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Figura incontornável da cena artística francesa, cofundador da 
figuração livre, um movimento que no início da década de 1980 
preconizava uma arte inscrita no quotidiano da vida, há mais de 40 
anos que Hervé Di Rosa tem vindo a desenvolver uma obra rica em 
referências, sem distinções hierárquicas, nos museus como da rua. 
Rejeitando os ditames uma “grande” arte sobre uma arte classificada 
como “menor” e imbuída de cultura popular, as suas afinidades 
eletivas são a banda desenhada, os fanzines, o cinema fantástico 
e a ficção científica, ou ainda o universo visual do rock e do punk. 
São estas que alimentam um artista e amante da arte, curioso e 
atento à imensidão de formas de criação, da arte contemporânea 
à arte bruta, da arte tradicional à produção para turistas.

Esta curiosidade, acoplada a uma energia criativa 
transbordante, levou-o a viajar pelo mundo a partir de 1990, 
procurando conhecer artesãos que pudessem transmitir o 
saber-fazer, os suportes e as expressões artísticas provenientes 
da diversidade de culturas que abundam no globo. Com eles 
colabora e regenera continuamente o seu universo gráfico e 
narrativo. Depois de paragens no México, Benim, Espanha, 
Vietname, Etiópia, Estados Unidos, Bulgária, África do Sul, 
República dos Camarões ou ainda nas ilhas da Reunião, Córsega, 
Cuba ou Ilha Maurícia, encontra-se em Lisboa desde 2013, onde 
se dedica à criação de azulejos numa fábrica da capital.

Agora, o maat acolhe o artista e o Musée International 
des Arts Modestes (MIAM), que fundou em 2000 (com Bernard 
Belluc), em Sète (França), cidade onde cresceu. O MIAM expõe 
obras de artistas de todas as gerações e de todas as origens, 
conhecidos ou anónimos, provenientes da arte de rua ou da 
arte bruta, da arte popular ou da cultura underground. Este 
museu único entre as instituições dedicadas à arte em França é 
um lugar de encontros e descobertas das inúmeras abordagens 
artísticas que povoam a criação. Nele, cada exposição participa 
na cartografia dos mil e um territórios de arte modesta. Tal como 
um geógrafo, Hervé Di Rosa trabalha há anos para definir os seus 
contornos e nomear os seus territórios numa série de mapas, o 
mais recente dos quais é aqui apresentado.

Sob a imensa estrela verde, de seu nome Ah! Ah! Ah!, tão 
ameaçadora quanto protetora do guardião da modéstia das artes, 
a exposição convida os visitantes a mergulharem no arquipélago 
de Hervé Di Rosa, para trilhar os caminhos e atalhos percorridos 
pelo artista nómada e descobrir formas de criação que, por 
vezes, foram rejeitadas para as margens da arte e que não foram 
consideradas dignas das “belas-artes”.

Caras e caros amantes e entusiastas  
das artes modestas, sejam bem-vindos!

Noëlig Le Roux
Curador

Hervé Di Rosa
1. Ah! Ah! Ah!, 2023 

Insuflável



A caravana de arte modesta, criada por Hervé 
Di Rosa com Marc Lebris, em 1990, prefigurou o 
Musée International des Arts Modestes (MIAM), 
que acabaria por ser criado em 2000. A caravana 
transporta uma coleção de objetos, figuras de 
banda desenhada e desenhos animados, super-
heróis, robôs e outros monstros japoneses, 
lado a lado com um conjunto exuberante de 
cerâmicas de Vallauris (França). A caravana 
tem a vocação de viajar, de se deslocar ao 
encontro dos públicos e promover uma arte 
para todos, para todas as bolsas, para todas as 
sensibilidades e para todos os intelectos. Faz eco 
do princípio da partilha com todos e para todos, 
que preside ainda hoje no MIAM.

Outras caravanas juntaram-se, entretanto, 
às coleções do MIAM, tais como a decorada 
em 1990 pela artista sul-africana da cultura 
Ndebele, Esther Mahlangu (África do Sul, 
1935). Esta acolhe, na Galeria Oval, obras de 
dois criadores de Kinshasa: robôs do escultor 
Bienvenu Nanga (RDC, 1968) e um jogo de 
boxe entre dois bonecos do marionetista Widjo 
Wiyombo (RDC, 1986).

Hervé di Rosa 
2.  La caravane de l’art modeste, 1990 

Caravana, diversos materiais, coleção de 
cerâmicas de Vallauris (séc. XX) e figuras 
de personagens de banda desenhada e 
desenhos animados, super-heróis, robôs  
e monstros japoneses 

Esther Malhangu (África do Sul, 1935) 
3.  Sem título, 1990 

Intervenção com tinta sobre a caravana

Widjo Wiyombo (RDC, 1986) 
4.  Ali Foreman, 2016 

Marionetas feitas em papier mâché e tecido

Bienvenu Nanga (RDC, 1968)
5. Robots, 2018 

Assemblage, colagem, diversos materiais 
pintados

Desde que se instalou em Lisboa em 2013, na 
19.ª etapa da sua viagem à volta do mundo, 
Hervé Di Rosa tem criado azulejos nas oficinas 
da fábrica da Viúva Lamego. Para esta exposição, 
realizou uma série de azulejos e bacias de 
cerâmica povoadas com as personagens do 
seu panteão. Já nas suas bandeiras, os mesmos 
motivos pontuam a descida para a Galeria 
Oval. São retratos de heróis, conhecidos e 
desconhecidos, da cultura popular universal, da 
banda desenhada, desenhos animados, cinema 
ou televisão, e que ele reuniu em multidões 
sobre telas monumentais, com os quais 
embarcamos em direção ao Arquipélago Di Rosa.

Hervé Di Rosa
6. Foule René, 2009
7. Foule Robots, 2009
8. Foule Mythologie, 2009 

Acrílico sobre tela
9. Kid Paddle 
10. Pollux 
11. Kiri Le Clown 
12. Gaucho Gil 
13. Martien 
14. La Chose & Luchador 
15. La Momie 
16. Fred Flintstone 
17. Homme De Pierre 
18. Cat Woman 
19. Astro Boy 
20. Bonhomme Cœur 
21. Barbapapa 
22. Iron Man 
23. Puta. Muñeca  
24. Dragon 
25. Outer Limit 

caravana 
da arte 
modesta

azulejos
26. Casimir 
27. Stimpy 
28. Wolverine 
29. Gorillas 
30. René 
31. Swamp Thing 
32. Super Cochon 
33. Renée & Guitariste 
34. Fourmie Atomique
35. Tortue Ninja 
36. Playmobil Luther 
37. Gumbi & Raisin 
38. Black Adam 
39. Grosse Bouche à Dents 
40. Groug 
41. Saint Antoine
42. Obelix
43. Alebrijes 
44. Batman Manga 
45. Joker 
46. Peanuts 
47. Grout 
48. Pif 
49. V 
50. Beetle Juice 

Portugal, 2022 
Azulejos com vidrado cerâmico

51. Sem título, 2023 
Impressão sobre vinil

52. Tous en bateaux, 1988 
Acrílico sobre tela

53. Amphore René
54. Amphore Simplon
55. Amphore Ah! Ah! Ah!
56. Amphore Asia 

Portugal, 2022 
Barro cozido vidrado
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Retomando as palavras de uma menina que 
queria “voltar ao museu de arte modesta” à 
saída do Musée d’Art Moderne de Paris, Hervé Di 
Rosa vê a arte modesta como modo de renovar 
a definição da arte e de alargar o seu âmbito às 
formas e práticas marginais ou periféricas, alvo 
de pouca ou nenhuma consideração. Não se 
trata tanto de as fundir numa superfície vasta 
e indissociável, onde os territórios da arte se 
teriam dissolvido ou amalgamado, mas, pelo 
contrário, de as aproximar, de as juntar, e de 
tornar visível a arte onde ela não é vista. 

Ao longo dos mapas, Di Rosa situa e 
nomeia as regiões da arte, define as suas 
fronteiras e as suas dimensões, desenha os rios 
que estabelecem comunicação entre elas e os 
mares que as rodeiam. Hoje, o seu mapa mostra 
a emergência de um arquipélago de ilhas e 
ilhotas, picos submersos de um mundo artístico 
banhado por um oceano de arte modesta.

Nas paredes, rodeados de robôs feitos 
de blisters, por uma panóplia de letreiros 
de cabeleireiros, reparadores, médicos ou 
relojoeiros, encontramos também os letreiros do 
pintor de reclamos tornado artista Kwame Akoto 
também conhecido como Almighty God (Gana, 
1950). Não muito longe, as pinturas sobre betão 
celular de um artista não identificado, assinadas 
M.G. e inspiradas no universo televisivo francês 
e nas suas vedetas.

Hervé di Rosa 
57. Carte des territoires de l’Art Modeste, 2010
58. Carte des territoires de l’Art Modeste, 2016
59. Carte des territoires de l’Art Modeste, 2021
60. Carte des territoires de l’Art Modeste, 2023 

Impressão sobre vinil

Artesãos da região de Baguio (Filipinas)
61. Maria Corazon Aquino “Cory”
62. Guarda
63. Guarda 

2013 
Madeira esculpida com motosserra,  
tinta, verniz

64. Robôs blisters 
Assemblage de figuras em blisters 

M. G.
65. Retratos de vedetas da televisão francesa 

França, sem data  
Pintura sobre betão celular

mapas das 
artes modestas

Kwame Akoto, aka Almighty God  
(Gana, 1950)

66. “ART Can not Divorce from Nature.  
HERVE DIROSA”, sem data 
Acrílico sobre tela

67. “Let Us Not Meet By Accident. Please Drive 
With Care. If I Survive, Is God”

68. “Women Can Do Whatever Men Can Do”
69. “Victor Emmanuel II of Rome”
70. “Heaven & Hell” 

Sem data 
Acrílico sobre madeira

Autores anónimos
71. Reclamos pintados sobre madeira  

ou metal, sem data 
72. Cartazes de filmes, Gana, sem data 

Pinturas sobre o avesso de sacos  
em tecido cosido

73. Bordados sobre tela, Europa, sem data

Maria Cruz, Hervé Di Rosa, Romeo Lee, 
Pow Martinez, Manuel Ocampo,  
Jayson Oliveria, Carlo Ricafort,  
Maria Jeona Zoleta

74. Jeepney, 2013 
Tinta sobre metal 

Motohiro Ayakawa (Japão, 1974)
75. Sem título
76. Sem título
77. Sem título
78. Sem título 

2014 
Gesso e papier mâché pintado

Cédric Mbengi, aka 100% Papier  
(RDC, 1990)

79. Usage Unique, 2018 
Fato em papel higiénico e papel kraft

Michel Ekeba (RDC, 1984)
80. Liberté Exo-astro-squelette, 2018  

Fato em tecido, metal, borracha, objetos 
encontrados e reciclados

Yannick Makanka Tungaditu, aka Yannos 
Majestikos (RDC, 1988)

81. Sapekologie teleportation, 2017–2018  
Fato em tecido e cascas de amendoim

Junior Mongongou, aka 10 bureaux  
(RDC, 1985)

82. Souvenirs, 2018  
Fato em latas de alumínio  
e mostradores de relógio

Tickson Mbuyi (RDC, 1988)
83. Batela lobi na yo, 2018 

Fato em preservativos

Gonçalo Mabunda (Moçambique, 1975)
84. O Trono da Alvorada, 2006 

Fusão metálica de armas, munições  
e provisões militares

Archipel des
arts modestes
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pirâmides

as

A pirâmide Coleções reúne conjuntos de 
obras reunidos por particulares sem qualquer 
propósito científico ou especulativo, e sem 
considerar que poderiam um dia sair da 
privacidade das suas casas. Eventualmente 
adquiridas ou doadas ao MIAM, estas coleções 
de globos de neve, corças de cerâmica, figuras 
de plástico, folhas de papel de embrulho 
de fruta ou caixas de fósforos juntaram-se 
às reservas do museu. São, à sua maneira, 
representativas de uma arte do colecionismo da 
qual o MIAM poderia ser o modelo.

86. Coleção de figuras de plástico  
(doação de François Boisrond, 2000,  
e aquisição, 2022)

87. Coleção de globos de neve  
(doação de Isabelle Marsala, 2022)

88. Coleção de corças de cerâmica

89. Coleção de papéis de embalar fruta 
(doação de Odette Lachenal, 2021,  
e Pascal Casson, 2022)

O Musée International des Arts Modestes 
(MIAM), fundado por Hervé Di Rosa com o 
seu amigo Bernard Belluc, também artista e 
colecionador, foi inaugurado em 2000 numa 
velha adega perto do Grand canal de Sète. Em 
pouco mais de 20 anos, o MIAM apresentou 
mais de cinquenta exposições, explorando as 
margens e periferias da arte, e cartografando 
os arquipélagos que emergem do vasto oceano 
da arte modesta. Nesta mesa encontram-se 
disponibilizadas para consulta as publicações 
dessas exposições, dando a ver o trabalho a que 
o MIAM se tem dedicado.

85. Catálogos das exposições do 
MIAM – Musée International des Arts 
Modestes, 2000–2023

Nas pirâmides encontra-se uma seleção das 
coleções do Musée International des Arts 
Modestes (MIAM). Cada uma destas salas 
alberga um ou mais conjuntos de obras, 
agrupadas de acordo com os temas Coleções, 
Les oiseaux de mon père, Criaturas, Outsiders, 
Cordéis, Espiritualidades, Metamorfoses e Fuga. 
Estas flutuam no oceano das artes modestas, 
abrindo-se aos olhares, aos curiosos e aos 
amadores, navegando entre as armadilhas  
do bom e do mau gosto.

Coleções

mesa de 
publicações

86-89

85



A pirâmide Les oiseaux de mon père [Os pássaros 
do meu pai] expõe chamarizes feitos de 
cortiça, balsa, cana e outras madeiras pintadas, 
utilizados por caçadores para atrair aves 
aquáticas e capturá-las ou matá-las. Estes 
patos, narcejas, ostraceiros, maçaricos, abibes e 
pombos bravos foram feitos por Marius Di Rosa, 
pai de Hervé, e formam uma coleção de objetos 
que dão continuidade a um conhecimento, 
uma tradição e também uma arte tão modesta 
quanto popular.

Marius Di Rosa (França)
90. Chamarizes, sem data. Madeira pintada

Os artistas mexicanos criaram a arte da 
“Cartonería” a partir de materiais simples: papel, 
cola, arame, moldes e tinta. Provavelmente 
introduzidas no México, vindas da Europa, 
por padres católicos no século XVIII, as peças 
são feitas com recurso a moldes ou matrizes. 
As estruturas de base são cobertas com uma 
sucessão de camadas de tiras de papel, coladas e 
decoradas, dando origem a animais fantásticos, 
diabos, figuras de Judas, dragões e esqueletos, 
como os que encontramos na sua embarcação, 
navegando no oceano de arte modesta.

Estas criaturas de papel são fabricadas 
para as celebrações litúrgicas que pontuam o 
calendário mexicano: o Carnaval, que precede 
a Quaresma, em fevereiro ou março; a Semana 
Santa e a Páscoa, em abril; o Natal, quando 
aparecem as piñatas cheias de doces para as 
crianças; e o incontornável Dia dos Mortos, 
no dia 2 de novembro, quando esqueletos e 
doces em forma de caveira invadem as ruas e 
os lares do México. Originalmente concebidos 
para a duração das festividades, estes alebrijes, 
piñatas e esqueletos são agora muitas vezes 
preservados, assinados e datados. Entre os 
famosos artesãos encontra-se a família Linares, 
que há muito contribui para o prestígio desta 
arte tradicional mexicana.

Autores anónimos
91. Batman Piñata, Superman Piñata, Mickey 

Mouse Piñata, Red Devil Piñata, Tasmanian 
Devil Piñata, Flintstone Piñata, Pikachu 
Piñata, Transformer Piñata, Bart Simpson 
Piñata, Mr Banana Piñata, Mr Potato Piñata 
México, 2000 
Estrutura de arame, cartão, papier mâché 
pintado, papel crepe

Hervé Di Rosa
92. Ah! Ah! Ah! Baby Piñata, Raymond Piñata, 

Raphaël Piñata, René Piñata, Linares 
Studio, México, 2013 
Estrutura de arame, cartão, papier mâché 
pintado, papel crepe

Família Linares
93. René Piñata, México, 2016  

Estrutura de arame, cartão, papier mâché 
pintado, papel crepe

94. Skeleton Boat, México, 2000  
Papier mâché pintado e envernizado

David Moctezuma
95. Alebrijes, México, 2000 

Papier mâché pintado e envernizado

Les oiseaux de mon père

criaturas

90

91-95



Na pirâmide Outsiders a arte bruta, a arte naïf, a 
arte dos singulares autodidatas alimentados pela 
cultura popular, que brincam com os que lhes 
são materiais familiares e que estão à mão, e que 
glorificam através da sua imaginação e engenho, 
dão forma a uma ilhota artística à qual o MIAM 
e Hervé Di Rosa dão particular atenção.

Representam-nas obras de artistas de 
diferentes horizontes e latitudes. Entre eles, 
Bernard Belluc (França, 1949), o artista e 
colecionador de arte modesta que iniciou a 
aventura do MIAM juntamente com Di Rosa. 
As únicas obras em exposição permanente no 
MIAM, as suas vitrinas contam a história da 
humanidade através da memória de objetos 
cuidadosamente encenados, como num livro 
pop-up. Os irmãos Biascamano, Patricia, Aldo 
e Stéphan, também fazem parte dos amigos 
próximos do museu. Criadores de mundos 
extravagantes e de objetos tão estranhos quanto 
inclassificáveis, estes artistas inspiram-se 
na traïna, que todos os anos leva a família 
Biascamano a viver durante vários meses na 
praia, em abrigos improvisados construídos 
especialmente para a ocasião, e a inventar 
uma arte de viver feita de engenhosidade, 
imaginação, poesia e canções.

Existem também afinidades entre o MIAM 
e um atelier que serve de ponto de encontro 
para a colaboração entre artistas dos campos da 
arte bruta, narrativa gráfica, artes performativas, 
música ou arte contemporânea: La “S” Grand 
Atelier em Vielsalm (Bélgica), ao qual o MIAM 
dedicou recentemente uma vasta retrospetiva. 
Entre estes outsiders encontramos Laura Delvaux 
(Burundi, 1975), criadora de assemblages feitas 
de bonecas, objetos decorativos, brinquedos 
ou peluches embrulhados em fio e elásticos 
coloridos, e Dominique Théate (Bélgica, 1968) 
cujos wrestlers inspiraram as criações impressas 
em 3D do desenhador e realizador de vídeos de 
animação Monsieur Pimpant (França, 1986).

Lázaro Antonio Martinez (Cuba, 1983) 
executa as suas obras num atelier em Cuba, 
o Studio Riera. Com uma deficiência mental, 
desenha desde os 14 anos de idade. Foi no 
desenho que encontrou um meio de expressão 
através do qual representa um mundo ideal, ao 
qual pode aceder e que pode partilhar. Os seus 
televisores feitos de cartão transmitem imagens 
que o artista selecionou e recortou pacientemente 
de revistas de propaganda soviéticas das 
décadas de 1970 e 80 e que foram amplamente 
distribuídas na cidade onde vive, Havana. 

Ezekiel Messou (Benim, 1971) tem o seu 
atelier nas traseiras de uma oficina de reparação 
de máquinas de costura numa pequena vila no 
sul do Benim. Fora de vista, enche cadernos 
escolares e folhas A4 com desenhos de modelos 
de máquinas de costura. Saindo dessas máquinas, 
surgem formas que se assemelham a um bestiário 
imaginário, sobre as quais carimba a marca do 
seu estabelecimento com tinta vermelha ou azul: 
“Ets qui sait l’Avenir / Réparation des Machines à 
Coudre / Le Machiniste».

De outras regiões e de outras gerações: 
René Guisset (França, 1930–1991), trabalhador 
agrícola, é o criador de pequenas peças para 
teatro, carrosséis e personagens feitos de 
madeira pintada, arame ou outros materiais 
recuperados. Jean Pous (França, 1875–1973) 
começou aos 87 anos a gravar pedras – 
sílex, granito ou ardósia – que traz das suas 
caminhadas. Sobre as suas superfícies faz nascer 

outsiders
96-107

rostos, flores e um bestiário de cães, elefantes, 
peixes e cabras. André Robillard (França, 
1931) concebeu a sua primeira espingarda no 
início da década de 1960. Dez anos mais tarde, 
encorajado por Michel Thévoz, recomeçou a 
criar assemblages com a ajuda de fita adesiva, 
pregos e arame, e uma variedade de materiais 
como tubos, cordas, cartuchos, caixas, lâmpadas, 
tubos elétricos, tecidos e plásticos. Inspirado 
por outra figura da arte bruta, Auguste Forestier, 
às espingardas sucederam-se novos motivos: 
foguetes, personagens e animais fantásticos. 

Aldo Biascamano (França, 1962)
96. Les mythologies de Sète, 2002  

Contraplacado, óleo, acrílico, tinta, massa 
plástica, massa de vidro sobre madeira

Stéphan Biascamano (França, 1958)
97. Sottomarino, Amore di roma, 1992  

Vidro, metal, granito

Patricia Biascamano (França, 1957)
98. Piazza del campo, 2002 

Massa plástica, tinta acrílica sobre prato  
de porcelana

Bernard Belluc (França, 1949)
99. Une Belluquerie ou La petite histoire de 

l’épopée du MIAM, 2011 
Teatro de papel

Monsieur Pimpant (França, 1986)
Segundo os desenhos de  
Dominique Théate (Bélgica, 1968)

100. Sem título, La “S” Grand Atelier, Bélgica, 2018  
Impressão 3D e ringue miniatura

Laura Delvaux (Burundi, 1975)
101. Sem título, La “S” Grand Atelier, Bélgica, 2018 

Assemblage, materiais variados

Lazaro Antonio Martinez (Cuba, 1983)
102. Sem título, Cuba, sem data  

Colagem, recortes de jornal, fotografias 
de revistas, mina de chumbo, lápis de cor, 
canetas de feltro e esferográfica sobre papel

André Robillard (França, 1931)
103. Bird, sem data 

Assemblage, materiais variados
104. Rifle, sem data 

Assemblage, materiais variados

René Guisset (França, 1930 – 1991)
105. Carroussel, sem data 

Assemblage, madeira pintada  
e materiais variados

Jean Pous (Espanha 1875 – França, 1973)
106. Sem título, c. 1970  

Pedra

Ezekiel Messou (Benim, 1971)
107. Sem título, 2022  

Esferográfica sobre papel



A pirâmide dos Cordéis celebra uma forma 
literária popular brasileira bem conhecida dos 
lusófonos. Dispostos em bancas ou pendurados 
em cordas, estes folhetos em formato A6 com 
capas ilustradas por xilogravuras, geralmente 
a preto e branco, são os veículos usados pelos 
cordelistas para compor a sua poesia, contos ou 
canções, comentando acontecimentos atuais ou 
fazendo crítica social e política através da sátira. 
Alvo de grande difusão, os cordéis constituem 
uma prática artística simultaneamente literária 
e visual, perfeitamente integrada na cultura 
popular brasileira. Inscritos no património 
cultural imaterial do Brasil, ajudam a divulgar 
o folclore para além das fronteiras do país, e 
informam e encorajam a leitura e a escrita em 
locais onde a alfabetização ainda é limitada.

108. Cordéis, Brasil, sem data 
Xilogravura e impressão sobre papel 
(doação de Jean-Claude Chevrot, 2010)

Autores anónimos
109. Figuras, Brasil, sem data 

Barro cozido envernizado

A pirâmide das Espiritualidades expõe uma 
diversidade de objetos de culto, assinalando 
a ligação do MIAM aos objetos banais, em 
que a fantasia e a invenção não hesitam em 
sobrepor-se à austeridade que o culto por vezes 
convoca. Objetos padronizados produzidos 
industrialmente em grande escala e distribuídos 
em lojas baratas encontram-se aqui apresentados 
a par de representações tradicionais feitas à mão, 
como estas árvores da vida e ex-votos do México.

Alfonso Soteno (México)
110. Marine tree of life, 2000 

Barro cozido pintado

Família Soteno (México)
111. Tree of life with butterflies, 2000 

Barro cozido pintado

Autores anónimos
112. Igrejas, México  

Modelagem em barro cozido e pintado
113. Bastão ritual vudu com caveira, sem data 

Madeira (doação de Les Amis du Général 
Alcazar, 2015)

114. Estatuetas votivas, Baguio, Filipinas. Madeira
115. Estatuetas votivas, Filipinas  

Materiais variados
116. Estatuetas vudu, Exú Brazinha e Oxumare, 

Brasil. Barro cozido pintado
117. Estatuetas votivas, México  

Barro cozido pintado e materiais variados
118. “Souvenir de Notre Dame de Lourdes”, França  

Conchas e materiais variados (doação de 
Les Amis du Général Alcazar, 2015)

119. Revenant, Benim, c. 2000. Tecido, cauris
120. Revenant, Benim, c. 2000. Tecido
121. Divindades do panteão hindu 

Objetos padrão, resina
122. Santos e santas, Animas Solas, México 

Barro cozido

123. O Músico, México, 1939 
Ex-voto, acrylic on metal

124. À Santíssima Virgem do Refúgio, México, 
1998. Ex-voto, acrílico sobre metal

125. A Operação, México, 1952 
Ex-voto, acrílico sobre metal

126. A Doença, México, 1987 
Ex-voto, acrílico sobre metal

Euloge Glélé (Benim, 1977)
127. Revenant, c. 2000 

Barro cozido pintado
128. Revenant, c. 2000  

Barro cozido

Daniel Vichis (México)
129. O Carpinteiro, 1985 

Ex-voto, acrílico sobre metal

Diego Lazzarin (Itália, 1979)
130. Sem título (Le Dernier Cri, Friche Belle  

de Mai), 2021 
Papier mâché pintado

cordéis

EspiritualiDADEs
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A pirâmide Metamorfoses exibe um cardume de 
peixes feitos em chifre de bovino, delicadamente 
gravados e decorados por uma ou mais pessoas 
desconhecidas. Em cima, encontramos as peças 
de Christian Desse (França, 1945), assistente 
de Valentine Schlegel, e cuja abordagem 
artística é animada tanto pela poesia quanto 
pela simplicidade e pelo prazer da criação. 
Descobrimos os seus relevos gravados com 
conchas em ossos de choco, as suas delicadas 
construções feitas com paus e penas de aves, e 
os seus “brinquedos para rir”, frágeis marionetas 
feitas de finos ramos de pinheiro tingidos com 
hena, espinhas de peixe, contas, cordéis e restos 
da muda de pele de serpentes.

Autores anónimos
131. Sem título, França, sem data
132. Chifres de bovinos  

(doação de Pierre Taugourdeau, 2022)
133. Carapaças de lavagante e de sapateira 

(doação de Les Amis du Général Alcazar, 
2015)

134. Sem título, França, sem data 
Metal esculpido de Étang de Thau

A pirâmide da Fuga agrupa obras realizadas num 
quadro prisional. Feitas a partir de materiais 
disponíveis na cadeia, estas peças demonstram 
o engenho e a necessidade dos detidos de criar 
e partilhar as suas criações. Entre as peças 
encontramos uma igreja feita de fósforos, bolsas, 
cruzes e outros objetos feitos de maços de 
cigarros dobrados e entrançados nas prisões do 
Midwest dos EUA na década de 1970, cocos e 
cabaças gravados por condenados nas colónias 
penais da Guiana Francesa ou da Nova Caledónia 
em finais do séc. XIX, paños, lenços de pano que 
os prisioneiros hispânicos nos Estados Unidos 
usavam para comunicar através de desenhos 
com os seus parentes, pais, esposa, filhos. Objetos 
criados na tentativa de escapar ao isolamento, à 
espera e à inexorável passagem do tempo. 

Autores anónimos
138. Igreja, Grécia, 1960–1970. Fósforos
139. Sacos, cruz, objetos diversos, EUA,  

prisões do Midwest, sem data  
Maços de cigarros trançados

140. Bolsa, Turquia, sem data. Tecido
141. Jogo de dominó, Bahia, sem data  

Tinta sobre madeira
142. Objetos de pessoas condenadas  

e escravizadas nas galés, colónias penais 
francesas, sem data. Madeira, cocos  
e cabaças gravados

143. Sonho do prisioneiro, França, sem data 
Madeira

144. Colher gravada, Roménia, 1958–1960. Metal
145. Paño “Wynnie Unit”, EUA, década de 1990 

Esferográfica sobre tecido
146. Paño “You Really Got a Hold on Me”, EUA, 

décade de 1990. Esferográfica sobre tecido
147. Paños, cartas e envelopes, EUA, década de 

1990. Esferográfica sobre papel e tecido
148. “Hirshenhausen Hte Bavière 1943”, 

Alemanha, 1943. Madeira entalhada

149. Cartaz de campo americano para jovens 
prisioneiros alemães (1945). Alto relevo e 
assemblage sobre madeira, tinta, colagem, 
pele de serpente

150. Cruz, Cristo e Virgem debaixo de quadro, 
Grécia (prisões de Egina), sem data. Técnica 
mista sobre tecido, veludo, madeira

Rudy M.
151. Paño “He Was the One Who Loved Me 

and Gave Himself for Me”, EUA, década  
de 1990. Esferográfica sobre tecido 

B.J.
152. Souvenir triste, 1940–1944 

Madeira entalhada

metamorFoses

FUGA

131-137

138-152

Christian Desse (França, 1945)
135. Sem título, 2004 

Osso de choco, cálamos de penas, madeira
136. Jouets pour rire, 2004 

Ramos de pinheiro-larício tingidos com 
hena, contas, cordéis, conchas, mudas  
de serpentes

137. Sem título, 2002  
Encaixes de cálamos de penas de aves 
marinhas. Doação do artista, 2019



art 
commercial

arts
décoratifs

art amateur

art 
traditionnel

art du 
corps

a
rc

h
it
ec

t
u
r
e

a
rt religieux

art 
populaire

Océan 
des arts 
modestes



Archipel des
arts modestes

art 
académique

art naif
..

art 
brut

art 
moderne

Pe
rf

o
rm

a
n
c
e

art

conte
m
po

ra

in

a
rc

h
it
ec

t
u
r
e

Hervé
di rosa



Archipelago Hervé di Rosa
obras do MIAM – Musée International des Arts Modestes

coprodução

Programação
João Pinharanda

Conceito
Hervé Di Rosa, Jean Seisser

Curador
Noëlig Le Roux

Produção
Fernando Ribeiro

coordenação editorial
Nuno Ferreira de Carvalho

design gráfico
Lisa Moura

design expositivo
Isabelle Allegret
 
montagem
Maria Torrada 
Versátil Partilha
 
transportes
Iterartis
 
seguros
Innovarisk
 
produção gráfica
Logotexto
 
Tradução
Kennis Translations
 
revisão 
Caligrama
 
impressão
Louresgráfica

agradecimentos
Françoise Adamsbaum,
Sylvie COte

maat – Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Belém
1300-598 Lisboa

+351 210 028 130
+351 210 028 102
maat@edp.pt

Consulte o nosso site  
para mais informações
www.maat.pt
ext.maat.pt

  
@maatmuseum
#maatmuseum

apoio

guia de 
visita

29/03 → 11/09/2023


