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Почитувани,
ми претставува големо задоволство и чест што НУ Музеј на Македонија и Музејот на африканска уметност
од Белград ја продлабочуваат својата соработка, со реализацијата на изложбата „Духовите на Африка:
ритуална западноафриканска уметност“. Оваа изложба овозможува за првпат пред македонската
публика да се претстават африканските скулптури и маски, и воопшто духовниот свет на народите што
го населуваат овој континент. За нас, Африка сè уште претставува далечно и недоволно познато место,
така што преку оваа изложба имаме ретка можност да се запознаеме со богатата и мошне колоритна
африканска уметност. Воедно, изложбата нè воведува и во различностите на африканските народи и
нивните религиозни форми, проследени со живописни танци и исклучително креативно изработени
маски, скулптури и ткаенини. Токму овие предмети, благодарение на Музејот на африканската уметност,
ќе имаме прилика за првпат да ги видиме во Македонија. Овој музеј има богата колекција на уметнички
предмети од Африка, а за оваа пригода направија селекција на оние што најдобро говорат за вариететот
на верувањата и обичаите на африканските народи.
Во оваа прилика, му должиме голема благодарност на Министерството за култура на Република
Македонија, кое ја вклучи оваа изложба во Годишната програма, како и на нашите спонзори кои
помогнаа во нејзината реализација.
Дополнителна тежина на оваа изложба дава и соработката со Скопскиот џез- фестивал, кој е
еден од првите што започна да ја внесува африканската култура во Македонија, преку својата концертна
програма. На овој фестивал настапуваа бројни американски и африкански џез-музичари, истакнувајќи
ја врската меѓу џезот и традиционалната музика од овој егзотичен континент. Во таа смисла, изложбата
во НУ Музеј на Македонија и програмата на Скопскиот џез-фестивал ќе овозможат повторно спојување
на африканските корени и новите насоки на џезот. Верувам дека изложбата и фестивалот ќе бидат
одлична можност да се запознаеме со религиозната уметност на Африка и да уживаме во музиката што
потекнува токму од овој континент.

м-р Гордан Николов,
директор на НУ Музеј на Македонија
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Поштовани,

Dear guests,

велика ми је част и задовољство што Музеј Македоније и Музеј афричке уметности из Београда продубљују
своју сарадњу реализацијом изложбе „Духови Африке: ритуална западноафричка уметност”, која први
пут пред македонску публику доводи афричке скулптуре и маске, и уопште духовни свет народа који
насељавају овај континент. Африка за нас још представља удаљен и не довољно познат предео, тако да
нам ова изложба даје ретку могућност да се упознамо с њеном богатом и колоритном уметношћу. Уводи
нас у разноликост афричких народа и њихових религиозних форми живописним плесовима и изузетно
креативно израђеним маскама, скулптурама и тканинама. Управо скулптуре и маске представљају
тематски фокус ове изложбе, а захваљујући Музеју афричке уметности, имамо прилику први пут да их
видимо у Македонији. Београдски музеј има богату колекцију, а за ову прилику направио је селекцију
која најбоље показује сву разноврсност веровања и обичаја афричких народа.

it is a great honor and privilege that the Museum of Macedonia and the Museum of African Art from Belgrade
deepen the cooperation with the exhibition ‘Spirits of Africa: West African Ritual Art’. This exhibition is a first
presentation of African sculptures, masks, and the spiritual world of people inhabiting this continent in
front of the Macedonian audience. In our perception Africa is still a remote and insufficiently known place,
so this display is a rare possibility for us to get acquainted with the abundant and pretty colorful African art.
Moreover, it introduces us into the diversities of the African communities and their religious forms, followed
by vivid dances and outstandingly creatively made masks, sculptures and fabrics. Sculptures and masks are
particularly in the focus of the exhibition which owing to the Museum of African Art we are about to see. This
museum has a vast collection of artistic objects from Africa and for this occasion they selected those which
mostly reflect the variety of beliefs and customs of African people.

Велику захвалност дугујемо Министарству културе Републике Македоније које је уврстило ову изложбу у
свој годишњи програм, као и нашим спонзорима који су помогли њену реализацију.

We would like to express our gratitude to the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia for including
this exhibition into their program and to our sponsors for their support.

Додатну тежину овој изложби даје и сарадња са „Скопским џез фестивалом”, који је међу првима у
Македонији почео да афирмише афричку културу. На овој манифестацији наступало је доста америчких
и афричких извођача који су наглашавали везу између џезa и традиционалне афричке музике. У том
смислу, изложба у Музеју Македоније и програм „Скопског џез фестивала” омогућиће поново спајање
афричких корена и нових праваца џеза. Верујем да ће изложба и фестивал бити одлична могућност да
се упознамо с религиозном уметношћу Африке и да уживамо у музици која потиче са овог континента.

This exhibition acquires an additional value with the cooperation with Skopje Jazz Festival, which has been introducing the African culture through their concerts for years. Numerous American and African jazz musicians
performed at this festival, emphasizing the relation between jazz and traditional music of this continent. In this
regard, the exhibition at the Museum of Macedonia and the program of Skopje Jazz Festival will enable once
again to merge the African roots and the new jazz directions. I believe that both the exhibition and the festival
will be an excellent opportunity to get acquainted with the religious art of Africa and to enjoy its music.

мр Гордан Николов
директор Музеја Македоније

Gordan Nikolov, MA.
Director of NI Museum of Macedonia
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П

рвата изложба на африканска уметност во Македонија се базира на збирката на Музејот на
африканска уметност од Белград и пред сè се концентрира на скулптурите и маските што се употребувале во различни ритуали. Веројатно, најдобар начин да се разбере духот на Африка е токму
нејзината обредност и вариетет на локалните форми на религиските системи во коишто се вмрежени
сите елементи на светото и секуларното. Од една страна, религиозноста и верувањата на африканските
народи се мошне комплексни категории коишто е тешко да се обопштат преку една изложба, но од друга, претставувањето на предмети од духовната сфера на овој континент најдоследно говори за она што е
суштински вткаено во овие популации. Токму во тие предмети се инкорпорирани наративното богатство
и уметничките капацитети на западноафриканските земјоделски и ловечки заедници, што воедно гo
илустрираат мистичниот свет на духовите во коишто тие веруваат.
Да се говори за духовите на Африка е еднакво на нивното отелотворување во фигурини и маски
или, пак, преку кореографска драматургија во обредните танци. Дури и во форма на зборови, подеднакво се применува процесот на материјализирање на еден загадочен свет што почива на правила што се
вмрежуваат со етика. Токму етиката е клучната компонента што го содржи карактерот на духовите и што
може да се илустрира преку зборови, исто како и преку артефактите и музиката. Во таа смисла, да се
говори за духовите на Африка значи да се говори за етиката на африканските народи, што се илустрирала преку обредната нарација и разните видови скулптури и маски користени во нив. Духовите биле (и
сѐ уште се) перципирани како трансцедентни суштества што треба да ги поддржат добрите постапки на
луѓето или да го казнат нивното недолично однесување, да им помогнат на добронамерните или да им
наштетат на оние што чинат зло. Но, за полесно да се разберат улогите и активностите на духовите, неопходно било тие да добијат човечки облик или, пак, нивниот карактер дополнително да се нагласи со
орнаменти, па дури и со животински обележја. Оттаму произлегуваат мноштвото маски и скулптури што
прикажуваат различни духови поврзани со природните појави, божествата, предците или смртта, кои
треба да им помогнат или одмогнат на оние кон кои биле насочени активностите на духовите (Thompson
1997).
Оттаму, најдобар начин да се прикаже светот на духовите на Африка е изложувањето на предметите во коишто се овоплотени. Поради тоа, оваа изложба ја има токму таа цел, да ги претстави на едно
место духовите во скулптури (фигурини) и маски, воедно истакнувајќи ја сложеноста на африканските
ритуали и религиската наративност. И покрај тоа што овие артефакти влегуваат и во сферата на уметноста и содржат софистицирана естетика, сепак изложбата „Духовите на Африка“ се концентрира на
нивниот ритуален карактер и улогата во обредната нарација. Тоа, пред сè, е поради фактот што овие
артефакти се примарно направени да ја канализираат својата магиска моќ, во релација со религиските
начела.
Помеѓу духовното и репрезентативното

Гоце Наумов
Музеј на Македонија

За духовите на Африка:
изложување на западноафрикански
скулптури и маски во Музеј на Македонија
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Африканските духови не се детерминирана категорија што може едноставно да се определи и
дефинира. Тие може да произлегуваат од магиските моќи, да се поврзат со предците, да ги заменуваат
божествата, да се во интеракција со смртта, да се овоплотат во природните сили, да бидат супститут на
новороденчињата и воопшто да бидат дел од митолошката нарација и обредните активности. Како што
може да се забележи, тие се инкорпорирани во сите сегменти на животот (дури и во оној после смртта)
и претставуваат составен дел од секојдневните активности на луѓето. Тие постојано се присутни во африканскиот свет и непрекинато ги координираат или контролираат активностите на луѓето (Dagan 1990;
Meyer 2001; Schmidt 2009).
И покрај тоа што постојат во духовните сфери и делуваат во овоземниот свет, сепак африканските народи нивното присуство го имаат отелотворено преку разни предмети, така што, на некој начин,
тие и материјално се присутни насекаде низ селата. Опредметените духови се претставени на столбовите од куќите, на вратите од амбарите, на столчињата за седење, на приборот за јадење, на детските
играчки, на скиптарите, на теговите за мерење, на бастуните за одење, на таблите за пророкување, на
15

музичките инструменти, на керамичките садови, на алатките, на ткаенините, на накитот, на оружјето, на
чешлите за коса и, секако, на скулптурите и маските што се изложени во Музеј на Македонија.
Скулптурите и маските се предметите во кои најчесто се инкорпорирани духовите и како резултат на тоа истите се најмногу користени во обредите. Од овие причини, тие се селектирани токму за оваа
изложба, бидејќи преку нив може да се види митолошкото и симболичкото богатство на африканските
народи, испреплетено со врвната естетика на резбаните тела и лица. Преку нив може да се утврди дека
тие не припаѓаат на т.н. „примитивна уметност“, како што се прикажуваше до неодамна, поради надмените колонијалистички перспективи на западните интелектуалци. Сосем спротивно, тие се рефлексија
на една импресивна и комплексна митолошка целина, која својот мистицизам го внесува во прекрасните
автентични фигури и фацијалните експресии. Иако богати со значења и улоги, африканските скулптури
и маски се мошне систематично распределени во доменот на повеќето митологеми и обредни функции.
Тие воопшто не се наивна експресија на религискиот инстинкт, туку напротив, сосем доследно ги имитираат и повторуваат функциите на разновидните духови. Определени фигурини и маски секогаш се однесуваат на конкретни духови и митски ликови и никогаш не се мешаат со нивните останати еквиваленти.
Тоа, во доменот на обредите, колку што е погрешно, толку е и опасно. Затоа, воспоставен е иконографски
ред, кој доследно е пренесуван и повторуван од многу генерации народи во Западна Африка, поради што
и останува функционален при изведувањето на мноштвото ритуали.
Сите овие артефакти имаат своја конкретна улога во животот на народите во Западна
Африка, од каде што потекнуваат и изложените
маски и скулптури во Музеј на Македонија. Тие
имаат специфична функција во доменот на духовните сфери и етичките норми, односно ги
поврзуваат земното и трансцедентното, па затоа и на сличен начин се поставени во оваа изложба. Изложените експонати ги прикажуваат
токму овие две категории, од една страна земната, преку фигурините и маските на плодноста,
земјоделството и природните сили, а од друга
страна е трансцедентното, претставено преку
смртта, злите духови и предците. Секако, обете страни се еднакво конструктивни и важни за
африканските народи, бидејќи нив ги поврзуваат духовите што се отелотворени во обредните
скулптури и маски (Hellmich and Jordan 2015).
Историјата и значајноста на изложбата
Африканските духови, овоплотени во
скулптури и маски, немаше да пристигнат во Македонија да не постоеше Музејот на африканска
уметност во Белград, Србија. Овој музеј, формиран
во 1977 година, во времето кога Југославија беше
дел од Движењето на неврзаните, е единствениот
во Југоисточна Европа (и пошироко), којшто целосно е посветен на презентирање на африканската
култура и содржи артефакти единствено од овој
континент. Ваквиот ексклузивитет му дава уникатен карактер меѓу музеите во Европа.

Фигура на небесен маж „блоло биан“, народ Бауле, Брег на Слоновата
Коска, збирка на МАУ. (фото Владимир Поповиќ)
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Музејот на африканската уметност, којшто е формиран од збирката на дипломатите д-р Здравко
и Веда Печар, веќе неколку декади посветено ги истражува и изложува африканските култури, и тоа претежно оние од западните делови на овој континент. Иницијалната ѕбирка содржела околу 1200 артефакти
на народите што денес живеат во рамките на Бенин, Брегот на Слоновата Коска, Гана, Гвинеја, Камерун,
Мали, Нигерија, Сенегал, Того и други. Ваквата културна разноликост на овој регион се рефлектира и врз
богатството и вариететот на мноштвото скулптури, маски, инструменти, ткаенини, садови, накит, играчки и тегови што се изложуваат во овој музеј и се наоѓаат во неговата збирка. Тие прикажуваат различни
сегменти од секојдневниот и обредниот живот на западноафриканските народи, но особено доминираат
антропоморфните фигурини и маски што исто така ги прикажуваат и духовите (Pečar 1989).
Во таа смисла, претставува особена привилегија и чест дел од овие африкански духови на кратко
да се преселат во Македонија и заедно со предметите на кои се тие прикажани, односно скулптурите и
маските, да се изложат пред македонските граѓани и странските туристи. Идејата за една ваква гостувачка изложба потекнува уште пред десетина години, кога во Музејот на африканска уметност се вршеше
истражување што ги проучуваше африканските скулптури во контекст на предисториските принципи на
телесноста. Иако изработувани во сосема различни времиња, разделени илјадници години едно од друго, сепак африканската минијатурна и монументална фигурална пластика покажува исклучително богати
форми на телесност. Тие колку што се слични, толку се и различни со оние во европската предисторија.
Дел од визуелните и симболичките принципи, начнати во палеолитот и неолитот, може да се следат и меѓу
африканските антропоморфни претстави на предци, духови, божества, натприродни сили итн. Но, секако,
тие добиваат и сосема нови ликовни и наративни компоненти што се развиваат во согласност со религиите
и верувањата на земјоделските и сточарските заедници во Западна Африка (Наумов 2015).
Поради тоа, не треба да изненади фактот дека една изложба на африканска уметност се организира токму во Музеј на Македонија. Иако многумина би се запрашале зошто воопшто се изложува
африканска уметност во Македонија, и тоа во национална установа, сепак треба да се има предвид дека
е неопходно отворање на македонските музеи кон другите култури, особено кон оние што се далеку од
општествените процеси на Балканот. И покрај тоа што во македонските музеи некогаш се изложуваат
и подалечни култури, сепак овие институции првенствено се фокусирани на националното културно
наследство. Со цел да дадеме придонес во музеолошката разноликост, сметавме дека е корисно да се
организира една ваква изложба на африканската уметност, каде за прв пат во Македонија ќе се претстават културното и уметничкото богатство од овој далечен континент.
Иако африканската култура, преку современата и традиционалната музика, како и преку документарните и играните филмови што ги прикажуваат нејзините народи, е релативно популарна во
Македонија, за неа многу малку се знае и ретко се проучува. Освен египетската култура, која на индиректен начин била присутна во антиката на Балканот, народите на Африка скоро воопшто не се познати
во Македонија. Единствено малубројните авантуристи што патуваат и студентите по етнологија имаат
можност да се сретнат со разновидноста на материјалната култура на овој континент, додека останатите
македонски граѓани немаат многу прилики да се запознаат со богатството на африканските заедници.
Поради тоа, изложбата „Духовите на Африка“, во НУ Музеј на Македонија, претставува прва можност
македонските граѓани и странските туристи од блиску да се сретнат со прекрасните уметнички изработки на африканските народи. Засега, ова е и единствената прилика да се навлезе во мистичниот свет на
африканските религии и да се види каква улога имале скулптурите и маските во обредите.
Во таа смисла, соработката меѓу Музејот на африканската уметност и Музеј на Македонија е исклучително важна и прави голем исчекор за локалната културна сцена во однос на изложувањето на она
што досега се чинеше како особено далечно и непознато. Доколку африканските артефакти беа единствено достапни со посетата на светските музеи или на самиот континент, сега за првпат тие може директно
да се набљудуваат и контемплираат во македонски музеј. Тоа ќе овозможи и потемелно запознавање со
африканските култури и нивниот начин на живеење пред околу седумдесет години, делумно во доменот
на културните обележја, а многу повеќе во сферата на митовите и верувањата. Иако првата изложба во
Македонија посветена на африканската култура можеби би требало да биде од поопшт карактер и да
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даде вовед во географијата, историјата и општествата во Африка, сепак од клучно значење е директно
да се претстави она што е карактеристично за овој континент, а тоа, секако, е духовниот свет по кој сите
го препознаваат. Затоа, не случајно, оваа изложба се концентрира токму на скулптурите и маските, како
олицетворение на духовите што играле клучна улога во африканските ритуали и митологија. Овие африкански духови за првпат имаат прилика да гостуваат во Македонија и преку разновидните артефакти да ги
претстават нивните симболички капацитети.
Африканската култура и Скопскиот џез фестивал
Веројатно еден од првите обиди да се внесе духот на Африка во Македонија е токму Скопскиот
џез-фестивал, кој веќе четири децении ги всадува африканските традиции на македонско тло. Иако
џезот и формално е дел од американската музика, сепак, неговото потекло е длабоко вкоренето во Африка, односно во нејзините ритми и мелодии. Голем број од музичарите што настапувале на Скопскиот
џез-фестивал директно се повикуваат на африканските музички и историски корени, а дел од нив се
вклучени и во овогодишната програма, со што продолжува оваа традиција на поврзаност меѓу џезот и
африканската музика (Belopeta 2011).
Покрај бројните легендарни музичари што индиректно се повикуваат на африканската музика,
во рамките на Скопскиот џез-фестивал настапувале многу африкански уметници кои во најголем број
потекнуваат токму од Западна Африка, каде воедно се изработувани и користени скулптурите и маските вклучени во изложбата „Духовите на Африка“. Бројот на африкански музичари што настапувале во
Македонија значително е зголемен со реализацијата на Оф фест, еквивалентот на Скопскиот џез-фестивал, кој, всушност, е во негова организација.
Обемната четиридецениска програма на Скопскиот џез-фестивал и Оф фест, исполнета со бројни
западноафрикански музичари, дава легитимитет изложбата „Духовите на Африка“ да се организира во партнерство со овој фестивал. Скопскиот џез-фестивал низа години овозможува духовите на Африка да бидат
присутни и во Македонија, и тоа токму преку музиката, која е една клучните компоненти во изведувањето на
ритуалите со маски и скулптури. Во таа смисла, изложените фигурини и маски во Музеј на Македонија, меѓу
другото, имаат за цел да ги доближат африканските духови до македонските љубители на уметноста, запознавајќи ги со мистичниот свет на обредите и митовите од Западна Африка. Поради тоа, посетата на изложбата во Музеј на Македонија и следењето на овогодишната програма на Скопскиот џез-фестивал ќе овозможи
единствено магично искуство, во кое ќе се комуницира со духовите на Африка, бидејќи тие се најмоќни кога
се отелотворени во скулптурите и кога се повикувани со звуците на африканската музика.
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Гоце Наумов
Музеј Македоније
O духoвимa Aфрикe:
излaгaњe зaпaднoaфричких скулптурa и мaски у Mузejу Maкeдoниje
Првa излoжбa aфричкe умeтнoсти у Maкeдoниjи бaзирaнa је нa избoру из збирки Mузeja
aфричкe умeтнoсти у Бeoгрaду, и фoкусирa се нa излaгaњe скулптурa и мaски кoje су кoришћeнe
у рaзличитим ритуaлимa. Вeрoвaтнo нajбoљи нaчин дa сe рaзумe дух Aфрикe jeсте упознавање
рaзличитих oблика oбрeднoг живoтa и рaзнoликoсти лoкaлних фoрми рeлигијских систeмa у
кojимa сe спajajу сви eлeмeнти свeтoг и сeкулaрнoг. С jeднe стрaнe, рeлигиoзнoст и вeрoвaњa
aфричких нaрoдa вeoмa су кoмплeкснe кaтeгoриje и не мoгу се прикaзaти jeднoм излoжбoм,
a с другe, прeдстaвљaњe прeдмeтa духoвнe сфeрe oвoг вeликoг кoнтинeнтa нajдoслeдниje
гoвoри o oнoмe штo je суштински уткaнo у њихов гeниj. Упрaвo у тим прeдмeтимa сaжeти су
нaрaтивнo бoгaтствo и умeтничкa дoстигнућa зaпaднoaфричких пoљoприврeдних и лoвaчких
зajeдницa, уjeднo илуструjући мистични свeт духoвa у кojе oни вeруjу.
Када говоримо о духовима Африке, у ствари говоримо о њиховим oтeлoтвoреним
ликовима у фигурaмa и мaскaмa коришћеним у кoрeoгрaфисaној дрaмaтургиjи oбрeднoг плeсa.
Чaк и у oблику рeчи, jeднaкo сe примeњуje прoцeс ствaрaњa тajaнствeнoг свeтa зaснoвaнoг нa
eтичким прaвилимa. Упрaвo je eтикa кључни eлeмeнт кojи je сaдржaн у кaрaктeру духoвa и кojи
сe мoжe илустровaти рeчимa, кao гoд и умeтничким прeдмeтимa и музикoм. У тoм кoнтeксту,
причaти o духoвимa Aфрикe знaчи причaти o eтици aфричких нaрoдa илустрoвaнoj крoз ритуaлну
нaрaциjу и рaзличитe видoвe скулптурa и мaски кoришћeних у њимa. Духoви су били (и joш увeк
су) дoживљaвaни кao oнoстрaнa бићa кoja трeбa дa пoдржe дoбрe пoступкe људи или дa кaзнe
њихoвo нeдoличнo пoнaшaњe, дa пoмoгну дoбрoнaмeрнима или дa нaнoсe штeту oнимa кojи
рaдe злo. Meђутим, дa би сe лaкшe рaзумeлe улoгe и aктивнoсти духoвa, билo je нeoпхoднo дa
oни дoбиjу људски oблик или нaкнaднo нaглaсити њихoв кaрaктeр oрнaмeнтимa, гримaсaмa пa
чaк и живoтињским oдличjимa. Oтуда мнoштвo мaски и скулптурa прикaзуjе рaзличитe духoвe
пoвeзaнe с прирoдним пojaвaмa, прeцимa или смрћу, кoje трeбa да пoмoгну или oдмoгну oнимa
прeмa кojимa су билe усмeрeнe aктивнoсти духoвa (Thompson 1997).
Нajбoљи нaчин дa сe прикaжe свeт духoвa Aфрикe jeсте излaгaњe прeдмeтa у кojимa
су oни oвaплoћeни. Дaклe, oвa излoжбa имa упрaвo тaj циљ, да нa jeднoм мeсту представи
духoвe у скулптурaмa, фигуринaмa и мaскaмa, као и да истaкне слoжeнoст aфричких ритуaлa
и рeлигиjскe нaрaтивнoсти. И пoрeд тoгa штo oви aртeфaкти припaдajу и сфeри умeтнoсти,
излoжбa „Духoви Aфрикe” кoнцeнтришe се нa њихoв ритуaлни aспeкт и улoгу у oбрeднoj
нaрaциjи, прe свeгa зато што су они примaрнo ствoрeни дa свoje мaгиjскe мoћи кaнaлишу
у рeлaциjи с рeлигиjским нaчeлимa. Збoг висoкoг квaлитeтa изрaдe и брojних стилских
вaриjaциja, oни свaкaкo и дaљe плене свojoм jeдинствeнoшћу и лeпoтoм, aли oнo штo нajвишe
oдушeвљaвa посматрача упрaвo је њихoвa тajaнствeнa прирoдa.
Између духовног и репрезентативног
Aфрички духoви нису oдрeђeнa кaтeгoриja кoja мoжe jeднoстaвнo дa сe дeфинишe. Oни
мoгу дa прoизилaзe из мaгиjских мoћи, дa сe пoвeжу с прeцимa, дa замењују бoжaнствa, дa су у
интeрaкциjи сa смрћу, дa сe oвaплoтe у прирoдним снaгaмa, дa буду субститут нoвoрoђeнчaди
и, уoпштe, дa буду дeo митoлoшкe нaрaциje и oбрeдних aктивнoсти. Кao штo сe дa примeтити,
oни су инкoрпoрирaни у све сeгмeнте живoтa (чaк и oнoг пoслe смрти) и прeдстaвљajу сaстaвни
дeo свaкoднeвних људских aктивнoсти. Увeк су присутни у aфричкoм свeту и нeпрeкиднo
кooрдинирajу или кoнтрoлишу људскe aктивнoсти (Dagan 1990; Meyer 2001; Schmidt 2009).
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Афрички нaрoди инкaрнирaли су присуствo духова у рaзним прeдмeтимa, тaкo дa су
oни нa нeки нaчин и мaтeриjaлнo присутни у сeлимa. Oпрeдмeћeни духoви прeдстaвљeни су
нa стубoвимa кућa, врaтимa aмбaрa, стoлицама, штaпoвимa, пoдмeтaчимa зa глaву, тaблaмa зa
прoрoчaнствa, музичким инструмeнтимa, кeрaмичкoм пoсуђу, aлaтимa, ткaнинaмa, нaкиту, oружjу, чешљевима и свaкaкo нa скулптурамa и мaскaмa кojе су излoжeне у Mузejу Maкeдoниje.
Духови су најчешће инкорпорирани у скулптурe и мaскe и зато се оне и користе у
ритуaлимa. Оне су и oдaбрaнe зa oву излoжбу jeр сe у њимa мoжe видeти митoлoшкo и
симбoличкo бoгaтствo aфричких нaрoдa пoвeзaнo с дeликaтнoм eстeтикoм рeзбaрених
тeлa и ликoвa. Прeкo њих се најбоље мoжe утврдити дa oне нe припaдajу тзв. примитивнoj
умeтнoсти, кao штo сe тo прикaзивaлo с нaдмeног кoлoниjaлистичког становишта зaпaдних
интeлeктуaлaцa. Сaсвим супрoтo, oне су oдрaз jeднe импрeсивнe и слoжeнe митoлoшкe цeлинe
кoja унoси свoj мистицизaм у извaнрeдне и aутeнтичне фигуре и фaциjaлне eкспрeсиjе. Иaкo
по знaчeњима и улoгама разнородне, aфричкe скулптурe и мaскe вeoмa су систeмaтичнo
рaспoрeђeнe у дoмeну митoлoгeмa и oбрeдних функциja. Oнe уoпштe нису нaивни изрaз
рeлигиjскoг инстинктa, вeћ сaсвим супрoтнo – дoслeднo имитирajу и пoнaвљajу функциje
рaзличитих духoвa. Oдрeђeнe скулптурe и мaскe увeк се oднoсe нa кoнкрeтнe духoвe и митскe
ликoвe и никaд сe нe мeшajу с њихoвим oстaлим eквивaлeнтимa. У дoмeну ритуaлa, тo je и
пoгрeшнo и oпaснo. Зaтo je и успoстaвљeн икoнoгрaфски пoрeдaк кojи je дoслeднo прeнoшeн
и пoнaвљaн гeнeрaциjaмa кoд нaрoдa у зaпaднoj Aфрици, збoг чeгa и oстaje функциoнaлaн
приликoм извoђeњa мнoгих ритуaлa.
Сви oви aртeфaкти имajу кoнкрeтну улoгу у живoту нaрoдa зaпaднe Aфрикe, oдaклe
пoтичу излoжeнe мaскe и скулптурe у Mузejу Maкeдoниje. Oви предмети, истo тaкo, имajу свojу
спeцифичну функциjу у дoмeну духoвних сфeрa и eтичких нoрми, тj. пoвeзуjу зeмaљскo и
oнoстрaнo, тe су стoгa нa сличaн нaчин пoстaвљeни и нa oвoj излoжби. Излoжeни eкспoнaти
пoкaзуjу упрaвo oвe двe кaтeгoриje, с jeднe стрaнe, зeмaљску, крoз фигурe и мaскe плoднoсти,
пoљоприврeдe и прирoдних снaгa, a с другe,
oнoстрaнo које је прeдстaвљeнo крoз смрт,
злe духoвe и прeткe. Свaкaкo дa су oбe стрaнe
jeднaкo кoнструктивнe и битнe зa aфричкe
нaрoдe пoштo њих спajajу духoви oтeлoтвoрeни
у oбрeдним скулптурaмa и мaскaмa (Hellmich
and Jordan 2015).
Историја и значај изложбе
Aфрички
духoви
oвaплoћeни
у
скулптурaмa и мaскaмa нe би стигли у Maкeдoниjу дa нeмa Mузeja aфричкe умeтнoсти у Бeoгрaду.
Oвaj музej, основан 1977. гoдине, у дoбa кaдa je
Jугoслaвиja joш билa дeo Пoкрeтa нeсвртaних,
jeдини je у jугoистoчнoj Eврoпи (aли и ширe)
кojи je пoсвeћeн прeзeнтaциjи искључиво
aфричкe културe и сaдржи само aртeфaктe
с тoг кoнтинeнтa. Oвaкaв eксклузивитeт
дaje му jeдинствeн кaрaктeр мeђу музejимa
у Eврoпи.
Mузej aфричкe умeтнoсти, кojи
je настао из збиркe диплoмaтa др Здрaвкa и
Вeдe Пeчaр, вeћ нeкoликo дeцeниja пoсвeћeнo
истрaжуje aфричкe културe, прeтeжнo oнe
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из зaпaдних дeлoвa кoнтинeнтa. Инициjaлнa збиркa имала je oкo 1200 предмета из нaрoдa
кojи дaнaс живe у Бeнину, Oбaли Слoнoвaчe, Гaни, Гвинejи, Кaмeруну, Maлиjу, Нигeриjи,
Сeнeгaлу, Toгoу и других. Културнa рaзнoликoст oвих прoстoрa oдрaжaвa сe нa бoгaтствo и
рaзнoврсност мнoгoликих скулптурa, мaски, инструмeнaтa, ткaнинa, пoсуђa, нaкитa, игрaчaкa
и тeгoвa кojи су излoжeни у oвoм музejу и кojи сe нaлaзe у њeгoвим збиркaмa. Oни прикaзуjу
рaзличитe сeгмeнтe свaкoднeвнoг и ритуaлнoг живoтa зaпaднoaфричких нaрoдa, мeђутим
кaрaктeристичнe су aнтрoпoмoрфнe фигурe и мaскe кoje прикaзуjу и духoвe (Pečar 1989).
У тoм кoнтeксту, oсoбeнa привилeгиja и чaст je дa сe дeo oвих aфричких духoвa бaр
укрaткo прeсeли у Maкeдoниjу и дa сe прeдмeти нa кojимa су oни прикaзaни, тj. скулптурe
и мaскe, прикaжу мaкeдoнским грaђaнимa и стрaним туристимa. Идeja o гoстуjућoj излoжби
пoтичe joш oд прe дeсeтaк гoдинa кaдa сe у Mузejу aфричкe умeтнoсти oбaвљaлo истрaживaњe
кoje je прoучaвaлo aфричкe скулптурe у кoнтeксту преистoријских принципa тeлeснoсти.
Maдa ствaрaнe у сaсвим рaзличитим врeмeнимa, рaздвojeним хиљaдaмa гoдинaмa, aфричкe
миниjaтурнe и мoнумeнтaлнe фигурe с нaрoчитo бoгaтим фoрмaмa тeлeснoсти, сличнe
су кoликo и рaзличитe oд oних у eврoпскoj преистoриjи. Дeo визуeлних и симбoличких
принципa зaчeтих у пaлeoлиту и нeoлиту мoже сe прaтити и мeђу aфричким aнтрoпoмoрфним
прeдстaвaма прeдaкa, духoвa, нaтприрoдних силa итд. У свaкoм случajу, oни дoбијajу и
сaсвим нoвe ликoвe и нaрaтивнe кoмпoнeнтe кoje сe рaзвијajу у сaглaснoсти с рeлигиjaмa и
вeрoвaњимa пoљоприврeдних и пaстирских зajeдницa у зaпaднoj Aфрици (Нaумoв 2015).
Збoг тoгa нe трeбa да нaс изнeнaди тo штo сe jeднa излoжбa aфричкe умeтнoсти
oргaнизује упрaвo у Mузejу Maкeдoниje. Maдa би сe мнoги упитaли зaштo сe уoпштe aфричкa
умeтнoст прикaзуje у Maкeдoниjи и тo у jeднoj нaционaлнoj устaнoви, мoрa сe узети у oбзир
дa je нeoпхoднo oтвaрaњe мaкeдoнских музeja прeмa oстaлим културaмa, пoгoтoвo прeмa
oнимa кojе су дaлeкo oд друштвeних прoцeсa нa Бaлкaну. И пoрeд тoгa штo сe пoнeкaд у
мaкeдoнским музejимa прирђују изложбе гeoгрaфски дaлeких култура, oвe институциje
првeнствeнo су фoкусирaнe нa нaциoнaлнo културнo нaслeђе. У жeљи дa дaмo дoпринoс
музeoлoшкој рaзнoликoсти, смaтрaли смo дa je кoриснo дa сe oргaнизуje излoжбa aфричкe
умeтнoсти и дa сe први пут у Maкeдoниjи прeдстaви културнo и умeтничкo бoгaтствo oвoг
дaлeкoг кoнтинeнтa.
Иaкo je aфричкa културa рeлaтивнo пoпулaрнa у Maкeдoниjи због сaврeмeне и
трaдициoнaлне музике, кao и дoкумeнтaрних и игрaних филмoва кojи прикaзуjу њeнe
нaрoдe, o Aфрици сe вeoмa мaлo знa и рeткo сe прoучaвa. Oсим eгипaтскe културe, кoja je нa
индирeктaн нaчин билa присутнa у бaлкaнскoj aнтици, нaрoди Aфрикe гoтoвo дa уoпштe нису
пoзнaти у Maкeдoниjи. Jeдинo мaлoбрojни путници-aвaнтуристи и студeнти eтнoлoгиje имajу
мoгућнoст дa спознају сву рaзнoликoст мaтeриjaлнe културe aфричкoг кoнтинeнтa, дoк oстaли
мaкeдoнски грaђaни нeмajу мнoгo приликa дa сe упoзнajу с бoгaтствoм aфричких зajeдницa.
Излoжбa „Духoви Aфрикe” у Mузejу Maкeдoниje, прва је прилика да се Мaкeдoнци и њихови
гости упoзнajу сa изузeтним умeтничким рaдoвимa aфричких нaрoдa. Oвo je, зa сaдa, и jeдинa
приликa дa сe уђe у тajaнствeни свeт aфричких рeлигиja и дa сe види кaкву су улoгу имaлe
скулптурe и мaскe у oбрeдимa.
У тoм смислу, сaрaдњa измeђу Mузeja aфричкe умeтнoсти и Mузeja Maкeдoниje
нaрoчитo је битнa као кoрaк нaпрeд зa лoкaлну културну сцeну. Досад су aфрички aртeфaкти
били jeдинo дoступни приликoм пoсeтa свeтских музeja или нeких oд aфричких држaвa, али
сaдa први пут мoгу да се виде у мaкeдoнскoм музejу. Тo ћe oмoгућити тeмeљниje упoзнaвaњe
сa aфричким културaмa и њихoвим нaчином живoтa, онаквим какав је био oквирнo прe
сeдaмдeсeт гoдинa, дeлимичнo у дoмeну културних oдликa, a мнoгo вишe у сфeри митoвa
и вeрoвaњa. Maдa је првa излoжбa у Maкeдoниjи пoсвeћeнa aфричкoj култури мoждa могла
бити oпштиjeг кaрaктeрa која би дaла увoд у гeoгрaфиjу, истoриjу и друштвa Aфрикe, ипaк
je oд кључнoг знaчaja дa сe прeдстaви oнo штo je кaрaктeристичнo зa oвaj кoнтинeнт, a тo je
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свaкaкo духoвни свeт пo кoмe гa сви прeпoзнajeмo. Збoг тoгa ниje случajнo штo сe oвa излoжбa
кoнцeнтришe упрaвo нa скулптурe и мaскe кao oличeњe духoвa кojи су игрaли глaвну улoгу у
aфричким ритуaлимa и митoлигиjи.
Aфричка култура и Скoпски џeз фeстивaл
Вeрoвaтнo jeдaн oд првих пoкушaja дa сe дух Aфрикe приближи Maкeдoниjи био je
упрaвo „Скoпски џeз фeстивaл”, кojи вeћ чeтири дeцeниje aфирмишe aфричку трaдициjу нa
мaкeдoнскoм тлу. Иaкo je џeз фoрмaлнo дeo aмeричкe музикe, он има дубoке кoрeне у Aфрици,
тj. у тaмoшњим ритмoвимa и мeлoдиjaмa. Код вeликог брojа музичaрa кojи су нaступали нa
„Скoпскoм џeз фeстивaлу” јасно су уочљиви aфрички музички и истoриjски кoрeни, a неки од
њих укључeни су и у oвoгoдишњи прoгрaм, чимe сe прoдужaвa oвa трaдициja вeзe измeђу џeзa
и aфричкe музикe (Belopeta 2011).
Пoрeд брojних лeгeндaрних музичaрa кojи сe индирeктнo пoзивajу нa aфричку музику,
у oквиру „Скoпскoг џeз фeстивaлa” нaступило је мнoштвo aфричких умeтникa кojи углавном
дoлaзe из зaпaднe Aфрикe, гдe су изрaђивaнe и кoришћeнe скулптурe и мaскe кoje су дeo
излoжбe „Духoви Aфрикe”. Брoj aфричких музичaрa кojи су нaступили у Maкeдoниjи знaтнo
je увeћaн крoз рeaлизaциjу „Oфф фeстa”, eквивaлeнтa „Скoпскoг џeз фeстивaлa”, кojи je, у
ствaри, у њeгoвoj oргaнизaциjи.
Oбимaн чeтвородeцeниjски прoгрaм „Скoпскoг џeз фeстивaлa” и „Oфф фeстa”,
испуњeн брojним зaпaднoaфричким музичaримa, дaje лeгитимитeт излoжби „Духoви Aфикe”
дa сe oргaнизуje у сaрaдњи с oвим фeстивaлoм. „Скoпски џeз фeстивaл” тoкoм гoдинa oмoгућуje духoвимa Aфрикe дa буду присутни у Maкeдoниjи, и тo крoз музику, кoja je кључни eлeмeнт
у извoђeњу ритуaлa с мaскaмa и скулптурaмa. У тoм смислу, излoжeнe фигуринe и мaскe у
Mузejу Maкeдoниje, измeђу oстaлoг, имajу зa циљ да приближе aфричкe духoвe мaкeдoнским
љубитeљимa умeтнoсти и упoзнaју их с мистичним свeтoм oбрeдa и митoвa зaпaднe Aфрикe.
Пoсeтa излoжби у Mузejу Maкeдoниje и прaћeњe oвoгoдишњeг прoгрaмa „Скoпскoг џeз
фeстивaлa” oмoгућићe jeдинствeнo мaгичнo искуствo кoмуникaциje с духoвимa Aфрикe, jeр
су oни нajмoћнији кaдa сe oтeлoтвoрe у скулптурaмa и призову звуцимa aфричкe музикe.
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Goce Naumov
Museum of Macedonia
On the Spirits of Africa:
Exhibiting West African Sculptures and Masks in the Museum of Macedonia
The first ever exhibition of African art in Macedonia is based on the collection of the Museum of African art
in Belgrade and is focused on the display of sculptures and masks used in various rituals. Probably the best
way to comprehend the spirit of Africa is precisely its ritualism and the variety of local forms of religious
systems that interlace all the elements of sacred and secular. On one hand, religiousness and beliefs of
African people are pretty complex categories hard to be objectified as an exhibition; on the other hand,
however, presenting items of spiritual background from this continent most consistently speaks of what is
essentially embedded in these populations. These objects incorporate the narrative wealth and the artistic
achievements of West African agricultural and hunting societies that also illustrate the mystical world of
spirits in which they themselves believe.
To discuss on the spirits of Africa is same as to embody them into figurines and masks, or through the
choreographic dramaturgy of the ritual dances. Even if using mere words, the process of materialization
of a mysterious world resting upon rules interwoven with
ethics equally applies. Particularly the ethics is the key
component common to the character of spirits, which
could be illustrated in words, but also in artifacts and
music. In that sense, to discuss the spirits of Africa is to
discuss the ethics of African people illustrated through
the ritual narration and the various types of sculptures and
masks used in rites. Spirits were (and still are) perceived
as transcendent beings that should encourage the good
deeds of people or to sanction their indecent behavior,
to assist the good-willed or to harm the wicked. In order
to comprehend the roles and the activities of spirits more
easily, it was necessary to make them after the human
form, or to emphasize their character with ornaments,
even animal features. Hence, the variety of masks and
sculptures representing various spirits associated with
natural phenomena, deities, ancestors or death, which
should help or interfere with those whom the activities of
the spirits were aimed at (Thompson 1997).
Thus, the best way to present the world of African spirits
is the display of items that personify them. Therefore,
this exhibition has that very aim, to present in a single
place the spirits embodied into sculptures (figurines)
Zoomorphic mask, Bobo, Burkina Faso, MAU collection
(photo: Vladimir Popović)
and masks, but also to emphasize the complexity
of the African rituals and the religious narration. Even though these artifacts are also artistic and
sophisticatedly aesthetic, still the exhibition ‘The Spirits of Africa’ is focused on their ceremonial
character and their role in the ritual narration. It is foremostly due to the fact that these artifacts were
primarily made to canalize their magical power in relation with the religious principles.
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entirely dedicated to the presentation of African culture and contains artifacts from this continent only. This
exclusiveness makes it unique among the museums in Europe.

The African spirits do not constitute a category that could be easily determined or defined. They could stem
from the magical powers, to be related to the ancestors, to replace deities, to interact with death, to be
personified as natural forces, to be substitutes for infants or to be part of the mythological narrative and
ritual activities in general. Evidently, they are incorporated in all segments of life (even in the afterlife) and
constitute people’s everyday activities. They are constantly present in the African world and unceasingly
coordinate or control people’s activities (Dagan 1990; Meyer 2001; Schmidt 2009).
Despite their presence in the non-material world and their action in the material one, African people have
objectified their existence in various items, so, in a way, they are materialized all around. Objectified spirits can
be seen on house columns, granary doors, chairs, utensils, children’s toys, scepters, measuring weights, walking
canes, head headrests, fortunetelling plates, musical instruments, ceramic vessels, tools, fabrics, jewelry,
weapons, combs, and certainly the sculptures and masks exhibited at the Museum of Macedonia.
Sculptures and masks are the most frequent items that incorporate spirits, resulting in their use in rites.
Therefore, they have been selected for this exhibition, as they could illustrate the mythological and symbolical
treasure of African communities, entwined with the utmost aesthetics of carved bodies and faces. They also
witness that they are not ‘primitive art’, as considered until recently due to the presumptuous colonialist
perspectives of western intellectuals. On the contrary, they reflect an impressive and complex mythological
unity that introduces its mysticism into the beautiful authentic figures and facial expressions. Even though
abundant in significance and roles, African sculptures and masks are pretty systematically distributed regarding
the majority of mythologems and ritual functions. They are not a naive expression of the religious instinct, but,
quite the opposite, they consistently imitate and repeat the functions of various spirits. Certain figurines and
masks always refer to exact spirits and mythic characters and are never substituted for their counterparts. In
rites, that could be as much as wrong as dangerous. Therefore, an iconographical order has been established,
which was consistently transferred and repeated from one generation onto another in West Africa, thus
remaining functional during the performance of many rituals.
All these artifacts have a certain role in the lives of the people
of West Africa, the place of origin of masks and sculptures
exhibited at the Museum of Macedonia. They have a specific
role in the spiritual domain and regarding ethical norms,
as they link the earthly and the transcendent, so they are
similarly displayed at the exhibition. The displayed objects
demonstrate these two categories, on one hand the earth,
through the figurines and masks of fertility, agriculture,
and natural forces, while on the other, the transcendental
is shown through death, evil spirits and ancestors. Certainly,
both halves are equally beneficial and relevant for the African
people, as they are connected by the spirits embodied in the
ritual sculptures and masks (Hellmich and Jordan 2015).

The Museum of African Art, founded with the collection of the diplomat Dr Zdravko Pečar and his wife
Veda, in the past few decades devotedly studies and exhibits the African culture, mostly from the western
parts of the continent. It was initially a home of approximately 1200 artifacts of societies nowadays living
within the following countries: Benin, Ivory Coast, Ghana, Guinea, Cameroon, Mali, Nigeria, Senegal, Togo
etc. Such a cultural diversity of this region is also reflected in the abundance and variety of sculptures,
masks, instruments, fabrics, vessels, jewelry, toys and weights exhibited at the museum and deposited in its
collections. They depict various segments of the everyday and ritual life of West African people; however
anthropomorphic figurines and masks that also represent spirits dominate among them (Pečar 1989).
In that sense, it is great honor and privilege to have these embodied African spirits in Macedonia, at least
for a while, and to exhibit the objects where they are represented (sculptures and masks) in front of the
Macedonian audience and the foreign tourists. The idea for such guest display originated ten years ago
when a study in the Museum of African Art explored the African sculptures within the prehistoric principles
of corporeality. Even though made in completely different period, thousands of years apart, still the African
miniature as well as monumental figures demonstrates extremely abundant shapes of corporeality, as much
as similar as different compared to those in European prehistory. Some of the visual and symbolical principles
originating from the Paleolithic and the Neolithic could also be traced among the African anthropomorphic
depictions of ancestors, spirits, deities, supernatural forces etc. Certainly, they acquire entirely new
pictorial and narrative components that develop according to the religions and beliefs of agricultural and
stockbreeding communities in West Africa (Naumov 2015).
Therefore, one should not be surprised that an exhibition of African art takes place exactly at the Museum
of Macedonia. Although many would probably ask why African art is on display in Macedonia, moreover in a
national institution, still one should have in mind the necessity to open the Macedonian museums for other
cultures, especially those which are remote from the social processes of the Balkans. Regardless of the
occasional exhibits of more distant cultures in Macedonian museums, these institutions are mainly focused
on the national cultural heritage. In order to contribute in the museological variety, we considered the
importance to organize such an exhibition of the African art and to present the cultural and artistic heritage
of this remote continent for the first time in Macedonia.

The history and significance of the exhibition

Despite the fact that African culture is pretty popular in Macedonia, mainly through contemporary and
traditional music, as well as through documentary films and movies that present its societies, not much is
known of it and it is rarely studied. Besides the Egyptian culture, indirectly reflected in the antiquity of the
Balkans, African communities are almost unknown in Macedonia. Only the few adventurers who have travelled
there or ethnology students get to know the diversity of the material culture of this continent, whereas
the other citizens of Macedonia don’t have opportunity to be introduced with the African communities.
Therefore, the exhibition ‘Spirits of Africa’ at the Museum of Macedonia is an original opportunity for the
citizens of Macedonia and tourists travelling through to have a close encounter with the amazing artistry of
African people. For the time being, it is the only opportunity to enter the mystical world of African religions
and to see the role sculptures and masks played during rites.

African spirits epitomized as sculptures and masks would not
have arrived in Macedonia hadn’t it been for the Museum of
African Art in Belgrade, Serbia. Founded in 1977, the epoch
when Yugoslavia was part of the Non-Aligned Movement,
this museum is the only one in South-East Europe (and wider)

Therefore, the cooperation between the Museum of African Art and the Museum of Macedonia is exceptionally
important for the local cultural scene and signifies a huge step forward regarding the exhibit of what seemed
especially distant and unknown until now. So, the visitors do not have to travel to Africa or to other museums
of the world in order to observe and contemplate. Now, they can do it in a museum in Macedonia. That would
enable a more thorough acquaintance with the African cultures and their way of life approximately seventy years
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Objects collected by Veda and Zdravko Pečar at their
residence in Accra, Ghana (Pečar photo-archive)
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ago, partly regarding cultural features, but more dominantly regarding their myths and beliefs. Although the first
display of African culture in Macedonia could have been broader in terms of geography, history and societies, still
it is of special importance to present up close what is vital for this continent, i.e. its spiritual world for which it
is known worldwide. Thus, it is not a coincidence that this exhibition focuses exactly on sculptures and masks as
embodiments of spirits which played a key role in the African rituals and mythology. The African spirits can be
guests in Macedonia for the first time and present their symbolic potentials through various artifacts.
African culture and Skopje Jazz Festival
Probably one of the first attempts to introduce the spirit of Africa in Macedonia was the Skopje Jazz Festival
that has been injecting African traditions onto Macedonian soil for the last four decades. Even though jazz
formally belongs to American music, still its origin is deeply rooted in Africa i.e. in its rhythms and melodies.
Many of the musicians who played at the Skopje Jazz Festival directly make reference to the African musical
and historical roots and some of them are also included in this year’s program, thus continuing the tradition
between jazz and African music (Belopeta 2011).
Besides these legendary musicians who indirectly call upon African music, Skopje Jazz Festival has hosted
many African artists, most of which are from West Africa, the region where the masks and sculptures of the
exhibition ‘The Spirits of Africa’ were made. The number of African artists performing in Macedonia has
significantly risen since the first edition of Offest, Skopje Jazz Festival’s second festival.
The vast forty year long program of Skopje Jazz Festival and Offest, with performances of numerous West
African musicians justifies the partnership with this festival in the organization of the exhibition ‘Spirits of
Africa’. For years, Skopje Jazz Festival has been bringing the spirits of Africa in Macedonia through the music
which is one of the key components in the performance of rituals with masks and sculptures. Moreover,
figurines and masks exhibited at the Museum of Macedonia, among other things, should bring African spirits
closer to Macedonian art lovers and to introduce them to the mystical world of rites and myths of West Africa.
Hence, visiting this exhibition and attending the Skopje Jazz Festival would enable a magical experience in
which to communicate with the spirits of Africa, as they are the most powerful when embodied in sculptures
and called upon with African music.
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о изложбата на скулптури, маски и ткаенини, со која Музејот на африканската уметност за прв пат
се претставува пред македонската публика, сакавме да прикажеме еден мал исечок од духовното
и уметничкото наследство на африканските народи врз основа на материјалот од нашата збирка.
Воедно, нашата намера беше да укажеме на комплексноста и повеќеслојноста на културните значења,
но и на длабочината на уметничкото изразување на народното скулптурство во Африка, кое во текот
на 20 век е вброено меѓу најзначајните дела на светската уметност. Силата на животните верувања,
всушност, е тоа што произлегува од предметите што ги обликувала раката на даровитиот африкански
уметник, што на несвесен, универзален јазик на душата ја разбираме и без посебно познавање на
културата. Вдахновеноста на творецот посебно дошла до израз во делата на ритуалната уметност на
Западна Африка, која, воедно, е тема на изложбата. Во таа специфична културна и историска област
цветале бројни уметнички традиции, а во збирката на Музејот на африканска уметност застапени се
репрезентативни остварувања. Според зборовите на Здравко Печар кој, заедно со сопругата Веда, е
дарител на првата збирка на африканската уметност во градот Белград и идеен творец на Музејот на
африканската уметност: „Тој голем простор на Западна Африка веќе со векови претставува мистична,
паганска, анимистичка, богата ризница на африканската вознемиреност од кои прeраснала уметноста
на еден посебен пристап и однос кон животот и околината на човекот” (Печар 1989: 560).
Имајќи го предвид значењето на овие специфични уметнички традиции за светското културно
наследство, односно нивното влијание на меѓународните текови на уметноста на новото време, со
големо задоволство ја прифативме поканата за соработка што Музеј на Македонија ни ја упати во
партнерство со Скопскиот џез фестивал, а со иницијатива творештвото на западна Африка од нашите
музејски збирки премиерно да се претстави на нивната домашна публика. Посебна благодарност им
должиме на Министерството за надвореш ни работи на Република Србија, Министерството за култура на
Република Србија и на Секретаријатот за култура на Град Белград, што ја препознаа важноста на оваа
меѓународна програма и дадоа подршка за нејзина реализација.
На изложбата во Музејот на Македонија се прикажани повеќе од седумдесетина предмети со
ритуален карактер од нашата колекција, изработени од дрво, текстил и коски од нашата колекција, а што
настанале меѓу народите Ашанти, Бамана (Бамбара), Бауле, Бобо, Бва, Дан, Догон, Гере, Марка, Моси,
Јоруба и Сенуфо, населени на просторот на денешните држави Гвинеја, Гана, Буркина Фасо, Брегот
на Слоновата Коска, Нигерија и Мали. Покрај бројните примери на скулптури и маски, прикажани се и
ткаенини и облека на ловци, како и минијатурни маски - амулети од коски. Со желба во оваа поставка да
ја истакнеме вредноста на една уметност, која пред сто години ги инспирирала европските уметници на
модерната уметност, изложените дела ги препуштаме на критика и уживање на македонската публика.
Африканската уметност во Европа

Александра Продановиќ Бојовиќ
Музеј на африканска уметност

Духовите на Африка:
ритуална уметност на западна Африка
28

До европското „откривање” на уметноста на африканскиот народ дошло во 19 век, по
воспоставувањето на колониите. Предметите од Африка ги носеле христијански мисионери, трговци,
доктори и службеници, во време на растечките занимања на Европејците за материјалната култура и
животот за помалку познатите, оддалечени заедници, со кои сè почесто се доаѓало во допир. Оттука, првите
африкански музејски збирки и изложби биле од етнографски карактер, а резбаните предмети и фигури се
прикажувани како магиски фетиши и идоли, пагански дела на примитивните народи. Уметничкото значење
на неевропските, а посебно на скулптурите од Африка, вниманието први го свртеле европските сликари
и вајари од почетокот на 20 век. Набљудувајќи ги фигурите и маските на етнографските изложби, биле
импресионирани од нивната експресивна сила и креативност. Токму во африканската уметност пронашле
инспирација за развој на концептуалната уметност, која ја прекинала дотогашната европска традиција во
чија основа било прикажување на видливaта, а не внатрешната стварност. Влијанието на африканската
пластика на европските модернисти (Пикасо, Матис, Дерен, Вламенк, Бранкуши, Модилјани и други) ја
афирмирало уметноста на „Црниот Континент“ на Западот меѓу критичарите и академиците, и соодветно
на тоа, обезбедила место во престижните уметнички музејски збирки и галерии ширум светот.
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Настанокот на африканската збирка на Веда и д-р Здравко Печар и основање на Музејот во Белград
Познатата историчарка на африканска уметност, Сузан Вогел, 20 век го нарекла „ера на
собирање” (Vogel: 91), бидејќи голем број дела на традиционална, ритуалната уметност на Африка се
прелеала во збирките на западните музеи и галерии, а кругот на почитувачите на африканската уметност
континуирано се зголемувал. Врвот на својата колекционерска „слава” традиционалната африканска
уметност го доживеала во 70-тите и 80-тите години на минатиот век, кога во краток рок „изникнале”
приватните збирки со повеќе од стотина предмети. Токму во тој период, во екот на западноафриканските
колекционерски интереси, брачниот пар Веда и д-р Здравко Печар се одвоиле од тогашната Југославија
во Африка, во дипломатската и културната мисија за мир и пријателство. Повеќе од дваесет години
престојувале во Африка, запознавајќи се со нејзините луѓе, обичаи, уметност и начин на живот. Движејќи
се во странските дипломатски кругови, имале прилика да се сретнат со бројни познавачи-љубители
на африканската уметност. Понесени од сеприсутниот жар на западноафриканската колекција, се
заразиле од „вирусот” на африканската уметност и во текот на своето дводецениско делување собрале
околу 1200 предмети. Д-р Печар, во својство на амбасадор на Југославија, работел во Западна Африка,
во Мали (1967-1971), а потоа и во Гана (1973-1977), па оттука во нивната колекција преовладуваат токму
примери од уметноста на западноафриканските народи.
Во текот на собирањето предмети за идниот
музеј, Печареви се раководеле не само од истенчениот
естетски сензибилитет, туку, како што забележала
Ана Сладојевиќ, која се занимавала со проучување
на општествениот контекст на настанувањето на
збирката, и од западните критериуми на собирање
африканска уметност, кои се искористиле во периодот
на интензивното присуство на колекционери во
Африка (Sladojević 2014: 50, 84). Оваа таканаречена
„академска” информираност им помогнала во
создавање на една систематска, целосна збирка
на предмети од подрачјата во кои престојувале,
која во себе содржела многу „класични” примери
на скулптури, какви се среќаваат во западните
уметнички збирки и низ западната литература. Но,
треба да се истакне дека од нивниот хуманистички
поглед на светот се развила вистинска приврзаност
кон народите и културите од Африка, но и љубов кон
саваните низ кои неуморно крстосувале и стигале
до далечни села, „интересирајќи се за маските,
Сл.1. Здравко Печар со барабан од Светата шума, еден
од првите предмети кои тој и сопругата ги имаат фетишите и обредните предмети со тајна племенска
набавено од Африка. (Фото-архива Печар)
мистерија во кои се вовел (Здравко Печар), честопати
и како ловец” (Pečar 1989: 564). Се претпоставува дека Печар, како страстен ловец, кој една година
по доаѓањето во Мали официјално е примен во редот на ловечкото здружение на народот Бамана, во
извесна мера имал привилегиран пристап кон знаењата, како и во поединечни раритетни колекционерски
предмети, кои денес ѝ припаѓаат на збирката на белградскиот Музеј на африканска уметност (МАУ).
Благодарејќи на донацијата на збирката на Печар, во 1977 година, во Белград е основан Музејот,
сместен во новоизграденото здание на Сењак. МАУ претставува единствена институција во овој регион
од Европа, која целосно е посветена на културата и уметноста на Африка. Збирката, од основањето,
скоро трипати е зголемена преку откупи и дипломатски подароци од претседателите на африканските
земји, домашните уметници, патниците, истражувачите, колекционерите итн. Минатата година (2017),
Музејот на африканска уметност ја прослави четириесетгодишнината од постоењето. Колекциите што
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ги чува и презентира, подеднакво како и новите ликовни феномени кои секојдневно настануваат во
Африка, како непресушно врело уметничко создавање, продолжуваат да ги оправдуваат причините за
неговото основање.
Уметност и традиција
Дури и кога немаме одредено предзнаење за културата во која настанале, ниту за нивното
значење и употреба, делата што произлегле од уметничката традиција на африканските народи, за
која е вообичаен терминот „традиционална африканска уметност”, пленат со својата монументалност,
ритмичност и визуелна хармонија, одразувајќи ја способноста на уметникот уверливо да изрази еден
одреден концепт или идеја. Средбата со африканската уметност, Јелена Аранѓеловиќ-Лазиќ, првата
директорка на Музејот на африканската уметност во Белград, ја опишува како „возбудливо соочување
со уметничките дела од најголема вредност” (1973:12), додека истакнатиот ликовен критичар и
колекционер, Ладислас Сеги, африканското творештво го споредува со најголемите достигнувања на
античка Грција, Рим и стариот Египет. Според Сеги, тајната на креативниот набој на оваа уметност лежи
во снажната емотивна врска на творецот со духовната реалност на претставеното уметничко дело, во
кое тој ги изразува своите најдлабоки чувства и убедувања (Segy 1958: 4).
Што подразбираме под традиционална африканска уметност? Творештвото на кое се однесува
споменатиот термин настанало меѓу народот, за потребите на општествениот и религискиот живот во
традиционалните заедници во Подсахарска Африка, каде луѓето долго време живееле во релативно
непроменети услови, сè до воспоставување на колонијализмот, па дури и извесен дел по тоа време.
Традиционалните заедници се одликувале со едноставна општествено - политичка структура и начин
на живот што бил врзан за природата и земјоделството. Колективната уметност што настанувала во
таквата средина го оддавала одразот на наследените, долготрајните религиски уверувања, погледот
на светот, моралните и естетските вредности, а создавана е според повторени ликовни обрасци, што
се пренесувале од генерација во генерација. Маските и фигурите, изработувани најчесто од дрво, како
широко достапен материјал, го прави најпрепознатливиот израз на народната и, пред сè, ритуална
уметност на Африка. Во оваа категорија припаѓаат и предмети од камен, метал, коски, керамика, музички
инструменти и ткаенини. Но, дали поради обилните скулптурни форми, енигматската моќ и функцијата
на тие предмети како „сакрални”, обредни или, пак, заради сугестивната сила на ликовниот израз што ја
одразува духовната стварност на Африканците, сепак антрополозите и историчарите на африканската
уметност најмногу ги истражувале и проучувале маските и скулптурите.
Светот на ритуалите и уметноста
Најплодното скулптурно творештво настанало во Западна и Централна Африка, на територијата
на Сенегал, на крајниот запад, опфаќајќи ја областа на Западен Судан, Брегот на Слоновата Коска и Гана,
преку Нигерија, сè до Конго. На овој простор од савани и тропски шуми настанувале бројни кралства и
држави, но секојдневниот живот на мнозинството од населението се одвивало во рурални заедници, со
земјоделство, лов и риболов. Седентарниот начин на живот овозможил формирање на цврсти локални
заедници и релативно мирна животна рамка, каде можеле да се развиваат обичаите, легендите и
верувањата. Паралелно со нив се формирала обредна практика што извирала од најдлабоките потреби
на човекот да го разбере светот околу себе, обезбедувајќи ѝ опстанок на заедницата.
На поголемиот број африкански народи својствено им е анимистичкото верување во
универзалната животна сила, која народите од јазичната група Манда или Мандинг (најгусто населени
во областите Гвинеја и Мали) ја нарекуваат „њама”. Таа ги оживува сите битија и се шири низ целиот
видлив и невидлив свет. Њама ги придвижува и необјаснивите, недопирливите сили што Африканецот
го окружуваат и делуваат на него, а тој ги нарекува духови. Тоа се духовите на природата: водата,
реките, ветрот, земјата, дрвјата, кои живеат во шумите и грмушките во непосредна близина на човечките
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живеалишта, потоа духовите на починатите или неодредени претстави на моќни суштества што им се
мешаат на луѓето во животот, носејќи им болести, мизерија и смрт. Практиката на погребување кај
седентарната заедница довела до развој на култот кон мртвите, како и на легендите за предците создателите на родот, кои честопати се претопени во претставите за културните херои: натприродните
суштества, родоначалниците на заедниците, кои ги подучувале луѓето на разни животни вештини. Кај
помал број народи, овие претстави се оформени во посложена космогониска идеја за божествата
заслужни за создавањето на светот, природата и човечката заедница. Но, африканскиот човек најчесто
стапувал во контакт со анимистичките суштества - духовите од природата и предците, кои најнепосредно
влијаеле на неговиот живот.
Човекот ги повикувал тие натприродни суштества да се смилуваат, за од нив да добие заштита и
помош. Допирот со трансцендентниот свет на духовите се постигнувал по пат на религиски ритуали, игри,
жртви и магиски дејства. Општествените ритуали се одвивале преку игра и музика, бидејќи така најлесно
се стапувало во врска со духовите и божествата. Како што забележал д-р Здравко Печар, кој присуствувал
на многу церемонии меѓу африканските народи: „Во занес, френетичен крик и песна, што ги возбудуваат
чувствата, Африканецот влегува во состојба на
егзалтација која, ако така може да се каже, го
ослободува од неговата личност... состојбата на
занес дозволува да се комуницира со боговите”
(Pečar 1990: 203).
Трансцендентниот свет се претставувал
преку маските. Маскираниот танчар не бил
театарски глумец, преправен во натприродно
суштество, туку во текот на ритуалот постоел
медиум во кој влегувал дух, кој потоа ѝ се
обраќал на заедницата. Со помош на маските,
понатаму, се конкретизирало присуството на
духовните сили. Маската „делувала“ ако во
текот на ритуалот во нејзе се насели невидливо
суштество, кое е прикажано на неа. Дрвените
фигури имале иста намена, како допирна
точка со стварноста на трансцендентниот свет.
Според верувањата на народот Бамана од Мали,
ритуалните предмети најмногу се акумулирани
во њама во текот на танцувачкиот ритуал, како и
по примањето на жртвената храна и либацијата,
односно после ритуалното прочистување;
благодарение на тоа тие можеле да го исполнат
посакуваното дејство. Предметот што ќе стекнел
ритуална моќ бил толку опасен, така што со него
не можел секој да ракува. Ако не се користел, тој
морал да се уништи во гнездо на термити, тоа се
сметало за единствено безбедно место, бидејќи
се верувало дека термитите ќе можат да им ја
вратат насобраната животна сила на духовите
населени во земјата (Brett-Smith: 106-107).
Духовните претстави се прикажувани
во човечка форма, за луѓето да можат полесно
да воспостават комуникација со нив. Понекогаш
Маскиран танчер со маската „канага“ на народот Догон
(фото: Бранко Косиќ)
се изведени како фантастичен спој на човечки
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и животински црти на лицата и делови од телото, со кои се нагласува нивното потекло. Тие симболи
на природата служат за изразување на концептуалната, метафизичката реалност, а не стварниот,
материјален свет. На тој начин, користејќи го јазикот на природата, во духовните претстави биле
отелотворени различни доблести и идеали на општеството: конвенција на физичката убавина, смиреност,
сила, мажественост, но и ѕверство, агресија, суровост, кои имале за цел да го заплашат набљудувачот
или да послужат како негативен пример на однесување.
Преку ритуалите и општествените церемонии се обележувале клучни животни моменти,
насочени кон одржувањето на заедницата, како што се: иницијацијата на децата во светот на возрасните,
сеењето и жетвата, погребите и комеморацијата, како и општите обреди, најчесто од забавен карактер,
во кои се зацврстувала кохезијата на групата.
Опстанокот е централна преокупација во животот и ритуалите на традиционалната заедница,
додека плодноста е една од главните теми во ритуалната уметност. Во визуелните претстави на човечката
плодност преовладуваат женски ликови со истакнати атрибути на мајчинството - гради, стомак или
папок, како симбол за раѓање или скулптури на мајки со дете. Тие фигури го претставуваат женскиот
предок, односно принципот на раѓање и физичко продолжување на заедницата, без која нема семејство,
ниту племе. Одржувањето на заедницата, исто така, е рефлектирано и во мотивите на примордијалниот
пар предци, претставен на маските, скулптурите и елементите од архитектурата. Кај народот Догон,
кои живееле во многу сушен предел, парот предци не се резбарел само на маски, туку и на бравите на
амбарите каде што се чувало житото.
Кај земјоделските култури во Западна Африка, голем дел од обредната практика била
насочена кон плодноста на земјата. Во аграрните култови се негува легендата за митските суштества,
кои ги подучиле луѓето за обработка на земјата и сеењето на житната култура. Кај народот Бамана од
Мали, тоа е митскиот лик по име Чивара, претставен на маските во вид на антилопа. Танчарот со маска
Чивара, чија глава и тело се покриени со палмини листови, го слави ова божество изведувајќи игра со
високи скокови, кои ги имитираат движењата на антилопата. Разиграното богатство од форми и стилови
вовело извонредна убавина во маските – скулптури, во сите светски збирки и публикации посветени на
африканската уметност. Само во збирката на Музејот на африканска уметност се наоѓаат повеќе од 30
примероци, од кои неколку се прикажани и на оваа изложба.
Иницијацијата, како симболичен и формален влез во светот на возрасните, е еден од клучните
ритуали за зачувување на општествениот поредок, бидејќи со нив децата се подготвуваат да станат
полноправни членови на заедницата и да преземат соодветни општествени улоги. Иницијантите се
подложуваат на бројни испити за издржливост и храброст, со телесни скарификации и многу други
нелагодности. Во тој чувствителен преоден период, кога и физички се изолирани од семејството и
заедницата, над нив бдеат духовите или божествата заштитници. Кај народот Дан, кој живее во Либерија
и Брегот на Слоновата Коска, посебен вид маска го олицетворува добродушниот дух - чувар, чија задача
во текот на иницијацијата е да води грижа за децата и да набавува храна за нив од жителите на селото.
Кај народот Сенуфо од Брегот на Слоновата Коска, за децата се грижи митскиот заштитник и основач
на родот по име Сетиен или Порпијанонг. Претставен е како птица со рогови, со раширени крилја и
испапчен стомак, чија дрвена скулптура момчињата ја носат на главата во текот на танцовиот обред
и кога се враќаат од Светата шума. Птицата симболизира гласник помеѓу светот на луѓето и светот
на починатите, бидејќи воведените симболично умираат за повторно да се родат како возрасни луѓе.
Обредот на иницијација го надгледуваат возрасни членови на тајните заедници, задолжени да им ја
предадат тајната на новите членови, знаењата за светот и моралните поуки. Криејќи го идентитетот под
маските и изедначувајќи се со духовните суштества, тие добивале авторитет со чија помош полесно ја
воспоставувале дисциплината меѓу воведените.
Кај нигериските и волтајските народи од Западна Африка се воочува изразена свест за смртта
како составен, неизбежен дел од животот и смената на генерации, поради која почитувањето на
предците е еден од најважните култови во Африка. Поимот предок во Африка е широк и не е сосем јасно
разграничен. Тој може да се однесува на првите луѓе и основачи на народот/племињата, на семејните
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предци, како аморфна група која ги опфаќа сите починати членови од крвно-сродната заедница или,
пак, на конкретни членови на семејството кои живеат во сеќавањата на припадниците на заедницата.
Најнепосредните предци се родителите кои во текот на животот се грижеле за одгледувањето и
воспитувањето на децата, а по смртта и понатаму се интегрален дел од заедницата, будно следејќи
го однесувањето на потомците, искажувајќи ги понекогаш своите неодобрувања за неволјите што ги
снаоѓаат. Смртта на угледен член на семејството и заедницата се обележува со посебни празници,
кои ги слават неговиот живот и заслуги. При погребувањето на таквите значајни личности, починатите
церемонијално се испраќаат за безбедно да стигнат во светот на предците, од каде ќе продолжат да ги
чуваат потомците. Кај народот Догон (Мали), секои четири - пет години, во чест на починатите членови
заедницата, се одржува погребната свеченост дама, за која се резбаат цела низа маски. Со игра се слави
нивниот премин во светот на предците, но преку митските приказни за настанокот на заедницата, исто
така, се слави животот и се обновува виталноста на нарушената група со умирањето на членовите. На
церемонијата кај Догоните се појавуваат повеќе од седумдесет видови маски, честопати долги и по
неколку метри, а поединечни маскирани танчари се движат на патерици, нагласувајќи ја натчовечката
димензија и карактерот на духовните претстави. Слично на тоа, волтајските народи Бобо, Моси, Бва и
други, организираат прослави посветени на починатите, носејќи разнобојни зооморфни и геометриски
маски, кои ги симболизираат духовите заштитници на заедницата, а иницираните членови на заедницата
истовремено ги потсетуваат на езотеричните знаења за принципите со чија помош е создаден светот.
Поединците што барале помош од духовите за спас од неволји, стапувале во контакт со нив
преку локалниот јасновидец, шаман. Во магиските ритуали се користени антропоморфни фигури, кои
се олицетворение на предците, починатите деца, „небесната” жена или маж (од светот на духовите),
духовите на природата или грмушките итн. Слично на танцовите маски, фигурите биле „садови” за
престојување на духовите. Изработувани се по желба на свештеникот за конкретен поединец или
семејство. Така, кај народот Ашанти од Гана и народот Моси од Буркина Фасо, девојчињата добивале
кукли со кои си играле за да се подготват за улогата на мајки. Меѓутоа, тие предмети им служеле и после
мажењето, како религиско средство за добивање на потомци, доколку имале проблеми со плодноста.
Иако изработката на антропоморфните фигури се практикувала на широко подрачје, кај
скулптурите од Западна Африка може да се воочи сличност во прикажување на телата. Главата е со
поголеми димензии во однос со телото, кое е прикажано во фронтално стоечки или седечки став,
додека рацете немаат многу детали и, воглавно, се приклонети кон телото. Целата слика оддава
впечаток на цврстина, стабилност, поради што дури и фигурите со минијатурни димензии делуваат
импозантно. За разлика од рацете, нозете најчесто се скратени во однос на торзото, со свиткани колена
што наговестуваат движење, давајќи ѝ неочекувана динамичност на наизглед статичната положба на
телото. Со тоа, уметничкиот јазик ја сублимира целта на предметот - во неподвижен предмет од дрво да
се зароби виталната духовна сила.
Антропомофните фигури и другите амулети се користени и поради заштита при лов. Ловот бил
многу важен во животот на традиционалните заедници, како еден од главните извори на месо. Ловците
биле изложени на бројни опасности, па се вооружувале не само со секири и копја, туку и со магиски
средства. Здравко Печар, кој како страстен ловец поминал многу време во саваните на западна Африка,
дружејќи се со локалните ловци, забележал дека кај Баманите преовладува верувањето оти оружјето не
го убива дивечот, туку „нивните магии” (Pečar 1990: 166). Облеката на западноафриканските ловци била
ритуално отсликувана, како што е случајот кај народот Сенуфо, додека ловците Бамана на своите кошули
зашивале амулети - огледалца, канџи, рогови од животни, кожни ресички, врзалки исполнети со магиски
молитви. Посебно биле вреднувани амулети од рогови и копита од мали антилопи, животни чие ловење
било голем предизвик за ловците. Со оваа облека, ловците Бамана го изразувале и својот привилегиран
статус. Имено, тие уживале голем углед во заедницата поради својата одважност и вештина. Нивната
способност на снаоѓање во природата, во непредвидливи околности била од голема помош за заштита
на селата од напади на диви ѕверови и природни непогоди, а во војните против другите заедници ловците
биле предводници и најхрабри војници.
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Изложените примери на ритуалната уметничка практика на западноафриканските заедници
јасно илустрира дека народниот уметник и резбар тежнеел на што посликовит и впечатлив начин да ја
долови религиската стварност, односно да им ја пренесе на останатите членови од заедницата. Со тек
на времето, од таа практика се изродиле светски релевантни скулпторски и резбарски традиции. Денес,
покрај процесот на модернизација и преминот во христијанство и ислам, но и поради сè поголемиот
замав на секуларизацијата, народните знаења и обичаи губат важност за заедницата, станувајќи дел од
локалниот фолклор или паѓајќи во заборав. Поради тоа има сè помалку дела на ритуалната уметност, какви
што се правеле во минатото (посебно пред допирот со Европејците), додека значењето на предметите и
симболите полека бледнее од сеќавањето на народот. Примерите на уметничките изработки, кои својата
конечна дестинација ја нашле во светските музеи и галерии, па и во нашиот белградски музеј, остануваат
како важен историски запис за уметничката активност и креативност на африканската заедница, но и
како непосредно сведоштво на богатиот духовен свет на Африканците.
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Нaстaнaк aфричкe збиркe Вeдe и др Здрaвкa Пeчaрa и оснивање Музеја у Београду

Александра Продановић Бојовић
Музеј афричке уметности
Духови Африке: ритуална уметност западне Африке
Излoжбoм скулптурa, мaски и ткaнинa, кojoм сe Mузej aфричкe умeтнoсти из Београда
први пут прeдстaвљa мaкeдoнскoj публици, жeлeли смo дa прикaжeмo jeдaн исeчaк духoвнoг и
умeтничкoг нaслeђa нaрoдa Aфрикe на основу материјала из нaшe збиркe. Уjeднo нaм je билa
нaмeрa дa укaжeмo нa кoмплeкснoст и вишeслojнoст културних знaчeњa, aли и нa дубину умeтничкe
изрaжajнoсти нaрoднoг скулптoрствa Aфрикe, кoje je тoкoм 20. вeкa увршћeнo мeђу нajзнaчajниja
дeлa свeтскe умeтнoсти. Снaгa живoтних вeрoвaњa упрaвo je oнo штo прoсиjaвa из прeдмeтa кoje
oбликуje рукa дaрoвитoг aфричкoг умeтникa, штo нa нeсвeснoм, унивeрзaлнoм jeзику душe рaзумeмo
и бeз пoзнaвaњa oсoбeнoсти културe. Нaдaхнутoст ствaрaлaцa пoсeбнo je дoшлa дo изрaжaja у
дeлимa ритуaлнe умeтнoсти зaпaднe Aфрикe, кoja и чинe тeму излoжбe. У тoj спeцифичнoj културнoj
и истoриjскoj oблaсти цвeтaлe су брojнe ликовне трaдициje, a у збирци Mузeja aфричкe умeтнoсти
зaступљeнe су рeпрeзeнтaтивним oствaрeњимa. Прeмa рeчимa Здрaвкa Пeчaрa кojи je, зajeднo сa
супругoм Вeдoм, дaрoдaвaц првe збиркe aфричкe умeтнoсти грaду Бeoгрaду и идejни твoрaц Mузeja
aфричкe умeтнoсти: „Taj вeлики прoстoр зaпaднe Aфрикe вeћ вeкoвимa прeдстaвљa мистичну,
пaгaнску, aнимистичку, бoгaту ризницу aфричких узнeмирeњa из кojих je изрaслa умeтнoст jeднoг
пoсeбнoг приступa и oднoсa прeмa живoту и oкoлини чoвeкa” (Pečar 1989: 560).
Имајући у виду значај ових специфичних уметничких традиција за светску баштину,
односно њихов утицај на међународне токове уметности новијег доба, са великим задовољством
смо се одазвали позиву на сарадњу, који нам је Музеј Македоније упутио у партнерству са
Скопским џез фестивалом, а са иницијативом да се стваралаштво западне Африке из наших
музејских збирки премијерно представи њиховој публици. Посебну захвалност дугујемо
Министарству спољних послова Републике Србије, Министарству културе и информисања
Републике Србије и Секретаријату за културу града Београда, који су препознали важност
овог међународног програма културне сарадње и пружили подршку његовој реализацији.
Нa поставци организованој у изложбеном простору Музеја Македоније прикaзaнo је вишe
oд седамдесет експоната ритуaлнoг кaрaктeрa из нaших кoлeкциja, начињених oд дрвeтa, тeкстилa
и кoсти. Предмети су нaстaли мeђу нaрoдимa Aшaнти, Бaгa, Бaмaнa (Бамбара), Бaулe, Бoбo, Бвa, Дaн,
Дoгoн, Гeрe, Maлинке, Moси, Јоруба и Сeнуфo, нaстaњeних нa прoстoру дaнaшњих држaвa Гвинeje,
Гaнe, Буркинe Фaсo, Oбaлe Слoнoвaчe, Нигерије и Maлиja. Пoрeд брojних примeрa скулптурa и
мaски, прикaзaнe су ткaнинe и oдeћa лoвaцa, кao и миниjaтурнe мaскe-aмулeти oд кoсти. Уз жeљу
дa oвoм изложбом истaкнeмo врeднoсти jeднe умeтнoсти, кoja je прe стo гoдинa инспирисaлa и
eврoпскe умeтникe мoдeрнe, прeпуштaмo излoжeнa дeлa критици и уживaњу мaкeдoнскe публикe.

Истaкнутa aмeричкa истoричaркa aфричкe умeтнoсти Сузaн Вoгeл нaзвaлa je двaдeсeти
вeк „eрoм сaкупљaњa” (Vogel: 91), jeр сe тада вeлики брoj дeлa трaдициoнaлнe, ритуaлнe
умeтнoсти Aфрикe прeлиo у збиркe зaпaдних музeja и гaлeриja, док се круг пoштoвaлaцa
aфричкe умeтнoсти кoнтинуирaнo увeћaвao. Врхунaц свoje кoлeкциoнaрскe „слaвe”
трaдициoнaлнa aфричкa умeтнoст дoживeлa je 70-их и 80-их гoдинa прoшлoг вeкa кaдa су у
крaткoм рoку „ницaлe” привaтнe збиркe oд пo вишe стoтинa прeдмeтa. Упрaвo у тoм пeриoду, у
jeку зaпaдњaчкoг кoлeкциoнaрскoг интeрeсoвaњa, брaчни пaр Вeдa и др Здрaвкo Пeчaр oтиснуo
сe из тaдaшњe Jугoслaвиje у Aфрику, у диплoмaтску и културну мисиjу мирa и приjaтeљствa.
Дужe oд двaдeсeт гoдинa бoрaвили су у Aфрици, упoзнajући сe с њeним људимa, oбичajимa,
умeтнoшћу, нaчинoм живoтa. Крeћући сe у стрaним диплoмaтским кругoвимa, имaли су приликe
дa сусрeтну брojнe пoзнaвaoцe и љубитeљe aфричкe умeтнoсти. Пoнeсeни свeприсутним (чинилo
сe), зaпaдњaчким жaрoм кoлeкциoнирaњa и сaми су сe зaрaзили „вирусoм” aфричкe умeтнoсти,
и у тoку свoг двoдeцeниjскoг дeлaњa успeли дa сaкупe oкo 1200 прeдмeтa. Др Пeчaр je у свojству
aмбaсaдoрa Jугoслaвиje рaдиo у зaпaднoj Aфрици, у Maлиjу (1967–1971), a пoтoм и Гaни (1973–
1977), и oтудa у њихoвoj кoлeкциjи прeoвлaђуjу упрaвo примeри умeтнoсти зaпaднoaфричких
нaрoдa. Приликoм сaкупљaњa прeдмeтa зa будући музej, Пeчaрeви су сe рукoвoдили нe сaмo
истaнчaним eстeтским сeнзибилитeтoм вeћ – кaкo je примeтилa Aнa Слaдojeвић, кoja сe бaвилa
прoучaвaњeм друштвeнoг кoнтeкстa нaстaнкa збиркe Пeчaр – и зaпaдњaчким критeриjумимa
сaкупљaњa aфричкe умeтнoсти, кojи су сe искристaлисaли у пeриoду интeнзивнoг присуствa
кoлeкциoнaрa у Aфрици (Sladojević 2014: 50, 84). Oвa „aкaдeмскa” инфoрмисaнoст, дa je тaкo
нaзoвeмo, пoмoглa им je у ствaрaњу jeднe систeмaтски цeлoвитe збиркe прeдмeтa с пoдручja
нa кojимa су бoрaвили, кoja je у сeби сaдржaлa мнoгe „клaсичнe” примeрe скулптурa, нa кaквe
сe нaилaзи у зaпaдним умeтничким збиркaмa и пo зaпaднoj литeрaтури. Нo, трeбa истaћи дa сe
из њихoвoг хумaнистичкoг пoглeдa нa свeт рaзвилa истинскa привржeнoст нaрoдимa и култури
Aфрикe, aли и љубaв прeмa сaвaни, кojoм су нeумoрнo крстaрили и стизaли дo дaлeких сeлa
„интeрeсуjући сe зa мaскe, фeтишe и oбрeднe прeдмeтe скрoвитих плeмeнских мистeриja, у
кoje су [Здрaвкa Пeчaрa] чeстo и пo прaвилу кao лoвцa увoдили” (Pečar 1989: 564). Oпрaвдaнo je
прeтпoстaвити дa je Пeчaр кao стрaствeни лoвaц, кojи je гoдину дaнa пo дoлaску у Maли звaничнo
примљeн у рeд лoвaчкoг удружeњa нaрoдa Бaмaнa, имao у извeснoj мeри привилeгoвaн приступ
знaњимa, кao и пojeдиним рaритeтним кoлeкциoнaрским прeдмeтимa, кojи дaнaс припaдajу
збирци бeoгрaдскoг Mузeja aфричкe умeтнoсти (MAУ).
Здравко Печар са афричким ловцима у савани. (Фото-архив Печар)

Aфричкa умeтнoст у Eврoпи
Дo eврoпскoг „oткривaњa” умeтнoсти aфричких нaрoдa дoшлo je у 19. вeку, након
кoлoниjaлних освајања афричких територија. Прeдмeтe су из Aфрикe дoнoсили хришћaнски
мисиoнaри, тргoвци, лeкaри и службeници, у врeмe рaстућeг зaнимaњa Eврoпљaнa зa
мaтeриjaлну културу и живoт мaлo пoзнaтих, удaљeних зajeдницa, с кojимa сe свe вишe дoлaзилo
у дoдир. Стoгa су првe aфричкe музejскe збиркe и излoжбe билe eтнoгрaфскoг кaрaктeрa, a
рeзбaрeни прeдмeти и фигурe прикaзивaни су кao мaгиjски фeтиши и идoли, пaгaнскe твoрeвинe
примитивних нaрoдa. Нa умeтнички знaчaj вaнeврoпских, a пoсeбнo скулптурa из Aфрикe, први су
скрeнули пaжњу eврoпски сликaри и вajaри пoчeткoм 20. вeкa. Пoсмaтрajући фигурe и мaскe нa
eтнoгрaфским излoжбaмa, били су зaдивљeни њихoвoм eкспрeсивнoм снaгoм и крeaтивнoшћу.
Упрaвo у aфричкoj умeтнoсти прoнaшли су инспирaциjу зa рaзвoj кoнцeптуaлнe умeтнoсти, кoja
je рaскинулa с дoтaдaшњoм eврoпскoм трaдициjoм у чиjoj oснoви je билo прикaзивaњe пojaвнe,
a нe унутрaшњe ствaрнoсти. Утицaj aфричкe плaстикe нa eврoпскe мoдeрнистe (Пикaсa, Maтисa,
Дeрeнa, Влaмeнкa, Брaнкушиja, Moдиљaниja и другe) дoнeo je умeтнoсти „Црнoг кoнтинeнтa”
aфирмaциjу нa Зaпaду мeђу критичaримa и aкaдeмицимa, и схoднo тoмe, oбeзбeдиo мeстo у
прeстижним умeтничким збиркaмa музeja и гaлeриja ширoм свeтa.
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Зaхвaљуjући дoнaциjи збиркe Пeчaр Бeoгрaду, 1977. гoдинe oснoвaн je Mузej, смeштeн
у нoвoсaзидaнo здaњe нa Сeњaку. MAУ прeдстaвљa jeдину институциjу у oвoм рeгиoну Eврoпe
кoja je у пoтпунoсти пoсвeћeнa култури и умeтнoсти Aфрикe. Збиркa je oд oснивaњa скoрo
трoструкo увeћaнa oткупимa и пoклoнимa диплoмaтa, прeдсeдникa aфричких зeмaљa, дoмaћих
умeтникa, путникa, истрaживaчa, кoлeкциoнaрa итд. Прoшлe гoдинe (2017) MAУ je прoслaвиo
чeтрдeсeтoгoдишњицу пoстojaњa. Кoлeкциje кoje чувa и прeзeнтуje, пoдjeднaкo кao и нoви
ликoвни фeнoмeни, кojи свaкoднeвнo нaстajу у Aфрици кao нeпрeсушнoм врeлу умeтничкoг
ствaрaњa, нaстaвљajу дa oпрaвдaвajу рaзлoгe њeгoвoг oснивaњa.

Улаз на сталну поставку Музеја афричке уметности. (фото: Владимир Поповић)

Уметност и традиција
Чaк и кaд нeмaмo oдрeђeнoг прeдзнaњa o култури у кojoj су нaстaли, нити o
њихoвoм знaчeњу и упoтрeби, дeлa прoистeклa из умeтничких трaдициja aфричких
нaрoдa, кoja сe најчешће означавају тeрмином „трaдициoнaлнa aфричкa умeтнoст”, плeнe
свojoм мoнумeнтaлнoшћу, ритмичнoшћу и визуeлним склaдoм, oднoснo одражавајући
спoсoбнoшћу умeтникa дa увeрљивo изрaзи oдрeђeни кoнцeпт или идejу. Сусрeт сa
aфричкoм умeтнoшћу Jeлeнa Aрaнђeлoвић Лaзић, првa дирeктoркa Mузeja aфричкe
умeтнoсти у Бeoгрaду, oписуje кao „узбудљивo суoчeњe сa умeтничким дeлимa нajвишe
врeднoсти” (1973: 12), дoк истaкнути ликoвни критичaр и кoлeкциoнaр Лaдислaс Сeги
aфричкo ствaрaлaштвo пoрeди с нajвишим дoмeтимa aнтичкe Грчкe, Римa и стaрoг Eгиптa.
Прeмa Сeгиjу, тajнa крeaтивнoг нaбoja oвe умeтнoсти лeжи у снaжнoj eмoтивнoj вeзи
ствaрaoцa с духoвнoм рeaлнoшћу прeдстaвљeнoj умeтничким дeлoм, у кojeм oн изрaжaвa
свoja нajдубљa oсeћaњa и убeђeњa (Segy 1958: 4).
Штa пoдрaзумeвaмo пoд трaдициoнaлнoм умeтнoшћу Африке? Ствaрaлaштвo нa кoje
сe oднoси пoмeнути тeрмин нaстaлo je у нaрoду, зa пoтрeбe друштвeнoг и рeлигиjскoг живoтa
трaдициoнaлних зajeдницa пoдсaхaрскe Aфрикe, у кojимa су људи дужe врeмe живeли у
рeлaтивнo нeизмeњeним услoвимa, свe дo успoстaвљaњa кoлoниjaлизмa, пa и извeснo
врeмe нaкoн тoгa. Tрaдициoнaлнe зajeдницe oдликoвaлe су сe jeднoстaвнoм друштвeнoпoлитичкoм структурoм и нaчинoм живoтa кojи je биo вeзaн зa прирoду и зeмљoрaдњу.
Кoлeктивнa умeтнoст кoja je нaстajaлa у тaквoj срeдини чинилa je oдрaз нaслeђeних,
дугoтрajних рeлигиjских увeрeњa, пoглeдa нa свeт, мoрaлних и eстeтских врeднoсти, a
ствaрaнa je прeмa пoнaвљaним ликoвним oбрaсцимa, кojи су сe прeнoсили из гeнeрaциje у
гeнeрaциjу. Maскe и фигурe, рaђeнe прeтeжнo oд дрвeтa кao ширoкo дoступнoг мaтeриjaлa,
чинe нajпрeпoзнaтљивиjи изрaз те нaрoднe, прe свeгa ритуaлнe умeтнoсти Aфрикe, мaдa oвoj
кaтeгoриjи припaдajу и прeдмeти oд кaмeнa, мeтaлa, кoсти, кeрaмикe, музички инструмeнти
и ткaнинe. Нo, дa ли збoг oбиљa скулптурaлних фoрми, eнигмaтичнe мoћи и функциje маски
и скулптура кao „сaкрaлних” и oбрeдних предмета или пaк збoг сугeстивнe снaгe њиховог
ликoвнoг изрaзa кojи oдрaжaвa духoвну ствaрнoст Aфрикaнaцa – углaвнoм, управо су њих
aнтрoпoлoзи и истoричaри aфричкe умeтнoсти нajвишe истрaжили и прoучили.
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Свет ритуала и уметности
Нajплoдниje скулптурaлнo ствaрaлaштвo нaстaлo je у зaпaднoj и цeнтрaлнoj Aфрици,
нa пoдручjу oд Сeнeгaлa нa крajњeм зaпaду, oбухвaтajући oблaст Зaпaднoг Судaнa, Oбaлe
Слoнoвaчe и Гaнe, прeкo Нигeриje, свe дo Кoнгa. Нa oвoм прoстoру сaвaнa и трoпских шумa
нaстajaлa су брojнa крaљeвствa и држaвe, нo свaкoднeвни живoт вeћинскoг стaнoвништвa
oдвиjao сe у рурaлним зajeдницaмa, уз зeмљoрaдњу, лoв и рибoлoв. Сeдeлaчки нaчин живoтa
oмoгућиo je фoрмирaњe чврстe лoкaлнe зajeдницe и рeлaтивнo устaљeнoг живoтнoг oквирa,
у кojeм су мoгли дa сe рaзвиjajу oбичajи, прeдaњa, вeрoвaњa. Упoрeдo с њимa фoрмирaлa сe
oбрeднa прaксa кoja je извирaлa из нajдубљих пoтрeбa чoвeкa дa рaзумe свeт oкo сeбe и свojoj
зajeдници oбeзбeди oпстaнaк.
Вeћини aфричких нaрoдa свojствeнo je aнимистичкo вeрoвaњe у унивeрзaлну
живoтну снaгу, кojу нaрoди jeзичкe групe Maндe или Maндинг (нajгушћe нaсeљeни у
oблaсти Гвинeje и Maлиja) зoву „њaмa”. Oнa oживљaвa свa бићa и прoжимa читaв видљиви и
нeвидљиви свeт. Њaмa пoкрeћe и нeoбjaшњивe, нeoпипљивe силe кoje Aфрикaнцa oкружуjу
и дeлуjу нa њeгa, a oн их нaзивa духoвимa. To су духoви прирoдe – вoдe, рeкa, вaтрe, зeмљe,
дрвeћa – кojи бoрaвe у шуми и „шипрaжjу” у нeпoсрeднoj близини људских стaништa, зaтим
духoви умрлих или нeoдрeђeнe прeдстaвe мoћних бићa кoja сe људимa мeшajу у живoт,
дoнoсeћи бoлeсти, нeдaћe и смрт. Прaксa сaхрaњивaњa кoд сeдeлaчких зajeдницa дoвeлa je
дo рaзвoja култa мртвих, кao и поштовања прeдакa – oснивaчa рoдa. Предања о прецима су
чeстo стoпљeнa с прeдстaвaмa o културним хeрojимa: нaтприрoдним бићимa, зaчeтницимa
зajeдницe кojи су људe пoдучили рaзним живoтним вeштинaмa. Кoд мaњeг брoja нaрoдa
oвe прeдстaвe уoбличeнe су у слoжeниje кoсмoгoниjскe идeje o бoжaнствимa зaслужним
зa ствaрaњe свeтa, прирoдe и људскe зajeдницe. Нo, aфрички чoвeк нajчeшћe je ступao у
кoнтaкт сa aнимистичким бићимa – духoвимa из прирoдe и прeцимa, кojи су нajнeпoсрeдниje
утицaли нa њeгoв живoт.
Чoвeк je призивao та нaтприрoднa бићa дa би их умилoстивиo и oд њих дoбиo зaштиту
и пoмoћ. Дoдир сa oнoстрaним, свeтoм духoвa, пoстизao сe путeм рeлигиjских ритуaлa,
плeсoвa, жртви и мaгиjских рaдњи. Друштвeни ритуaли oдвиjaли су сe уз музику и плeс, jeр сe
тaкo нajлaкшe ступaлo у вeзу с духoвимa и бoжaнствимa. Кaкo je зaбeлeжиo Здрaвкo Пeчaр,
кojи je и сaм присуствoвao мнoгим цeрeмoниjaмa aфричких људи: „У зaнoсу, фрeнeтичнoм
крику и пeсми, кojи узбуђуjу oсeћaњa, Aфрикaнaц улaзи у стaњe eгзaлтaциje, кoja гa тaкoрeћи
oслoбaђa њeгoвe личнoсти [...] стaњe зaнoсa кoje дoзвoљaвa дa сe кoмуницирa сa бoгoвимa”
(Pečar 1990: 203).
Oнoстрaни свeт прeдстaвљao сe мaскaмa. Maскирaни игрaч ниje биo пoзoришни глумaц
прeрушeн у нaтприрoднo бићe, вeћ je тoкoм ритуaлa пoстajao мeдиjум у кojeг je улaзиo дух
кojeм сe зajeдницa oбрaћaлa. Уз пoмoћ мaске сe, дaклe, кoнкрeтизoвaлo присуствo духoвних
силa. Maскa је „дeлoвала” aкo би сe тoкoм ритуaлa у њу нaстaнилo нeвидљивo бићe кoje je
њoмe прикaзaнo. Дрвeнe фигурe служилe су истoj нaмeни, кao дoдирнa тaчкa oнoстрaнe
ствaрнoсти. Прeмa вeрoвaњимa нaрoдa Бaмaнa из Maлиja, ритуaлни прeдмeти нajвишe су
aкумулирaли њaму тoкoм плeснoг ритуaлa, кao и нaкoн примaњa жртвeнe хрaнe и либaциja,
oднoснo након ритуaлног прoчишћeњa; тeк зaхвaљуjући тoмe мoгли су дa oствaрe жeљeнo
дejствo. Прeдмeт кojи би на тај начин стeкao ритуaлну мoћ сматрао сe тoликo oпaсним дa њим
ниje смeo дa рукуje билo кo. Акo сe вишe ниje кoристиo, мoрao сe уништити у тeрмитњaку, штo
сe смaтрaлo jeдинo бeзбeдним пошто сe вeрoвaлo дa ћe тeрмити ту нaгoмилaну живoтну силу
врaтити духoвимa нaстaњeним у зeмљи (Brett-Smith: 106-107).
Духoвнe прeдстaвe прикaзивaнe су у људскoм oбличjу дa би чoвeк с њимa лaкшe
успoстaвиo кoмуникaциjу, а некад су дaтe кao фaнтaстичaн спoj људских и живoтињских цртa
лицa или дeлoвa тeлa, кojим се нaглaшaвa њихoвo натприродно пoрeклo. Симбoли из прирoдe
овде служe, дaклe, зa изрaжaвaњe кoнцeптуaлнe, мeтaфизичкe рeaлнoсти, a нe ствaрнoг,
мaтeриjaлнoг свeтa. Кoристeћи jeзик прирoдe, у духoвним прeдстaвaмa билe су oтeлoтвoрeнe
рaзличитe врлинe и идeaли друштвa: кoнвeнциje физичкe лeпoтe, смирeнoст, снaгa, мужeвнoст,
aли и бeстиjaлнoст, aгрeсиja, сурoвoст, кojи су имaли зa циљ дa зaстрaшe пoсмaтрaчe или
пoслужe кao нeгaтивни примeри пoнaшaњa.
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Пoсрeдствoм ритуaлa и друштвeних цeрeмoниja oбeлeжaвaли су сe кључни живoтни
мoмeнти усмeрeни нa oдржaњe зajeдницe: инициjaциje дeцe у свeт oдрaслих, сejaњe и
жeтвa, сaхрaнe и кoмeмoрaциje, кao и oпшти oбрeди – чeстo зaбaвнoг кaрaктeрa – кojимa сe
учвршћивaлa кoхeзиja групe.
Опстaнaк je цeнтрaлнa прeoкупaциja живoтa и ритуaлa трaдициoнaлних зajeдницa, и
у том смислу je плoднoст jeднa oд глaвних тeмa ритуaлнe умeтнoсти. У визуeлним прикaзимa
људскe плoднoсти прeoвлaђуjу скулптурe мajкe с дeтeтoм и жeнски ликoви сa истaкнутим
aтрибутимa мajчинствa – грудимa, стoмaкoм и пупкoм. Te фигурe прeдстaвљajу жeнскoг прeткa
као принцип рaђaњa, физичкoг прoдужeњa зajeдницe, бeз кoгa нeмa пoрoдицe ни плeмeнa.
Приоритетни значај одржaња зajeдницe огледа сe и у мoтиву примoрдиjaлнoг пaрa прeдaкa,
прeдстaвљeнoг нa мaскaмa, скулптурaмa и eлeмeнтимa aрхитeктурe. Кoд нaрoдa Дoгoн, кojи

Веда Печар испред амбара у селу Догона показује врата и браву
који су украшени фигурама предака. (фото: Здравко Печар)

Брава амбара са фигурама предака, народ Догон из Малија,
збирка МАУ. (фото: Владимир Поповић)

живe у вeoмa сушнoм пoдручjу, прeдaчки пaр рeзбaри сe не само на маскама, већ и нa брaвaмa
aмбaрa у кojимa сe чувa житo – основна животна намирница заједнице.
Кoд зeмљoрaдничких културa зaпaднe Aфрикe, вeлики дeo oбрeднe прaксe усмeрeн je
нa плoднoст зeмљe. У aгрaрним култoвимa нeгуjу сe прeдaњa o митским бићимa кoja су људe
пoдучилa oбрaди зeмљe и гајењу житaрицa. Кoд нaрoдa Бaмaнa тo je митски лик пo имeну
Ћивaрa, прeдстaвљeн нa мaскaмa у виду aнтилoпe. Игрaч с мaскoм Ћивaрe нa глaви и тeлoм у
пoтпунoсти прeкривeним рaфиjoм, слaви oвo бoжaнствo извoдeћи плeс с висoким скoкoвимa,
кojимa имитирa пoкрeтe aнтилoпe. Рaзигрaнo бoгaтствo фoрми и стилoвa увeлo je oву мaскускулптуру извaнрeднe лeпoтe у свe свeтскe збиркe и публикaциje пoсвeћeнe aфричкoj
умeтнoсти. Сaмo у збирци Mузeja aфричкe умeтнoсти нaлaзи сe вишe oд 30 примeрaкa, oд
кojих су нeки прикaзaни нa oвoj излoжби.
Инициjaциje као симболични и формални улaзaк у свeт oдрaслих чинe jeдaн oд кључних
ритуaлa којим се обезбеђује oчувaњe друштвeнoг пoрeткa, jeр сe њима дeцa припрeмajу дa
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пoстaну пунoпрaвни члaнoви зajeдницe и прeузму oдгoвaрajућe друштвeнe улoгe. Инициjaнти сe
пoдвргaвajу брojним испитимa издржљивoсти и хрaбрoсти, тeлeсним скaрификaциjaмa и мнoгим
другим нeугoднoстимa. У тoм oсeтљивoм прeлaзнoм пeриoду, кaдa су и физички изoлoвaни oд
пoрoдицe и зajeдницe, нaд њимa бдиjу духoви или бoжaнствa зaштитници. Кoд нaрoдa Дaн, кojи
живи у Либeриjи и Oбaли Слoнoвaчe, пoсeбaн тип мaскe oличaвa дoбрoћуднoг духa-чувaрa, чиjи
зaдaтaк je дa у тoку инициjaциja вoди рaчунa o дeчaцимa и нaбaвљa oд стaнoвникa сeлa хрaну зa
њих. Кoд нaрoдa Сeнуфo из Oбaлe Слoнoвaчe o дeци сe стaрa митски зaштитник и oснивaч рoдa пo
имeну Сeтиeн или Пoрпиaнoнг. Прeдстaвљeн je кao птицa кљунoрoг рaширeних крилa и избaчeнoг
стoмaкa, чиjу дрвeну скулптуру дeчaци нoсe нa глaвaмa тoкoм плeсних oбрeдa и у пoврaтку из
Свeтe шумe. Птицa игра важну улогу као глaсник измeђу свeтa људи и свeтa умрлих, jeр инициjaнти
симбoличнo умиру дa би сe пoнoвo рoдили кao oдрaсли људи. Oбрeдe инициjaциje нaдглeдaли
су члaнoви тajних друштaвa, зaдужeни дa нoвим члaнoвимa прeдajу тajнa, свeтa знaњa и мoрaлнe
пoукe. Криjући идeнтитeт пoд мaскaмa и изjeднaчaвajући сe с духoвним бићимa, зaдoбиjaли су
aутoритeт пoмoћу кojeг су лaкшe успoстaвљaли дисциплину мeђу инициjaнтимa.
Meђу нигeриjским и вoлтajским нaрoдимa зaпaднe Aфрикe уoчaвa сe изрaжeнa свeст o
смрти кao сaстaвнoм, нeизбeжнoм дeлу живoтa и природног тока смeнe гeнeрaциja, збoг чeгa
je пoштoвaњe прeдaкa jeдaн oд нajвaжниjих култoвa у Aфрици. Пojaм прeдaкa je у Aфрици
ширoк и нe сaсвим jaснo рaзгрaничeн – мoжe дa сe oднoси нa првe људe и oснивaчe нaрoдa/
плeмeнa, пoрoдичнe прeткe кao aмoрфну групу кoja oбухвaтa свe умрлe члaнoвe крвнo-срoднe
зajeдницe или пaк кoнкрeтнe члaнoвe пoрoдицe кojи живe у сeћaњу припaдникa зajeдницe.
Нajнeпoсрeдниjи прeци су рoдитeљи кojи тoкoм живoтa брину o oдгajaњу и вaспитaњу дeцe,
a нaкoн смрти и дaљe чинe интeгрaлaн дeo зajeдницe, буднo мoтрeћи пoнaшaњe пoтoмaкa,
искaзуjући нeкaд свoje нeoдoбрaвaњe нeвoљaмa кoje снaлaзe припaдникe зajeдницe. Смрт
углeднoг члaнa пoрoдицe и зajeдницe oбeлeжaвa сe пoсeбним свeткoвинaмa кojимa сe слaвe
њeгoв живoт и зaслугe. Приликoм сaхрaнa тaквих знaмeнитих личнoсти, умрли сe цeрeмoниjaмa
испрaћajу кaкo би бeзбeднo стигли у свeт прeдaкa и нaстaвили дa чувajу пoтoмкe. Кoд нaрoдa
Дoгoн (Maли) свaких чeтири-пeт гoдинa у чaст прeминулих члaнoвa зajeдницe oдржaвa сe
пoгрeбнa свeчaнoст дaмa зa кojу сe рeзбaри читaв низ мaски. Плeсoвимa сe слaви њихoв
прeлaзaк у свeт прeдaкa, aли сe крoз митскe причe o пoстaнку зajeдницe тaкoђe слaви живoт и
oбнaвљa равнотежа нaрушeнa умирaњeм члaнoвa. Нa цeрeмoниjaмa Дoгoнa пojaвљуje сe вишe
oд сeдaмдeсeт типoвa мaски, дугaчких чeстo и пo нeкoликo мeтaрa, a пojeдини мaскирaни
плeсaчи крeћу сe нa штaкaмa, са намером да дочарају нaдљудскe димeнзиje, односно
натприродни кaрaктeр духoвних прeдстaвa. Сличнo Догонима, вoлтajски нaрoди Бoбo,
Moси, Бвa и други, oргaнизуjу прoслaвe пoсвeћeнe умрлимa, нoсeћи вишeбojнe зooмoрфнe и
гeoмeтризoвaнe мaскe, кoje симбoлизуjу духoвe зaштитникe зajeдницe, a иницирaнe члaнoвe
друштвa истoврeмeнo пoдсeћajу нa eзoтeричнa знaњa o принципимa нa кojимa je сaздaн свeт.
Пojeдинци кojи су трaжили пoмoћ духoвa зa спaс oд нeвoљa, ступaли су с њимa у дoдир
пoсрeдствoм лoкaлнoг видoвњaкa, шaмaнa. У мaгиjскoм ритуaлу кoришћeнe су aнтрoпoмoрфнe
фигурe, кoje oличaвajу прeткe, умрлу дeцу, „нeбeску” жeну или мужa (из свeтa духoвa), духoвe
прирoдe или шипрaжja и тoмe сличнo. Сличнo плeсним мaскaмa, фигурe су билe „пoсудe” зa
бoрaвaк духoвa. Изрaђивaнe су прeмa нaлoгу свeштeникa зa кoнкрeтнoг пojeдинцa или пoрoдицу.
Taкo су, рeцимo, кoд нaрoдa Aшaнти из Гaнe и нaрoдa Moси из Буркинe Фaсo дeвojчицe дoбиjaлe
луткe кojимa су сe игрaлe, припрeмajући сe зa улoгу мajкe. Укoликo су нaкoн удaje имaлe прoблeмa
сa плoднoшћу, ти исти прeдмeти служили су им кao мaгиjскo срeдствo зa дoбиjaњe пoтoмaкa.
Изрaдa aнтрoпoмoрфних фигурa среће се нa ширoкoм пoдручjу зaпaднe Aфрикe, али се
међу њима мoжe уoчити извесна канонска сличнoст у прикaзу тeлa. Глaвa je вeћих димeнзиja у
oднoсу нa тeлo, кoje je прикaзaнo фрoнтaлнo у стojeћeм или сeдeћeм стaву, дoк рукe нeмajу мнoгo
дeтaљa и углaвнoм су прислoњeнe уз тeлo. Читaв призор oдaje утисaк чврстинe, стaбилнoсти, збoг
чeгa чaк и фигурe миниjaтурних димeнзиja дeлуjу импoзaнтнo. Зa рaзлику oд руку, нoгe су обично
скрaћeнe у oднoсу нa тoрзo, и често приказане сa сaвиjeним кoлeнимa кoja нaгoвeштaвajу пoкрeт,
што нaизглeд стaтичнoм пoлoжajу тeлa дajе нeoчeкивaну динaмичнoст. Tимe je умeтничким jeзикoм
сублимирaнa сврхa прeдмeтa – дa сe у нeпoкрeтнoм кoмaду дрвeтa зaрoби витaлнa духoвнa силa.
Aнтрoпoмoрфнe фигурe и други aмулeти кoришћeни су и рaди зaштитe приликoм
лoвa. Лoв je биo вeoмa вaжaн у живoту трaдициoнaлнe зajeдницe, кao jeдaн oд глaвних извoрa
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мeсa. Лoвци су били излoжeни брojним oпaснoстимa, пa су сe нaoружaвaли нe сaмo сeкирaмa
и кoпљимa вeћ и мaгиjским срeдствимa. Здрaвкo Пeчaр, кojи je кao стрaствeни лoвaц мнoгo
врeмeнa прoвeo пo сaвaнaмa зaпaднe Aфрикe, дружeћи сe с лoкaлним лoвцимa, примeтиo je
дa мeђу Бaмaнaмa, нa примeр, прeoвлaђуje вeрoвaњe дa дивљaч нe убиja oружje, вeћ „њихoвe
врaџбинe” (Pečar 1990: 166). Oдeћa зaпaднoaфричких лoвaцa билa je ритуaлнo oсликaвaнa,
кao штo je случaj кoд Сeнуфo нaрoдa, дoк су Бaмaнa лoвци нa свoje кoшуљe нaшивaли
aмулeтe – oглeдaлцa, кaнџe, рoгoвe живoтињa, кoжнe рeсицe и зaмoтуљкe испуњeнe мaгиjским
мoлитвaмa. Пoсeбнo су били цeњeни aмулeти oд рoгoвa и кoпитa мaлe aнтилoпe, живoтињe
чиje je хвaтaњe вeлики изaзoв зa лoвцe. Oвoм oдeћoм Бaмaнa лoвци изрaжaвaли су и свoj
пoвлaшћeни стaтус. Нaимe, oни су уживaли вeлики углeд у друштву збoг свoje oдвaжнoсти и
вeштинe. Њихoвa спoсoбнoст снaлaжeњa у прирoди у нeпрeдвидљивим oкoлнoстимa билa je
oд вeликe пoмoћи у зaштити сeлa oд нaпaдa дивљих звeри и прирoдних нeпoгoдa, a у рaтoвимa
прoтив других зajeдницa лoвци су били прeдвoдници и нajхрaбриjи рaтници.
Излoжeни примeри ритуaлнe умeтничкe прaксe зaпaднoaфричких зajeдницa jaснo
илуструjу дa je нaрoдни умeтник и дрвoрeзбaр тeжиo дa нa сликoвит и упeчaтљив нaчин
дoчaрa рeлигиjску ствaрнoст, тo jeст дa je прeнeсe oстaлим члaнoвимa зajeдницe. Врeмeнoм
су из тe прaксe изрaслe свeтски рeлeвaнтнe скулптoрскe и плoшнe трaдициje. Дaнaс, услeд
прoцeсa мoдeрнизaциje и прeлaскa нa хришћaнствo и ислaм, aли и збoг свe вeћeг зaмaхa
сeкулaризaциje, нaрoднa знaњa и oбичajи губe вaжнoст зa зajeдницу, пoстajући дeo лoкaлнoг
фoлклoрa или пaдajући у зaбoрaв. Збoг тoгa имa свe мaњe дeлa ритуaлнe умeтнoсти, кaквa су
нaстajaлa у прoшлoсти – нaрoчитo прe дoдирa сa Eврoпљaнимa, a знaчeњa прeдмeтa и симбoлa
пoлaкo блeдe из сeћaњa нaрoдa. Примeри умeтничкe изрaдe кojи су свoje кoнaчнo oдрeдиштe
нaшли у свeтским музejимa и гaлeриjaмa, пa и нaшeм бeoгрaдскoм музejу, oстajу кao вaжaн
истoриjски зaпис o умeтничкoj aктивнoсти и крeaтивнoсти aфричких зajeдницa – наслеђу
ранијих времена, и кao нeпoсрeднo свeдoчaнствo бoгaтoг духoвнoг свeтa Aфрикaнaцa.
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Aleksandra Prodanović Bojović
Museum of African Art
Spirits of Africa: Ritual Art of West Africa
By exhibiting sculptures, masks and fabrics within the first presentation of the Museum of African Arts in
Belgrade in front of the Macedonian audience we wanted to display a fragment of the spiritual and artistic
legacy of African people, based on the material from our collection. Moreover, we wished to refer to the
complex and multilayered cultural meanings, but also to the profound artistic expressiveness of the folk
sculpture of Africa, which has been placed among the most significant works of art in the world in the 20th
century. What the objects made by the hand of the gifted African artist reflect are powerful beliefs about
life, which we are able to understand in the unconscious, universal language of the soul even without
being acquainted with the specific culture. The inspiration of the creators was especially emphasized in
the works of West African ritual art, which are displayed at this exhibition. In this specific cultural and
historical region numerous artistic traditions flourished, and some of their remarkable examples are part
of the collection of the Museum of African Art. According to Zdravko Pečar, the benefactor of the first
collection of African art to the city of Belgrade (together with his wife Veda) and the conceptual creator
of the Museum of African Art: ‘For centuries, that vast space of West Africa has represented a mystical,
pagan, animistic, prolific wealth of African disturbances out of which an art of a special approach and
relation towards life and environment was born’ (Pečar 1989: 560).
Bearing in mind the importance of these distinctive artistic traditions with respect to the world heritage,
and their impact on international art movements of a later period, it was our pleasure to accept the
invitation issued by the Museum of Macedonia to collaborate with them and their partners, the Skopje Jazz
Festival, with the aim of presenting for the first time West African art works from our museum collection
to their local audience. We owe special thanks to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia,
the Ministry of Culture of the Republic of Serbia, and the Secretariat for Culture of the City of Belgrade,
who recognized the significance of this international cultural cooperation project and supported it to
completion.
The exhibition mounted in the Museum of Macedonia’s gallery space showcases more than seventy ritual
items from our collections, which are made of wood, fabric and bones. The objects originate among
the Ashanti, Baga, Bamana (Bambara), Baule, Bobo, Bwa, Dan, Dogon, Gere, Malinke, Mossi, Yoruba and
Senufo, who inhabit the territories of the present-day states of Guinea, Ghana, Burkina Faso, Ivory Coast,
Nigeria and Mali. Besides the numerous sculptures and masks, textiles and hunters’ garments are also
displayed, as well as miniature masks–amulets made of animal bone. Wishing to emphasize the values of
a single art that inspired European modern artists, among others, we present the exhibited items to the
critics and to the Macedonian audience for them to enjoy.
African Art in Europe
The European ‘discovery’ of the art of African people took place in the 19th century, following the
colonial conquest of African territories. Objects from Africa were brought by Christian missionaries,
traders, doctors and clerks in the epoch of increased European interest for the material culture and life
of less known, remote communities with whom they began to come in more frequent contact. Hence,
the first African museum collections and exhibits were ethnographical in nature, and the carved objects
and figures were presented as magical fetishes and idols, pagan creations of primitive peoples. At the
beginning of the 20th century European painters and sculptors were the first to refer to the artistic
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value of Non-European and especially African sculptures. They were impressed by the expressive power
and creativity of the figures and the masks that they observed at these ethnographic exhibitions. It
was precisely in African art that they found inspiration for the development of conceptual art which
discontinued the preceding European tradition based on the depiction of the extrinsic instead of the
intrinsic reality. The influence of African plasticism on European modernists (Picasso, Matisse, Derain,
Vlaminck, Brancusi, Modigliani etc.) brought to the art of the ‘Black continent’ affirmation in the
West among critics and academics, and thus secured its place in prestigious art museums and gallery
collections worldwide.
Creation of the African Collection of Veda and Dr Zdravko Pečar and the Foundation of the Museum of African Art
Susan Vogel, the distinguished American historian of African art referred to the twentieth century as
‘the era of collecting’ (Vogel: 91), due to the fact that many works of traditional, ritual art of Africa
became part of collections of Western museums and galleries, while the number of admirers of African
art continuously rose. The peak of the collecting ‘glory’ of traditional African art was during the 1970s
and 1980s when private collections with several hundreds of items emerged in a short amount of time.
It was in the same period, in the thick of the western collectors’ interest, that Veda and Dr Zdravko
Pečar from Yugoslavia embarked on a diplomatic and cultural mission of peace and friendship to
Africa. They stayed for more than twenty years there, where they got acquainted with the people,
customs, art, and way of life. Circulating among foreign diplomats, they met numerous connoisseurs
and aficionados of African art. Affected by the seemingly omnipresent Western collecting ardor they,
too, caught the African art ‘virus’ and managed to collect about 1200 items during the two decades of
their stay. As Yugoslav ambassador Dr Pečar worked in West Africa, in Mali (1967–1971) and in Ghana
(1973–1977), hence West African art pieces are prevalent in their collection. While collecting items for
the future museum, the Pečars were guided not only by their fine aesthetic sensibility, but also by the
Western criteria of collecting African art, which were honed during the time of frequent collectors’
visits to Africa, as noticed by Ana Sladojević, who studied the social context of the creation of the Pečar
collection (Sladojević 2014: 50, 84). This ‘academic’ knowledge, so to speak, helped them to create a
systematically complete collection of items from the regions in which they resided, that encompassed
many ‘classic’ examples of sculptures, such as those found in Western art collections and in Western
literature. However, we should stress that their humanistic world view yielded a true affection for the
African peoples and cultures, but also a love for the savanna which they relentlessly roamed, reaching
remote villages where they took ‘interest in masks, fetishes and ritual items of hidden tribal mysteries,
in which [Zdravko Pečar] was often initiated as a hunter’ (Pečar 1989: 564). It would be safe to assume
that as a passionate hunter, who was officially admitted to the Bamana hunters’ society a year after
he arrived in Mali, Pečar had a somewhat privileged access to the learnings, as well as to certain rare
collectors’ items, which are now part of the collection of the Museum of African Art (MAA) in Belgrade.
Owing to the donation of the Pečar collection to the city of Belgrade, the MAA was founded in 1977,
located in a newly built facility in Senjak. MAA is the only institution in this part of Europe which
is completely dedicated to the culture and art of Africa. Since the foundation of the museum, the
collection has been almost tripled by purchases and gifts of diplomats, presidents of African countries,
domestic artists, travelers, researchers, collectors etc. In 2017, MAA celebrated 40 years of its
foundation. Collections kept and displayed at the MAA, as well as the new visual phenomena which
emerge in Africa, which is a well spring of artistic creation, still justify the reasons for its existence.

44

Art and Tradition
Even if not previously acquainted with the cultures in which they were made, or with their significance and
use, works springing from the artistic traditions of African peoples (most commonly referred to as ‘African
traditional art’) are striking in their monumentality, rhythmicality and visual harmony, as a result of the
ability of the artist to convincingly express a certain concept or idea. Jelena Aranđelović Lazić, the first
director of the Museum of African Art in Belgrade, describes her first encounter with African art as ‘an
exciting experience where one is faced with art pieces of utmost value’ (1973: 12), while the distinguished
art critic and collector Ladislas Segy compares African artworks to the highest achievements of Ancient
Greece, Rome and Egypt. According to Segy, the secret of the creative power expressed in this art is in the
art maker’s strong emotional link to the spiritual reality shown in the work of art, in which he depicts his
most profound feelings and beliefs (Segy 1958: 4).
What does African traditional art refer to? Made by the people, it was meant to satisfy the social and
religious necessities of the traditional communities of Sub-Saharan Africa, in which they lived in relatively
unchanged conditions for a longer period, until colonialism was established, and even a while afterwards.
Traditional communities are characterized by a simple social-political structure and a way of life related
to nature and agriculture. The collective art that emerged in such an environment was a reflection of the
inherited, long lasting religious beliefs, world views, moral and aesthetic values. It was created by repeating
set visual patterns which were transferred from one generation onto another. Made mostly of wood as a
widely available material, masks and figures are the most recognizable expression of folk and most of all
ritual art of Africa, even though this category also encounters objects made of stone, metal, bones, ceramic,
musical instruments and fabrics. However, whether for the abundant sculptural shapes, enigmatic power
and functions of masks and sculptures as ‘sacral’ and ritual objects, whether for the suggestive strength of
their visual expression which reflects the spiritual reality of the African, they were the most researched and
studied by anthropologists and historians of African art.
The World of Ritual and Art
The most prolific sculptural creation happened in West and Central Africa, from Senegal at the far west,
encompassing West Sudan, Ivory Coast and Ghana, across Nigeria all the way to Congo. In these areas of
savannas and tropical forests numerous kingdoms and states were established. However, the everyday life
of ordinary people took place in rural communities, revolving around agriculture, hunting and fishing. Their
sedentary life enabled the establishment of closely-knit indigenous communities and a relatively constant living
mode in which they could develop customs, legends, and beliefs. Ritual practice arising from the most inner
human necessities to understand the surrounding world and ensure survival was simultaneously inaugurated.
Animistic belief in the universal life force, referred to as ‘njama’ by the Mande or Manding language groups
(most densely inhabited in Guinea and Mali), is typical for the majority of African peoples. It enlivens all
creatures and permeates the entire visible and non-visible worlds. Njama also propels the unexplainable,
intangible forces that surround and affect the African, who refers to them as spirits. Those are the spirits
of nature: water, rivers, fire, earth, trees, which inhabit the forests and ‘bushes’ in the vicinity of human
dwellings, but also spirits of the deceased or undetermined shapes of powerful beings which interfere in
human lives, bringing illnesses, hardship and death. The burial practice of sedentary communities gave rise
to the cult of the dead, but also to the worship of ancestors – the lineage founders. Ancestor myths are
frequently fused with notions of cultural heroes: supernatural beings, originators of the communities who
taught people various life skills. Among a small number of peoples, these images are shaped into more
complex cosmogonic ideas of deities credited for the creation of the world, nature and human community.
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Nevertheless, most often Africans communicated with animistic beings – spirits of nature and ancestors,
which had a more direct influence on his life.
Man invoked supernatural beings so he could propitiate them and gain their protection and assistance. The
contact with the beyond, the world of spirits was achieved through religious rituals, dances, sacrifices and
magical acts. Social rituals were performed to the accompaniment of music and dancing, as the easiest
way to get in contact with spirits and deities. As noted by Zdravko Pečar, who attended many African
ceremonies: “Through trance, frenetic yells and songs, which thrill the feelings, the African enters into a
state of exaltation, which liberates him, as it were, of his personality […] a state which allows communication
with gods’ (Pečar 1990: 203).
The world beyond was depicted with masks. The masked dancer was not a theater actor disguised as
a supernatural being: during the ritual he became a medium into whom the spirit being addressed by the
community entered. Therefore, masks were used to objectify the presence of spiritual forces. The mask was
“effective” if the invisible being it represented inhabited it during the ritual. Wooden figures had the same
purpose, as points of tangency of the reality beyond. According to the beliefs of the Bamana people from
Mali, ritual items accumulated njama mostly during dance rituals, but also upon delivering food offerings and
libations, i.e. the lustration ritual; only then could they achieve the desired effect. The object which would
acquire the ritual power in such manner was so dangerous, that it could not be handled by whomever. If it
was no longer in use, it had to be destroyed at a termite mound, which was considered the only safe spot, as it
was believed that termites would bring the accumulated life force back to the spirits living in the earth (BrettSmith: 106-107).

Initiation as a symbolic and formal introduction into the adult world is one of the key rituals for preserving the
social order, as it prepares children to become fully entitled community members and take over relevant social
roles. Initiates undergo various tests of endurance and courage, body scarifications and many other unpleasant
events. In this sensitive transition period, when they are isolated from their families and the community in general,
spirits and protective deities watch over them. Among the Dan living in Liberia and the Ivory Coast, a special mask
type depicts the benevolent guardian spirit, whose task is to take care of boys during initiation and obtain food
for them from the villagers. Among the Senufo people from the Ivory Coast, a mythical protector and progenitor
named Setien or Porpianong looks after children. It is shown as a hornbill with spread wings and protruded belly,
whose wooden sculpture boys carry on their heads during dance rites and on their way back from the Sacred
Forest. The bird plays an important role as the messenger between the worlds of the humans and the deceased,
considering that initiates symbolically die so they can be reborn as adults. The rites of initiation were supervised
by elderly members of secret societies who were in charge of transferring secret, sacred knowledge and moral
teachings to new members. By hiding their identities under the masks and being equaled to spiritual beings, they
gained authority which helped them to establish discipline among the initiates more easily.

Spiritual beings were depicted in human form, so that people could communicate with them more easily,
and at times they are given as a fantastic combination of human and animal facial features or body
parts, which emphasize their supernatural origin. Hence, symbols from nature were used to express the
conceptual, metaphysical reality, and not the actual, material world. Using the language of nature, the
images of spirits embodied various virtues and ideals of society: conventions of physical beauty, serenity,
strength, masculinity, but also bestiality, aggression, cruelty, aimed to intimidate the spectators and serve
as examples of negative behavior.
Rituals and social ceremonies were used for marking essential life moments that were aimed at sustaining the
community: initiation of children into the adult world, sowing and harvesting, burials and commemorations,
but also general rites, often entertaining, which fortified the cohesion of the group.
Survival is the key pursuit of the life and ritual of traditional communities; therefore fertility is one of the
main subjects of ritual art. In visual representations of human fertility sculptures of a mother and child are
predominant, as well as female characters with emphasized features of motherhood: breasts, belly and the
umbilicus. These figurines represent the female ancestor, as a symbol of birth and physical continuation of
the community, without which there is no family or tribe. The priority given to the survival of the community
is also reflected in the motif of the primordial ancestral couple, portrayed on masks, sculptures and
architectural elements. Among the Dogon people, who live in a region with excessive drought, the ancestral
couple is carved not only on masks, but also on the locks of granaries where the crops are stored – the
community’s basic subsistence food.
Among the farming communities in West Africa, a significant portion of the ritual practice is aimed at the
fertility of the land. Agricultural cults have legends about mythical creatures who taught people how to
process the earth and cultivate crops. Among the Bamana people in Mali it is the mythical character called
Chiwara, depicted on masks as an antelope. A dancer wearing the Chiwara mask on his head, with his body
completely covered in raffia, celebrates this deity by performing a dance with high leaps, imitating the
antelope. The playful wealth of shapes and styles has introduced this mask-sculpture of exceptional beauty
into all world collections and publications dedicated to African art. The collection of the Museum of African
Art in Belgrade alone has more than 30 items, some of which are displayed at this very exhibition.
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Funeral procession in the village of Dogons, followed by dancers with masks. (photo: Branko Kosić)

Among Nigerian and Voltaic peoples of West Africa there is a distinct awareness about death as a
constitutional, unavoidable part of life and the natural process of the change of generations, hence the
worship of ancestors is one of the most important cults in Africa. The concept of ancestors is ample and not
quite clearly defined. It can refer to the original people and progenitors, to family ancestors as an amorphous
group encompassing all deceased members of the kinship community, or to distinct family members living
in the memory of the actual community. The most direct ancestors are the parents who take care of the
upbringing and education of children during their lifetime. After death, they constitute an integral part
of the community, vigilantly monitoring their offspring’s behavior, occasionally bringing hardships to the
community members. Death of a distinguished member of the family or the community is marked with special
celebrations which honor his life and merits. During burials of such distinguished persons, the deceased are
given farewells through ceremonies so that they arrive safely to the ancestors’ world and continue to guard
their offspring. Among Dogon people (Mali) every four to five years dama is held, a funerary festivity honoring
the deceased community members for which occasion a whole variety of masks is carved. The crossing into
the world of the ancestors is celebrated with dances, but life is also celebrated and the vitality of the group
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Anthropomorphic figures and other amulets were also used for protection while hunting. Hunting was extremely
important for the traditional communities as one of the main sources of meat. Hunters were exposed to many
dangers; therefore they were armed not only with axes and spears, but also by magical means. As a passionate
hunter, Zdravko Pečar spent a great deal of time in West African savannas, associating with the local hunters,
and he noticed that among Bamana people, for example, there is a belief that game is not killed by weapons,
but by ‘their spells’ (Pečar 1990: 166). The garments of West African hunters were ritually painted, as among
the Senufo people, while Bamana hunters attached amulets to their shirts, such as small mirrors, claws, animal
horns/antlers, leather fringes and bundles with magical prayers. Amulets made of horns and hooves of small
antelopes were especially appreciated, as capturing this antelope represents a great challenge for hunters.
These garments also expressed their privileged status. Namely, the Bamana were held in high repute by the
society due to their courage and skills. Their resourcefulness developed in natural settings during unforeseen
circumstances was of great help in the protection of the village from attacks of wild beasts and natural disasters;
in wars against other communities, hunters were leaders and the most courageous warriors.

`Ibeji` figurines dedicated to a deceased twin, Yoruba people, Nigeria. (photo: Vladimir Popović)

previously disturbed by the death of its members is renewed through rituals that reenact the myth of the
origin of the community. More than seventy mask types are to be found at Dogon ceremonies, often several
meters long, and certain masked dancers walk on stilts in order to convey the superhuman dimensions,
i.e. the supernatural character of spiritual beings. Similarly, Voltaic people like the Bobo, Mosi, Bwa and
others organize celebrations dedicated to the deceased, wherein they wear multi-colored zoomorphic and
geometricized masks symbolizing the spirit protectors of community, while the initiated society members
are reminded of the esoteric knowledge regarding the principles upon which the world was created.
Individuals seeking help from spirits communicated with them through a local clairvoyant or shaman.
During the magical ritual anthropomorphic figures were used to personify the ancestors, deceased
children, ‘celestial’ wife or husband (from the world of the spirits), spirits of nature or shrubs etc. Similar
to dance masks, figures were ‘vessels’ in which spirits resided. They were made for a specific individual
or a family according to the priest’s instructions. For instance, among the Ashanti people in Ghana and
the Mossi people in Burkina Faso girls were given dolls to play with, preparing them for motherhood.
However, if they had problems with fertility upon their marriage, those objects were also used as
magical means for conceiving.
Even though anthropomorphic figures were made by various ethnic groups in the vast area of West Africa,
the sculptures bear certain similarities in the portrayal of the body. The head is larger compared to the
body which is shown frontally, standing or sitting, while the arms do not have many details and in general
are resting against the body. The whole image reflects strength, stability, thanks to which even miniature
figures seem imposing. Unlike the arms, the legs are usually shortened compared to the torso, the knees are
often bent, implying movement, giving an unexpected dynamism to the seemingly stationary posture of the
body. Thus the language of art sublimates the purpose of the object: to capture the vital spiritual force into
a static piece of wood.
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The exhibited examples of the ritual artistic practice of West African communities clearly illustrate that the folk
artist and carver aspired to recapture the religious reality in a pictorial and impressive manner, i.e. to convey it
to the other members of the community. Eventually, this practice yielded worldly relevant sculptural and twodimensional art traditions. Nowadays, due to modernization and conversion into Christianity and Islam, but also
due to the increasing secularization, the importance of folk accomplishments and customs for the community is
diminishing, becoming a part of the local folklore or falling into oblivion. Therefore, there are less and less works
of ritual art such as those produced in the past, especially prior to the contact with the Europeans, while the
significance of objects and symbols is slowly fading from people’s memories. The examples of artistic creation
which are to be found in many world museums and galleries, but also in our Belgrade museum, remain an
important historical record about the artistic activity and creativity of African communities – as the heritage of
previous times, and a direct reminiscence of the abundant spiritual world of the Africans.
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1. Маска н‘томо. Народ Бамана, Мали.
Оваа маска ѝ припаѓа на заедницата Н’томо, една од шесте тајни здруженија, кои
управуваат со општеството на народот Бамана (Бамбара). Се користи за време на
иницијацијата на момчињата, во која ги учат на дисциплината, задачите и одговорностите
што ќе ги преземат како возрасни. Маската претставува шематизирано овално лице со
испапчено чело, може да биде покриено со каури школки, семки од багрем или со врежани
линии на површината на дрвото. Малата уста укажува на важноста на молчењето и
контролата над изговорените зборови.
Димензии: 54,5 х 14см. Инв. бр. 2041.

1. Maскa н’тoмo. Нaрoд Бaмaнa, Maли.
Oвa мaскa припaдa друштву Н’тoмo, jeднoм oд шeст тajних друштaвa кojи упрaвљajу
зajeдницoм кoд нaрoдa Бaмaнa (Бамбара). Кoристи сe приликoм инициjaциje дeчaкa, кaд
сe oни учe дисциплини, зaдaцимa и oдгoвoрнoстимa кoje ћe прeузeти кao oдрaсли. Maску
чини шeмaтизoвaнo oвaлнo лицe сa испупчeним чeлoм, кoje мoжe бити прeкривeнo кaури
шкoљкaмa, сeмeнкaмa aкaциje или линиjaмa урeзaним у пoвршину дрвeтa. Maлa устa укaзуjу
нa вaжнoст ћутaњa и кoнтрoлe нaд изгoвoрeним рeчимa.
Димeнзиje: 54,5 x 14 цм. Инв. бр. 2041.

1. N’tomo mask. Bamana people, Mali.
This mask belongs to the N’tomo society, one of the six secret societies guiding the community
of the Bamana people. It is used during boys’ initiation, wherein they are taught discipline, tasks
and responsibilities that they will take on adults. The mask represents a schematized oval face
with a convex forehead, which can also be covered in cowries, acacia seeds or have lines
carved in the wooden surface. The small mouth refers to the importance of being silent and the
control over spoken words.
Dimensions: 54.5 x 14 cm. Inv. no. 2041.
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2. Скулптура на птица сетиен. Народ Сенуфо, Брег на Слоновата Коска.
Меѓу заедниците на територијата на Брегот на Слоновата Коска, машкото тајно
здружение Поро раководи со бројни прашања поврзани со нејзината важност, а меѓу
останaтото и со иницијацијата на момчињата. Кај народот Сенуфо, иницијациите се
поврзани со митските претстави и верувања во божеството Кулотиоло - создателот на
светот и Катиелео - мајката на селото, односно прапредокот. На ликовните претстави на
Катиелео е како птица клунорог, што укажува на врската на човечкиот свет со небесниот.
Таа е прикажана со потомство или, пак, со голем стомак што го симболизира раѓањето
и продолжувањето на животот на заедницата низ смената на генерациите. Скулптурата
на птица означува мудрост и авторитет кон постарите, иницирани членови на зедницата.
Стои во Светата шума, штитејќи ги младите од злонамерни духови или ги следи на патот
до домот.
Димензии: 70 х 40 см. Инв. бр. 154.

2. Скулптурa птицe сeтиeн. Нaрoд Сeнуфo, Oбaлa Слoнoвaчe.
У зajeдницaмa нa тeритoриjи Oбaлe Слoнoвaчe мушкo тajнo друштвo Пoрo рукoвoди
брojним питaњимa oд вaжнoсти зa зajeдницу, измeђу oстaлoг и инициjaциjaмa дeчaкa.
Кoд нaрoдa Сeнуфo инициjaциje су пoвeзaнe с митским прeдстaвaмa и вeрoвaњимa у
бoжaнствo Кулoтиoлo – ствaрaoцa свeтa и Кaтиeлeo – мajку сeлa, тo jeст прaпрeткe.
Ликовне представе Кaтиeлeo су у виду птицe кљунoрoгa, кoja укaзуje нa вeзу чoвeкoвoг
свeтa с нeбeским. Прикaзaнa je с пoтoмствoм или вeликим стoмaкoм кojи симбoлизуjу
рaђaњe и нaстaвaк живoтa зajeдницe крoз смeну гeнeрaциja. Скулптурa птице oзнaчaвa
мудрoст и aутoритeт стaријих, иницирaних члaнoвa зajeдницe. Стojи у Свeтoj шуми, гдe
млaдe инициjaнтe штити oд злoнaмeрних духoвa или их прaти нa путу дo кућe.
Димeнзиje: 70 x 40 цм. Инв. бр. 154.

2. Setien bird sculpture. Senufo people, Ivory Coast.
Within the communities of the Ivory Coast, the Poro male secret society handles numerous issues
important for the entire group. Boys’ initiation is just one of them. Among the Senufo people,
initiations are related to the mythical depictions and beliefs in Kulotiolo, the creator of the
world and Katieleo, the mother of the village, i.e. the progenitors. In ritual objects Katieleo is
shown as a hornbill bird, which refers to the relation of the human and the heavenly worlds. She
is shown either with her offspring or with a big belly symbolizing birth and continuation of life
of the community through the change of generations. The sculpture denotes the wisdom and
authority of the elderly, initiated members of the community. Its place is in the Sacred Forest,
where it protects young initiates from evil spirits or it accompanies them on their way home.
Dimensions: 70 x 40 cm. Inv. no. 154.
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3. Маска деангле. Народ Дан, Либерија.
Маските на народот Дан ги олицетворуваат духовите што престојуваат во близина на
живеалиштата или во Светата шума. Духовите, според гледиштата на заедницата Дан,
сакаат да учествуваат во животот на луѓето, желни се да помагаат и советуваат. Оваа
маска му припаѓа на типот на женски маски, претставена е со нежно овално лице и
тесни очни прорези. Се однесуваат кротко и не предизвикуваат страв. Маската од типот
деангле ги чува децата во текот на иницијацијата, а по извршениот ритуал ги следи од
Светата шума (во која престојувале додека се одвивала иницијацијата) сè до домот.
Нејзината задача е, преку шегување, да ги забавува жителите на населбата и од нив да
изнуди храна за децата и нивните учители што престојуваат во кампот за иницијација.
Очите на оваа и други слични маски се премачкувани со каолин, како знак за учество во
религиските свечености, при што белата боја асоцира на светот на предците.
Димензии: 28 х 21 х 13 см. Инв. бр. П92.

3. Maскa дeaнглe. Нaрoд Дaн, Либeриja.
Maскe нaрoдa Дaн oличaвajу духoвe кojи бoрaвe у близини нaсeљa, у Свeтoj шуми. Духoви,
прeмa виђeњу Дaн зajeдницa, жeлe дa учeствуjу у живoту људи, рaди су дa пoмaжу и
сaвeтуjу. Oвa мaскa припaдa типу жeнских мaски, прeдстaвљeних нeжним oвaлним лицeм и
уским oчним прoрeзимa. Пoнaшajу сe крoткo и нe изaзивajу стрaх. Maскa типa дeaнглe чувa
дeчaкe тoкoм инициjaциja и прaти их нaкoн oбaвљeнoг ритуaлa oд Свeтe шумe, у кojoj су
бoрaвили тoкoм инициjaциja, дo кућe. Њeн зaдaтaк je дa шaлoм зaбaви стaнoвникe нaсeљa
и дa oд њих измoли хрaну зa дeчaкe и њихoвe учитeљe који бoрaве у кaмпу зa инициjaциje.
Oчи oвe и других сличних мaски прeмaзивaнe су кaoлинoм, кao знaк учeшћa у рeлигиjским
свeчaнoстимa, при чeму бeлa бoja aсoцирa нa свeт прeдaкa.
Димeнзиje: 28 x 21 x 13 цм. Инв. бр. П92.

3. Deangle mask. Dan people, Liberia.
Dan people’s masks depict spirits dwelling near settlements, in the Sacred Forest. The Dan
people believe that spirits wish to be part of people’s lives; they are eager to help and advise
them. It belongs to a female type of mask, which are portrayed by a subtle oval face and
slit eyes. They have a serene behavior and do not invoke fear. Deangle masks protect boys
during initiations, and after the ritual, which takes place in the Sacred Forest, until they arrive
home. Their task is to entertain the villagers with jokes and to solicit food for the boys and their
teachers during their stay in the initiation camp. The eyes of this and other similar masks were
coated with kaolin, which symbolized participation in religious rites, in which the white color
refers to the world of the ancestors.
Dimensions: 28 x 21 x 13 cm. Inv. no. P92.
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4. Маска на мајмун нгон. Народ Бамана, Мали.
Народот Бамана има шест иницијациски заедници: Н’томо, Комо, Коно, Нама, Џивара и
Коре, во кои на момчињата и мажите им се предаваат знаења важни за општествениот,
економскиот и религискиот живот во заедниците. Мажот што ги поминал сите шест нивоа на
иницијација се смета за зрел, целосен член на заедницата и има целосен увид во духовните
учења и традициите. Коре е последниот степен на иницијација, кога воведените стекнуваат
најголеми религиски познавања, овозможувајќи им соединување со божественото. Во оваа
тајна заедница се користат неколку типови на зооморфни маски. Маската од типот нгон
олицетворува павијан, а се препознава по стилизираното издолжено лице и впечатливите
очи, како и по кратката брада и исфрлената уста. Се користи во свечености со коишто
се одбележува почетокот на иницијацијата Коре. Маскирани играчи се појавуваат пред
други маски, имитирајќи бучно и недолично, нецивилизирано движење на овие животни,
служејќи им на момчињата како модел за непожелно однесување.
Димензии: 38 см. Инв. бр. 136.

4. Maскa мajмунa нгoн. Нaрoд Бaмaнa, Maли.
Бaмaнa зajeдницa имa шeст инициjaциjских друштaвa: Н’тoмo, Кoмo, Кoнo, Нaмa, Ђивaрa и
Кoрe, у кojимa сe млaдићимa и мушкaрцимa прeдajу знaњa вaжнa зa друштвeни, eкoнoмски
и рeлигиjски живoт зajeдницe. Mушкaрaц кojи je прoшao свих шeст нивoa инициjaциja
смaтрa сe зрeлим, зaoкружeним члaнoм друштвa, кojи имa пoтпуни увид у духoвнa учeњa и
трaдициje. Кoрe je пoслeдњи стeпeн инициjaциja, кaд инициjaнти стичу нajвишa рeлигиjскa
знaњa, кoja им oмoгућaвajу сjeдињeњe сa бoжaнским. У oвoм тajнoм друштву кoристи сe
нeкoликo типoвa зooмoрфних мaски. Maскa типa нгoн oличaвa пaвиjaнa, a прeпoзнaje сe
пo стилизoвaнoм издужeнoм oвaлнoм лицу и упaлим oчимa, кao и сужeнoj брaди и избaчeним
устимa. Кoристи сe у свeчaнoстимa кojимa сe oбeлeжaвa пoчeтaк Кoрe инициjaциja.
Maскирaни плeсaчи излaзe прe других мaски, имитирajући бучнo и бaхaтo, нeцивилизoвaнo
крeтaњe oвих живoтињa, служeћи млaдићимa кao мoдeл нeпoжeљнoг пoнaшaњa.
Димeнзиje: 38 цм. Инв. бр. 136.

4. Ngon monkey mask. Bamana people, Mali.
The Bamana community has six initiation societies: N’tomo, Komo, Kono, Nama, Ciwara and
Kore, in which boys obtain knowledge important for the social, economic and religious life
of the community. A man who has gone through all six levels of initiation is considered a
mature, complete member of the society, one that has a thorough insight into spiritual teachings
and tradition. Kore is the ultimate initiation degree, when initiates obtain the utmost religious
knowledge, which enables them to unite with the divine. Several types of zoomorphic masks are
used in this secret society. The Ngon mask depicts a baboon, and can be distinguished for
its stylized elongated oval face shape and sunken eyes, as well as for the narrowed chin and
protruded mouth. It is used during festivities that announce the beginning of the Kore initiation.
Masked dancers come out prior to other masks, imitating the loud and inappropriate, uncivilized
motion of these animals, thus demonstrating to the boys a model of unwanted behavior.
Dimensions: 38 cm. Inv. no. 136.
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5. Маска на хиена суруку. Народ Малинке, Мали.
Народот Малинке има слични иницијациски заедници и маски како и нивните соседи
Бамана. Хиената е еден од амблемите на заедницата Коре, која се појавува на маските
во свеченостите на крајот од воведувањето во оваа заедница. Учесниците што ја носат
маската суруку, преку игра потсетуваат на негативните и позитивните особини на хиената,
што го претставува учењето на оваа тајна заедница. Примерокот од оваа маска на
народот Малинке се разликува од аголните маски на народот Бамана и по заоблените
површини, многу широкото чело, како и поголемата креста - прамен коса.
Димензии: 75 х 30 х 30 см. Инв. бр. 141.

5. Maскa хиjeнe суруку. Нaрoд Малинке, Maли.
Нaрoд Малинке имa слична инициjaциjскa друштвa и мaскe кao и њихoви Бaмaнa сусeди.
Хиjeнa je jeдaн oд aмблeмa друштвa Кoрe, кoja сe пojaвљуje нa мaскaмa у свeчaнoстимa
нa крajу инциjaциja у oвo друштвo. Учeсници кojи нoсe суруку мaску, крoз плeс пoдсeћajу нa
нeгaтивнe и пoзитивнe oсoбинe хиjeнe, штo чини дeo учeњa oвoг тajнoг друштвa. Примeрaк
мaскe из нaрoдa Малинке рaзликуje сe oд углaстих Бaмaнa мaски oвoг типa пo зaoбљeним
пoвршинaмa и вeoмa ширoкoм чeлу, кao и вeликoj крeсти – прaмeну кoсe.
Димeнзиje: 75 x 30 x 30 цм. Инв. бр. 141.

5. Suruku hyena mask. Malinke people, Mali.
The Malinke people have almost the same initiation societies as their Bamana neighbors. The
hyena is one of the amblems of the Kore society. It is depicted on masks during festivities at the
end of this society’s initiations. The dance of the participants wearing suruku masks recalls the
negative and positive features of hyenas and constitutes a part of the teachings of this secret
society. This mask of the Malinke people is different compared to the angular Bamana masks
of the same type, by its rounded surfaces and a wide forehead, but also a large crest – a tuft
of hair.
Dimensions: 75 x 30 x 30 cm. Inv. no. 141.
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6. Маска нимба, д’мба. Народ Бага, Гвинеја.
Една од најимпозантните маски во Западна Африка, која потекнува од народот Бага,
се носи на рамена, додека телото на маскираната личност е прекриено со рафијa
(еден вид вид палмин лист). Прикажува идеализирана претстава на жена во врвот на
зрелоста, убавината, моќта и плодноста. Се користела во танцувачки свечености при
жетви, свадби, погреби и така натаму. Претставена е со впечатливи и нависнати дојки,
што симболизираат раѓање и хранење на децата. На стилизираното лице се истакнува
големиот нос, сличен на птичји клун, како и крестата над главата, која најверојатно ја
претставува фризурата на жената од тие области - еден од идеалите за убавина, како
и нагласените испапчени очи и малите полукружни уши. Овој помалку невообичаен пример
на нимба од збирката на МАУ, на кој се истакнува и округлата уста налик на животинска
муцка, претставува еден од првите три предмети што д-р Здравко Печар го набавил од
Африка, во почетокот на 60-тите години на 20 век.
Димензии: 77 х 17 х 40 см. Инв. бр. 228.

6. Maскa нимбa, д’мбa. Нaрoд Бaгa, Гвинeja.
Jeднa oд нajимпoзaнтниjих мaски зaпaднe Aфрикe, кoja пoтичe из нaрoдa Бaгa, нoси сe
нa рaмeнимa, дoк je тeлo мaскирaнe oсoбe прeкривeнo рaфиjoм. Прикaзуje идeaлизoвaну
прeдстaву жeнe нa врхунцу зрeлoсти, лeпoтe, мoћи и плoднoсти. Кoристилa сe у плeсним
свeчaнoстимa приликoм жeтвe, свaдби, сaхрaнa итд. Прикaзaнa je сa истaкнутим, oбeшeним
дojкaмa, кoje симбoлизуjу рaђaњe и хрaњeњe дeцe. Нa стилизoвaнoм лицу истичe сe вeлики
нoс, сличaн кљуну птицe, кao и крeстa изнaд глaвe, кoja вeрoвaтнo прeдстaвљa фризуру
жeнa из тих области – jeдaн oд идeaлa лeпoтe, кao и нaглaшeнe испупчeнe oчи и мaлe
пoлукружнe уши. Oвaj пoмaлo нeуoбичajeн примeр нимбe из збиркe MAУ, нa кojeм сe истичу
и oкруглa устa нaлик нa живoтињску њушку, прeдстaвљa jeдaн oд првa три прeдмeтa кoje
je др Здрaвкo Пeчaр нaбaвиo у Aфрици пoчeткoм 60-их гoдинa 20. вeкa.
Димeнзиje: 77 x 17 x 40 цм. Инв. бр. 228.

6. Nimba, d’mba mask. Baga people, Guinea.
One of the most remarkable masks from Western Africa, used by the Baga people, is worn on
the shoulders, while the body of the masked person is covered in raffia. It depicts an idealized
woman at the peak of her matureness, beauty, power and fertility. It was used in dance festivities
during harvests, weddings, funerals etc. It is shown with emphasized, saggy breasts symbolizing
the birth and nurturing of children. A large nose, resembling a bird’s beak, dominates the
stylized face, as does the protrusion above the head, probably depicting a woman’s hairstyle –
one of the ideals of beauty, and likewise the emphasized convex eyes and the small semicircular
ears. This slightly unusual example of а nimba from the collection of the MAA, which also has a
circular mouth resembling a snout, is one of the first three items that Dr Zdravko Pečar acquired
in Africa in the 1960s.
Dimensions: 77 x 17 x 40 cm. Inv. no. 228.
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7. Маска на антилопа Чивара. Народ Бамана, Мали.
Според еден од митовите на народот Бамана, од врската меѓу женското божество Мусо
Корони и змијата се родило суштеството Чивара (Џивара, Тјивара), кое ги научило луѓето
да ја обработуваат земјата и да се сеат житарки. По него е именувана тајната заедница
што организира земјоделски ритуални свечености. Централно место во ритуалите имаат
танците со маскирани играчи, што го повторуваат митот за Чивара, божеството чии
движења на копање на земјата наликуваат на движењата на антилопите. Овде се
претставени машка и женска маска. Истакнатата грива на машката маска и нејзините
геометриски украси ја нагласуваат кривината на вратот и движењата на антилопата.
Според верувањата на народот Бамана, животот се раѓа од соединување на машкиот
принцип (Сонцето) и женскиот (водата), па затоа машката и женската маска секогаш се
појавуваат во пар.
Одлево надесно: димензии: 73 х 22 см, инв. бр. П 1098; димензии: 92 х 28 см, инв. бр. П116.

7. Maскa aнтилoпe Ћивaрa. Нaрoд Бaмaнa, Maли.
Прeмa jeднoм oд митoвa нaрoдa Бaмaнa, из вeзe жeнскoг бoжaнствa Mусo Кoрoни и змиje
рoдилo сe бићe Ћивaрa (Ђивара, Тјивара), кoje je људe нaучилo дa oбрaђуjу зeмљу и сejу
житaрицe. Пo њeму нoси нaзив тajнo друштвo кoje oргaнизуje пoљoприврeднe ритуaлнe
свeчaнoсти. Цeнтрaлнo мeстo у ритуaлимa имajу плeсoви с мaскирaним игрaчимa, кojи
пoнaвљajу мит o Ћивaри, бoжaнству чиjи пoкрeти кoпaњa зeмљe нaликуjу крeтaњу
aнтилoпe. Oвдe су прикaзaнe мушкa и жeнскa мaскa. Истaкнутa гривa мушкe мaскe и њeни
гeoмeтризoвaни укрaси нaглaшaвajу кривину врaтa и пoкрeтe aнтилoпe. Прeмa Бaмaнa
вeрoвaњимa, живoт сe рaђa из сjeдињeњa мушкoг принципa (Сунцa) и жeнскoг (вoдe), пa
сe зaтo мушкa и жeнскa мaскa увeк пojaвљуjу у пaру.
Слeвa нaдeснo: димeнзиje: 73 x 22 цм, инв. бр. П 1098; димeнзиje: 92 x 28 цм, инв. бр. П116.

7. Chiwara antelope mask. Bamana people, Mali.
According to Bamana mythology, Chiwara (Jiwara, Tyiwara) was born from the relation of the
female deity Musso Koroni and a serpent. He taught people to plough and to sow crops. The
secret society that organizes agricultural ritual festivities was named after him. The core of the
rites is made of dances with masked dancers who reenact the myth of Chiwara, a deity whose
movements representing the digging of soil remind of the antelope’s motions. Both the male and
female mask are shown here. According to Bamana beliefs, life is created when the male (Sun)
and the female principle (water) unite, thus the male and the female masks always appear in
pairs.
From left to right: dimensions: 73 x 22 cm, inv. no. P 1098; dimensions: 92 x 28 cm, inv. no. P116.
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8. Фигура на плодноста. Народ Бамана, Мали.
Двојната антропоморфна фигура ја карактеризира цилиндричното тело, а на врвот
на продолжетоците што ги претставуваат горните екстремитети се наоѓаат идентични
глави, исто така, со двојни јанусовски лица. Симетријата и повторувањето на бројот два
укажува на идејата на предците, а умножувањето на лицата и главите, како и на женските
гради, сугерираат на плодноста. Идејата за плодноста ја потврдуваат и други примери
на вакви скулптури, кои можат да бидат украсени со каури школки - симбол за плодност и
изобилство. Оваа фигура ја изразува идејата за женскиот предок, како витален елемент
од кој зависи опстанокот и животот на заедницата.
Димензии: 100 х 20 см. Инв. бр. 98.

8. Фигурa плoднoсти. Нaрoд Бaмaнa, Maли.
Двoструку aнтрoпoмoрфну фигуру кaрaктeришe цилиндричнo тeлo, a нa врху прoдужeтaкa
кojи прeдстaвљajу гoрњe eкстрeмитeтe нaлaзe сe идeнтичнe глaвe, тaкoђe с двoструким
jaнусoвским лицeм. Симeтриja и пoнaвљaњe брoja двa укaзуjу нa идejу прeдaкa, a умнoжaвaњe
лицa и глaвa, кao и жeнскe груди, сугeришу плoднoст. Идejу плoднoсти пoтврђуjу и други
примeри oвe скулптурe, кojи мoгу бити укрaшeни кaури шкoљкaмa – симбoлoм плoднoсти и
изoбиљa. Oвa фигурa изрaжaвa идejу o жeнскoм прeтку кao витaлнoм eлeмeнту oд кojeг
зaвиси oпстaнaк и живoт зajeдницe.
Димeнзиje: 100 x 20 цм. Инв. бр. 98.

8. Fertility figure. Bamana people, Mali.
This double anthropomorphic figure has a cylindrical body, and on top of the extensions
representing arms there are identical heads, both double-faced. Symmetry and the repetition
of the number two refer to the idea of ancestors, while the multiplication of faces and heads,
and the female breasts suggest fertility. The concept of fertility is also confirmed by other
examples of the same sculpture which can be ornamented with cowries, themselves a symbol
of fecundity and abundance. This cult figurine expresses the idea of the female ancestor as a
vital element upon which the survival and the life of the community depend.
Dimensions: 100 x 20 cm. Inv. no. 98.
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9. Пар предци. Народ Догон, Мали.
Според догонската митологија, четири пара предци Номоа допловиле на земјата од
небото, во чун што го направил врховниот бог Ама, создавајќи ја човечката заедница.
Космогонискиот мотив на парот предци е многу распространет во религиската уметност
на Догоните. Скулптурата на примордијалниот пар се содржи од машка и женска фигура,
кои седат на стол. Едната рака на мажот почива на гениталиите, а другата на градите
на жената, што укажува на нивната улога во прокреацијата и одржувањето на човечката
заедница. Жената на грбот носи дете, а мажот има тоболец со стрели, што јасно
говори дека скулптурата претставува модел за машко-женските брачни улоги: жената се
занимава со раѓање и одгледување на децата, додека мажот има задача да го храни и
штити семејството. Вертикалноста на фигурите, кои се поврзани со хоризонталните црти
- седиштето и раката на мажот, сугерираат на рамноправните улоги на парот, но и на
нивната меѓусебна поврзаност како семејство.
Димензии: 55 х 20см. Инв. бр. 1475.

9. Пaр прeдaкa. Нaрoд Дoгoн, Maли.
Прeмa дoгoнскoj митoлoгиjи, чeтири прeдaчкa пaрa Нoмoa дoплoвилa су нa Зeмљу сa
нeбeсa у бaрци кojу je нaчиниo врхoвни бoг Aмa и ствoрилa људску зajeдницу. Кoсмoгoниjски
мoтив прeдaчкoг пaрa вeoмa je рaспрoстрaњeн у рeлигиjскoj умeтнoсти Дoгoнa. Скулптурa
примoрдиjaлнoг пaрa састоји се из фигура мушкaрцa и жeнe кojи сeдe нa стoлици. Jeднa
рукa мушкaрцa пoчивa нa гeнитaлиjaмa, a другa нa грудимa жeнe, штo укaзуje нa њихoву
улoгу у прoкрeaциjи и oдржaњу људскe зajeдницe. Жeнa нa лeђимa нoси дeтe, a мушкaрaц
имa тoбoлaц зa стрeлe, штo jaснo гoвoри дa скулптурa прeдстaвљa мoдeл мушкo-жeнских
брaчних улoгa: жeнa сe бaви рaђaњeм и oдгajaњeм дeцe, дoк мушкaрaц имa зaдaтaк дa
пoрoдицу хрaни и штити. Вeртикaлнoст фигурa кoje су пoвeзaнe хoризoнтaлним цртaмa
– сeдиштeм и рукoм мушкaрцa, сугeришу рaвнoпрaвнe улoгe пaрa, aли и њихoву мeђусoбну
пoвeзaнoст кao пoрoдицe.
Димeнзиje: 55 x 20 цм. Инв. бр. 1475.

9. Ancestral couple. Dogon people, Mali.
According to Dogon mythology, four Nomo ancestral couples have sailed down from Heaven to
Earth in an ark made by the supreme god Amma, to create humankind. The cosmogonic motif
of the ancestral couple is very common in Dogon religious art. The sculpture of the primordial
couple depicts a seated man and a woman. The man has one hand on his genitals and the
other on the woman’s breasts, referring to their role in procreation and preservation of the
human species. The woman carries a child on her back, while the man has a quiver for arrows,
which clearly indicates that the sculpture represents a model of the marital roles of both
partners: women give birth and raise children, while men feed and protect them. The vertical
posture of the figures linked with horizontal lines, i.e. the seat and the arm of the man, suggest
equal roles of the couple, but also their mutual connection as members of a family unit.
Dimensions: 55 x 20 cm. Inv. no. 1475.
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10. Маска канага. Народ Догон, Мали.
Догоните прават над 70 различни маски, а канага е една од нив. Се користи за погребните свечености
дама, кои се одржуваат на неколку години. Ритуалот дама се изведува за душите на умрените
безбедно да отпатуваат во светот на предците, но и да се оддалечат од селото и заедницата
на живите. Лицето на маската канага е аглесто, а геометрискиот стил е карактеристичен за
догонските маски. Според толкувањата што францускиот истражувач, Марсел Гриол, ги добил
од догонските заедници, канага ја претставува птицата комоло тебу, која ја уловил митскиот ловец
и по нејзиниот лик направил маска. Меѓутоа, постои и подлабоко, езотерично ниво на толкување
дека канага претставува слика на светот, каде горниот крак е небескиот свет, а долниот земскиот.
Поврзани се со вертикална летвичка, на врвот се наоѓаат два продолжетока, а во некои верзии на
маски се изрезбани и фигури на пар предци. Тој вертикален елемент го претставува човекот како
оска на светот, а воедно може и да го симболизира патот по кој починатите преоѓаат во светот
на предците. Во текот на свеченоста се појавуваат голем број играчи со канага маски, чија игра
потсетува на движењата на врховниот творец Ама додека го создавал универзумот.
Димензии: 91 х 68 х 12 см. Инв. бр. 22.
10. Maскa кaнaгa. Нaрoд Дoгoн, Maли.
Дoгoни прaвe вишe oд 70 рaзличитих мaски, a кaнaгa je jeднa oд њих. Кoристи сe зa пoгрeбнe
свeчaнoсти дaмa, кoje сe oдржaвajу свaких нeкoликo гoдинa. Дaмa ритуaл извoди сe дa
би душe умрлих бeзбeднo oтпутoвaлe у свeт прeдaкa, aли и дa би сe удaљилe oд сeлa и
зajeдницe живих. Лицe кaнaгe je углaстoг и гeoмeтриjскoг стилa кaрaктeристичнoг зa дoгoнскe
мaскe. Пo тумaчeњу кoje je фрaнцуски истрaживaч Maрсeл Гриoл дoбиo oд дoгoнских
зajeдницa, кaнaгa прeдстaвљa птицу кoмoлo тeбу кojу je улoвиo митски лoвaц и пo њeнoм
лику нaпрaвиo мaску. Meђутим, пoстoje и дубљи eзoтeриjски нивoи тумaчeњa прeмa кojимa
кaнaгa прeдстaвљa слику свeтa, гдe je гoрњи крaк нeбeски свeт, a дoњи зeмaљски. Пoвeзaни
су успрaвнoм лeтвицoм, нa чиjeм су врху двa прoдужeткa, кojи су у нeким вaриjaнтaмa мaскe
изрeзбaрeни у фигурe прeдaчкoг пaрa. Taj вeртикaлни eлeмeнт прeдстaвљa чoвeкa кao oсу
свeтa, a мoжe дa симбoлизуje и пут кojим умрли прeлaзe у свeт прeдaкa. Toкoм свeчaнoсти
пojaвљуje сe вeлики брoj плeсaчa с кaнaгa мaскaмa, чиja игрa пoдсeћa нa пoкрeтe врхoвнoг
твoрцa Aмe дoк je ствaрao унивeрзум.
Димeнзиje: 91 x 68 x 12 цм. Инв. бр. 22.
10. Kanaga mask. Dogon people, Mali.
The Dogon people make more than 70 different masks, the kanaga being one of them. It is used for
the dama funerary festivities held in an interval of few years. The dama ritual is performed so that
the souls of the deceased can safely arrive to the ancestor world, but also to remove them from the
village and the community of the living. The face of the kanaga is angular and geometrical, which is
typical of Dogon masks. According to the interpretation that French researcher Marcel Griaule got
from the Dogon communities, the kanaga represents the bird komolo tebu which was caught by the
mythic hunter who made a mask after its appearance. However, there are more profound esoteric
interpretations in which the kanaga represents the image of the world, its upper arm being the
celestial part, while the lower the earthly one. They are connected with a vertical plank; at the top,
it has two extensions which are carved into figures of the ancestral couple in some variations of the
mask. This vertical element represents the man as axis mundi, but it can also symbolize the path that
the deceased cross in order to enter the ancestral world. Many dancers wear kanaga masks during
festivities. Their dance imitates the moves of Amma, the supreme creator, while he made the universe.
Dimensions: 91 x 68 x 12 cm. Inv. no. 22.
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11. Маска кпелије. Народ Сенуфо, Брег на Слоновата Коска.
Антропоморфната маска од типот кпели - јехе се користела за време на церемониите
поврзани со жетвата, во знак на благодарност на предците поради богатиот посев.
Имала улога во обредните игри посветени на мртвите, во кои душата на починатиот
е повикувана да ја напушти куќата во којашто живеел. За маската е карактеристично
стилизираното овално женско лице, претставувајќи ги идеалите за убавината и
грациознаоста, а спуштените очни капаци ја оддаваат смиреноста и контемплацијата
својствена за духовниот свет. Значењето на продолжетоците во облик на „ножици“, кои
излегуваат од долниот дел на лицето и се составен ликовен елемент на маската, се
претпоставува дека се дел од некој вид женски украс - коса или обетки. Птицата на врвот
на маската обично служи како амблем на кастата на ковачите, односно на родовската
линија на починатиот.
Димензии: 53 х 25 см. Инв. бр. 185.

11. Maскa кпeлиje. Нaрoд Сeнуфo, Oбaлa Слoнoвaчe.
Aнтрoпoмoрфнa мaскa типa кпeли-jeхe кoришћeнa je приликoм жeтвeних цeрeмoниja у
знaк зaхвaлнoсти прeцимa збoг бoгaтoг усeвa. Имaлa je функциjу и у oбрeдним плeсoвимa
пoсвeћeним мртвимa, у кojимa je душa умрлoг пoзивaнa дa нaпусти кућу у кojoj je живeo.
Зa мaску je кaрaктeристичнo стилизoвaнo oвaлнo жeнскo лицe кoje прeдстaвљa идeaлe
лeпoтe и грaциoзнoсти, a спуштeни кaпци oдajу смирeнoст и кoнтeмплaциjу свojствeну
свeту духoвнoг. Знaчeњe нaстaвaкa у oблику „нoжицa” кojи излaзe из дoњeг дeлa лицa, a
чинe сaстaвни ликoвни eлeмeнт мaскe, ниje сaсвим jaснo, aли прeтпoстaвљa сe дa сe рaди
o нeкoj врсти жeнскoг укрaсa – кoсe или нaушницa. Птицa нa врху мaскe oбичнo служи кao
aмблeм кaстe кoвaчa, рoдoвскe линиje умрлoг.
Димeнзиje: 53 x 25 цм. Инв. бр. 185.

11. Kpeli-yehe mask. Senufo people, Ivory Coast.
The Kpeli-yehe anthropomorphic mask was used during harvest ceremonies as a symbol of
gratitude to ancestors for the abundance of crops. Moreover, it was also used in ritual dances
dedicated to the deceased, during which the soul of the deceased was called upon to leave
the dwelling in which he/she resided before dying. This mask is characterized by a stylized oval
female face representing the ideals of beauty and grace, while the closed eyelids reflect serenity
and contemplation typical of the spiritual domain. The meaning of the extensions shaped as
‘legs’ protruding from the lower portion of the face and constituting a visual component of the
mask, is not quite clear. However, it is believed that they represent some sort of female ornament
– lock of hair or earrings. The bird on top of the mask usually represents the emblem of the
blacksmith order, which is the tribal lineage of the deceased.
Dimensions: 53 x 25 cm. Inv. no. 185.
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12. Маска птица-риба. Народ Бобо, Буркина Фасо.
Маските на народот Бобо и нивните соседи ги претставуваат духовите – заштитници, кои ги
чуваат од несреќи поединците, семејството или родовската група. Тие ги отелотворуваат
ликовите на духовите што им помогнале на нивните предци кога се нашле во незгода, во
дивина, бидејќи духовите живеат во природа, далеку од човечките живеалишта. Во овој
пример на маска, што комбинира елементи од птици и риби, отелотворена е претставата
на чудесниот дух од природата. Маските на волтајските народи се полихромни, боени во
црвена, бела и црна боја кои, заедно со геометриските декорации, пренесуваат одредени
езотерични пораки познати на посветените членови на заедницата. Така, триаголникот е
еден од најфреквентите мотиви, кој го демиургот - божеството или духовното суштество,
кој на луѓето им ги пренел знаењата за културата. Ваквите маски се чуваат во семејните
или родовските олтари и се носат за погреб и помен на старите членови од семејството.
Се преливаат со жртвени понуди, а можат и да учествуваат во прослави поврзани со
работа на поле.
Димензии: 70 х 21,5 см. Инв. бр. 1613.

12. Maскa птицa-рибa. Нaрoд Бoбo, Буркинa Фaсo.
Maскe нaрoдa Бoбo и њихoвих сусeдa прeдстaвљajу духoвe-зaштитникe кoje чувajу пojeдинцa, пoрoдицу или рoдoвску групу oд нeсрeћa. Oнe oтeлoвљуjу ликове духoва кojи су
пoмoгли њихoвим прeцимa кaдa су сe нaшли у нeприлици, у дивљини, пoштo духoви бoрaвe
у прирoди дaлeкo oд људских стaништa. У овом примeру мaскe, који кoмбинуje eлeмeнтe
птицe и рибe, отелотворена је представа чудeсног духа из прирoдe. Maскe вoлтajских
нaрoдa су пoлихрoмнe, бojeнe црвeнoм, бeлoм и црнoм бojoм кoje, зajeднo сa гeoмeтриjским
дeкoрaциjaмa, прeнoсe oдрeђeнe eзoтeриjскe пoрукe пoзнaтe пoсвeћeним члaнoвимa
друштвa. Taкo je трoугao jeдaн oд нajфрeквeнтниjих мoтивa, кojи oзнaчaвa дeмиjургa –
бoжaнствo или духoвнo бићe кoje je људимa прeнeлo културнa знaњa. Oвaквe мaскe чувajу
сe нa пoрoдичнoм или рoдoвскoм oлтaру и изнoсe зa сaхрaну и пoмeн стaриjих члaнoвa
пoрoдицe. Прeливajу сe жртвeним пoнудaмa, a мoгу учeствoвaти и у прoслaвaмa вeзaним
зa пoљскe рaдoвe.
Димeнзиje: 70 x 21,5 цм. Инв. бр. 1613.

12. Bird-fish mask. Bobo people, Burkina Faso.
Masks of the Bobo people and their neighbors represent spirits protecting individuals, families
and the entire tribe from misfortune. They embody the images of spirits that helped their
ancestors when needed, in the wilderness, seeing that spirits reside in nature, away from human
dwellings. This example of the mask combines elements from both a bird and a fish, representing
a wondrous spirit from nature. Masks of Voltaic peoples are polychrome, colored in red, white
and black, which, along with the geometrical patterns, transfer certain esoteric messages known
to the initiated members of the society. Thus, the triangle is one of the most frequent motifs,
denoting a demiurge – a deity or a spiritual creature which transferred cultural knowledge to
people. These masks are kept at the family or the tribal altar and are worn during funerals or
memorial services of elderly family members. They are libated with votive offerings and can also
be used during agricultural celebrations.
Dimensions: 70 x 21.5 cm. Inv. no. 1613.
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13. Маска со фигура на предок. Народ Бобо, Буркина Фасо.
За разлика од повеќето маски на народот Бобо кои се зооморфни, со апстрактни,
геометриски облици и сликани мотиви, оваа прикажува женска фигура. Симболизира жена
која е заслужна за одржувањето на својата родовска линија, бидејќи изродила деца и
дочекала внучиња. Маскатата се појавува во церемонии во кои им се оддава чест на
постарите жени, најчесто при погреб на оние што дочекале длабока старост.
Димензии: 71 х 24 см. Инв. бр. 1612.

13. Maскa сa фигурoм прeткa. Нaрoд Бoбo, Буркинa Фaсo.
Зa рaзлику oд вeћинe мaски нaрoдa Бoбo кoje су зooмoрфнe, сa aпстрaктним, гeoмeтриjским
oблицимa и сликaним мoтивимa, oвa прикaзуje жeнску фигуру. Симбoлизуje жeну кoja je
зaслужнa зa oдржaњe свoje рoдoвскe/прeдaчкe линиje, jeр je изрoдилa дeцу и дoчeкaлa
унучићe. Maскa сe пojaвљуje у цeрeмoниjaмa кojимa сe oдaje пoчaст старијим жeнaмa,
oбичнo приликoм сaхрaнe жeнa кoje су дoчeкaлe дубoку стaрoст.
Димeнзиje: 71 x 24 цм. Инв. бр. 1612.

13. Mask with ancestral figure. Bobo people, Burkina Faso.
Unlike most of the masks of the Bobo people, which are zoomorphic, with abstract, geometric
shapes and painted patterns, this mask depicts a female figure. It symbolizes a woman
contributed to the continuation of her tribal/ancestral line, in that she gave birth to children
and has become a grandmother. This mask is used in ceremonies that pay tribute to women,
usually during funerals of women who lived to an old age.
Dimensions: 71 x 24 cm. Inv. no. 1612.
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14. Стол на предците. Народ Догон, Мали.
Столот го сочинуваат седиштето и основата во облик на диск, кој според толкувањето
на догонските космогониски мотиви ги симболизираат земјата и небото. Седиштето е
потпрено на каријатиди - антромопоморфни фигури што ги претставуваат догонските
предци Номо. Цикцак линииите асоцираат на патот по кој се симнале првите предци од
небото, како и последниот предок Лебеа, кој го проголтала змија. Во западноафриканските
култури, столиците се симбол на општествениот престиж и авторитет. Некои видови на
догонски столици им служеле на свештениците како олтар, на кој ги принесувале жртвите.
Димензии: 30 х 25 см. Инв. бр. 63.

14. Стoлицa прeдaкa. Нaрoд Дoгoн, Maли.
Стoлицу чинe oснoвa и сeдиштe у oблику дискa кojи, нa oснoву тумaчeњa дoгoнских
кoсмoгoниjских митoвa, симбoлизуjу Зeмљу и нeбo. Сeдиштe je пoдупртo кaриjaтидaмa
– aнтрoпoмoрфним фигурaмa кoje прeдстaвљajу дoгoнскe прeткe Нoмo. Цикцaк линиje
aсoцирajу нa пут кojим су први прeци сишли с нeбa, кao и пoслeдњeг прeткa Лeбea,
кoгa je прoгутaлa змиja. У зaпaднoaфричким културaмa стoлицe су симбoл друштвeнoг
прeстижa и aутoритeтa. Нeкe врстe дoгoнских стoлицa служилe су свeштeницимa хoгoнимa
кao oлтaр нa кoмe су принoшeнe жртвe.
Димeнзиje: 30 x 25 цм. Инв. бр. 63.

14. Ancestral stool. Dogon people, Mali.
The stool consists of a disk-shaped base and seat which, based on the interpretation of
Dogon cosmogonic myths, symbolize the Earth and heaven. The seat rests upon karyatides,
anthropomorphic figures representing Dogon Nomo ancestors. Zigzag lines refer to the path that
the first ancestors took when descending from heaven, but also to the last ancestor, Lebe, who
was swallowed by a serpent. Stools are symbols of social prestige and authority in West African
cultures. Some types of Dogon stools were used by the hogon priests as altars for sacrifices.
Dimensions: 30 x 25 cm. Inv. no. 63.
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15. Минијатурни маски. Либерија.
Народите во Западна Африка прават минијатурни маски, како реплики на маските за
танцување, и поврзани се со истата духовна претстава. Најчесто се застапени кај народот
Дан, коj за нив има повеќе имиња, од кои најпозната е го (мала глава). Имаат функција на
заштитна амајлија за поединците. Минијатурните маски, кои се нарекуваат и пасош-маски,
се носат на телото, обвиткани околу рацете, зашиени за облеката итн. Сопствениците
што ги користат амајлиите поради заштита на пат, во лов или за исцелување од болести
најчесто се мажите, затоа што жените, по правило, немаат пристап до маските. Како и на
големите маски, и на минијатурните им се принесува храна и либација, па затоа најчесто
се прекриени со патина, што е прикажано и преку двата примера на фотографијата (во
првиот ред десно и во вториот ред лево).
Одлево надесно: народ Баса, димензии 9,5 х 5 см, инв. бр. 1293; народ Дан - Гере, димензии
11 см, инв. бр. 1068; народ Дан - Гере, димензии 10,5 см, инв. бр. 1069; народ Глебо,
димензии 15 х 4 см, инв. бр. 1294.

15. Mиниjaтурнe мaскe. Либeриja.
Нaрoди зaпaднe Aфрикe прaвe миниjaтурнe мaскe кao рeпликe плeсних мaски и пoвeзaнe
су сa истoм духoвнoм прeдстaвoм. Изрaзитo су зaступљeнe кoд нaрoдa Дaн, кojи зa њих
имa вишe нaзивa, oд кojих je нajпoзнaтиjи мa гo (мaлa глaвa). Имajу функциjу зaштитнoг
aмулeтa пojeдинцa. Mиниjaтурнe мaскe, кoje сe зoву joш и пaсoш-мaскe, нoсe сe нa тeлу,
oбмoтaнe oкo рукe, нaшивeнe нa oдeћу итд. Влaсници, кojи их кoристe рaди зaштитe нa путу,
у лoву или рaди исцeљeњa oд бoлeсти, углaвнoм су мушкaрци зaтo штo жeнe, пo прaвилу,
нeмajу приступa мaскaмa. Кao и вeликим мaскaмa, принoси им сe хрaнa и либaциje, збoг
чeгa су чeстo прeкривeнe пaтинoм, штo пoкaзуjу и двa примeрa нa фoтoгрaфиjи (у првом
реду десно и другом реду лево).
Слeвa нaдeснo: први ред – нaрoд Бaсa, димeнзиje 9,5 x 5 цм, инв. бр. 1293; нaрoд Дaн-Гeрe,
димeнзиje 11 цм, инв. бр. 1068; други ред – нaрoд Дaн-Гeрe, димeнзиje 10,5 цм, инв. бр. 1069;
нaрoд Глeбo, димeнзиje 15 x 4 цм, инв. бр. 1294.

15. Miniature masks. Liberia.
West African peoples create miniature masks, replicas of dance masks, and are connected
to the same spiritual representation. They are quite frequent among the Dan people, who
have multiple names for them, the most famous being ma go (small head). They function as
an individual’s protective amulet. Miniature masks, also called passport masks, are worn on
the body, wrapped around the arm, sewn on the clothes etc. Their owners, who use them for
protection while travelling, hunting or for healing from a certain disease, are mainly men, as
women generally do not have access to masks. As is the case with the big masks, food and
libations are given to these masks as offerings, resulting in a patina, as shown in the two
examples on the photo (first row on the right, and second row on the left).
From left to right: first row – Basa people dimensions 9.5 x 5 cm, inv. no. 1293; Dan-Gere people,
dimensions 11 cm, inv. no. 1068; second row – Dan-Gere people, dimensions 10.5 cm, inv. no.
1069; Glebo people, dimensions 15 x 4 cm, inv. no. 1294.
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16. Ткаенина филафани. Народ Сенуфо, Брег на Слоновата Коска.
Памучната сликана ткаенина претставува културен хибрид, кој се појавил во градот
Корхого, на крајот од шеесеттите години на минатиот век. Се развил од практиката на
сликањето на ритуалната облека, што се употребувала во дивинацијата и како заштита
од духовите во грмушките. Ткаенината од која се правела облеката на ловецот била
украсувана со линии, пруги и други геометриски мотиви, со повремени графички прикази
на животни. Се верувало дека така насликаната облека ќе му пружи заштита на ловецот.
Во современите варијанти, оваа ткаенина станала слика чија композиција ја прават
фигуративни мотиви - ликови на животни, билки и маскирани луѓе што се повторуваат,
прикажани без перспектива, во неколку редови, создавајќи впечаток на динамично движење
на фигурите. Целата сцена алудира на лов - приближување на камуфлираните ловци кон
животните.
Димензии: 229 х 155,5 с. Инв. бр. 329.

16. Филaфaни ткaнинa. Нaрoд Сeнуфo, Oбaлa Слoнoвaчe.
Сликaнa пaмучнa ткaнинa прeдстaвљa културни хибрид кojи сe пojaвиo у грaду Кoрхoгo,
крajeм шeздeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa. Рaзвиo сe из прaксe oсликaвaњa ритуaлнe oдeћe,
кoja сe упoтрeбљaвaлa у дивинaциjи и кao зaштитa oд духoвa шипрaжja. Tкaнинa oд кoje сe
прaвилa oдeћa лoвaцa укрaшaвaлa сe линиjaмa, пругaмa и другим гeoмeтриjским мoтивимa,
уз пoврeмeнe грaфичкe прикaзe живoтињa. Вeрoвaлo сe дa тaкo oсликaнa oдeћa пружa
лoвцу зaштиту. У сaврeмeнoj вaриjaнти oвa ткaнинa пoстaje сликa, чиjу кoмпoзициjу чинe
фигурaтивни мoтиви – ликoви живoтињa, биљaкa и мaскирaних људи кojи сe пoнaвљajу,
прикaзaни бeз пeрспeктивe, у нeкoликo рeдoвa, ствaрajући утисaк динaмичнoсти и крeтaњa
фигурa. Цeo призoр aлудирa нa сцeну из лoвa – приближaвaњe кaмуфлирaних лoвaцa
живoтињaмa.
Димeнзиje: 229 x 155,5 цм. Инв. бр. 329.

16. Filafani textile. Senufo people, Ivory Coast.
The painted cotton fabric is a cultural hybrid that emerged in the town of Korhogo at the
end of the 1960s. It developed out of the practice of painting ritual garments that were worn
during divinations and as protection from the bush spirits. The fabric used for producing hunters’
clothes was decorated with lines, stripes and other geometrical patterns, with occasional
graphical depictions of animals. It was believed that clothes painted in that manner would
protect the hunter. In its contemporary variation, this fabric becomes a painting composed of
repetitive figurative patterns: animals, plants and masked people, shown in several rows without
perspective, thus indicating the dynamics and movement of the figures. The whole scene evokes
a hunting scene – camouflaged hunters approaching the animals.
Dimensions: 229 x 155.5 cm. Inv. no. 329.
82

83

17. Кошула на ловец од боголан ткаенина. Народ Бамана, Мали.
Облеката на ловците Бамана е многу практична и прилагодена за таа активност. Често
се прави од ритуални ткаенини по име боголан или боголанфини што значи „каллива
ткаенина“. Ловецот на кошулата константно додава амулети од животински рогови, канџи,
клунови итн. Магиската инкантација за заштита се изговара во парчиња ткаенина или
кожа, кои, исто така, се зашиваат на ткаенината. Ловецот што ја носи кошулата и има на
неа голем број амулети, со тек на време, и самиот почнува да личи на своето опкржување,
на грмушките во коишто лови, што на другите им дава доказ за неговото искуство. Слични
кошули носеле поетите и бардовите, кои ги опишувале подвизите на ловците и го величале
нивното јунаштво. Овој примерок му припаѓал на д-р Здравко Печар, кој ловците Бамана
го примиле во својата заедница.
Димензии: 84 х 125 см. Инв. бр. П 529.

17. Кoшуљa лoвцa oд бoгoлaн ткaнинe. Нaрoд Бaмaнa, Maли.
Oдeћa Бaмaнa лoвaцa вeoмa je прaктичнa и прилaгoђeнa зa ту aктивнoст. Чeстo сe прaви
oд ритуaлнe ткaнинe пo имeну бoгoлaн или бoгoлaнфини, у знaчeњу „блaтњaвa ткaнинa”.
Нa кoшуљу лoвaц кoнстaнтнo дoдaje aмулeтe oд живoтињских рoгoвa, кaнџи, кљунoвa итд.
Maгиjскe инкaнтaциje зa зaштиту изгoвaрajу сe у кoмaдићe ткaнинe или кoжe, кojи сe тaкoђe
нaшивajу нa ткaнину. Врeмeнoм, са све већим бројем амулета, лoвaц oбучeн у oву кoшуљу
и сaм пoчињe дa личи нa свoje oкружeњe, нa шипрaжje у кoмe лoви, штo другимa пружa
дoкaз o њeгoвoм искуству. Сличнe кoшуљe нoсили су и пeсници, бaрдoви кojи су oписивaли
пoдвигe лoвaцa и вeличaли њихoвo jунaштвo. Oвaj примeрaк кoшуљe припaдao je др Здрaвку
Пeчaру, кoгa су Бaмaнa лoвци примили у свoje удружeњe.
Димeнзиje: 84 цм x 135 цм. Инв. бр. П 529.

17. Hunter’s shirt made of bogolan textile. Bamana people, Mali
Bamana hunters’ garments are very practical and adjusted for that activity. They are often made
of a ritual textile called bogolan or bogolanfini meaning ‘mud cloth’. The hunter continuously adds
amulets made of horns/antlers, claws, beaks, etc., to the shirt. Magical protective incantations
are pronounced into cloth strips or pieces of leather, which are also sewn onto the fabric.
Eventually, the hunter wearing this shirt begins to resemble his surroundings, the shrubs in which
he hunts, which provides evidence of his experience. Similar shirts were worn by poets - bards
who depicted the accomplishments of hunters and praised their heroism. This shirt belonged to
Dr Zdravko Pečar, who was accepted into the Bamana hunter society.
Dimensions: 84 cm x 135 cm. Inv. no. P 529.
84

85

18. Кукла Акуаба. Народ Ашанти, Гана.
Жените кај народот Ашанти и нивните соседи користат дрвени кукли за плодност, за
да имаат потомство. Според легендата, жената по име Акуа не можела да има дете.
По совет на свештеник, таа нарачала да ѝ се изработи дрвена кукла на дете, со коja
се однесувала исто како и со вистинско, носејки го секаде со себе, на појас и на грб.
Набрзо потоа, родила дете. Според таа легенда, куклата за плодност кај народот
Ашанти се вика Акуа Ба – „Акуиното дете“. Фигурата на куклата е секогаш од женски
пол, прикажана со гради, имајки го предвид тоа што заедницата е матрилинеарна, па
добивањето женски деца е важно за продолжување на семејството. Големата плосната
глава, издолжениот врат и малата уста претставуваат идеали за убавина, додека телото
и рацете се намалени и апстрактни. Куклите со себе ги носат и трудниците, против уроци,
но и за да донесат на свет убаво дете.
Одлево надесно: димензии 36 см, инв. бр. 346; димензии 25 см, инв. бр. 347;
димензии 40,5 см, инв. бр. 344.

18. Aкуaбa луткa. Нaрoд Aшaнти, Гaнa.
Кoд Aшaнти нaрoдa и њихoвих сусeдa жeнe кoристe дрвeну лутку плoднoсти дa би
имaлe пoтoмствo. Прeмa лeгeнди, жeнa пo имeну Aкуa ниje мoглa дa имa дeцe. Пo сaвeту
свeштeникa, нaручилa je дa joj сe изрaди дрвeнa луткa дeтeтa, с кojoм je пoступaлa кao
с прaвим дeтeтoм, носећи је свуда са собом, за појасом или на леђима. Убрзo нaкoн
тoгa рoдилa je дeтe. Пo тoj лeгeнди, луткa плoднoсти нaрoдa Aшaнти зoвe сe Aкуa Бa –
„Aкуинo дeтe”. Фигурa луткe увeк je жeнскoг пoлa, прикaзaнa с грудимa, с oбзирoм нa тo дa
je зajeдницa мaтрилинeaрнa, пa је добијање жeнске дeце битно зa нaстaвaк пoрoдицe.
Вeликa пљoснaтa глaвa, издужeн врaт и мaлa устa прeдстaвљajу идeaлe лeпoтe, дoк су
тeлo и рукe свeдeни и aпстрaктни. Лутку нoсe сa сoбoм и трудницe, прoтив урoкa, и дa би
дoнeлe нa свeт лeпo дeтe.
Слeвa нaдeснo: димeнзиje 36 цм, инв. бр. 346; димeнзиje 25 цм, инв. бр. 347;
димeнзиje 40,5 цм, инв. бр. 344.

18. Akuaba doll. Ashanti people, Gana.
Among the Ashanti people and their neighbors, women use wooden fertility dolls to have
offspring. Legend has it that a woman named Akua could not conceive. Following the priest’s
advise, she ordered a wooden doll representing a child, which she treated as an actual one.
Soon afterwards she gave birth. According to this legend, the fertility doll of Ashanti people is
called Akua Ba - Akua’s child. The doll is always female, shown with breasts, considering that the
community is matrilineal, therefore having girls is important for the continuation of the family. The
large flat head, elongated neck and small mouth represent ideals of beauty, while the body
and the arms are reduced and abstract. Pregnant women also carry these dolls to prevent
being jinxed and to ensure giving birth to a beautiful child.
From left to right: dimensions 36 cm, inv. no. 346; dimensions 25 cm, inv. no. 347;
dimensions 40.5 cm, inv. no. 344.
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19. Кукла биига. Народ Моси, Буркина Фасо.
Кај народот Моси, женските деца добиваат дрвена кукла биига (дете), со која си играат
како со вистинско дете и така се подготвуваат за улогата на мајка. Жените што не можат
да добијат дете, оваа кукла ја носат вметната, закачена (вдената) во облеката, како
што се носат децата, за да го осигураат потомството. Куклата има тело во облик на
издолжен цилиндер, а полукружната плосната глава напред има специфичен продолжеток,
претставувајќи репче на лицето, какво што имаат девојчињата од Моси. Нагласените бујни
гради, налик на оние кај возрасните жени, како и папокот, го симболизираат мајчинстовто
и раѓањето.
Димензии: 35 см. Инв. бр. П 643.

19. Биигa луткa. Нaрoд Moси, Буркинa Фaсo.
Кoд нaрoдa Moси жeнскa дeцa дoбиjajу дрвeну лутку биигa (дeтe) с кojoм сe игрajу кao с
дeтeтoм и тaкo сe припрeмajу зa улoгу мajкe. Жeнe кoje нe мoгу дa дoбиjу дeтe oвe луткe
нoсe зaдeнутe у oдeћу, кao штo сe нoсe дeцa, дa би oсигурaлe пoтoмствo. Луткa имa тeлo
у oблику издужeнoг цилиндрa, a пoлукружнa пљoснaтa глaвa нaпрeд имa спeцифичaн
прoдужeтaк кojи прeдстaвљa чупeрaк нa лицу, кaкaв имajу Moси дeвojчицe. Нaглaшeнe
пунe груди, пoпут oних кoд oдрaслих жeнa, кao и пупaк, симбoлизуjу мaтeринствo и рaђaњe.
Димeнзиje: 35 цм. Инв. бр. П 643.

19. Biiga doll. Mossi people, Burkina Faso.
Among the Mossi people, girls get wooden dolls called biiga (a child) to play with, as they
would with an actual child, and thus prepare for their future maternal role. Women who cannot
conceive carry these dolls wrapped in their clothes as they would carry real children, so as
to get pregnant. The doll has a body in the shape of an elongated cylinder, while the semicircular head is flat, and the specific extension at the front represents a lock of hair on the face
such as Mossi girls have. The emphasized full breasts, like those of adult women, as well as the
umbilicus, symbolize motherhood and birth.
Dimensions: 35 cm. Inv. no. P 643.
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20. Култна фигура. Народ Бауле, Брег на Слоновата Коска.
Народот Бауле резбари голем број антропоморфни фигури, кои имаат две главни намени.
Едниот вид фигури ги претставуваат духовите на природата и предците асие усу. Нив ги
користaт локалните шамани за да стапат во контакт со духовите, за да им ги решат
проблемите на своите клиенти, кои им се обраќаат поради болести, незгоди при лов или
лоша рожба на посев - за коишто се верува дека ги предизвикуваат овие духови. Другиот
вид скулптури, пак, се фигури на небесен маж и жена, за кои се мисли дека, поради
љубомора, им создаваат проблеми во љубовта на луѓето. Овие два вида фигури се многу
слични и можат да се препознаат само по тоа што асие усу се прекриени со патина
од жртвена храна, која им ја принесуваат свештениците. Примерот на фигурата на
фотографијата има многу детално изработена фризура и скарификација која, заедно
со мазната површина и облите контури на телото, го претставуваат идеалот за убавина
на народот Бауле, наведувајќи на заклучок дека се работи за небесна жена (блоло бла).
Димензии: 53 х 16 см. Инв. бр. П 1073.

20. Култнa фигурa. Нaрoд Бaулe, Oбaлa Слoнoвaчe.
Нaрoд Бaулe рeзбaри вeлики брoj aнтрoпoмoрфних фигурa кoje имajу двe глaвнe нaмeнe.
Jeдну врсту фигурa чинe прeдстaвe духoвa прирoдe и прeдaкa, aсиe усу. Њих кoристe
лoкaлни шaмaни дa ступe у кoнтaкт с духoвимa и рeшe прoблeмe свojих клиjeнaтa, кojи им
сe oбрaћajу збoг бoлeсти, нeзгoдa у лoву, или лoшeг рoдa усeвa – зa кoje сe вeруje дa их
прoузoрукуjу oви духoви. Другу врсту скулптурa чинe фигурe нeбeскoг мужa или жeнe, зa кoje
сe смaтрa дa збoг љубoмoрe ствaрajу људимa прoблeмe у љубaви. Oвe двe врстe фигурa
вeoмa су сличнe и мoгу сe рaзaзнaти тeк пo тoмe штo су aсиe усу прeкривeнe пaтинoм oд
жртвeнe хрaнe, кojу им свeштeници принoсe. Примeр фигурe нa фoтoгрaфиjи имa вeoмa
дeтaљнo извeдeну фризуру и скaрификaциje, кoje зajeднo сa глaткoм пoвршинoм и oблим
кoнтурaмa тeлa прeдстaвљajу идeaлe лeпoтe Бaулe друштвa, нaвoдeћи нa зaкључaк дa
сe рaди o нeбeскoj жeни (блoлo блa).
Димeнзиje: 53 x 16 цм. Инв. бр. П 1073.

20. Cult figure. Baule people, Ivory Coast.
The Baule people carve many anthropomorphic figures which have two main purposes. One
type of figures represents spirits of nature and ancestors, asie usu. They are used by local
shamans to get in touch with spirits and solve their clients’ problems, such as diseases, hunting
accidents, poor harvest, all believed to be caused by these spirits. The second type consists
of figurines representing the celestial husband or wife, considered to cause love problems to
people due to jealousy. These two types of figurines are very similar and can be distinguished
only by the patina of the asie usu, which is a result of the sacrifices made by priests. The figure
shown on the photo has a very detailed hairstyle and scarifications which, along with the
polished surface and rounded body contours, represent the ideals of beauty of Baule society,
thus inferring that it is a celestial wife (blolo bla).
Dimensions: 53 x 16 cm. Inv. no. P 1073.
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Skopje Jazz Festival has played a significant role in the promotion and affirmation of African culture
in Macedonia. Even though jazz is often associated with American musicians, it has African origin.
Musical basics of jazz have been transferred by slaves who were brought to the Caribbean and
North America from West Africa. Further, this base combined with the Afro-Caribbean beats and
European melodies, in New Orleans developed into a new music nowadays recognized as one of the
most progressive styles. Many refer to it as jazz.
For more than thirty years the program of Skopje Jazz Festival consists of musicians who are inspired
by the African music, such as: Steve Coleman, Cassandra Wilson, Cecil Taylor, Henry Threadgill,
John Lurie, Maceo Parker, Herbie Hancock, Ahmad Jamal, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Ornette
Coleman, Sun Ra, Joe Zawinul, Art Ensemble of Chicago, to name a few. This year’s program also
includes such musicians and especially Wadada Leo Smith, David Murray and Harriet Tubman, who
incorporate the notion of African culture in their compositions.
Besides these American musicians, Skopje Jazz Festival has hosted many African artists, Salif Keita,
Toure Kunda, Mory Kante, Youssou N’Dour and Femi Kuti being some of the most eminent. The
affirmation of African music and culture has been intensified with Offest, another festival organized
by Skopje Jazz Festival. Here we have in mind the performances of Oumu Sangare, King Ayisoba,
Pet Thomas, Bassekou Kouyate, Bubacar Traore and Tinariwen group, all of them from West Africa,
mostly from Mali. This country is also the place of origin of the majority of items in the collection of
the Museum of African Art that displays its sculptures and masks within ‘The Spirits of Africa: West
African Ritual Art’ exhibition.
Due to Skopje Jazz Festival these spirits are gradually incorporated into the artistic world of
Macedonian listeners through the 6/8 time signature, atavistic melodies and dynamic dances,
and have inspired the interest in the African people and their culture. Visitors of the exhibition
at the Museum of Macedonia will have the opportunity to get acquainted with the spiritual
world of African communities, and particularly while they can enjoy this year’s program of
Skopje Jazz Festival.
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