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SÉRGIO HELLE

O pintor, gravurista e designer Sérgio Helle, 
vive e trabalha em Fortaleza (Ceará, Brasil). 
Em 1988 realizou sua primeira mostra 
individual. Conta com várias exposições 
coletivas no Brasil e no exterior. Foi um 
dos primeiros artistas cearenses a utilizar 
o computador como ferramenta artística, 
tendo realizado, ainda em 1995, sua 
primeira exposição usando a técnica de 
infogravuras. Entre suas premiações estão 
o Prêmio Pintura da XII Unifor Plástica, e 
Prêmio Gravura do 52° Salão de Abril - 2001. 
Desenvolve um trabalho em que mistura 
as mais novas ferramentas digitais com as 
linguagens mais tradicionais da arte, do 
desenho e pintura.

SÉRGIO HELLE

Il pittore, incisore e designer Sérgio Helle 
vive e lavora a Fortaleza (Ceará, Brasile). 
Nel 1988 ha realizzato la sua prima mostra 
individuale. Conta già molte collettive in 
Brasile e all’estero. È stato uno dei primi 
artisti del Ceará a usare il computer come 
strumento artistico, avendo realizzato, già 
nel 1995, la sua prima esposizione usando 
la tecnica dell’info-incisione. Tra i suoi 
riconoscimenti il Premio Pittura dalla XII 
Unifor Plastica e il Premio Incisione dal 52° 
Salone d’Aprile 2001. Sviluppa un lavoro in 
cui mischia i nuovi strumenti digitali con i 
linguaggi tradizionali dell’arte, disegno e 
pittura.
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Recebemos Sérgio Helle em Ponte de Sor, na rede do Festival Sete Sóis Sete Luas 
com enorme carinho, sabendo que o enriquecimento das nossas comunidades 
neste projecto ímpar a nível europeu será profundamente importante e motivador.

Ponte de Sor sente-se feliz em receber no Centrum Sete Sóis Sete Luas / Centro 
de Artes e Cultura tão importante manifestação, fazendo votos que tal seja do 
agrado de todos, pois esta multiplicidade cultural permite augurar um futuro 
cada vez mais promissor.

Engº. Hugo Luís Pereira Hilário
Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor
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Locais de passagem, de encontro e de diálogo intercultural, onde ecoam as ondas da 
cultura mediterrânica e do mundo lusófono. Os Centrum SSSL estão ancorados às raízes 
do território que os viu nascer e os acolheu. São espaços de socialização, confronto e 
descoberta para a população local. São oficinas criativas onde importantes artistas 
do mundo mediterrânico e lusófono chegam, encontram inspiração, criam, dialogam 
e partilham. São locais de sinergia entre arte, música, turismo cultural e promoção do 
território.

Exposições de arte contemporânea, residências artísticas, laboratórios de criatividade, 
concertos, originais produções musicais e encontros multiculturais, acompanhados pelos 
aperitivos: estas são as principais atividades que animam as “casas” do Festival Sete Sóis 
Sete Luas. A ampla programação artística, da responsabilidade da associação Sete Sóis 
Sete Luas, prevê anualmente 7 a 10 projetos expositivos de dimensão internacional em 
cada Centrum SSSL, promovidos de forma coordenada e cujos protagonistas são diversos: 
os prestigiosos artistas, reconhecidos no seu país de origem, mas não ainda a nível 
internacional, os jovens talentos e os estudantes que participam nos laboratórios e nos 
programas de intercâmbio entre as cidades da Rede SSSL.

Cada Centrum Sete Sóis Sete Luas é identificável pelo mosaico de uma onda que se 
estende sinuosa pela parede externa com os nomes das cidades que fazem parte da Rede 
dos Centrum SSSL. Tem um espaço dedicado à coleção permanente, com a memória das 
atividades do Festival SSSL, uma sala dedicada às exposições temporárias e um bookshop 
onde são apresentados ao público todas as produções musicais e editoriais do Festival 
Sete Sóis Sete Luas: cd’s, dvd’s, livros, catálogos e os produtos eno-gastronómicos e 
artesanais mais representativos dos Países da Rede SSSL. Cada Centrum tem também uma 
sala de conferências para encontros, apresentações, debates, concertos, inaugurações e 
quartos para os artistas e os jovens estagiários da Rede SSSL.

Estão neste momento ativos os Centrum SSSL de Pontedera (Itália), Ponte de Sor (Portugal), 
Frontignan (França) e em Cabo Verde na Ribeira Grande (Santo Antão), Cidade do Porto 
Inglês (Maio), Nova Sintra (Brava), São Filipe (Fogo) e Tarrafal (Santiago).

Marco Abbondanza
Diretor do Festival Sete Sóis Sete Luas

«Sempre tive a pintura como o fio condutor da minha obra. O trabalho 
se desenvolveu através de uma pesquisa de técnicas influenciadas pelo 
percurso e contingências. De início foram pinturas a óleo, depois acrílica 
e técnica mista, com cada vez mais materiais incorporados a essa busca. O 
computador entrou como ferramenta de uma forma discreta em meados 
dos anos noventa e foi se tornando peça fundamental no desenvolvimento 
dessa trajetória. Com o tempo descobertas iam se incorporando ao trabalho 
em novas experiências, qualidade de impressão e softwares com cada vez 
mais recursos e possibilidades. O diálogo entre a pintura e novas tecnologias 
são como um encontro de épocas distintas, reinventadas e mescladas entre 
pigmentos e pixels. O resultado final são infogravuras em telas, geralmente 
de grandes formatos e pinturas em técnica mista previamente estruturadas 
no computador. Mesmo as infogravuras vejo como pintura, uma pintura 
reinventada neste complexo tecido de relações entre o tradicional e a 
tecnologia.

Sérgio Helle
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Sérgio Helle: construindo a arte do seu tempo

Existem pessoas que veem o mundo através da fé e organizam religiões. 
Existem pessoas que pensam o mundo através da lógica e elaboram 
universos que imaginam reais. Existem pessoas que se deixam possuir pelo 
que sentem, elaboram imaginações e dedicam suas existências a construir 
vidas e mundos como sonham que eles podem ser ou são. Estes últimos 
são os artistas.

Entre os artistas, encontramos aqueles que trabalham com os sons, com 
as palavras, com os gestos; outros com imagens. Helle é um destes artistas 
que trabalha com as imagens. Cria pequenos flagrantes visuais que não 
sabemos se da vida ou dos sonhos. E, para criar essas imagens, Helle 
emprega todo o arsenal que um artista hoje pode dispor.

E que imagens são essas que Helle nos oferenda? 
Profundamente coerente no que sempre expressou, o que ele nos apresenta 
são imagens em plano próximo e campo de raio curto; são fragmentos de 
visões que induzem a perceções mais amplas. Nesse sentido, em nossas 
mentes, as imagens de Helle parecem se derramar para além de si mesmas. 
Expandem-se como notas sonoras no silêncio do olhar. Alastram-se 
fazendo-nos perceber o que ali não foi explicitamente dito ou mostrado. 
Elas, as imagens criadas por Helle, nos permitem adentrar na poética do 
artista.

Helle recorre às soluções tecnológicas disponíveis na atualidade, como a 
fotografia e o vídeo e, principalmente, usa os saberes clássicos das artes 
pictóricas para selecionar imagens que a sua mente de artista percebe 
carregadas de vigor formal, harmonia rítmica, riqueza de cor e forte teor 
poético.

Selecionadas as imagens que convêm ao seu trabalho, Helle as recorta 
com sabedoria na investigação dos limites do equilíbrio; manipula-as na 
procura de composições ricas em texturas, brilho cromático e variação de 

tons que permitem a materialização da aspiração plástico-formal que, no 
princípio, existia apenas de modo indistinto em sua mente. Aqui (talvez) 
o artista inicia a parte mais complexa do seu trabalho: materializar como 
obra o que antes era sonho.

Continuamente ligado à figuração, Helle utiliza a figura como ponto de 
partida para a mais perfeita decodificação, uma espécie de âncora que 
o artista oferta ao espectador para que ele possa melhor desfrutar das 
formas, texturas e cores que nos propõe.  Ou, como ele mesmo diz: “ir se 
perdendo da figura para encontrar a abstração”.

Todavia, se entendermos a abstração como operação do espírito, da mente 
ou do olhar que isola de uma ideia ou visão apenas um elemento ou 
fragmento, negligenciando outros, em todo o seu trabalho artístico Helle 
sempre fez abstrações. Foi abstrato. “Sempre pintei ‘aos pedaços’, com 
pigmentos ou pixels”, ele reafirma. Em suas obras podem ser percebidos 
fragmentos de valores clássicos, barrocos e modernos compondo um 
eclético mosaico, numa interessante  mescla estética. E, além disso, ele 
trabalha no difuso limite entre o figurativo e o abstrato.

Agora, se entendermos como características da pós-modernidade, além 
do redobrado avanço da tecnologia que se materializa através do vigor 
das mídias eletrônicas, da disseminação da automação, do espaço virtual 
e da comunicação instantânea, a marcante presença de atributos como 
a fragmentação, a colagem, a saturação, a sedução, facilmente pode-se 
perceber o envolvimento de Helle no universo pós-moderno.

E, como acompanho o trabalho de Helle há um longo tempo, tendo visto 
o seu desenvolvimento, as suas aproximações com as possibilidades 
oferecidas pelas tecnologias disponíveis - a serigrafia, a fotocópia e, nos 
últimos tempos, a infogravura, - posso afirmar com segurança que Helle é, 
na verdade, um artista da pós-modernidade.

E, mais que isso, ele não é apenas um usuário da tecnologia disponível 
no seu tempo. É bem mais. Ele mergulha na tecnologia e a expande, 
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alargando a possibilidade do seu uso artístico. Do mesmo modo que os 
renascentistas, quinhentos anos depois, ele inventa, usa a tecnologia 
de ponta para construir a sua arte. Como um cirurgião contemporâneo, 
que não mais traz entre seus dedos o bisturi para as suas operações mais 
complexas, Helle recorre a instrumentos outros para elaborar e construir as 
imagens que oferece ao público. Com delicadeza e precisão, ele opera as 
imagens transmutando-as em puras obras de arte.

Helle não é somente um artista coerente com o seu tempo. Também é 
bem mais que isso. Sua obra, efetivamente, contém tudo que poderia ser 
sintoma da pós-modernidade porque, além de ser um artista pós-moderno, 
ele participa da construção do seu tempo. Helle é o seu tempo.





















Luoghi di passaggio, di incontro e di dialogo interculturale in cui riecheggiano le onde 
delle culture mediterranee e del mondo lusofono. I Centrum SSSL sono ancorati alle 
radici del territorio che li ha visti nascere e che li ospita. Sono spazi di aggregazione e 
confronto, officine creative in cui importanti artisti del mondo mediterraneo e lusofono 
soggiornano, trovano ispirazione, dialogano, creano e condividono.
Sono luoghi di sinergia tra arte, musica, turismo culturale e promozione del territorio.

Mostre d’arte contemporanea, residenze artistiche, laboratori di creatività, concerti e 
originali produzioni musicali, incontri multiculturali, accompagnati spesso da degustazioni 
eno-gastronomiche: queste sono le principali attività che animano le “case” del Festival Sete 
Sóis Sete Luas. L’ampia programmazione artistica, di responsabilità dell’Associazione Sete 
Sóis Sete Luas, prevede ogni anno 7-10 progetti espositivi internazionali in ogni Centrum 
SSSL, che vengono promossi in maniera coordinata e i cui protagonisti sono molteplici: i 
prestigiosi artisti, affermati e quotati nel proprio paese d’origine ma non ancora a livello 
internazionale, i giovani talenti, gli studenti che partecipano ai laboratori e ai programmi 
di scambio tra le città delle Rete SSSL, le associazioni culturali presenti sul territorio…

Ogni Centrum Sete Sóis Sete Luas è identificabile  da un’onda mosaico che si snoda 
sinuosa sulla parete esterna con i nomi delle città che fanno parte della Rete dei Centrum 
SSSL. È dotato di uno spazio dedicato alla collezione permanente, depositario della 
memoria delle attività del Festival SSSL, di una sala dedicata alle mostre temporanee, 
un bookshop dove vengono presentate al pubblico le produzioni musicali  ed editoriali 
del Festival Sete Sóis Sete Luas: cd, dvd, libri, cataloghi e i prodotti enogastronomici e 
artigianali più rappresentativi dei Paesi della Rete SSSL. Ogni Centrum è inoltre dotato 
di una sala per incontri, presentazioni, dibattiti, concerti e di foresterie per gli artisti e gli 
stagisti delle città della Rete SSSL. 

Sono al momento attivi i Centrum SSSL di Pontedera (Italia), Ponte de Sor (Portogallo), 
Frontignan (Francia) e a Capo Verde a Ribeira Grande (Santo Antão), Cidade do Porto 
Inglês (Maio), Nova Sintra (Brava), São Filipe (Fogo) e Tarrafal (Santiago).

Marco Abbondanza
Direttore del Festival Sete Sóis Sete Luas



Paradisus

Sergio Helle: costruendo l’arte del suo tempo

Esistono persone che vedono il mondo attraverso la fede e organizzano 
religioni. Esistono persone che pensano il mondo attraverso la logica ed 
elaborano universi che immaginano reali. Esistono persone che si lasciano 
possedere da quello che sentono, elaborano immaginazioni e dedicano 
la loro esistenza a costruire vite e mondi come sognano che essi possano 
essere o sono. Questi ultimo sono gli artisti. 

Tra gli artisti, incontriamo quelli che lavorano con i suoni, con le parole, 
con i gesti; altri con immagini. Helle è uno di questi artisti che lavora con 
le immagini. Crea piccole fragranze visuali che non sappiamo se essere 
della vita o dei sogni. E per creare queste immagini, Helle impiega tutto 
l’arsenale di cui oggi un artista può disporre. 

E che immagini sono quelle che Helle ci offre?
Profondamente coerente a quello che ha sempre descritto, ci presenta 
immagini vicine e con un campo a corto raggio; sono frammenti di visioni 
che inducono a percezioni più ampie. In questo senso, nelle nostre menti, 
le immagini di Helle sembrano straripare oltre sé stesse. Si espandono 
come note sonore nel silenzio dello sguardo. Ci cattura facendoci percepire 
quello che lì non è stato esplicitamente detto o mostrato. Le immagini 
create da Helle ci permettono di entrare nella poetica dell’artista.

Helle ricorre a soluzioni tecnologiche disponibili nell’attualità, come la 
fotografia e il video e principalmente usa i saperi classici delle arti pittoriche 
per selezionare immagini che la sua mente di artista percepisce caricate di 
vigore formale, armonia ritmica, ricchezza di colore e forte tenore poetico. 
Selezionate le immagini che convengono al suo lavoro, Helle le ritaglia 
con sapienza nell’investigazione dei limiti dell’equilibrio; le manipola 
nella ricerca delle composizioni ricche in tessiture, brillantezza cromatica 
e variazione dei toni che permettono la materializzazione dell’aspirazione 
plastico-formale che nel principio esisteva solo in maniera indistinta nella 
sua mente. 

Qui (forse) l’artista inizia la parte più complessa del suo lavoro: materializzare 
come opera quello che prima era sogno. 

Continuamente legato alla figurazione Helle utilizza la figura come proprio 
punto di partenza per la più perfetta decodificazione, una specie di àncora 
che l’artista offre allo spettatore, affinché possa apprezzare al meglio le 
forme, le tessiture, i colori che ci propone. O come lui stesso dice “perdere 
la figura per incontrare l’astrazione”.

Tuttavia, se intendessimo l’astrazione come operazione dello spirito, della 
mente o dello sguardo che isola di un’idea o una visione solo un elemento 
o un frammento, trascurando gli altri, potremmo dire che in tutto il suo 
lavoro artistico Helle ha sempre fatto astrazioni. È sempre stato astratto. 
“Ho sempre dipinto con pigmenti o pixels”. Nelle sue opere si possono 
cogliere frammenti di valori classici, barocchi e moderni che compongono 
un eclettico mosaico, in un interessante miscuglio estetica. Oltre a ciò, Helle 
lavora al limite tra figurativo e astratto. 

Se intendessimo come caratteristiche della post-modernità oltre il 
progresso della tecnologia che si materializza attraverso il vigore dei media 
elettronici, della disseminazione, dell’automazione, dello spazio virtuale e 
della comunicazione istantanea, la marcante presenza degli attributi come 
la frammentazione, il collage, la saturazione, la seduzione, facilmente si 
possono percepire il coinvolgimento di Helle nell’universo post-moderno. 
Seguendo il lavoro di Helle da molto tempo, avendo visto il suo sviluppo, 
le sue vicinanze con le possibilità offerte dalle tecnologie disponibili- 
la serigrafia, la fotocopia e negli ultimi tempi la info-incisione – posso 
affermare con certezza che Helle è in verità un artista della post-modernità.
Non è solo un utilizzatore della tecnologia disponibile nel suo tempo. È 
molto di più. Si immerge nella tecnologia e la espande, allargando la 
possibilità del suo uso artistico. Alla stessa maniera che i rinascimentali, 
500 anni dopo, lui inventa e usa la tecnologia per costruire la sua arte. 
Come un chirurgo contemporaneo, che non usa più il bisturi per le sue 
operazioni più complesse, Helle ricorre a strumenti altri per elaborare e 
costruire le immagini che offre al pubblico. Con delicatezza e precisione, 



Paradisus

Roberto Galvão

opera le immagini trasmutandole in pure opere d’arte.

Helle non è solamente un artista coerente con il suo tempo. È anche molto 
altro che questo. La sua opera effettivamente contiene tutto quello che 
potrebbe essere sintomo della post-modernità, perché oltre a essere un 
artista post-moderno, partecipa della costruzione del suo tempo. Helle è il 
suo tempo.
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37) Bento Oliveira, Do Reinado da Lua, 2011. T. Tchalê Figueira e João Branco. Ed. IT, PT.
38) Vando Figueiredo, AAAldeota, 2011. T. Ritelza Cabral, Carlos Macedo e Dimas Macedo. Ed. IT, PT.
39) Diego Segura, Pulsos, 2011. T. Abdelhadi Guenoun e José Manuel Hita Ruiz. Ed. IT, PT.
40) Ciro Palumbo, Al di là della realtà del nostro tempo, 2011. T. A. D’Atanasio e R. Ferrucci. Ed. PT, FR.
41) Yael Balaban / Ashraf Fawakhry, Signature, 2011. T. Yeala Hazut. Ed. PT, IT, FR.
42) Juan Mar, “Caín”, duelo en el paraíso, 2012. T. José Saramago e Paco Cano. Ed. PT, IT
43) Carlos Macêdo / Dornelles / Zediolavo, Caleidoscópio, 2012. T. Paulo Klein e C. Macêdo. Ed. PT, IT.
44) Mohamed Bouzoubaâ, “L’Homme” dans tous ses états, 2012. T. Rachid Amahjou e A. M’Rabet. Ed. PT, IT, FR.
45) Moss, Retour aux Origines, 2012. T. Christine Calligaro e Christophe Corp. Ed. PT, IT.
46) José Maria Barreto, Triunfo da Independência Nacional, 2012. T. Daniel Spínola. Ed. PT, IT.
47) Giuliano Ghelli, La festa della pittura, 2012. T. Riccardo Ferrucci. Ed. PT, FR.
48) Francesco Cubeddu e Marco Pili, Terre di Vernaccia, 2012. T. Tonino Cau. Ed. PT, FR.
49) Rui Macedo, De Pictura, 2012. T. Maria João Gamito. Ed. IT, FR. 
50) Angiolo Volpe, Passaggi pedonali per l’ infinito, 2012. T. Riccardo Ferrucci. Ed. PT, IT.
51) Djosa, Criôlo, 2012. T. Jesus Pães Loureiro e Sebastião Ramalho. Ed. PT, IT, FR.
52) Marjorie Sonnenschein, Trajetória, 2013. T. Marcelo Savignano. Ed. PT, IT.

53) Ilias Selfati, Arrest, 2013. T. Marie Deparis-Yafil. Ed. PT, IT, FR.
54) Pierre Duba, Un portrait de moitié Claire, 2013. T. Daniel Jeanneteau. Ed. PT, IT.  
55) Weaver, WEAVER DISCOS pop descarado, 2013. T. Ritelza Cabral. Ed. PT, IT.  
56) Giuliana Collu & Roberto Ziranu, Terra è Ferru, 2013. T. Tonino Cau. Ed. PT, FR. 
57) 7sóis.CriArt, Os Laboratórios de Criatividade do Centrum Sete Sóis Sete Luas (2010-2012), 2013. Ed. PT, IT, FR.
58) Laka, El Viajero, 2013. T. Marilena Lombardi, Roberto Brunetti. Ed. PT, IT.
59) Ugo Nespolo, Il Mondo a Colori, 2013. T. Riccardo Ferrucci. Ed. PT, FR.
60) Hassan Echair, Horizon plombé, 2013 T. Nicole de Pontchara, Jean L. Froment, Faïssal Sultan, Pierre Hamelin. Ed. PT, IT.
61) Cristina Maria Ferreira, Esculturas do meu Fado, 2013 T. Sérgio Barroso, António Manuel de Moraes. Ed. IT, FR.
62) Nela Barbosa, Olga Kulkchenko, Leomar e Tutú Sousa, Arte de Cabo Verde no Feminino, 2013 T. Daniel Spínola. Ed. PT, IT. 
63) Marcello Scarselli, Il Lavoro Dipinto, 2014 T. Riccardo Ferrucci. Ed. PT, FR.
64) Saimir Strati, Seven Stars, 2014 T. Ronald Galleta, Alida Cenaj. Ed. PT, IT.
65) Ali Hassoun, Aqueles que vão - Quelli che vanno, 2014 T. Riccardo Ferrucci. Ed. PT, IT. 
66) Charley Fazio, Con l’isola dentro, 2014 T. Antonio Lubrano. Ed. PT, IT.
67) Fulvia Zudič, Istria, 2014 T. Enzo Santese. Ed. PT, IT.
68) Ahmed Al Barrak, Geste et Lumière, 2014 T. Rachid Amahjour, Hafida Aouchar. Ed. PT, IT.
69) Georges D’Acunto, Au Delà-du Regard, 2014 T. Odile Bochard, Simone Tant. Ed. PT, IT, FR.
70) Alfredo Gioventù & Khaled Ben Slimane, Mãe Terra Mar, 2014 T. Alfredo Gioventù, Alice Pistolesi. Ed. PT, IT.
71) Obras da colecção permanente do Centrum Sete Sóis Sete Luas de Ponte de Sor (2009-2014), 2014. Ed. PT.
72) Maurício Oliveira, Tropiques Utopiques, 2014 T. Moisés Oliveira Alves. Ed. PT, IT, FR.
73) Hamadi Ananou, Alcancía, 2015 T. Clara Miret Nicolazzi. Ed. PT, IT.
74) Mira Ličen Krmpotić, Paesaggi istriani e momenti parigini / Paisagens istrianas e momentos parisienses , 2015 T. Nives Marvin. 
Ed. PT, IT.
75) Mahassin Kardoud, Receitas Artisticas, 2015 T. Said Choukairi. Ed. PT, IT.
76) Alice Pasquini, Deep Tides Dry, 2015 T. Marta Gargiulo. Ed. PT, IT.
77) Sandro Libertino, Storie d’arancio e d’azzurro cobalto, 2015 T. Riccardo Ferrucci. Ed. PT, IT.
78) Cláudio César, Sentimentos, 2015 T. Carlos Macedo, Dante Diniz. Ed. PT, IT.
79) Ahmed Djelilate, Émotions Méditerranéens, 2015 T. Kurt R. Stroetler. Ed. PT, IT, FR.
80) Gani Llalloshi, Sensitivity of Simulacra, 2016 T. Andrej Medved. Ed. PT, IT.
81) Salvador Samper, Sobre Almas, 2016 T. José Fernando Sánchez Ruiz. Ed. PT, IT.
82) Antonella Magliozzi, I see, I hear, I am... the universal Energy of the Soul, 2016 T. Cosmo Mitrano, Antonio Sorgente. Ed. PT, IT, FR.
83) Zelito, Em Louvor das Mulheres, 2016 T. Daniel Rodrigues Spínola; João Cardoso. Ed. PT, IT.
84) Abdelkarim Elazhar, Regards, 2016 T. Abdelaziz Mouride; Mostafa Chebbak; Khadija Alaoui. Ed. PT, IT, FR.
85) Zed1, Il lato nascosto - “O lado oculto”, 2016 T. Federica Fiumelli. Ed. PT, IT.
86) Sérgio Helle, Paradisus, 2016 T. Roberto Galvão. Ed. PT, IT.
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