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Artista
Klaus Hilsbecher nasceu em 1949 em Wuppertal na Alemanha. Formou-se em 
Arquitetura e Design (1969-1971), e em música na Hochschule für Musik 
Rheinland, um colégio de música em Cologne (Alemanha) e um dos maiores da 
Europa.
Foi músico e professor de guitarra e flauta, e em 1996 realizou um curso de verão 
de na escola de vidro Bildwerk Frauenau (Alemanha), sendo aqui que desenvolveu 
o seu interesse pelo vidro artístico. 
De 1998 a 2013 foi presidente da Glaskünstlervereinigung NRW e.V., uma 
associação alemã de artistas de vidro, e em 2000 abre o seu próprio estúdio em 
Düsseldorf. Tem participado em vários workshops e/ou residências artísticas na 
Alemanha, República Checa, Itália e França, e realizado a curadoria de exposições 
de vidro artístico nos últimos anos, a par da sua atividade artística.
Tem participado em várias exposições individuais e coletivas na Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Espanha, E.U.A., Holanda, Itália, Japão, Polónia, Portugal e 
República Checa.
Recebeu vários prémios internacionais, nomeadamente o prémio de 2001 e a 
menção honrosa de 2000 da Exposição Internacional de vidro de 
Kanazawa-Ishikawa (Japão) e menções honrosas na competição internacional 
TGK de 2008 e 2010.
Possui obras em coleções privadas e públicas na Alemanha, Espanha, Japão, 
Portugal, Noruega e Suíça.
Klaus Hilsbecher encontrou no vidro o material de eleição para a realização das 
suas esculturas, pela sua versatilidade e flexibilidade, que refletem o mundo que o 
rodeia sendo em grande parte influenciadas pelas tradições, pessoas e seres 
vivos de diferentes regiões do globo. Pretende com os seus trabalhos transmitir 
experiências e uma nova interpretação do mundo que nos rodeia, tornando-nos 
mais ricos enquanto pessoas.
Algumas das suas esculturas são construídas a partir de sistemas modulares em 
que a sua forma global resulta da combinação em sequência de diferentes 
elementos. Esta forma de construção das suas obras, permite ao público 
facilmente perceber como são realizadas e montadas, tornando-as mais 
acessíveis.
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Obra
A ideia para a realização desta obra surgiu em 2005 em Portugal, com o objetivo 
de enaltecer e homenagear os pescadores, a sua forma de vida e identidade, 
preservando as armadilhas utilizadas na pesca artesanal através da arte. 
No Algarve as “murejonas” são armadilhas de forma esférica, construídas de 
forma artesanal com aros concêntricos envolvidos por uma rede metálica. Estas 
armadilhas são utilizadas, por exemplo na zona de Olhão, no verão dentro da Ria 
e no inverno junto à costa, para capturar por exemplo a chopa, a mucharra, a 
bica e a ferreira.
A obra Murjonas foram expostas pela primeira vez em 2013 no Museum 
Kunstpalast em Düsseldorf (Alemanha) e posteriormente Glasstress 2015, um 
evento paralelo à Bienal de Veneza (Itália), a convite da Berengo Foundation 
Veneza – Murano. Em maio de 2017 integrou a coleção do Museu do Vidro 
estando exposta permanentemente no Núcleo de Arte Contemporânea deste 
museu.
Para melhor compreender o conceito que esteve na base da realização desta 
obra, deixamos-lhe um pequeno texto do artista Klaus Hilsbecher sobre a 
mesma.
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“Desde há mais de 30 anos que passo as minhas férias em Portugal, onde me 
sinto realmente em casa. A paisagem, as pessoas, o fado, o mar, a história, tudo 
me toca neste país. Um dia, encontrei no porto de Lagos (Docapesca) estas 
armadilhas para peixes. Já não eram usadas e estavam podres, mas adorei o 
maravilhoso trabalho artístico das MURJONAS, feitas à mão pelos pescadores 
para com elas capturarem peixes e mariscos. 
As MURJONAS datam dos tempos de Vasco da Gama e Gil Eanes, em que os 
portugueses descobriram e colonizaram o mundo. Mal foram posicionadas na 
água, com uma boia de pesca em vidro no cimo, vi instantaneamente, na minha 
cabeça, as obras de arte que mais tarde criei como homenagem aos pescadores 
e ao seu modo de vida. O pescador, o sapateiro, o ferreiro: todos eles são 
pessoas orgulhosas da sua profissão, porque lhes dá uma identidade. É incrível 
como as MURJONAS têm uma forma tão maravilhosa e elegante, algo que não 
parece necessário numa armadilha. 
Cada peça tem uma estrutura diferente e as suas sombras são como belos 
desenhos. A minha intenção é preservar este património nacional, 
transformando-o em arte. As boias de pesca em vidro foram feitas na República 
Checa por sopradores de vidro. 
Prateadas como peixes, flutuam agora com as MURJONAS no ar, carregando 
consigo a memória do património cultural.
É para mim uma grande honra que integrem agora, de forma permanente, o 
Núcleo de Arte Contemporânea da Marinha Grande.” Klaus Hilsbecher, maio de 2017

Murjonas
Klaus Hilsbecher 4

Murjonas



www.cm-mgrande.pt


