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Questa mostra è composta da opere di due
artisti venuti da generazioni e mondi
diversi. Il registro di Charly Lesquelin è
contemporaneo e quello di Méo è urbano,
ma entrambi hanno in comune l’amore per
la loro isola.

Esta exposição é composta por obras de
dois artistas vindos de gerações e mundos
bem diferentes. O registo de Charly
Lesquelin é contemporâneo e o de Méo é
urbano, mas ambos têm em comum o amor
pela sua ilha.

È una condivisione fraterna all’insegna dei
colori della diversità del popolo de La
Reuníon e della sua grande mescolanza
culturale, come la sua isola.

(REÚNION ISLAND)

Kréol WORLD

Formada por retratos, “Kréol WORLD” é
um convite à viagem. Descobrir, por detrás
da aparência humana, tanto paisagens
como animais ou emoções da alma.

Kréol WORLD

I due artisti riescono a trasportarci
attraverso i sorrisi, gli sguardi colorati
carichi di emozioni.

CHARLY LESQUELIN e MÉO

CHARLY LESQUELIN e MÉO (REÚNION ISLAND)

Formato da ritratti, “Kréol WORLD” è un
invito al viaggio. Scoprire dietro
all’apparenza umana paesaggi o animali o
emozioni dell’anima.

(REÚNION ISLAND)
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Os dois artistas conseguem transportarnos através dos sorrisos, dos olhares
coloridos carregados de emoções.
É uma partilha fraterna sob as cores da
diversidade do povo reunionense e da sua
grande mistura cultural, à semelhança da
sua ilha: Reunião.
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Recebemos Charly Lesquelin e Méo em Ponte de Sor, na rede do Fes val Sete
Sóis Sete Luas com enorme carinho, sabendo que o enriquecimento das
nossas comunidades neste projecto ímpar a nível europeu será
profundamente importante e mo vador.
Ponte de Sor sente-se feliz em receber no Centrum Sete Sóis Sete Luas /
Centro de Artes e Cultura tão importante manifestação, fazendo votos que tal
seja do agrado de todos, pois esta mul plicidade cultural permite augurar um
futuro cada vez mais promissor.
Engº. Hugo Luís Pereira Hilário
Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor
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Terra crioula, francesa e europeia de 2.500 quilómetros quadrados no oceano
Índico, a Ilha da Reunião foi descoberta pelos navegadores portugueses nos
princípios do século XVI. Desde o começo do seu povoamento, que ocorreu
apenas nos ﬁnais do século XVII, a sua jovem história está marcada pela
miscigenação originada pela múl pla chegada de populações de todas as
origens: Madagáscar, África, França, Índia – primeiro vindos do sul e mais
tarde do norte –, China, Comores...
Hoje povoada por 900.000 habitantes, a sua cultura, tão diversiﬁcada como as
suas paisagens, parece espelhar a imagem deste mosaico da sua população. A
criação ar s ca é abundante tanto na música, como no teatro, na dança e
também nas artes plás cas, das quais Méo e Charly Lesquelin são dois dos
mais notáveis representantes, com abordagens pessoais muito deferentes.
Méo é, para u lizar uma expressão que o próprio ar sta usa quando fala de si,
um “graﬃ ar st” que desenvolveu o seu talento a par r de meados dos anos
’90 munido de latas de spray. Depois de uns quinze anos começou-se a impor
nas ruas, pela sua paixão, como um dos melhores ar stas do reunionenses
dos graﬃ , inspirado pela sua ilha, pela cultura crioula e pela miscigenação. A
originalidade das suas obras vem da sua abordagem hiper-realista com uma
“deﬁnição” quase fotográﬁca, mesmo quando falamos dos enormes murais
que se tornaram referencias na paisagem reunionense.
Charly Lesquelin é, por sua vez, um pintor sobretudo ﬁgura vo que se tornou
emblemá co na Ilha da Reunião com os seus retratos, as suas paisagens e as
suas cenas de vida crioula que, para ele, são uma inesgotável fonte de
inspiração. O seu domínio das cores e do tratamento da luz alimentam a
chama do seu apego a um património que sobrevive nos tempos modernos.
Para além da tela, ele exprime-se também sobre suportes menos
convencionais: cartão, madeira, papel reciclado, serapilheira... Desde o
começo dos anos 2000 que Charly é cada vez mais solicitado para exposições
internacionais.
Hoje dá-se assim um belo e fraterno piscar de olho à história, com estes dois
ar stas reunionenses a representar a arte pictórica da sua ilha no país dos que
outrora a descobriram.
Alain Courbis
Director Geral L'espace Culturel Leconte de Lisle - Saint Paul
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Charly Lesquelin (Ilha da Reunião)

Charly nasceu e cresceu em Saint Pierre, no sul da Ilha Reunião. Aos dezasseis
anos começou a revelar o seu interesse pela pintura, mas foi apenas aos vinte
e um anos que ele tomou a decisão de se tornar pintor a tempo inteiro. Para
ganhar a vida pintou retratos durante mais de dez anos, mas a sua viagem ao
estrangeiro abriu-lhe os olhos para desenvolver mais a sua forma de
expressão pessoal.
À medida que vai desenvolvendo o seu trabalho cria vo, vai aumentando o
seu fascínio por pintar os olhos das pessoas, pois acredita que o olho humano
é a janela da alma e um elemento que o ajuda a encontrar a bondade em todas
as coisas.
A sua viagem a África, para um mês de residência em Botswana, encorajou-o
igualmente a incorporar árvores na sua pintura, pois nelas reconheceu um
importante signiﬁcado de crescimento enquanto explorava a sua
permanência ar s ca.
A oportunidade que tem de expor os seus trabalhos no estrangeiro é para ele
uma experiência de aprendizagem privilegiada, e isto leva-o a incen var a
geração mais jovem de pintores do seu país a sair e explorar as oportunidades
ar s cas em todo o mundo.
Para Charly, a vida como ar sta é um dom, assim, ele mantém os olhos bem
abertos, abraça a mudança e serve de exemplo e de apoio para outros, na
esperança de ser um grande interveniente na mudança e no desenvolvimento
no seu país.
Charly, não é um mero pintor comum: ele possui igualmente o dom de cantar,
o dom de tocar bateria e é dotado de um excecional gosto que o torna muito
feliz na cozinha.
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Méo (Ilha da Reunião)
Natural da Ilha da Reunião, Méo cresce e vive em Saint Pierre, a capital do sul
da ilha. Absorvido pelo mundo das ilustrações, desde pequeno que se declara
um apaixonado pelo desenho e prossegue os seus estudos em Artes
Aplicadas. Enquanto adolescente, Méo torna-se um amante do basquetebol e
da cultura hip-hop e mergulha então, sem pensar duas vezes, nos graﬃ , cuja
febre da expressão cria va, livre e sem regras o conquista por completo. Os
graﬃ tornam-se assim numa das suas grandes paixões. É em 1996 que ele
inicia realmente o belo período dos spray “Altona” e das maiúsculas
modiﬁcadas. Ele intervém então nas pontes da cidade para se apropriar e
dominar o spray aerossol, ferramenta que con nuará a ser predominante ao
longo do seu percurso cria vo. No começo anda à procura da sua iden dade
algures entre as letras e a ﬁguração.
Ele consegue aﬁrmar o seu es lo e a sua “marca dis n va” através dos seus
retratos, cenários e pelo seu sen do de detalhe. De alma perfeccionista, Méo
gosta do trabalho bem feito: um trabalho que tem tanto de cria vo como de
hiper-realista. Para ele, cada graﬁto é um desaﬁo técnico lançado a si próprio.
Através dos seus retratos ele representa a sua cultura crioula, a sua realidade,
as suas raízes. Estas suas obras são efémeras, como são efémeros os graﬃ , e
só o tempo as pode apagar ou transformar; ele fala-nos, assim, de valores, de
património, de um pequeno piscar de olho à história porventura esquecida da
Ilha Reunião, de um breve provérbio crioulo... O seu obje vo é captar a
atenção durante uma fração de segundo, na qual cada um se pode reconhecer
através de um olhar, um sorriso, um tufo de cabelos...
Mas o seu trabalho não se resume à esté ca. Ele sabe igualmente falar de
coisas que o incomodam e que lhe são próximas do coração, de injus ça e de
desigualdade, de acontecimentos da atualidade, e sabe provocar uma certa
reﬂexão e tomada de consciência.
A sua galeria é a rua, um fundo de parque de estacionamento, em baixo de
uma ponte, o desvio de uma ruela. A sua meta é surpreender e par lhar a sua
paixão com o público.
Atualmente, depois de mais de quinze anos de prá ca dentro do meio do
graﬃ autóctone, Méo con nua a representar com a mesma paixão o seu
movimento e, acima de tudo, a sua ilha. Dos muros para a tela, da rua para a
galeria, Méo não esquece nunca de onde vem.
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Terra creola, francese ed europea di 2500 chilometri quadra nel Oceano
Indiano, l’isola de La Riunione è stata scoperta da alcuni navigatori portoghesi
all’inizio del XVI secolo. Dall’inizio del suo popolamento avvenuto soltanto
alla ﬁne del XVII secolo, la sua giovane storia è stata segnata dall’ibridazione,
generata dai mul pli approdi di popolazioni di ogni genere: Madagascar,
Africa, Francia, India del sud poi del nord, Cina, Comore…
Oggi popolata da 900.000 abitan , la sua cultura diversiﬁcata come i suoi
paesaggi, sembra rispecchiare l’immagine di questo mosaico della sua
popolazione. La creazione ar s ca è ﬂorida tanto nella musica come nel
teatro, nella danza e nelle ar plas che di cui Méo e Charly Lesquelin sono due
dei più degni rappresentan seppur con approcci personali molto diﬀeren .
Méo è, come si deﬁnisce lui stesso, un “ar sta graﬃtaro”, che ha sviluppato il
suo talento a par re dalla metà degli anni ‘90 armato di bombole e spray.
Dopo una quindicina di anni si è imposto sulle strade, per la sua passione,
come uno dei migliori ar s di graﬃ de La Riunione, ispirato dalla sua isola,
dalla cultura creola e dall’ibridazione. La sua originalità deriva dal suo
approccio iperrealis co, con una “deﬁnizione” quasi fotograﬁca delle sue
opere, anche quando si parla degli immensi murales diventa dei riferimen
nei paesaggi de La Riunione.
Charly Lesquelin è sopra u o un pi ore ﬁgura vo, diventato emblema co
nell’isola La Riunione con i suoi ritra , i suoi paesaggi e le sue scene della vita
creola, che sono per lui un’inesauribile fonte d’ispirazione. Il suo dominio dei
colori e del tra amento delle luci alimentano la ﬁamma del suo a accamento
a un patrimonio an co che sopravvive alla modernità. Oltre che su tela, egli si
esprime anche su suppor meno convenzionali: cartone, legno, carta
riciclata, tela di iuta… A par re dagli anni 2000 ha ricevuto sempre più invi a
partecipare a esposizioni internazionali.
Con questa mostra si fa un bel e fraterno omaggio alla storia, con ques due
ar s che rappresentano l’arte pi orica della loro isola nei paesi di coloro che
l’hanno scoperta.
Alain Courbis
Dirre ore General L'espace Culturel Leconte de Lisle - Saint Paul
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Charly Lesquelin (Isola della Riunione)
Charly è nato e cresciuto a Saint Pierre, a sud dell’isola de La Riunione. All’età
di sedici anni ha cominciato a mostrare il suo interesse per la pi ura, ma fu
solo all’età di ventuno anni che decide di diventare un pi ore a tempo pieno.
Per guadagnarsi da vivere ha fa o il ritra sta per più di dieci anni, ma il suo
viaggio all’estero gli ha aperto gli occhi per focalizzarsi sulla sua forma di
espressione personale.
Mentre sviluppa il suo lavoro crea vo scopre il fascino del dipingere gli occhi
delle persone, poiché crede che l’occhio umano sia la ﬁnestra dell’anima e un
elemento che lo aiuta a trovare la bontà in tu e le cose.
Il suo viaggio in Africa, per un mese di residenza in Botswana, lo ha
incoraggiato a introdurre gli alberi nella sua pi ura, perché in essi ha ritrovato
un importante signiﬁcato di crescita, esplorando la permanenza ar s ca.
L’opportunità che ha di esporre i suoi lavori all’estero è per lui un’esperienza di
apprendimento privilegiata, e questo lo conduce a incen vare la generazione
più giovane di pi ori del suo paese a uscire ed esplorare le opportunità
ar s che in tu o il mondo.
Per Charly, la vita come ar sta è un dono, così, lui ene gli occhi ben aper ,
abbraccia il cambiamento e serve di esempio e di supporto per gli altri, nella
speranza di contribuire al cambiamento e allo sviluppo del suo paese.
Charly non è un semplice pi ore comune: possiede anche il dono del canto, il
dono di suonare la ba eria ed è dotato di un eccezionale gusto che lo rende
bravo in cucina.
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Méo (Isola della Riunione)
Nato a La Riunione, Méo cresce e vive a Saint-Pierre, la capitale a sud dell’isola.
Aﬀascinato dal mondo delle illustrazioni, ﬁn da bambino si dichiara un
appassionato del disegno e prosegue i suoi studi nelle Ar Applicate. Adolescente
appassionato di basket e di cultura hip-hop, Méo comincia ad appassionarsi ai
graﬃ come espressione crea va libera e senza regole. I graﬃ diventano così
una delle sue più grandi passioni.
É nel 1996 che inizia realmente il bel periodo degli spray “Altona” e il suo debu o
ar s co. Interviene sui pon della ci à per appropriarsi e ammaestrare la
bombole a di aerosol, strumento che con nuerà a essere predominante nel suo
percorso crea vo. Agli inizi della sua carriera cerca la sua iden tà tra le le ere, i
cara eri e il ﬁgura vo.
Riesce ad aﬀermare il suo s le e «la sua ﬁrma» grazie ai suoi ritra , alle
decorazioni e alla sua a enzione per I de agli.
Perfezionista nell'animo Méo ama il lavoro ben fa o: un buon lavoro crea vo che
sia anche iperrealista. Per lui ogni graﬃto è una sﬁda tecnica lanciata a sé stesso.
A raverso i suoi ritra rappresenta la cultura creola, la sua realtà, le sue radici.
Le sue opere sono eﬃmere come sono eﬃmeri i graﬃ , solo il tempo le potrà
cancellare o trasformare. Così ci parla di valori, di patrimonio, con un piccolo
accenno alla storia forse dimen cata de La Riunione, di un piccolo proverbio
creolo…Il suo obie vo è conquistare l'a enzione in una frazione di secondo in cui
chiunque può riconoscersi a raverso uno sguardo, un sorriso, un ciuﬀo di
capelli… Ma il suo lavoro non si riassume con l’este ca. Sa anche come parlare di
cose che lo irritano e che gli stanno a cuore, di ingius zia e di disuguaglianza, di
fa di a ualità e sa suscitare una certa riﬂessione e presa di coscienza. La sua
galleria è la strada, il fondo di un parcheggio, è so o un ponte, alla svolta di una
viuzza.
Il suo scopo è sorprendere e condividere la sua passione con il pubblico.
Oggi, dopo più di quindici anni di pra ca con i graﬃ autoctoni, Méo con nua a
rappresentare con la stessa passione il suo movimento e in primo luogo la sua
isola.
Dai muri alla tela, dalla strada alla galleria, Méo non dimen ca mai da dove viene.
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WORKS INDEX
Pag. 13 - “MA PAROLE”, Charly Lesquelin , 2017, oil, acrylic and ink, 80x130cm
Pag. 14 - “DÉEESE”, Charly Lesquelin , 2017, oil, acrylic and ink, 80x130cm
Pag. 15 - “DE NUL PART”, Charly Lesquelin , 2017, oil, acrylic and ink, 80x130cm
Pag. 16 - “UN POINT C'EST TOUT”, Charly Lesquelin , 2017, oil, acrylic and ink, 80x130cm
Pag. 17 - “DE L'OMBRE ”, Charly Lesquelin , 2017, oil, acrylic and ink, 80x130cm
Pag. 18 - “LIBERATION ”, Charly Lesquelin , 2017, oil, acrylic and ink, 80x130cm
Pag. 19 - “ INSIDE ME ”, Charly Lesquelin , 2017, oil, acrylic and ink, 80x130cm
Pag. 20 - “D'O”, Charly Lesquelin , 2017, oil, acrylic and ink, 80x130cm
Pag. 21 - “SIROP D'AROME”, Charly Lesquelin , 2017, oil, acrylic and ink, 95x130cm
Pag. 22 - “AMAZON”, Charly Lesquelin , 2017, oil, acrylic and ink,80x130cm
Pag. 23 - “ZENFAN”, Méo, 2017, aérosol, 115 x 150 cm
Pag. 24 - “BRIZ LA MÉR”, Méo, 2017, aérosol, huile, 90 x 116 cm
Pag. 25 - “FANM’”, Méo, 2017, aérosol, huile, 143 x 100 cm
Pag. 26 - “LIMIÉR’”, Méo, 2017, aérosol, 67,5x111 cm
Pag. 27 - “METISSE INDIENNE’”, Méo, 2017, aérosol, huile, 138x75 cm
Pag. 28 - “REGARD DES RUES’”, Méo, 2017, aérosol, huile, 90x138 cm
Pag. 29 - “MALOYA”, Méo, 2017, aérosol, huile, 91 x 150 cm
Pag. 30 - “LA ROUE”, Méo, 2017, aérosol, 95 x 140 cm
Pag. 31 - “MARMAY’ TOUT’ COULER”, Méo, 2017, aérosol, 89x116 cm
Pag. 32 - “ALAIN PETERS”, Méo, 2017, aérosol, 90x116 cm
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