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Nato a Capo Verde, sull'Isola di São
Vicente, vive nella città di Praia da quando
aveva due anni. Ha frequentato numerosi
laboratori di arte senegalese, ma sia nella
pittura sia nella scultura si è formato da
autodidatta. Nel percorso artistico conta
innumerevoli esposizioni individuali e
collettive in varie isole di Capo Verde e in
alcuni paesi europei e non europei, oltre ad
aver realizzato decine di pitture murali e
decorative, come negli aeroporti
internazionali Nelson Mandela di Praia,
Amilcar Cabral sull'Isola di Sal e nella città
di Fort France in Martinica. Nel 2005 ha
ricevuto dal municipio di Praia una
medaglia di riconoscimento per il suo
lavoro di street artist nella città. Nominato
artista dell'anno nel Gala Marca de
Conança dos Caboverdianos 2015. Tutu
Sousa ha lasciato la sua impronta in tutti i
paesi in cui ha lavorato, sia come pittore di
murali, di disegni o di tele e si parla di lui
nella guida turistica di Capo Verde. Nel
2016 nel commemorare 25 anni di
carriera, ha iniziato un nuovo progetto
personale, Rua d’ARTE, una galleria a cielo
aperto con l'obiettivo di promuovere l'arte e
la cultura e l'unione fra artisti.
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Nascido em Cabo Verde, na ilha de São
Vicente, vive na Cidade da Praia desde os
seus 2 anos de idade. Frequentou vários
Workshops de arte senegalesa, autodidata
no domínio da pintura e da escultura, no
seu percurso, contam-se várias exposições
individuais e coletivas em várias ilhas de
Cabo Verde, e em alguns países europeus e
nos EUA, para além de realização de
dezenas de pinturas de murais e
decorativas como nos Aeroportos
Internacionais Nelson Mandela na Cidade
da Praia e Amílcar Cabral na Ilha do Sal, na
Cidade Fort France em Martinica. Recebeu
da Câmara Municipal da Praia, em 2005,
uma medalha de reconhecimento pelo seu
trabalho de embelezamento com obras de
street art da Cidade da Praia. Nomeado
artista do ano na Gala Marca de
Conança dos Caboverdianos 2015. Tutu
Sousa tem deixado a sua marca em todos
os países por onde anda, seja em pinturas
de mural, desenhos, telas e mais e é
referenciado no Guia turístico de Cabo
Verde. Em 2016 ao comemorar 25 anos de
carreira, dá início a um projeto pessoal Rua
d’ARTE, uma galeria a céu aberto com
objetivo de promover a arte e a cultura e
também promover a união entre artistas.
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Recebemos Tutu Sousa 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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Tutu Sousa (Cabo Verde)
“O SILÊNCIO INSPIRADOR DA MADRUGADA”
O gosto pelas artes não se resume apenas ao esforço de concre zar a
imaginação de fazer as pessoas adivinharem o sen do dos traços ar s cos
marcados pela nta e as cores, tão pouco se resume ao simples factos de ter
nascido com o dom e ins nto de pintar no sangue, mas sim do talento cria vo
moldado ao longo do tempo com um forte empenho de fazer brilhar o que
mais gosta o ar sta no seu dia-a-dia, muito atento no seu entorno o ar sta vai
reparando nos pequenos detalhes da paisagem descrevendo a realidade
ar s ca que muitos não conseguimos descrever até que seja trabalhado e por
vezes é preciso uma descrição autoral do sen do ar s co da peça para nos
levar a abstrair do imaginário surrealista ao realismo do pensamento.
Torna-se cada vez mais exigente enquadrar o perﬁl ar s co deste jovem
ar sta com percurso silencioso mas que já ultrapassou fronteiras e encantou
lá fora o nome de Cabo Verde e sobretudo da cultura do povo das ilhas,
retratando a realidade crioula sendo frequente nos seus trabalhos o retrato
da seca, a dor e sofrimento do povo das ilhas, a música, a mulher como chefe
da família e muitos outros temas que despertam o olhar e a visão de
sen mentos nacionalista para um pintor da sua idade.
O TUTU SOUSA, possui uma grande capacidade cria va e um poder de
imaginação sobre o abstrato muito próximo da imaginação real dos seus
admiradores, com uma capacidade de combinação das cores das telas que faz
muito lembrar das obras das grandes ﬁguras das artes plás cas mundiais que
passaram por este es lo como “Pablo Picasso, Dali” que cons tuem fontes de
inspiração para o ar sta.
As obras pouco divulgadas de TUTU SOUSA, podem ser vistas em vários
lugares públicos como é o caso dos Aeroportos Nelson Mandela na Praia e
Amílcar Cabral no Sal assim como nos pres giosos hotéis, ministérios, bancos,
ins tuições públicas e privadas espalhadas pelo arquipélago.
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Especialista do es lo Surrealista, o Pintor tenta levar ao público as suas ideias
sobre artes plás cas moldando o seu próprio es lo de pensar as coisas
levando a sua visão ar s ca a outras paragens onde a cultura Cabo-verdiana
ﬁgura no desconhecimento do publico que acabaram assim por descobrir a
ternura e a morabeza dum povo através dos traços das suas simples e
descomplexadas pinceladas.
Apesar de ser um pintor jovem, seria impossível citar todas as obras
produzidas por TUTU SOUSA, neste caso nos limitamos a destacar alguns dos
grandes eventos internacionais onde ar sta tomou parte digniﬁcando a sua
cultura nos diversos fes vais, na Holanda, fes val da cultura em Mar nica,
exposições nos Estados Unidos de América, no Fes val de Artes de Algarve em
Portugal, etc.
Homem trabalhador, um inspirador esforçado no silêncio da madrugada é
também um excelente chefe de família, cheio de amigos e sobretudo
preocupado com o bem-estar dos outros e da classe, daí a criação do
Movimento Talentos Escondidos em 1999, uma inicia va que nha como
ﬁnalidade juntar todos os jovens ar stas e criadores e que neste momento
infelizmente não tem pernas para andar por falta de apoios e incen vos à
classe. Contudo, caracterizado por um homem aberto e empenhado pelo
bem-estar e muito acarinhado pela vizinhança, TUTU SOUSA lidera desde
2016 um projeto ba zado por “Rua d’Arte”, uma inicia va inédita em Cabo
Verde e que já começa a dar a vista dos estudiosos da cultura na capital e
noutras ilhas do país. Ao serviço das artes plás cas e outras manifestações
culturais, visa promover o turismo cultural convertendo a artéria num espaço
Público Pedonal com várias galerias de arte ou souvenir onde os visitantes
poderão apreciar ou comprar lembranças das diversas manifestações
ar s cas Cabo-verdianas.
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Conﬁados na sua capacidade de criar e inovar, acreditamos que o futuro se
encarregará do reconhecimento de quem trabalha com dedicação e aﬁnco,
fazendo o que gosta e TUTU SOUSA não será uma exceção.
Leonel Sambe
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Tutu SOUSA
IL SILENZIO ISPIRATORE DELL’ALBA
Il gusto per le ar non si riduce allo sforzo di concre zzare l’immaginazione
facendo indovinare alle persone il senso dei tra ar s ci marca dalla nta e
dai colori, tanto meno si riduce al semplice fa o di essere nato con il dono e
con l’is nto di dipingere nel sangue, ma è dato dal talento crea vo, modellato
nel tempo con un forte impegno a far brillare quello che più piace all’ar sta
nel suo quo diano. Molto a ento al suo ambiente l’ar sta si accorge dei
piccoli de agli del paesaggio, descrivendo la realtà ar s ca, che mol non
riusciamo a descrivere, e per la quale a volte è necessaria una descrizione
autoriale del senso ar s co dell’opera che ci conduca ad astrarre
dall’immaginario surrealista al realismo del pensiero.
Diventa ogni volta più importante inquadrare il proﬁlo ar s co di questo
giovane con un percorso silenzioso, ma che ha già superato fron ere e ha
incantato con il nome di Capo Verde e sopra u o con la cultura del popolo
delle isole, ritraendo la realtà creola, così frequente nei suoi lavori, il dolore e
la soﬀerenza del popolo delle isole, la musica, la donna come capo famiglia e
mol altri temi che rimandano a uno sguardo e a una visione dei sen men
nazionalis di un pi ore della sua età.
TUTU SOUSA, possiede una grande capacità crea va e un potere di
immaginazione sopra l’astra o molto vicino all’immaginazione reale dei suoi
ammiratori, con una capacità di combinazione dei colori sulle tele che ricorda
molto le opere delle grandi ﬁgure delle ar plas che mondiali, che sono
passate per questo s le, come Pablo Picasso e Dalì, che cos tuiscono fon di
ispirazione per l’ar sta.

34

Meus aCORdes

Le opere poche divulgate di TUTU SOUSA, possono essere viste in vari luoghi
pubblici come nell’aeroporto Nelson Mandela di Praia, nell’aeroporto Amilcar
Cabral di Sal o in pres giosi hotel, ministeri, banche, is tuzioni pubbliche e
private sparse per l’arcipelago capoverdiano.
Specialista dello s le surrealista, il pi ore tenta di mostrare al pubblico le sue
idee sulle ar plas che, modellando il suo proprio s le di pensare le cose,
portando la sua visione ar s ca verso altre fermate dove la cultura
capoverdiana appare sconosciuta al pubblico, ma che ﬁnisce così per scoprire
la tenerezza e l’amabilità di un popolo a raverso i tra delle sue semplici e
mirate pennellate.
Benché sia un pi ore giovane, sarebbe impossibile citare tu e le opere
prodo e da TUTU SOUSA. In questo caso ci limi amo a so olineare alcuni dei
grandi even internazionali a cui l’ar sta ha preso parte dando dignità alla sua
cultura: diversi fes val in Olanda, Fes val della cultura in Mar nica,
esposizioni negli Sta Uni , Fes val de Artes dell’Algarve in Portogallo etc…
Lavoratore, un ispiratore nel silenzio dell’alba è anche un eccellente padre
famiglia, pieno di amici e sopra u o preoccupato del benessere del
prossimo, crea il Movimento Talentos Escondidos nel 1999, un’inizia va che
aveva come ﬁnalità unire tu i giovani ar s e creatori che da soli non
avevano appoggi e incen vi. Uomo aperto e impegnato TUTU SOUSA guida
dal 2016 un proge o ba ezzato “Rua d’Arte”, un’inizia va inedita a Capo
Verde e che già comincia ad a rarre l’a enzione degli studiosi di cultura nella
capitale e nelle altre isole del paese. Al servizio delle ar plas che e altre
manifestazioni culturali mira a promuovere il turismo culturale trasformando
la principale arteria della ci à in uno spazio pubblico pedonale con varie
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gallerie di arte o souvenir dove i visitatori potranno comprare ricordi delle
diverse manifestazioni ar s che capoverdiane.
Abbiamo ﬁducia nelle sue capacità di creare e innovare, crediamo che il futuro
sappia dare riconoscimento a chi lavora con dedizione facendo ciò che ama, e
TUTU SOUSA non sarà un’eccezione.
Leonel Sambe
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WORKS INDEX
Pag. 13 - “A GUITARISTA”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 100x100cm
Pag. 14 - “A DAMA DO CONTRABAIXO”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 100x100cm
Pag. 15 - “ACORDES DO VIOLINO”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 100x100cm
Pag. 16 - “PIANISTA”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 70x100cm
Pag. 17 - “SAXOFONISTA”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 70x100cm
Pag. 18 - “OS DOIS TROMPETISTAS”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 80x110cm
Pag. 19 - “FUNANA KAMINHU LONGI”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 80x80cm
Pag. 20 - “FERINHU FUNANA”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 60x80cm
Pag. 21 - “FERRINHO”, Tutu Sousa, 2017, Café e mercurocromo sobre papel, 35x50cm
Pag. 22 - “MENINOS DO WAMBO”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 70x80cm
Pag. 23 - “FESTA”, Tutu Sousa, 2017, Café e mercurocromo sobre papel, 50x35cm
Pag. 24 - “ACORDE DO KORÁ”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 80x70cm
Pag. 25 - “BATUQUE”, Tutu Sousa, 2017, Café e mercurocromo sobre papel, 35x50cm
Pag. 26 - “NKRIA SER POETA”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 70x80cm
Pag. 27 - “PARTO”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 100x100cm
Pag. 28 - “AFETO”, Tutu Sousa, 2016, Acrílico sobre tela, 80x80cm
Pag. 29 - “NO MERCADO DE PEIXE”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 100x100cm
Pag. 30 - “MÃE E FILHOS”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 100x100cm
Pag. 31 - “DEPOIS DA FAINA”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 70x100cm
Pag. 32 - “BANHO VIGIADO”, Tutu Sousa, 2017, Acrílico sobre tela, 100x100cm
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90) Fa ma Bikerouane, Slimane Drissi e Mohammed El Mountassir, Espaços, Atmosferas e Cores D’essaouira Mogador, 2017,
T. Rachid Elhahi, Victor Mennessier e Mohamed Tahdaini. Ed. PT, FR.
91) Tutu Sousa, Meus aCORdes, 2017, T. Leonel Sambe. Ed. PT, IT.
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