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PALAVRAS QUE ANDAM

P

alavras que andam. Verbo no palmilhar dos pés. Sonhos-Sentimentos. Bênçãos de
Luz. Percursos marcados de poesia. Instalações no corpo da vida.

É o espírito mergulhado na carne. Criador. Criativo. São mandalas líricas vibrando no
tasbih. São orações em cada pérola-pedra do terço.
Sónia Sultuane viaja caminhos espirituais na cor do sangue, no arco-íris da alma.
Mensagem mesclada. É andarilha de mundos plásticos. Suas mãos-energia abrem
chacras em cada sílaba-objecto, em cada coração alado.
Em caminhos de auto-descoberta vai instalando palavras-obras sagradas. Ternura.
Infinitas vias na gramática da Arte. Com paciência descobre. Com Amor revela.
Breve, termino, interrogando: nas palavras-vozes que circulam por dentro de cada
instalação, que espiritualidade alumbrada e alumbrante nos dá e nos cria esta primeira
individual de Sónia Sultuane?
Uma interrogação retórica que não precisa resposta, porque, afinal, é holística a
Palavra-Génese das Belas Artes.
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S

ónia Abdul Jabar Sultuane, nasceu em
Moçambique (Maputo), aos 4 de Março
de 1971. Membro do Movimento de Arte
Contemporânea de Moçambique
(MUVART). Até Março de 2008 foi
Secretária da Assembleia Geral da
Associação dos Escritores de Moçambique.
Foi uma das artistas convidadas e um dos
membros da organização em Março de 2008
do workshop internacional organizado pelo
Ministério da Educação e Cultura e o

que saiam do papel, dos museus.
Procuro o “movimento” das
mesmas, das suas caminhadas,
pela rua, pela cidade, dar-lhes a
liberdade imaginária de que o vento
lhes sopra. São palavras, umas
com sentido e outras inventadas,
mas quem sabe se em outras

Muyehlekete - Triangle em Maputo.
Participou em Janeiro de 2008 na Itália em Milão numa exposição colectiva (Artisti Friendship 2008 Del Club
D'Ars) 2008.
Participou na Itália – Piacenza Setembro/07 numa exposição colectiva com o nome de Muvart – Nuova Africa,
com os trabalhos Sou poesia , Cofre dos Sentimentos e Viagem Espiritual .
Foi convidada para participar no Cape África 07 – South Africa com o trabalho “De Dentro Para Fora” 2007.
Participou na exposição colectiva (cerâmica contemporânea) com o trabalho 5º Elemento (Museu Nacional de
Arte)2007.
Participou na exposição colectiva “Hora O” com o trabalho “De Dentro Para Fora”, (Centro Cultural Franco
Moçambicano).2005
Participa em várias colaborações noutras disciplinas artísticas.
É poeta e tem duas obras publicadas “Sonhos” e “Imaginar o Poetizado”.
Faz parte de duas antologias: uma publicada pelo Ministério da Cultura do Brasil com o título: Poesia Sempre
e a outra publicada por Dom Quixote em Portugal com o título: Antologia de Poesia Moçambicana Nunca mais
é sábado, (Junho 2003) da autoria do escritor Nelson Saúte. Profissionalmente já esteve ligada a diversas
actividades e cargos profissionais, actualmente trabalha numa firma de Advogados e Consultores.
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ste trabalho representa a

“libertação das palavras” para

línguas, em outras culturas,
poderiam ter sentido, serem
sentidas cada uma à sua maneira,
ao seu próprio ritmo.

Walking words
2008
1.68m x 0.42m
Ferro, arame, letras em pasta
de papel

Walking words
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A

espiritualidade é uma dimensão que me tem provocado imensa curiosidade e uma busca incansável para
tentar entender, “ donde venho e para aonde vou”. Sem ela, sem essa busca, sentir-me-ia incompleta por
ausência de um passado e pelo desconhecimento do futuro.
Questiono-me se afinal esta vida será somente a tão reduzida vida presente, quando muitas vezes vemos,
sentimos e partilhamos vibrações, como se em outra vida já tivéssemos estado, partilhado, amado, sentido.
As minhas dúvidas, não passam por conceitos religiosos, sociais, familiares, mas sim pelos meus próprios
conceitos espirituais. Nessas viagens que espiritualmente faço sem conhecer esse ontem ou esse amanhã,
sem conhecer o princípio ou o fim de mim, da minha essência, do meu eu.

Misbaha/Tasbih (Terço)
2008
12,16m x 0.20m
Esferovite, tinta metálica de água,
fio de nylon
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“Misbaha/Tasbih (Terço)”

Viagem espiritual
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P

enso que este será um dos meus maiores desafios como artista e como muçulmana, poder-me expressar
artisticamente dentro de um contexto sagrado e religioso.

Foi um desafio encontrar um objecto que pudesse representar, da melhor forma, a minha comunhão com
Allah, sem ofender ou ferir sensibilidades, pois o Tasbih representa um culto muito pessoal e individual.
Usei o Tasbih das 99 “missangas” pois nele posso representar os 99 nomes sagrados de Allah, ou as 99
maneiras de chamar Allah. Está escrito que qualquer pessoa que transcreva as palavras do sagrado alcorão,
está a fazer a sua adoração a Allah, sendo esta a forma mais grandiosa que encontrei de o fazer.
Não quero de forma nenhuma trazer para debate questões religiosas, nem tão pouco banalizar a religião. Mas
se Moçambique está fortemente ligado aos muçulmanos e à religião muçulmana, e se sou muçulmana, então
porque não representá-la e partilhá-la com todos e demonstrar a beleza e a grandeza de Allah e as suas várias
maneiras de poder ser amado, chamado, sentido e visto.

Viagem espiritual
2007
0.25m x 0.09m
99 peças em madeira e tinta acrílica
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Viagem espiritual

“Misbaha/Tasbih (Terço)”
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E

ste trabalho é uma reflexão pessoal como poetisa, como os poetas vivem e se entregam, como se cruzam
e se incorporam, como se dividem em tantos, mas como se unem num só, POESIA.

Esta é uma homenagem aos homens e mulheres que tiveram e continuam a ter a coragem e a ousadia de
partilhar os seus sentimentos profundos. É também uma busca pessoal sobre as referências, as raízes, a troca
de afectos de SENTIMENTOS.
São estes “pedaços” espalhados por todos nós que nos dão esta grandeza de sermos humanos, homens e
mulheres, POETAS mortais e imortalizados.

Mandalas poéticas
2008
0.50m x 0.02m
7 pratos de cerâmica, tinta acrílica, marcador permanente
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Mandalas poéticas

Sou poesia
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D

iz-se que as Mandalas são instrumentos de meditação e relaxamento desenvolvidas há milénios pelos
monges tibetanos, e que trazem consigo a finalidade de conduzir ao crescimento espiritual e ao
autoconhecimento. São guias imaginários e provisórios da alma; orientam-nos na nossa prática meditativa e
transmitem o equilíbrio com que se distribui a essência divina.
As mandalas são imagens circulares usadas para expressar, por meio de desenhos, a experiência humana de
contacto com a Energia Divina. Nelas estão expressas as relações entre o homem e o cosmos, entre a busca
material e a energia espiritual.
Instintivamente vou conhecendo, pela vida outras formas de “ciências alternativas”, que me dão a
possibilidade de ir buscar dentro delas e com elas a minha “luz” interior, o equilíbrio que me falta no meu dia-adia, para conseguir entender e explicar o que é mais do que a matéria, o que me “habita a alma”. Mas,
inexplicavelmente a busca é difícil, complexa. É como sabermos que todos os dias temos que nos manter
vivos, sem saber muito bem o que é isso, que a vida tem o seu próprio relógio o seu próprio tempo, e nós nem o
conhecemos. Penso que a alma também é assim, dando-nos uma aprendizagem certa que receberemos na
hora certa
Penso que tornar-me num ser humano mais completo, passa, primeiramente, pela minha própria
compreensão do meu corpo, do meu espírito, da minha alma. Sendo assim, vou tentando fazer essas buscas,
não só materiais para um conforto corporal, comida, sono, vestimentas, mas também vou tentando fazê-las
para o meu espírito e a minha alma.
Construo aqui as minhas “mandalas poéticas” que poderão levar-me ao meu crescimento espiritual ou, quem
sabe, ao meu autoconhecimento, na busca da minha experiência humana e espiritual, pois a vida
simplesmente transcende-me.

Sou poesia
2007
0.21m x 0.29m
Diversas fotografias
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Sou amor,
sou paz,
sou poesia,
sou luz,
sou divina,
sou vida

Sou poesia

Mandalas poéticas
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Cocktail dos sangues
2008
0.90m x 0.36m
Taça de vidro, espuma, arame,
pano, esponja, meia de seda

O

s moçambicanos são um povo afortunado. A variedade de sangues que aqui encontramos é magnífica.
Vocês são um cocktail de sangues”.

Em conversa com um amigo fiquei fascinada com a observação feita por este “Os moçambicanos são um povo
afortunado. A variedade de sangues que aqui encontramos é magnífica. Vocês são um cocktail de sangues “. É
exactamente isso que sinto. Penso que sou um ser humano abençoado, pois penso que tenho muitos
“sangues” em mim, que sou afortunada por ter nascido neste país chamado Moçambique.
Aqui não estou a pensar em questões raciais, digo “sangues” no sentido espiritual profundo, dos “ancestrais”
das “almas”, nessa capacidade que temos como seres humanos de “fantasiarmos os nossos sangues” as
nossas origens, de nos separamos culturalmente uns dos outros, de individualmente termos um envolvimento
e desenvolvimento karmico próprio que nos acompanha, dando-nos a sensação de sermos outras pessoas,
que habitámos outros lugares e outros momentos. É algo absolutamente fantástico.
Escrevi um poema chamado Africana no qual fiz referência aos “meus sangues”, negro, árabe, indiano. Digo
que tenho todos estes sangues, referindo-me a todas essas identidades culturais, espirituais que me habitam:
“essa mistura exótica, que me faz filha de um continente em tantos onde todos se misturam, e que me trazem
esta profundidade, mais forte que a indumentária ou a fala, e sabes porquê? Porque visto, falo, respiro, sinto e
cheiro a África” (fim de citação).
Por isso este meu desafio, o “cocktail de sangues”, reflecte a minha incompreensível percepção, a minha
própria procura da identidade cultural e espiritual que me acompanha e que me tem despertado uma série de
questões e dúvidas. É assim que este trabalho não representa a pele, o sangue, mas sim a imagem
“imaginária” dos vários sangues em mim.
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Cocktail dos sangues

Cocktail dos sangues
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