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Hiorlando
Uma girafa e um peixe esculpidos em madeira e fartamente coloridos, dispostos em um
armazém de Água Doce do Maranhão, chamaram a atenção da equipe do Mapearte*, em
março de 2017. Saíram à procura do autor e o encontraram em seu sítio, criando outros
bichos. Para deleite dos pesquisadores, anexo à casa havia um quarto repleto deles. Até
então, suas criações tinham saído dali somente para presentear amigos e vizinhos, como
Charles, o dono do armazém.
Hiorlando foi o nome que lhe escolheram antes do nascimento. Na hora do registro, no
entanto, seu pai preferiu homenagear o avô do menino e trocou para João Pereira Marques.
Nasceu, em 1963, nessa região de paisagem deslumbrante, entre os Lençóis Maranhenses e
o Delta do Parnaíba, no povoado João Peres, em Araióses. Depois mudou-se para o antigo
povoado de Frecheiras, mais tarde emancipado com o nome de Água Doce do Maranhão,
onde mora até o hoje, no sítio que foi de seus pais.
Trabalhou na salina de uma ilha próxima e como estivador marítimo, substituindo seu pai, até
que uma queda, há pouco mais de 10 anos, lesionou sua coluna e restringiu sua mobilidade.
Foi nessa época que deu vazão à vontade de esculpir a madeira, que vinha carregando há
muito tempo. Fez um leão marinho bem grande e botou debaixo do cajueiro. Foi sucesso
na vizinhança.
Outros bichos foram surgindo de acordo com o que cada galho parecia sugerir. Ultimamente
os documentários de tv sobre animais têm desafiado o artista a criar escorpiões, aranha de
oito olhos, centopéia e bichos desconhecidos.
Eu gosto mesmo é de fazer bicho doido,
qualquer um da água ou do seco eu faço,
eu tenho facilidade com essas coisas, diz ele.
Embora não goste de criar bonecos, os poucos que fez são também muito bons, todos
usando crachá, com nome e sobrenome sugestivos...
Hiorlando desenvolveu uma linguagem muito característica, uma expressão individual que
faz dele um artista popular.

Hiorlando por Walter Firmo.
Água Doce do Maranhão, 2018
Hiorlando by Walter Firmo.
Água Doce do Maranhão, 2018

*Mapeamento e Documentação
do Artesanato Maranhense,
projeto do CCVM em parceria
com o Governo do Maranhão,
que conta com o patrocínio da
Vale. A equipe de pesquisadores percorre os municípios em
busca dos artesãos em atividade, registrando seu trabalho
com o objetivo de produzir um
banco de dados, de livre acesso,
para divulgar esse patrimônio
cultural do Maranhão e criar
oportunidades. A primeira etapa
contempla 100 cidades, 24 já
foram visitadas. Esta exposição e
o Mercado Curiá são os primeiros desdobramentos do projeto.

Galhos do cajueiro, tamboril e cedro são as madeiras que costuma usar. Em suas peças,
passou a assinar Hiorlando, corrigindo a troca de nome, que acredita ter lhe atrapalhado
por muito tempo.
Seus bichos de olho vivo e cara sapeca carregam a alma do artista
Temos um enorme prazer em compartilhar essa descoberta e trazer essa fauna animada
para o desfrute de todos.
Hiorlando merece ser conhecido para além das águas doces do Maranhão.
Paula Porta
curadora
Dezembro de 2017
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A giraffe and a fish sculpted in wood and richly colored, arranged in a store in the town of
Água Doce in the state of Maranhão, caught the attention of the Mapearte* team in March
2017. They went out to look for the author and found him at his house in the countryside,
creating other animals. To the delight of the researchers, attached to the house there was a
room full of them. Up until then, his creations had left there only to be presented to friends
and neighbors, such as Charles, the store’s owner.
Hiorlando was the name they chose for him before his birth. At the moment of filling out the
birth certificate, however, his father preferred to honor the boy’s grandfather and changed it to
João Pereira Marques. He was born, in 1963, in this region with a dazzling landscape, between
the Lençóis Maranhenses and the Parnaíba Delta, in the town of João Peres, in the county of
Araióses. He later moved to a nearby town called Frecheiras, which subsequently broke free from
Araióses, becoming a new town and county in its own right, called Agua Doce do Maranhão,
where he has lived until today, in the countryside house that belonged to his parents.
He worked in the saltworks of a nearby island and as a maritime longshoreman, substituting his father, until an unfortunate fall a little more than ten years ago injured his back,
restricting his mobility. He then gave vent to a long pent-up wish to sculpt wood. He made
a large sea lion and put it under a cashew tree. It was a big hit there in the neighborhood.
Other animals began to arise according to what each tree branch seemed to suggest.
Recently, TV documentaries of animals have challenged the artist to create scorpions, an
eight-eyed spider, a centipede and unknown animals.
I really like to make crazy animals,
I make any sort of water or dry animal,
I have a knack for these things, he says.
Although he doesn’t like to create human likenesses, the few he has made are good, all with
nametags, with a suggestive first and last name…

Hiorlando em seu sítio
por Paula Porta e Gabriel
Gutierrez. Água Doce do
Maranhão, 2017
Hiorlando at his farm
by Paula Porta e Gabriel
Gutierrez. Água Doce do
Maranhão, 2017

*Mapeamento e Documentação
do Artesanato Maranhense
[Maranhão Handicraft Mapping
and Documentation], a project
by the CCVM in partnership with
the government of Maranhão,
which relies on sponsorship
from Vale. The team of researchers travels through the various
counties of the state in search
of active handicraft makers,
registering their work in order
to produce an openly accessible
database to publicize this cultural heritage of Maranhão and
create opportunities. The first
phase considers 100 cities, 24
which have already been visited.
This exhibition and the Mercado
Curiá are the first developments
of the project.

Hiorlando has developed a highly unique language, an individual expression that makes
him a popular artist.
Branches from cashew, tamboril and cedar trees are the woods he normally uses. He began
signing his pieces as Hiorlando, correcting the switch of his first name, which he believes
had been amiss for a long time.
His animals with bright eyes and a mischievous look bear the artist’s soul.
We have the enormous pleasure of sharing this discovery and presenting this animated
fauna for everyone’s enjoyment.
Hiorlando deserves to be known beyond the “sweet waters” [aguas doces] of Maranhão.
Paula Porta
curator
December 2017
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Projeto
Expográfico

Exhibition
Design

O projeto expográfico procurou responder ao desafio
de apresentar ao público, pela primeira vez, uma grande
mostra do trabalho do artista Hiorlando. A solução deveria valorizar as peças em três níveis: enquanto conjunto,
enquanto grupos e ao mesmo tempo como peças indivuduais. Optou-se então por concentrar todos objetos em
uma ilha central, composta por bases de diferentes alturas e área variável conforme o número de objetos de cada
conjunto. O resultado é então a criação de uma paisagem
geral, uma silhueta de conjunto, que ao mesmo tempo valoriza as leituras parciais, dos grupos e subgrupos.

The exhibition design sought to respond to the challenge
of presenting to the public, for the first time, a large show of
artworks by the artist Hiorlando. The solution should valorize the pieces on three levels: as an overall set, as groups,
and, at the same time, as individual pieces. The choice was
therefore made to concentrate all the objects on a central
island, composed of bases of different heights and variable
area according to the number of objects in each set. This
resulted in the creation of a general landscape, a silhouette
of an overall group, which at the same time valorizes the
partial readings, of the groups and subgroups.

Fábio Prata, Iara Ito e Tânia Menecucci
arquitetos
Dezembro 2017

Fábio Prata, Iara Ito and Tânia Menecucci
architects
December 2017
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Projeto Gráfico

Graphic Design

O partido adotado para a comunicação visual da exposição
de Hiorlando procurou explorar graficamente o elemento
básico do galho, matéria prima de trabalho do artesão e
objeto indissociável de sua paisagem local. Criou-se então
uma floresta artificial de galhos flutuantes, uma padronagem que foi utilizada nas diversas peças de comunicação
e no próprio espaço expositivo.

The approach adopted for the visual communication for
Hiorlando’s exhibition sought to graphically explore the
basic element of the tree branch, a raw material for the
work of the artisan and an object inseparably linked to
his local landscape. This led to the creation of an artificial
forest of floating tree branches, a pattern that was used in
the various communication pieces and in the exhibition
space itself.

Fábio Prata
designer gráfico
Dezembro 2017

Fábio Prata
graphic designer
December 2017
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Curadoria Curator
Paula Porta

Direção Geral e Curadoria Direction and Curatorship
Paula Porta

Coordenação Artística Artistic Coordination
Gabriel Gutierrez

Gestão Management
Gabriel Gutierrez

Expografia Exhibition Design
Fábio Prata, Iara Ito e and Tânia Menecucci

Comunicação Communication
Danielle Moreira

Iluminação Lighting
Calu Zabel

Produção Production
Edízio Moura

Comunicação Visual Visual Communication
Fábio Prata, Flávia Nalon e and Gabriela Luchetta (ps.2)

Coordenação de Público Coordination of Public
Ubiratã Trindade

Fotografia Photography
Peças: Ricardo Figueiredo Santos e Pablo Monteiro
Exposição: Edgar Rocha e Paula Porta
Detalhes das peças: Gabriel Gutierrez

Administrativo Administration
Maria José Araújo

Tradução Translation
John Norman

Estagiários Trainees
Antônio Carlos Gama Filho, Elaine Maria Rosa de
Mesquita e Larissa Bianca Anchieta

CENOTECNIA EXHIBITION DESIGN
Pintura Painting
Dilson Sá e and José Elias Pinheiro
Elétrica Electrical
Jozenilson Leal
Marcenaria Carpentry
Edson Moraes
Montagem Setup
Equipe CCVM

Monitores Exhibition guides
Brenda Oliveira, Erick Araújo e and Lidya Ferreira

Recepção Reception
Adiel Lopes, Erivone Souza e and Erika Ramos
Zeladoria Janitors
Fábio Rabelo, Kaciane Marques e and Luzineth
Nascimento
Manutenção Maintenance
Yves Motta (coordenação geral general coordination),
Dilson Sá e and Jozenilson Leal
Seguraça Safety
José Raimundo Vilaça, Lucimar Dias Lima, Pedro Furtado
Reis e and Victor Salma
FUNDAÇÃO VALE
Diretora Presidente CEO
Isis Pagy
Gerência De Educação e Cultura Culture and
Education Management
Marcos Reys, Fernanda Fingerl e and Diogo Barbosa

COLOPHON
Design Catálogo Catalogue Design
Fábio Prata, Flávia Nalon e Gabriela Luchetta (ps.2)
Impressão Printing
Halley S.A. Gráfica e Editora
Tipografia Typography
Myriad, Robert Slimbach & Carol Twombly
Dezembro, 2017 December, 2017

