista, carpentiere e architetto
ni) con dipinti realizzati con differenti qualità di legno.
19 torna all’isola de La Réunion sempre alla ricerca della

alizzazione e dipinge questa nuova collezione.
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Ascanio (Italy)

“Incredibile Creato”
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Wa Roox (La Réunion)

“L’art est union”
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RIBÉRA D.RÉKA

LA MÈRE DU PRINTEMPS - Salah Benjkan, Ahmed El Amine, Abdelkarim Elazhar, Zoubir Najeb (Morocco)
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Ribéra D.Réka (France)

LES AUTRES MONDES

ABDELKARIM ELAZHAR

RIBÉRA D.RÉKA

Peintre autodidacte, originaire de Sète, David Ribéra alias
Réka dessine et peint depuis son enfance. Imprégné de
l’univers des bandes dessinées, il fera évoluer son dessin
vers la peinture à travers la mouvance du graffiti et du tag,
qu’il explore pendant son adolescence. De la feuille au mur,
du mur à la toile : Ribéra D.Réka peint sur tout support qui
l’inspire. Ses peintures décrivent un monde naïf aux couleurs
vives et tranchantes; des traits aériens laissent échapper
des mouvements, souvent cachés dans la mise en page. On
retrouve dans ses œuvres, l’utilisation de plusieurs techniques
: collage, aérosol, pochoir et peinture. Un style propre à l’artiste
s’inspirant de l’Art Urbain. Sans aucun doute inspiré par son
environnement, baigné par les lumières de la Méditerranée,
Ribéra D.Réka exprime sa vision de la vie à travers ses
réalisations. Un imaginaire aux confins de l’étrange, peuplé
de personnages humanoïdes et de paysages oniriques.

Cult.

Sete Luas

ZOUBIR NAJEB
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Ribéra D.Réka - LES AUTRES MONDES

Pintor autodidata, natural de Sète, David Ribéra, conhecido
por Réka, desenha e pinta desde a sua infância. Inspirado pelo
universo da banda desenhada, ele desenvolveu o desenho em
direção à pintura graças ao uso das potencialidades do graffiti
e dos tags, que experimenta durante a sua adolescência. Do
papel para a parede, da parede para a tela: Ribéra D.Réka pinta
em qualquer suporte que o inspire. As suas pinturas retratam
um mundo naïf em cores vivas e nítidas; traços aéreos
deixam escapar movimentos, muitas vezes escondidos nas
composições. Encontramos nas suas obras o recurso a várias
técnicas: colagem, spray, stencil e pintura. Um estilo próprio
do artista que se inspira na Arte Urbana. Não há margem para
dúvidas que é inspirado pelo ambiente à sua volta, banhado
pela luz do Mediterrâneo, Ribéra D.Réka expressa as suas
visões da vida através das suas obras. Um imaginário nos
limites do estranho, povoado por personagens humanoides
e paisagens oníricas.

Salah Benjkan, Ahmed El Amine,
Abdelkarim Elazhar, Zoubir Najeb (Morocco)

“La Mère du Printemps”
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Ribeira D.Reka (La Réunion)
“Les Autres Mondes”
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KONTRAST

Mako Deuza (France)
MAKO DEUZA

MAKO DEUZA
Nato a Aix en Provence nel 1985, Mako è un artista autodidatta.
Ha frequentato un corso scientifico all’Università, prima di
dedicarsi esclusivamente alla pittura nel 2017, la sua prima
passione.
I suoi primi graffiti risalgono al 2003 ed erano ispirati al lavoro
di TEK9, un artista locale. Agli esordi cominciò a farli di notte,
con gli amici, nascondendo le bombolette spray e uscendo
furtivamente dalla finestra della sua camera. Ma rapidamente
sente la necessità di eseguire opere più lente e realiste.
Il trasferimento per la Corsica fu il grande responsabile
dell’evoluzione del suo stile. L’aggiunta di “Deuza” (2A nel
sud della Corsica) al suo Tag da graffitaro è la testimonianza
di questo cambiamento. Abbandona l’universo delle lettere
per dedicarsi a produzioni sempre più realiste ed eseguite
esclusivamente con bombolette spray.
Con un dottorato in Energia Solare, l’artista si interessa
principalmente ai contrasti e ai giochi di luce che danno
origine a una vera ricerca artistica. Cerca di creare opere forti,
attuali, combinando la street art con l’arte del Rinascimento,
creando allo stesso tempo un universo del tutto personale,
distante dai gangsters, dalle pin-up o dagli altri codici popolari
del linguaggio dei graffiti.
I suoi lavori su tela, realizzati unicamente con bombolette
spray, risultano avere una tecnica molto avanzata e captano
le emozioni con grande delicatezza.

ROBERTO BRAIDA

MAKO DEUZA - KONTRAST

Roberto Braida - PASSAGGI

Roberto Braida nasceu em La Spezia em 1953, local onde
continua a viver e a trabalhar.
Dedica-se desde muito jovem ao desenho e à pintura.
Excelente desenhador, aperfeiçoa as mais variadas técnicas
de pintura com a orientação do mestre Gino Bellani, que vê
no seu discípulo uma forte inclinação natural para as artes
figurativas.
Interessa-se e estuda a evolução da História da Arte e desde
cedo vem à tona a sua inclinação pelo movimento surrealista,
esse surrealismo que estimula uma pintura que sonha com
a busca da utopia. Atinge, assim, uma linguagem plástica
original, que aperfeiçoa através das suas competências de
excelente colorista, usando tintas a óleo.
A sua atividade profissional em pintura começa em 1974 com
a sua primeira exposição individual e, desde então, foram
numerosas as exposições e apresentações do artista e os
prémios que recebeu, tanto em Itália como noutros países. Em
simultâneo, Braida trabalha em cenografia e figurinos.
Para além dos catálogos lançados por ocasião das exposições,
individuais e coletivas, e das feiras de arte contemporânea,
publicou-se sobre o artista em prestigiosos catálogos de arte
como CAM, Arte Italiana per il Mondo e Arte Contemporanea.
O artista também apareceu publicado em revistas
especializadas como a Arte Mondatori e nos principais canais
eletrónicos e virtuais de informação cultural.
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Roberto Braida
“Orizzonti”

(Italy)
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Mako Deuza (France)

“Kontrast”
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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.
DIAVÙ

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…

David Diavù Vecchiato nasceu em Roma em 1970, cidade
onde fez a sua formação, combinando os estudos clássicos de
desenho, pintura e anatomia na Academia de Belas Artes com
uma pesquisa pessoal entre outras linguagens de expressão
plástica e artística, da banda desenhada às colagens, até à
música e ao vídeo.
As suas primeiras intervenções artísticas ao ar livre foram
executadas em 1992, “atacando” ilegalmente pósteres com as
suas personagens. E desse mesmo período são as primeiras
publicações de ilustrações e banda desenhada em Itália,
primeiro em fanzines underground e depois em jornais
nacionais.
Depois de 15 anos, durante os quais publicou inúmeras
ilustrações, capas de livros e de discos e banda desenhada e
mostrou os seus trabalhos em museus e galerias internacionais,
Diavù voltou à rua para trabalhar, pintando grandes murais
e escadarias e idealizando projetos de arte urbana, com o
intuito de desenvolver esta forma de expressão como um
novo extrato cultural e artístico dos espaços urbanos.
Em 2010, fundou a M.U.Ro. (Museu de Urban Art de Roma). É
ainda promotor de projetos de arte urbana em várias cidades
e já fez curadoria de muitas exposições e documentários
sobre a Street Art.
As suas obras – sejam pinturas, grandes murais ou os muitos
desenhos extraídos de seus cadernos dos seus diários gráficos
– estão sempre voltadas para a procura do símbolo, usando a
linha pura como meio primordial da linguagem.

DIAVÙ - ARIA

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.

e Luas

Sono al momento attivi nove Centrum SSSL : in Italia a Pontedera e Calcinaia (Toscana),
in Portogallo a Ponte de Sor e Montargil (Alentejo), in Francia a Frontignan (LanguedocRoussillon) e a Capo Verde a Ribeira Grande (Santo Antão), Cidade do Porto Inglês
(Maio), Nova Sintra (Brava), São Filipe (Fogo) e Tarrafal (Santiago).
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Diavù (Italy)

“Aria”

Marco Abbondanza
Direttore del Festival Sete Sóis Sete Luas

Centros para as Artes do Mediterrâneo e do mundo lusófono

Centres pour les Arts de la Méditerranée et du monde lusophone

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.

Des lieux de passage, de rencontre et de dialogue interculturel où circulent et se croisent
les cultures méditerranéennes et du monde lusophone. Des espaces ancrés aux racines
du territoire qui les a vu naître et les accueille. Des espaces de lien social, de découverte
par la population locale. Des ateliers artistiques dans lesquels des artistes du monde
méditerranéen et lusophone s’arrêtent, trouvent l’inspiration, créent, échangent,
partagent et repartent.

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), Calcinaia (Itália),
Ponte de Sor e Montargil (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

Production, création, exposition et résidences artistiques, ateliers de créativité, concerts
et rencontres multiculturelles. La programmation artistique, sous la responsabilité de
l’association Sete Sois Sete Luas, prévoit 7 à 10 projets de dimension internationale
par an, dans chaque centre, promus d’une façon coordonnée. Les protagonistes sont
de prestigieux artistes, reconnus dans leur pays d’origine mais pas encore au niveau
international, de jeunes talents, des étudiants qui participent aux ateliers et aux
programmes d’échanges entre les villes du réseau SSSL, les associations présentes sur
le territoires…
Les éléments communs des Centrum Sete Sois Sete Luas sont: l’image symbole, une
vague en mosaïque sur les murs extérieurs avec les noms des villes qui font partie du
réseau des centrum SSSL ; un espace dédié à la collection permanente, dépositaire
de la mémoire des activités du Festival SSSL; une salle d’expositions temporaires;
un bookshop où toutes les productions culturelles, artistiques, de rédaction et
gastronomiques du Festival SSSL sont présentées au public: cd, dvd, livres, catalogues,
produits œnologiques, gastronomiques et artisanaux représentatifs des différents pays;
une salle de conférence pour les réunions, les présentations, les débats, les concerts, les
vernissage; des chambres pour les artistes et pour les jeunes stagiaires du réseau SSSL.
A ce jour, neuf Centrum SSSL sont actifs : en Italie, à Pontedera (Toscane), au Portugal, à
Ponte de Sor et Montargil (Alentejo), en France, à Frontignan (Languedoc-Roussillon) et
au Cap Vert à Cidade do Porto Inglês (île de Maio), à Nova Sintra (île de Brava), à Ribeira
Grande (île de Santo Antão), à São Filipe (île de Fogo), à Tarrafal (île de Santiago)
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