






Pintar é para mim uma viagem espiritual pessoal, é a minha própria realização, através 
da beleza da cor, envolvendo o equilíbrio e a harmonia da minha mente, corpo, coração 
e alma. Deus abençoou-me com este precioso dom criativo. Medito, diariamente, a fim de 
purificar a mente e o meu interior para que a minha visão da cor seja clara e pura quando 
me encontro no processo criativo da pintura. Às vezes, sinto que o próprio acto de criação 
artística é, em si, uma forma de meditação.

Eu sinto e gozo uma miríade de cores vindas de toda a espécie de fontes. Mas, acima de 
tudo, delicio-me com a beleza gloriosa da luz e da cor em todas as manifestações da 
natureza, da mais pequena à mais infinita, minha derradeira fonte de inspiração que 
engrandece a minha consciência estética e a minha sensibilidade. Os meus quadros são 
frequentemente uma interpretação da essência destas manifestações.
Nos companheiros que têm partilhado a minha viagem descubro que algumas das minhas 
cores podem causar prazer; ou podem acalmar e curar, ou hipnotizar e transportar a um 
mundo de sonho. Alguns dos meus quadros são simultaneamente sensuais e serenos – 
as cores são magníficas, poéticas, contemplativas, misturam-se, dissolvem-se, vibram e 
cantam – acabando por transmitir um sentido do sublime.

Viana do Castelo, abençoada com uma grande variedade de beleza natural e tranquilidade, 
foi favorável à minha natureza e ao meu género de criatividade artística. A chegada da 
Primavera a Viana e o fantástico renascer da vida na natureza, com os seus rebentos e 
botões espantosos por todo o lado, proporcionou-me uma elevação espiritual. Tentei 
capturar estes elementos na minha pintura.

O estímulo para esta exposição foi inspirado principalmente pelas minhas experiências 
visuais na Índia, Grã-Bretanha e recentemente em Portugal. Convido-vos a celebrar a 
beleza e a alegria da cor.

                                                                                  SUDHA DANIEL

DECLARAÇÃO DO ARTISTA



Painting for me is a personal spiritual journey and fulfillment through the beauty of colour, 

involving a balance and harmony of my mind, body, heart and soul. By the grace of God I am 

blessed with this precious creative gift. Daily I meditate to cleanse my mind and inner being 

so that my vision of colour is clear and pure when I go through the creative process of painting. 

Sometimes I feel the very act of creating art in itself is a form of meditation.

I sense and do enjoy a myriad of colours from all kinds of sources. But above all I revel in the 

glorious beauty of light and colour in nature in all its manifestations, from the tiniest to the 

most infinite, which is my ultimate source of inspiration that enhances my aesthetic consciousness 

and sensitivity. Often my paintings are an interpretation of the essence of these manifestations.

From people who have shared my journey I am discovering that some of my colours can be 

delightful; some can soothe and heal; or some can mesmerize and transport one into a 

dreamlike world. Or some of my paintings are both sensuous and serene – the colours are 

magnificent, poetic, contemplative, they blend, dissolve, vibrate and sing – ultimately they 

convey a sense of the sublime.

Viana do Castelo, which is blessed with an abundant variety of natural beauty and tranquility, 

was conducive to the nature and genre of my creativity in art. The arrival of spring in Viana 

and its wonderful re-birth of life bursting with awesome blossoms everywhere was spiritually 

uplifting. I have attempted to capture elements of this in my painting.

The stimulus for this exhibition was mainly inspired by my visual experiences in India, Britain 

and recently in Portugal. I invite you to celebrate the beauty and joy of colour.

                                                                                                                        SHUDA DANIEL

ARTIST STATEMENT



“Homage to Viana do Castelo”. Oil on Canvas. 80 x 120cm



“Kodi Hills”. Oil on Canvas. 80 x 120cm



“A Humble and Peaceful Adobe”. Oil on Canvas. 80 x 120cm



“Meditative Dance”. Oil on Canvas. 80 x 120cm



“Radiant Hope and Joy”. Oil on Canvas. 80 x 120cm



“Sacred Colours Galore”. Oil on Canvas. 80 x 120cm



“Splendour of Viana Spring”. Oil on Canvas. 80 x 120cm



“Suriya, Force of Life”. Oil on Canvas. 80 x 120cm



“Temple Flame”. Oil on Canvas. 80 x 120cm



“Delightful Vision”. Oil on Canvas. 80 x 120cm



“Peacock Searching”. Oil on Canvas. 80 x 120cm



Exposição
Sudha Daniel
Enchanting & Tranquil Colours   

Organização e coordenação
Joel Pereira

Assessoria
Miguel Rodrigues
Sílvia Rolo

Execução e apoio técnico
Nuno Barbosa

Local, organização e data
Oficina Cultural do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Largo 9 de Abril
4900 Viana do Castelo

14 de Maio a 30 de Junho 2009

Catálogo — Coordenação
Joel Pereira

Fotografia
Jorge Coelho

Design
Ana Curralo

Execução
Centro de Produção Gráfica do IPVC
Planozen, Lda.

Edição
500 exemplares

FICHA TÉCNICA


