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Cinco artistas fascinados pelo “clic” colaboraram em mostra para um 

único fim: retratar a mulher sem qualquer mistificação 

Vestindo pela primeira vez a pele de curadora, Sónia Sultuane lançou o 

repto e o resultado não tardou…! Cinco artistas fascinados pelo “clic” 

colaboraram em mostra para um único fim: retratar a mulher sem 

qualquer mistificação. 

A sala apresenta uma atmosfera meio siberiana, sendo que as suas 

paredes brancas parecem representar a neve, típica de zonas polares. 

Mas quando o olhar explora o cenário ali montado, o clima torna-se 

cada vez mais quente, vincando o facto de estarmos mesmo em nossa 

África mãe – um ninho tropical e de cores quentes. Estamos a falar do 

espaço cultural “Kulungwana”, localizado no recinto da bela e 

majestosa Estação Central dos Caminhos de Ferro de Moçambique, na 

capital do país. É justamente neste espaço onde jaz uma dúzia de fotos, 

a cores e a preto e branco. São imagens vulgares. São retratos de almas 

femininas cuja curadora e também escritora Sónia Sultuane decidiu 

baptizá-las com o título genérico de “Mulheres-descortinando”. Na 

verdade, estamos perante uma exposição pouco comum entre nós. 

Arriscamo-nos a dizer: até certo ponto, este trabalho está envolto numa 

brincadeira. Imagine só, a sensação de ter que descortinar uma imagem 

para contemplá-la na plenitude e, perante o exercício, deparar-se com 

uma mulher nua. Até parece um acto de loucos, mas é arte. É arte feita 

na dimensão mais arrojada, criativa e peculiar. Nesta exposição são 

retratadas mulheres que fazem parte do nosso mundo, sem a máscara de 



qualquer artifício, pois, nelas só se descortina a verdade do que são, em 

trabalhos assinados por Berry Bickle, Cita Vissers, Glória Santos, 

Mário Macilau e Paulo Alexandre. São estes cinco artistas que 

convidam os amantes de arte a desafiar as silhuetas, que parecem 

apresentar os quadros à primeira vista. Aliás, para contemplar o 

presente fascínio fotográfico, urge afastar cortinas, todas elas brancas, 

montadas sobre os quadros. 

É justo admitir que Sultuane assumiu a curadoria desta mostra, com o 

vigor de uma análise cuidada e séria, impregnada no desejo de partilhar 

o eu carne, o eu beleza, o eu mulher. E a curadora não esconde o que 

lhe motivou para esta viagem: 

“Do desafio que fiz aos artistas está aqui a resposta: mulheres tal como 

são, na sua beleza real e vivida, seja com uma prótese, com os nítidos 

vestígios das primeiras rugas ou com estrias, nos seus momentos de 

silêncio ou de prazer, sem qualquer mistificação enganadora”. E ela 

não termina o por ai. Adiante argumenta: 

“A vontade de apresentar um trabalho que fugisse ao que nos é 

habitualmente mostrado, não só nas capas de revistas, em panfletos 

propagandísticos de modelos estereotipados, com peles e cabelos onde 

tudo se apresenta macio e brilhante, sem rugas ou quaisquer marcas, 

como em outras fontes de publicação e divulgação pública, foi para 

mim estimuladora e provocante”, revela esta mulher que entendeu ser 

fundamental partilhar com outras mulheres a beleza madura, única e 

despida de artifícios que a idade concede aos humanos. 
  


