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“SE CAMINHAMOS COM 
UMA SACOLA ÀS COSTAS 

TAMBÉM PODEMOS 
CAMINHAR COM PALAVRAS”

“IF WE CAN WALK WITH A 
BACKPACK WE CAN ALSO 

WALK WITH WORDS”

SÓNIA SULTUANE 

ALTITUDE
ALTITUDE

47



ÍNDICO
MAI. JUN   MAY. JUN

48

TEXTO TEXT:
CRISTINA FREIRE 
FOTO PHOTO:
JAY GARRIDO

Artista plástica, poetisa, caminhante de palavras. 
Tal como as fases da Lua, Sónia Sultuane vai an-
dando pela vida. Gosta de pintar sem pincéis e 
de sorrir para os desassossegos. Escreve poesia 
para espantar o desconforto, constrói frases que 
vagueiam pelo seu corpo e cria peças com vida 
dentro. 

É AUTORA DO “WALKING WORDS - PALAVRAS 
QUE ANDAM”. PODE FALAR DESSE PROJECTO? 
Comecei o “Walking Words” em 2008. A ideia era 
levar as palavras aos locais mais improváveis e aca-
bou por ser o meu projecto de vida. Quis que as 
palavras fossem algo que todos pudessem tocar e 
sentir. Se caminhamos com uma sacola às costas 
também podemos caminhar com palavras. Uma dé-
cada depois, acredito que é um trabalho inacabado, 
ainda tem muita vida e muito andar pela frente. As 
palavras nós dizêmo-las e elas vão com o vento, 
mas as palavras de uma forma material são eter-
nizadas. 

DAS PALAVRAS PARA AS ARTES PLÁSTICAS 
HOUVE UMA FRONTEIRA MUITO TÉNUE….
De uma forma involuntária, levo sempre as palavras 
para o meu lado de artista plástica. Há sempre pa-
lavras nas minhas exposições, não consigo viver 
sem elas e completam as minhas peças. É também 
o que sinto enquanto vou criando.

EM CRIANÇA GOSTAVA DE MISTURAR CORES? 
Sou auto-didacta e acho que comecei a sê-lo em 
criança. A minha mãe era modista e tinha sempre 
botões de várias cores, eu fazia-os desaparecer e 
depois apareciam encaixados em tecidos, muitos 
ao mesmo tempo, e era bonito. Ainda hoje, misturo 
as cores com os dedos, é raro usar pincéis. 

FOI A MISTURA DE CORES DE GAUDÍ QUE A 
FASCINOU? 
“Códigos de Gaudí” foi a minha segunda exposi-

Plastic artist, poet, word walker. Like the phases of 
the Moon, Sónia Sultuane walks through life. She 
likes to paint without brushes and to smile before 
unrest. She writes poetry to ward off discomfort, 
builds phrases that roam through her body and cre-
ates pieces with life inside them. 

SHE IS THE AUTHOR OF “WALKING WORDS”. CAN 
YOU TALK ABOUT THIS PROJECT? 
I started “Walking Words” in 2008. The idea was to 
take words to the most unlikely places and it turned 
out to be my life project. I wanted words to be 
something everyone could touch and feel. If we can 
walk with a backpack we can also walk with words. 
A decade later, I believe that it’s an unfinished work. 
It still has a lot of life and a lot of road to cover. We 
say words and they disappear with the wind but the 
words in material form are eternalized. 

FROM WORDS TO PLASTIC ARTS THERE WAS A 
VERY TENUOUS DISTINCTION....
In an involuntary way, I always lead words to my 
plastic artist side. There are always words in my ex-
hibits. I can’t live without them and they complete 
my pieces. It’s also what I feel as I’m creating.

AS A CHILD, DID YOU LIKE TO MIX COLORS? 
I’m self-taught, and I think I started as a child. My 
mother was a dressmaker and always had buttons 
of different colors. I made them disappear and then 
they appeared in the fabrics, many at the same 
time, and it was beautiful. Even today, I mix colors 
with my fingers. It’s rare that I use brushes. 

WAS IT GAUDÍ’S MIX OF COLORS THAT 
FASCINATED YOU? 
“Gaudí Codes” was my second solo exhibition. It 
was a set of painting installations and it was my 
way of honoring the Catalan architect Antoni Gaudí, 
a dreamer who played with color. His work is full of 
energy. I lent it my touch and used more vibrant 

Comecei o ‘Walking Words’ em 2008. A ideia era levar as palavras 
aos locais mais improváveis e acabou por ser o meu projecto de vida. 
I started ‘Walking Words’ in 2008. The idea was to take words to the most unlikely places 
and it turned out to be my life project.

“
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ção individual. Era um conjunto 
de instalações de pintura e foi 
o meu modo de homenagear o 
arquitecto catalão Antoni Gaudí, 
um sonhador que brincava com 
a cor. A obra dele está cheia de 
energia. Dei o meu toque e utili-
zei cores mais vibrantes porque 
é assim que vejo o mundo. Não 
gosto de dias cinzentos. 

E TEM UMA RELAÇÃO ESPECIAL 
COM A LUA…
Não sei viver sem a Lua. Se a 
Lua não está no céu é como se 
o mundo estivesse apagado. A 
minha vida, o meu estado de es-
pírito tem muito a ver com a Lua. 
Por isso escrevi “No Colo da Lua”. 
É como falar a alguém que nos 
guarda, que nos aconchega. 

VOLTANDO AOS ARQUITECTOS, 
DEPOIS DE GAUDÍ APARECE 
PANCHO GUEDES.
Depois de ter tido um cancro, 
prometi-me não mexer mais em 
tintas, mas quis o destino que 

colors because that’s how I see 
the world. I don’t like cloudy days. 

AND YOU HAVE A SPECIAL 
RELATIONSHIP WITH THE 
MOON...
I don’t know how to live without 
the moon. If the moon isn’t up 
in the sky, it’s as if the world is 
gone. My life, my state of mind, 
has a lot to do with the moon. 
That’s why I wrote No Colo da 
Lua (directly translated as On 
the Moon’s Lap). It’s like talking 
to someone who keeps us, who 
snuggles us. 

RETURNING TO THE 
ARCHITECTS, AFTER GAUDÍ, IT’S 
TIME FOR PANCHO GUEDES.
After having had cancer, I prom-
ised myself I wouldn’t touch 
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conhecesse Verónica, a filha do Pancho Guedes, 
que me deu a casa toda, que está em Sintra (Por-
tugal), para ver à vontade os trabalhos do pai. Tudo 
o que vi revelou-me uma sensibilidade que era im-
possível ficar indiferente. Decidi que tinha de ho-
menagear o homem que deixou mais de 600 obras 
em Moçambique. Quando voltei de Portugal para 
Moçambique, pousei as malas e comecei. Fiz 18 
peças. A exposição é em parceria com Jorge Dias, 
porque nós vivemos o momento em Sintra juntos. 
Se hoje sou artista plástica foi culpa do Jorge, há 
uns anos ele desafiou-me. E agora juntos fizemos 
“Pancho: outras formas e olhares”. 

O QUE TRANSMITEM ESTAS PEÇAS?
Encontrei em Gaudí e em Pancho Guedes dois so-
nhadores, pessoas muito profundas. Há uma frase 
de Pacho Gudes que diz: ‘Eu reivindico para os ar-
quitectos os direitos e as liberdades que os pinto-
res e poetas têm mantido por tanto tempo’. Esta 
frase mexeu muito comigo. 

COMO SE ULTRAPASSAM AS DORES DA VIDA?
Temos de ter algum objectivo e o principal é vi-
ver. A partir do momento que dizem que temos um 
cancro, temos uma bomba relógio, então há que 
arranjar forma de desligar os fios e há que ter mui-
ta fé. Houve momentos terríveis, mas quando se 
acredita em Deus é mais fácil. Pensava: Ele tem um 
propósito para mim que ainda não terminou e isto 
vai correr bem. 

É FÁCIL SER FELIZ? 
A felicidade está nas nossas mãos, não está fora 
de nós. Muitas vezes, pensamos que para ter amor 
esse amor tem de vir de outra pessoa mas isso 
não é verdade. Quando estamos bem connosco o 
amor torna-se uma energia poderosa e atrai ain-
da mais amor. As coisas materiais deixam de fazer 
sentido.  

paints anymore but fate wanted me to meet Veróni-
ca, Pancho Guedes’ daughter, who opened the 
whole house to me, which is in Sintra (Portugal), to 
see her father’s works. Everything I saw revealed 
to me a sensitivity to which it was impossible to 
remain indifferent. I decided that I had to pay hom-
age to the man who left more than 600 works in 
Mozambique. When I returned to Mozambique from 
Portugal, I dropped my bags and started. I made 18 
pieces. The exhibition is in partnership with Jorge 
Dias, because we lived the moment in Sintra to-
gether. If today I’m a plastic artist it was because 
of Jorge. He placed the challenge before me a few 
years ago. And now together we have done “Pancho: 
other forms and looks”. 

WHAT DO THESE PIECES CONVEY?
I found in Gaudí and in Pancho Guedes two dream-
ers. Very deep people. There is a sentence by Pacho 
Gudes that says: ‘I claim for architects the rights 
and freedoms that painters and poets have held for 
so long.’ This sentence stirred me a lot. 

HOW DO YOU OVERCOME THE STRUGGLES OF 
LIFE?
We must have some objective and the main thing is 
to live. From the moment they say that we have can-
cer, we have a time bomb, so we have to find a way 
to disconnect the wires and we have to have a lot 
of faith. There were terrible times but when you be-
lieve in God, it’s easier. I thought: He has a purpose 
for me that has not yet ended and this will go well. 

IS IT EASY TO BE HAPPY? 
Happiness is in our hands. It’s not beyond us. Often, 
we think that to have love said love has to come 
from someone else but this isn’t true. When we are 
fine with ourselves, love becomes a powerful en-
ergy and attracts even more love. Material things 
cease to make sense.  

Decidi que tinha de homenagear o homem que deixou 
mais de 600 obras em Moçambique, Pancho Guedes. 
I decided that I had to pay homage to the man who left more than 600 
works in Mozambique, Pancho Guedes.
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