
ARTHUR BISPO DO ROSARIO 
A potência da arte  
como exercício de liberdade

Retrato de Arthur Bispo do Rosario                                                                                                                             Foto: Hugo Denizart
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Itaú Cultural São Paulo apresenta a maior mostra 
do Bispo do Rosario, a partir do dia 18. Com  
curadoria de Ricardo Resende e cocuradoria de 
Diana Kolker, a exposição promove um mergulho 
no universo mágico do artista que afirmava ser 
aquele que viera julgar os vivos e os mortos

Bispo do Rosario – eu vim: aparição, impregnação e impacto 
ocupa os três andares da instituição. E logo no primeiro mo‐
mento o título se materializa, com a ambiência da cela do 
Bispo e os trabalhos organizados da forma como ele os deixou. 
–  “São 404 peças que constituem uma obra só, sua coleção do 
mundo” – afirma Ricardo Resende.  
 
O Manto da Apresentação, considerada a obra síntese do 
Bispo, foi confeccionada ao longo de décadas, com linhas que 
desfiava de uniforme e lençóis, para o momento de sua 
chegada ao céu. Ele representa as referências do artista: de 
um lado, imagens e textos de seu universo particular; do outro, 
nomes de pessoas que gostava. 
 
Miniaturas, assemblages, estandartes, bordados, costuras, ma‐
teriais complexos e minuciosos organizados em vitrines se‐
gundo a técnica de catalogação do artista, conduzem os 
visitantes à ressignificação do universo concebida pelo Bispo, 
uma espécie de inventário para o dia do juízo final. Suas peças 
foram criadas a partir dos objetos do cotidiano da antiga Colô‐
nia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, onde per‐
maneceu internado 50 dos seus 80 anos, após ser diagnos‐ 
ticado como paranóico‐esquizofrênico. 
 

“Quando eu subir,  

os céus se abrirão  

e vai recomeçar  

a contagem  

do mundo.  

Vou nessa nave,  

com esse manto  

e essas miniaturas 

que representam  

a existência. Vou  

me apresentar” 
                   Bispo do Rosario

Sem título (Gládio), s.d. revestimento, costura, bordado e escrita,  
Coleção PCRJ/Museu Bispo do Rosario Arte Contemporânea                                                                            
Museu Bispo do Rosario Arte Contemporânea / Foto: Rafael Adorjan



 – Canecas de alumínio, botões, colheres, caixas de fru‐
tas, garrafas de plástico e calçados são alguns dos ma‐
teriais utilizados por ele, que também promovia uma 
espécie de escambo como moeda de troca, por exem‐
plo, para adquirir um cabo de vassoura – conta o cu‐
rador, ao afirmar que o artista numerava todas as suas 
peças e registrava a descrição de cada um dos objetos. 
 
Ricardo Resende ressalta que o Bispo tinha um caráter 
de organização extraordinário. – Tudo tinha o seu lugar 
e ocupava o espaço apropriado. A artista Nelly Gut‐

macher, que foi coordenadora das oficinas do Parque 
Lage na Colônia Juliano Moreira, conta que certa vez, 
em visita à cela do Bispo, propôs que ele trocasse uma 
de suas peças por um trabalho dela. ‘Se eu trocar qual‐
quer peça vou desmanchar o meu universo’, ele respon‐
deu. Essa exposição respeita o senso expositivo do 
Bispo – afirma o curador. 
 
A EXPOSIÇÃO 
Somam‐se às 404 peças de Arthur Bispo do Rosario ou‐
tras 207 obras de artistas que foram influenciados ou 

Sem título (Atenção: veneno), s.d. montagem, costura, bordado, escrita e carpintaria, Coleção PCRJ/Museu Bispo do Rosario  
Arte Contemporânea                                                                                      Museu Bispo do Rosario Arte Contemporânea / Foto: Rafael Adorjan
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impactados por ele. Dois núcleos compõem a mostra. O 
primeiro trata do impacto e da impregnação da obra de 
Arthur Bispo do Rosario, que, ao instaurar um novo campo de 
possibilidades estéticas e éticas, reverbera na produção de 
outros importantes artistas como os representados nesta ex‐
posição, entre os quais Leonilson. O segundo núcleo apre‐
senta experiências artísticas realizadas em ateliês de artes de 
instituições psiquiátricas brasileiras, cujos efeitos refazem os 
rumos da arte brasileira.   
 
1º ANDAR  – OBRAS DO BISPO 
Neste espaço, o predomínio de obras é do próprio Bispo do 
Rosario. Mas há lugar para trabalhos que dialogam direta‐
mente com o dele, como Anunciação, instalação de Jaime 
Lauriano, composta por esculturas, objetos, desenhos e es‐
teiras de palha. A Negra, de Carmela Gross (1997), duas obras 
de Rosana Paulino, como Atlântico Vermelho, e três obras de 
Maxwell Alexandre, uma delas, Éramos as cinzas (série Pardo 
é Papel), de 2018, também se encontram nesse piso.   
  
1º SUBSOLO 
BISPO E TRABALHOS DE ARTETERAPIA  
Aqui também as obras do Bispo misturam‐se com trabalhos 
de outros artistas impactados por sua produção, como Djanira 
com a obra Mina de Ferro, de Itabira (MG), 1976, retratos 
feitos por Maria Leontina de Marcelo Grassmann, na década 
de 1940, e obras de Flávio de Carvalho como Procissão, nan‐
quim sobre papel, sem data.   
 
Neste piso também estão obras de artistas que foram internos 
em instituições psiquiátricas, entre os quais Edgar Koetz, de 

Carmela Gross, A Negra         Foto: Vera Matagueira

Rosana Palazyan, Aqui é mais do que o vírus        
Foto: Rosana Palazyan
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quem são exibidas diversas obras da série em nanquim 
sobre papel, Alienados, de 1961, além de trabalhos do 
Museu do Inconsciente Nise da Silveira – Engenho de 
Dentro, como uma série de fotografias de Geraldo Lucio 
Aragão, do Hospital Psi‐quiátrico São Pedro.  
  
2º SUBSOLO – O IMPACTO  
E A IMPREGNAÇÃO NA ARTE CONTEMPORÂNEA 
Considerado como um dos maiores expoentes da arte 
contemporânea do Brasil, neste andar as obras de 
Bispo dialogam com as de artistas como Leonilson, 
Paulo Nazareth, Maria Aparecida Dias, Maxwell Alexan‐
dre, Rosana Palazyan, Rick Rodrigues, Sônia Gomes e 
Pedro Moraleida. Carmela Gross volta a aparecer com 
Cabeças, de 2021, formada por 42 colagens em nan‐
quim sobre papel e dimensões variáveis. 
 
No texto curatorial, Ricardo Resende e Diana Kolker 
destacam que “ao romper com o espaço‐tempo, Bispo 
fraturou a história, desfazendo os traços que a confor‐
mam para, com essas mesmas linhas, bordar (para) o 
fim do mundo. Desde a sua primeira apresentação, em 
1989, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio 
de Janeiro, a obra de Bispo produziu efeitos imensu‐
ráveis para a arte moderna e contemporânea”.  

A produção de suas peças com materiais oriundos do 
lixo e da sucata passa a ser comparada à obra van‐
guardista de Marcel Duchamp. “... Somente o especta‐
dor póstumo, enunciado por Duchamp, poderia 
imaginar que os registros da passagem do Bispo pela 
terra, uma vez expostos ao público, tornar‐se‐iam uma 
das influências  mais profundas na visualidade da arte 
brasileira dos anos 90”, escreve a crítica de arte Lisette 
Lagnado em “Arthur Bispo do Rosário e a Instituição”. 
 
O BISPO 
Negro, pobre e nordestino, nasceu em Japaratuba, 
Sergipe, em 1909. Deixou sua terra natal para ingressar 
na Marinha, em 1925. Foi boxeador e biscateiro. Entre 
1933 e 1937, trabalhou no Departamento de Tração de 
Bondes, no Rio de Janeiro. Por fim, como empregado 
doméstico da família Leone, no bairro carioca do 
Botafogo, onde teve a revelação que modificou sua vida. 
 
Na noite do dia 22 de dezembro de 1938, ele se vê des‐
cendo do céu, acompanhado por sete anjos que o 
deixam na “casa nos fundos murados de Botafogo”, se‐
gundo o bordado que relata o acontecimento em um 
dos seus estandartes. Bispo sai, madrugada adentro, 
pela rua deserta até chegar ao Mosteiro de São Bento, 

Leonilson, O recruta,  
o aranha, o Penélope,  
s.d,  Itaú Cultural 



no Centro do Rio. Lá, se apresenta aos frades como 
“aquele que veio julgar os vivos e os mortos”. Encami‐
nham‐no, então, para o hospício da Praia Vermelha, de 
onde é transferido para a Colônia Juliano Moreira, onde 
permaneceu por mais de 50 anos. Arthur Bispo do Rosario 
faleceu em 1989. 
 
MUSEU BISPO DO ROSARIO 
O museu é responsável pela preservação, difusão e con‐
servação da obra de Arthur Bispo do Rosario. Está loca‐
lizado no mesmo local que o centro de saúde mental 
“Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Mo‐
reira”, também chamado de Colônia. O espaço oferece ex‐
posições gratuitas, visitas mediadas, visitas técnicas e 
encontros de educadores, além de promover a aproxi‐
mação dos moradores da Colônia de sua história e apre‐
sentar a obra do artista. 
 
Curador do Museu Bispo do Rosario Arte Contemporânea 
desde 2014, Ricardo Resende dedica‐se à preservação e 
conservação do trabalho do Bispo, cuja obra é bastante 
vulnerável por conta dos materiais usados pelo artista – 
madeira, plástico, tecidos, fios. Em 2017 tiveram início os 
trabalhos de readequação da reserva técnica, com a de‐
vida desinfestação e higienização da obra.  
 
Outro grande feito foi a catalogação do acervo, realizada 
pela equipe do museu, além do registro fotográfico de 
todas as peças. O trabalho de restauração e decalque das 
paredes da cela do Bispo, repletas de inscrições e grafites, 
começou em 2015. 
 

Sem título (Bolsa de gelo), s.d.montagem, carpintaria, escrita e pintura 
Coleção PCRJ/Museu Bispo do Rosario Arte Contemporânea 
Museu Bispo do Rosario Arte Contemporânea / Foto: Rafael Adorjan
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SEMINÁRIOS 
Complementando a exposição serão realizados semi‐
nários sobre cultura, saúde mental e bem‐estar.  
Programação de maio:  
Dia 24, 10h – Cultura, Saúde Mental e Bem‐Estar 
A cultura e as artes na promoção de saúde e de 
cuidado e na produção de novas subjetividades,  
de desconstrução de estigmas e afirmação  
da diversidade como potência.  
Eduardo Saron (mediador) – Diretor do Itaú Cultural  
Ana Paula Guljor – Psiquiatra, pesquisadora da FIOCRUZ 
e editora da Revista do Observatório 31 
Ricardo Resende – Curador do Museu Bispo do Rosario 
  
Dia 25, 10h – Arte, Saúde Mental e Neurociência  
Neurociência e as Artes 
As possíveis contribuições das artes para a prevenção 
ou reabilitação de quadros neurológicos. Como tanto  
a criação artística como a fruição artística fazem  
bem ao cérebro. 
Ana Paula Guljor (mediadora) – Psiquiatra, pesquisadora 
da FIOCRUZ e editora da Revista do Observatório 31 
Alfred Sholl‐Franco – Professor Associado do Instituto de 
Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF) (debate/Provocação) 
Tasha Golden – Diretora de Pesquisa do International 
Arts + Mind Lab da Johns Hopkins University 
 
Dia 26, 10h – Benefícios sociais e econômicos do uso 
das artes e cultura 
Programas e instituições pelo mundo que promovem 
laboratórios, pesquisas e políticas públicas expandindo 

as fronteiras entre artes, cultura e saúde mental 
Mariana Steffen (mediadora) – Mestre em Políticas 
Públicas (UFRGS). Pesquisadora da People’s Palace 
Projects 
Carmen Lúcia Albuquerque de Santana – Professora 
na residência de Enfermagem Psiquiátrica e Saúde 
Mental do Departamento e Instituto de Psiquiatria  
do Hospital das Clínicas (debate/provocação) 
 
SERVIÇO 
Bispo do Rosario 
eu vim: aparição, impregnação e impacto 
De 18 de maio a 2 de outubro 
Terças‐feiras a sábados, das 11h às 20h 
Domingos e feriados das 11h às 19h 
Itaú Cultural – www.itaucultural.org.br 
Avenida Paulista, 149, São Paulo, SP 
próximo à estação de metrô Brigadeiro   
Ingressos: gratuitos 

Sem título (Colônia Juliano Moreira), s.d. costura,  
revestimento, bordado e escrita Coleção PCRJ/ 
Museu Bispo do Rosario Arte Contemporânea 
Museu Bispo do Rosario Arte Contemporânea / Foto: Rafael Adorjan

http://www.itaucultural.org.br

