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Comunicando entre vários mundos

O trabalho de Maimuna Adam (n.1984), que acompanho há algum tempo, e especificamente a proposta que nos faz nesta 
exposição – Bon Voyage – traz-me à memória o belíssimo filme de Manthia Diawara e as conversas que manteve com 
Édouard Glissant (Édouard Glissant: One World in Relation, 2010). Maimuna Adam assume-se como uma viajante, como 
sendo oriunda de uma família de viajantes, aceita, como motor do seu processo criativo, como Glissant, a partida para o 
mundo, ‘não ser apenas um único ser mas tentar ser vários seres ao mesmo tempo’.

A sua maneira de ser/estar, a possibilidade de ser uma e múltipla ao mesmo tempo, tem raízes na sua história pessoal, 
na história do nosso/seu país de que se assume parte, na história de África, fonte de tantas e diversas diásporas como 
defende Glissant e um dia, esperamos, na história da humanidade. Tem sido assim o seu percurso, marcado pela sua 
história pessoal, pela travessia do Índico, outros oceanos e mares, pela vontade de se conhecer, de reflectir sobre as suas 
memórias (quanto a terão marcado a documentalista e o historiador presentes na sua vida?), pela vontade de ser livre, de 
ir em busca de variadas ferramentas para melhor expressar o que sente e quer ser. Sinto no seu trabalho essa vontade, a 
presença de alguns dos seus mestres da Universidade de Pretória, onde estudou Belas Artes, de artistas que a marcaram, 
lá e cá, onde tem os pés, como defendia Craveirinha, marcas múltiplas que a tornam uma artista que, indiscutivelmente, 
escolheu a viagem. Os trabalhos que nos traz reflectem isso mesmo. Os meios que utiliza também, do desenho ao vídeo, 
dos objectos à escultura e à instalação. Por esta razão Maimuna Adam ocupa um lugar particular na cena artística moçam-
bicana e é companheira de uma geração de artistas que, embora ainda sem o destaque e as oportunidades que localmente 
merecem, mostra ao mundo (e ao nosso pequeno mundo) uma maneira diferente de ser artista.  

Alda Costa
Maputo, Agosto de 2013 



Serie O Vestido Viajante: Duplo 
Vestido (diptico)

Impressão digital sobre papel 
Hahnemühle

Edição única 60 x 40 cm cada

2008

Colecção Privada, Lisboa



Terra de Ninguém

Impressão digital sobre K-Line

30 x 20 cm

2009

Colecção: Centro Cultural
Franco-Moçambicano, Maputo



Virar as Costas

Carvão, pastel e acrílico sobre 
tela

100 x 100 cm

2011

Colecção Privada, Lisboa



(M)atrimonio

Vestido de tela, tacho, café, livro-
objecto, tecido africano/capulana, 
papel de fibra de bananeira

Dimensões variaveis

2011

Vista da instalação na CACAU, 
São Tomé, para a VI Bienal de Ar-
tes e Cultura

Fotografia: Miguel Ribeiro



(M)atrimonio
(detalhe da instalação)

Desenhos a carvão, café e
aguarela sobre papel de fibra de 
bananeira

Fotografia: Miguel Ribeiro



História de Familia

Carvão, café e aguarela sobre 
papel de aguarela

11 desenhos

42 x 29 cm cada

2011

Vista da instalação na CACAU, 
São Tomé, para a VI Bienal de
Artes e Cultura

Fotografia: Miguel Ribeiro



Serie O Diario: Pagina 7

Carvão, pastel e acrílico sobre tela 
não esticada

160 x 100 cm

2012

Colecção Privada, Breda



Bon Voyage

“Boa Viagem”, independentemente do idioma, estas são palavras que todos usámos em algum momento das nossas vidas 
- alguns com mais frequência do que outros. Desde o ‘até á próxima’, inevitável depois de um ‘olá’ quando acabamos de 
conhecer alguém, ao ‘ciao’ dito nas visitas a um amigo próximo, ao ‘adeus’ a um ente querido na partida para uma viagem 
para longe ou que deixa esta existência física.

A viagem, a migração, a procura de alguma coisa mais, alguma coisa que está mais além, marca a história do nosso país. 
Moçambicanos viajam desde o início do tempo - as razões e as histórias são distintas e variadas dependendo da person-
alidade, da necessidade e até da sede pela aventura que cada um tem.

Venho de uma família de viajantes – viajantes por terra, por mar, pela alma ou mesmo viajantes através de livros e outros 
objectos. Através de materiais frágeis, familiares e até ‘mutáveis’ como o papel, o carvão e o café, entre outros, exploro e 
tento aproximar-me de histórias de família que são pouco conhecidas ou que até nunca aconteceram. Nestes trabalhos 
incluo histórias que me foram contadas, imagens, objectos e documentos que apareceram durante a minha pesquisa, aceit-
ando sempre os problemas criados pela memória subjectiva e pelo acto de lembrar.

Através destes trabalhos convido-vos a viajar por mundos que já existiram, que são aqui imaginados e re-imaginados – 
Bon Voyage.

Maimuna Adam
Santiago, Agosto 2013



Porto de Nostalgia

Livro cortado e gravado a laser

20.6 x 14.4 x 2 cm (fechado)

2013



A Descoberta da Pintura

Livro cortado

21 x 24 x 3 cm (fechado)

2013



Ode á Costa

Livro de Artista

21.7 x 15.8 x 1.5 cm (fechado)

2013



Mensagem

Livro de artista

(carvão e pastel sobre envelopes, 
cabelo artificial)

23 x 32.5 x 0.5 cm (fechado)

2012



Memória

Livro-objecto e trança de cabelo 
artificial

29.5 x 26 x 7.5 cm (fechado)

2012



Grades de Papel (I, II e III)

Recortes de papel sobre papel 
vegetal

42.3 x 29.7 cm cada

2013



Exercício em Ver

9 desenhos sobre papel /
‘Flip-book’ desconstruido

13.5 x 29.6 cm cada

2013



O Passeio (I to V)

Gravura / Acrílico sobre papel 

42 x 29.7 cm cada

2013



Retrato materno

Camara fotográfica e entrevista 
audio

13’ 24’’

Dimensões variáveis

2013



Onde estou

31 fotos digitais sobre quadro 
digital, caixa
 
1’ 33’’ (loop)

2013



Migrante (em repouso)

Livro-objecto e objecto encontrado

101 x 32.5 x 17 cm

2013



Saudade (barco)

Barco de papel de fibra de
bananeira e trança artificial

25 x 22 x 13 cm

2013



Longe demais para ver,
perto demais para tocar

Instalação de 9 desenhos e um par 
de binóculos

Carvão, café e aguarela sobre 
papel

Dimensões variáveis /
41 x 31 cm (cada desenho)

2013



Caixa da Pandora
(Árvore genealógica
em construção)

Instalação de 13 desenhos a 
lápis, aguarela e café sobre 
papel, folhas de papel vegetal, 
luva branca, tapete de oração e 
maleta

Dimensões variáveis

2013



A Espera

Video-projecção

5’ 13’’

Edição 3 + PA

2012
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