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Tão longe, tão perto
Os longos séculos em que nossa sociedade se organizou em torno da escravidão nos deixaram muitos fardos a superar. Um deles é ainda estarmos tão apartados da África, o continente
de onde vem umas das matrizes da nossa cultura, talvez a predominante. As raras oportunidades que temos aqui de contato direto com a produção artística africana nos permitem
perceber tantos elementos familiares, tantas permanências, que nos perguntamos: por que
nos mantemos tão longe do que nos é tão próximo?
Por isso, parece-nos especialmente importante realizar esta exposição no ano em que o
CCVM celebra a grandeza do negro na cultura. Agradecemos a Eduardo Couto a disposição
de mostrar sua coleção aos maranhenses. Reunir e compartilhar é o nobre papel que um
colecionador pode exercer, ainda são poucos os que o fazem.
Aqui estão presentes obras produzidas por 60 povos, cuja arte tem características e linguagens escultóricas bem diferenciadas. Trata-se de arte vinculada a suas tradições e a funções
sociais de forte significado para as comunidades, uma arte que permanece sendo realizada.
Esses povos estão presentes em 14 países do vasto continente africano.
Esta não é a única forma de arte presente nesses países, que possuem cultura rica e diversa.
Mas, certamente, é uma das mais fascinantes, pela sofisticação estética, pela diversidade de
soluções escultóricas e pelos muitos sentidos que carrega, como a curadora procura mostrar.
Não é por mero modismo que a arte africana seduz o mundo há pelo menos dois séculos,
sua força é impressionante e continua a influenciar as artes de modo geral.
Nas caretas de cazumba, nos ex-votos, no apuro estético... podemos entrever o Maranhão
e a cultura brasileira em diversas obras dessa exposição, ela permite muitas aproximações
e... reencontros.
Paula Porta
diretora e curadora do CCVM
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Africana: o diálogo das formas
Apesar dos nossos laços profundos e seculares com a África, as produções artísticas desse
continente ainda são pouco conhecidas entre nós. A Coleção Eduardo Couto aqui exibida
é testemunho da riqueza que o nosso país esconde. Ao longo de mais de duas décadas,
o médico pernambucano vem cuidadosamente reunindo obras de qualidade artística e
formal raras de serem encontradas no Brasil e representativas de diversos povos desse
vasto continente.
Esta exposição apresenta 199 obras dessa preciosa coleção que reúne máscaras, estatuetas
e produções escultóricas que transitam entre o cotidiano e o cerimonial, como bancos e
apoios de nuca. Esse conjunto permite observar a riqueza de detalhes minuciosamente
trabalhados por habilidosos artistas, cujos nomes desconhecemos.
Dentre a imensa diversidade de produções artísticas dos 54 países do continente é possível
perceber aproximações e semelhanças entre os muitos povos que lá habitam. Visões de
mundo compartilhadas e trocas artísticas desde tempos longínquos aparecem materializadas em suas esculturas e podem ser observadas na representação de animais, nos padrões
geométricos ou nas formas que dão vida às máscaras e estatuetas.
Esses diálogos entre as culturas podem ser explorados em três núcleos complementares
que compõem a exposição. O primeiro deles Máscaras: o mundo em movimento apresenta
obras feitas originalmente para serem dançadas e reverenciadas por membros da comunidade. Quando em movimento, as máscaras são responsáveis por celebrar a vida e manter
a coesão social.
O segundo núcleo, Estatuetas: o mundo em equilíbrio, reúne peças feitas com propósitos
distintos, mas relacionados à busca ou à manutenção da harmonia das forças que regem o
mundo. As estatuetas podem estar relacionadas ao culto de ancestrais, à fertilidade, à cura
de doenças ou à resolução de problemas que impedem as comunidades viver em equilíbrio.
O terceiro núcleo, Dos objetos cotidianos aos cerimoniais: o mundo em contato, apresenta
peças presentes em diferentes espaços sociais e que variam de acordo com a situação
daquele que as detém. São obras cuja riqueza escultórica revela que os seus propósitos
vão muito além da sua função prática.
As ideias de movimento, de equilíbrio e de contato aparecem contempladas em toda a
exposição e podem ser observadas em cada uma das obras.
Esta exposição é um convite à apreciação da riqueza das formas e soluções estéticas encontradas pelos escultores, mas também dos sentidos e dos significados presentes na arte africana.
Juliana Bevilacqua
curadora
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O que a história da arte africana que conhecemos costuma registrar está vinculado à presença
dos europeus nesse continente. Assim, de maneira geral, a arte africana se refere aos objetos
de cultura material das regiões cujos europeus tiveram maior contato: África central e África
do oeste, dando a falsa impressão de que o resto do continente não produz arte.
As regiões mais privilegiadas são aquelas próximas aos oceanos, com destaque para
o Atlântico. Foi por este oceano que muitas obras chegaram à Europa. Não é por acaso,
portanto, que a maioria das regiões cujas obras estão representadas na exposição está
localizada próxima à costa.
Nos primeiros contatos entre africanos e europeus, as peças levadas passaram a ocupar os
gabinetes principescos e eram vistas apenas como curiosidades. No século XIX, esses objetos
passaram a integrar de forma mais sistemática os museus etnológicos. Nesse período foram
desenvolvidas as primeiras tentativas de classificação das peças, muito próximas daquelas
feitas com animais e plantas.
9
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Foi apenas no século XX que esses objetos começaram a ser reconhecidos como arte e
passaram a ser estudados não apenas por etnólogos e antropólogos, mas também por
historiadores da arte. Esses múltiplos olhares voltados para essas produções reposicionaram
a arte africana dentro e fora dos museus e ampliaram os estudos sobre ela. Foram esses
avanços que nos permitem hoje distinguir os estilos, os ateliês e, em alguns casos, a mão
do artista que fez uma obra.
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Porém, é preciso reconhecer que o que chamamos de arte africana se refere apenas a uma
pequena seleção de um rico universo material desse vasto continente chamado África.
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Angola
Povo Cokwe
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Burkina Faso
Povos Bobo Fing, Bwa,
Gurunsi, Kurumba, Mossi,
Samo, Toussian
3
Camarões
Povos Bamileke, Ejagham,
Mambila, Namchi

4
Costa do Marfim
Povos Attie, Baulê, Bete,
Guro, Ligbi, Senufo, Yaurê
5
Etiópia
Povos Kaffa, Sidamo
6
Gabão
Povos Bulu, Fang, Kwele,
Kota, Punu, Tsangi
7
Gana
Povo Ashanti
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Libéria
Povos Dan, We
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Mali
Povos Bamana, Dogon

República Democrática
do Congo
Povos Boa, Bembe,
Boyo, Hemba, Kongo,
Kuba, Kusu, Luba, Luluwa,
Lega, Pende, Songye,
Tabwa, Zimba
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Moçambique
Povos Maconde, Shona

Serra Leoa
Povo Mende
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Nigéria
Povos Afo, Anang,
Boki, Chamba, Eket,
Ibibio, Igbo, Iorubá,
Mama, Ogoni

Sudão do Sul
Povo Dinga
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Máscaras: o mundo
em movimento
As obras de arte africanas mais conhecidas e celebradas no
Ocidente são as máscaras. Presentes nos museus desde o
século XIX, elas ficaram amplamente conhecidas a partir do
êxtase que provocaram em um grupo de artistas europeus
no início do século XX, cujo representante mais conhecido
é o espanhol Pablo Picasso.
O fascínio que as máscaras africanas provocam desde então
nos faz indagar se a concepção de máscara compartilhada
por muitos povos africanos é a mesma que a nossa. Se para
nós a máscara representa um objeto que é usado na frente
do rosto para esconder a identidade do seu portador, em
muitas regiões da África este é apenas um dos elementos
que compõem a ideia de máscara.
Mais do que um objeto feito, geralmente, em madeira,
a máscara engloba a ideia de totalidade, o que inclui o
mascarado, os músicos e a audiência. É esse conjunto que
dá sentido à performance. É o movimento que dá sentido à
vida. Por isso, as cerimônias envolvendo mascarados atualizam nos ritos os mitos, colaborando para a manutenção
e coesão da comunidade.
A ideia de movimento está presente não apenas durante a
atuação do mascarado, mas também quando o escultor vai
produzir o que chamamos de máscara. A distribuição das
cores, dos padrões geométricos e das formas na madeira é
pensada de maneira a produzir um efeito visual impactante
no momento da dança, colaborando para que a cerimônia
seja bem-sucedida e cumpra a sua função, que pode estar
relacionada à fertilidade da terra ou das mulheres, aos ritos
funerários, ao simples entretenimento ou outros fins.
Essa concepção particular de máscara nos ajuda a compreender por que na África muitas delas não são guardadas
após as danças ou por que para muitos povos não faz
sentido exibir uma máscara numa vitrine de museu ou em
uma exposição. O fato é que , depois de retiradas de seus
contextos, o que entendemos como máscaras ganha novos
sentidos e significados, mas elas continuam sendo testemunhos materiais da riqueza artística de todo um continente.
Máscara
Povo Boyo/ República Democrática do Congo
Século XX
32x23,5x12
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Máscara Bwoom
Povo Kuba/ República Democrática do Congo
Século XX
55x23x32

Africana

Máscaras

19

Máscara Bwoom
Povo Kuba/ República Democrática do Congo
Século XX
55x30x44
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Máscara
Povo Lega/ República Democrática do Congo
Século XX
26x22x12
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Máscara
Povo Lega/ República Democrática do Congo
Século XX
48x26x12,5
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Máscaras Hembas
Os hembas são conhecidos por suas preciosas estatuetas de
culto ancestral. São representações masculinas em posição
de imponência e fisionomia de serenidade. Apesar de menos
apreciadas no Ocidente, as máscaras hembas apresentam
soluções estéticas bastante interessantes.
A máscara Soko mutu é uma representação estilizada de um
macaco, com a boca ampla e semicircular, quase sempre
aberta, dando a impressão que está esboçando um sorriso.
Os olhos aparecem semicerrados e o nariz é alongado. A
parte de madeira é complementada por uma cabeleira
de pelo de macaco. Há ainda uma veste feita em fibra e
também em pele de animal. Essa máscara é usada em funerais e cerimônias memoriais.

Máscara Soko Mutu
Povo Hemba/ República Democrática do Congo
Século XX
32,5x23x15
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Máscara Soko Mutu
Povo Hemba/ República Democrática do Congo
Século XX
30x20x13
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Máscara Soko Mutu
Povo Hemba/ República Democrática do Congo
Século XX
14x9x6,5

26

Máscara
Povo Pende/ República Democrática do Congo
Século XX
26x52x12
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Máscara
Povo Pende/ República Democrática do Congo
Século XX
33x29x32
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Máscara
Povo Pende/ República Democrática do Congo
Século XX
51x41x15
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Máscara
Povo Luluwa/ República Democrática do Congo
Século XX
35x23x17,5

30

Africana

Máscaras

Máscara Kifwebe
A máscara Kifwebe pertence a uma associação de mesmo
nome bastante respeitada entre os songyes. Ela é dançada
em diversas ocasiões, acompanhada de uma veste de
tecido de ráfia parcialmente coberta com palha. Usada por
homens, ela tem poder de polícia e pode atuar assustando
o inimigo em caso de conflito.
Esse tipo de máscara pode ser masculino ou feminino. A
máscara masculina é identificada pela presença de uma
crista no centro da cabeça. Ambas apresentam estrias. A cor
branca é quase unânime e, em alguns casos ela é associada
ao vermelho. Enquanto o branco simboliza conceitos relacionados à lua e à luz, o vermelho está associado ao sangue
e ao fogo, simbolizando a coragem e a força espiritual.
O povo luba, vizinho dos songyes, também utiliza a máscara
kifwebe. O que a diferencia é o seu formato. Enquanto a dos
songyes é alongada, a máscara kifwebe dos lubas apresenta
uma forma circular.

Máscara Kifwebe
Povo Songye/ República Democrática do Congo
Século XX
105x40x20
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Máscara Kifwebe
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
55x40x21
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Máscara Ibulu lya alunga
Povo Bembe/ República Democrática do Congo
Século XX
50x38x37
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Máscara Kiyunde
Povo Tabwa/ República Democrática do Congo
Século XX
28x96x15
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Máscara
Povo Kwele/ Gabão
Século XX
29x37x6
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Máscara
Povo Fang/ Gabão
Século XX
51,5x26x27
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Máscara
Povo Fang/ Gabão
Século XX
48x25x37
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Máscara
Povo Punu ou Tsangi/ Gabão
Século XX
29,5x21x12
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Máscara
Povo Punu/ Gabão
Século XX
35,5x23x14
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Máscara Mukuji
Os punus possuem uma produção artística bastante peculiar, quando
comparada a outras da mesma região. Dentre as suas obras mais fascinantes e intrigantes está a máscara Mukuji. Ela representa uma figura
feminina com rosto de traços delicados. Os olhos semicerrados dão
leveza à fisionomia e a região que vai das sobrancelhas até o queixo
forma um coração, o que dá ainda mais equilíbrio e beleza à máscara.
O elaborado penteado geralmente pintado de marrom ou preto apresenta uma variedade de estilos e contrasta com o seu rosto coberto de
pfemba, uma argila branca de uso ritual e conhecida por sua relação
simbólica com o mundo sobrenatural. Na região da testa há um padrão
de escarificações em formato losangular. Essas máscaras são usadas
ainda hoje em diversas cerimônias, relacionadas a funerais ou à garantia de equilíbrio e bem-estar da comunidade. Algumas performances
apresentam os mascarados dançando em pernas de pau.

Máscara Mukuji
Povo Punu ou Lumbu/ Gabão
Século XX
32,5x24x19

Máscara
Povo Bulu/ Gabão
Século XX
41x31x14
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Máscaras do
Povo Dan
O povo dan habita algumas áreas da Costa do Marfim e da
Libéria e é conhecido por sua dedicação à agricultura. As
suas cerimônias são marcadas por um conjunto de máscaras
formado por pelo menos onze tipos diferentes. Parte dessas
máscaras está relacionada aos espíritos das matas, o que
explica a presença de representações com características
zoomorfas, além das figuras humanas.
Uma das mais conhecidas máscaras dan apresenta um rosto
oval coberto por uma pátina escura. Os lábios são protuberantes e não é rara a presença de dentes. Os olhos podem
ser de formato circular ou semicerrados. De forma geral, as
máscaras femininas apresentam na região da testa adornos
feitos em conchas, além de penteado.

Máscara
Povo Dan/ Libéria
Século XIX
38x22x18
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Máscara
Povo Dan/ Libéria
Século XX
33x9x10
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Máscara
Povo Dan/ Libéria
Século XX
42x15x12
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Máscara
Povo Dan/ Libéria
Século XIX
50,5x20,5x16
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Máscara
Povo Dan/ Libéria
Século XIX
43,5x27,5x10
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Máscara
Povo Dan/ Libéria
Século XX
31x22x21
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Máscara
Povo Dan/ Libéria
Século XX
27x26x9
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Povo Dan/ Libéria
Século XX
43x19x17
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Máscara
Povo We/ Libéria
Século XX
58x37x77
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Máscara
Povo Baulê/ Costa do Marfim
Século XX
41x22,5x27
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Máscara
Povo Baulê/ Costa do Marfim
Século XX
31x17x12
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Máscara
Povo Baulê/ Costa do Marfim
Século XX
27x15,5x9
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Máscara
Povo Yaurê/ Costa do Marfim
Século XX
26,5x14x13
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Máscara
Povo Baulê/ Costa do Marfim
Século XX
27x29x16
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Máscara
Povo Baulê/ Costa do Marfim
Século XX
49x21,5x13
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Máscara
Povo Bete/ Costa do Marfim
Século XX
47x17x14

Africana

Máscaras

Máscara
Povo Bete/ Costa do Marfim
Século XX
48x14x9
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Máscara
Povo Bete/ Costa do Marfim
Século XX
32x22x17

Africana

Máscaras

61

Máscara
Povo Bete/ Costa do Marfim
Século XX
31x19,5x16
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Máscara
Povo Ligbi/ Costa do Marfim
Século XX
32x18x15
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Máscara
Povo Ligbi/ Costa do Marfim
Século XX
44,5x20,5x19
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Máscara
Povo Guro/ Costa do Marfim
Século XX
52,5x24x13
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Máscara
Povo Senufo/ Costa do Marfim
Século XX
28 x 27x42,5
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Máscaras Kpeliye´e
A máscara Kpeliye’e apresenta delicado rosto oval com projeções
geométricas nas laterais. Os padrões
de escarificação ornamentam sua
superfície lisa. Considerada feminina, a máscara homenageia, com
sua graça e beleza, os idosos senufos
já falecidos. É utilizada em cerimônias restritas aos homens. O termo
Kpeliye’e, ou “face daquele que
executa saltos”, refere-se às performances dinâmicas que o público
associou a essa máscara.

Máscara Kpeliye’e
Povo Senufo/ Costa do Marfim
Século XX
31x15x11

Máscara Kpeliye’e
Povo Senufo/ Costa do Marfim
Século XX
33x15,5x10
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Máscaras Tyi-Wara
A Tyi-Wara é a máscara do povo bamana mais conhecida
e celebrada. Ela é dançada com o propósito de garantir a
fertilidade da terra e, portanto, da boa colheita. Os mascarados sempre aparecem em pares portando uma máscara
masculina e outra feminina, simbolizando o sol e a terra,
além de todos os opostos que se complementam.
A máscara representa um animal híbrido, com destaque
para a referência ao antílope e seus chifres. Um mito
bamana conta que teria sido esse animal o primeiro a oferecer sementes aos homens e os ensinado a cultivar a terra.
Até hoje muitas comunidades bamana seguem essa tradição, fazendo cerimônias com essas máscaras no começo e
no final do ciclo da agricultura.
As máscaras Tyi-Wara apresentam estilos diferentes,
podendo ser verticais, horizontais, mais ou menos abstratas.
Todas elas se destacam por serem usadas no topo da cabeça
e não na frente no rosto, característica que as confundem
com estatuetas. A identidade do dançarino é camuflada
por uma veste feita em tiras de fibra vegetal que pende do
suporte que sustenta a máscara na cabeça.
A Tyi-Wara é um exemplo significativo de que nem todas as
máscaras africanas são usadas na frente do rosto. A maioria
é usada como um chapéu ou como um capacete. Além de
deixar o mascarado mais alto e, portanto, em destaque, essa
posição facilita a sustentação da máscara, quase sempre
feita em madeira.

Máscara Tyi Wara
Povo Bamana/ Mali
Século XX
38,5x18x7
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Máscara Tyi Wara
Povo Bamana/ Mali
Século XX
48x14x9
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Máscara Tyi Wara
Povo Bamana/ Mali
Século XX
50,5x19,5x5
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Máscara Tyi Wara
Povo Bamana/ Mali
Século XX
42x14x8
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Máscara
Povo Bamana/ Mali
Século XX
55x17x13
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Máscara Suruku
Povo Bamana/ Mali
Século XX
37,5x19x15
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Máscara Suruku
Povo Bamana/ Mali
Século XX
44,5x21,5x13
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Máscaras do
Povo Dogon
O povo dogon segue uma antiga tradição de máscaras que
comemora a origem da morte. Segundo os seus mitos, ela
surgiu no mundo como resultado das transgressões dos
primeiros homens contra a ordem divina. A cada cinco anos,
os dogons realizam cerimônias para encaminhar os mortos
ao reino ancestral e restaurar a ordem do universo. A performance de mascarados - que chega ao número expressivo
de quatrocentos membros – é considerada imprescindível
para o seu sucesso.
Mais de setenta tipos distintos de máscaras foram identificados entre os dogons. De forma geral, elas são feitas por
membros da associação Awa, responsáveis pelas cerimônias,
e não por escultores profissionais. Uma das máscaras mais
conhecidas desse povo do Mali é a Kanaga. Ela representa
um pássaro chamado kommolo tebu e a sua história remete
ao mito de um caçador que matou um desses pássaros e
resolveu fazer a primeira máscara em sua honra. Dentro do
rico universo de máscaras dogons há outras representações
de animais, como a lebre e o antílope.

Máscara Kanaga
Povo Dogon/ Mali
Século XX
102x50x15,5
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Máscara
Povo Dogon/ Mali
Século XX
85x16x14
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Máscara
Povo Dogon/ Mali
Século XX
52x20x15
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Máscara
Povo Dogon/ Mali
Século XX
37x18x11
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Máscara Satimbe
Povo Dogon/ Mali
Século XX
105x48x22
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Máscara Sowei
A máscara Sowei é a única, conhecida na África, dançada por mulheres
e não por homens. Mas são escultores homens que as produzem.
São usadas em diversas cerimônias: funerais, durante a visita de
pessoas ilustres e na cerimônia de
iniciação das moças jovens, quando
elas aprendem as músicas e danças
relacionadas à máscara. Em geral
são dançadas pelas mulheres mais
velhas do grupo, conhecedoras dos
segredos da associação. A parte em
madeira é acompanhada por uma
rica vestimenta em fibra que cobre
todo o corpo.

Máscara Sowei
Povo Mende/ Serra Leoa
Século XX
41,5x26x26,5

Máscara Sowei
Povo Mende/ Serra Leoa
Século XX
40x21x22,5
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Máscaras Cokwes
Os cokwes habitam atualmente algumas áreas de Angola,
mas também da República Democrática do Congo e da
Zâmbia. A sua produção escultórica é uma das mais reconhecidas de todo o continente africano dada a destreza
dos seus escultores.

Máscara Mapiko
A produção artística mais conhecida do povo maconde é a máscara
Mapiko. Ela é utilizada para marcar o
final da iniciação masculina, ou seja,
após o período marcado por aprendizados e provações que envolvem
a passagem dos jovens para a vida
adulta. Também aparecem em funerais, festas de casamento, durante a
visita de alguém importante e até
em celebrações de feriados nacionais. Com certa frequência a máscara
está relacionada também a competições envolvendo mascarados de
diferentes aldeias.

Máscara Mapiko
Povo Maconde/ Moçambique
Século XX
26x19x23

Apresentam uma variedade de máscaras que são usadas em
diversas ocasiões, como nas cerimônias de iniciação masculina, durante a transição dos jovens para o mundo adulto,
período importante onde eles têm acesso a segredos e
conhecimentos relacionados às novas responsabilidades
que serão assumidas. Dentre as máscaras mais conhecidas, estão a Mwana pwo e Cihongo (ou chihongo) que se
complementam. A primeira é uma representação feminina
enquanto a segunda é masculina. Ambas são dançadas por
homens. A máscara Cihongo representa um chefe ancestral idealizado, com destaque para a barba, um símbolo de
sabedoria, liderança e também de idade avançada. Entre
muitos povos africanos, a barba é de uso exclusivo das
pessoas mais velhas, dado o seu simbolismo associado ao
acúmulo de conhecimento ao longo da vida.
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Máscara Cihongo
Povo Cokwe/ Angola
Século XX
31,5x19x11
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Máscara Mwana Pwo
Povo Cokwe/ Angola
Século XX
37x22x20
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Máscara Mwana Pwo
Povo Cokwe/ Angola
Século XX
40x26x29
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Máscara Mwana Pwo
Povo Cokwe/ Angola
Século XX
37x30x15
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Máscaras Iorubás
As máscaras mais conhecidas entre os iorubás são as
Gueledé e as Egungun. Ambas estão relacionadas a uma
cosmovisão bastante específica.
A origem da máscara Gueledé é ainda imprecisa, algumas
fontes apontam Ketu, no Benim, como o seu berço. O mito
conta que Iya Nlá (“a grande mãe” ou “mãe de todas as
mães”) praticava dança com uma escultura na cabeça, que
atraía a atenção de muitas mulheres e crianças. Quando ela
morreu, a dança ficou a cargo do seu marido, Babá Aborè. De
forma fantástica, logo depois que Aborè fez a apresentação,
a comunidade foi tomada por uma onda de prosperidade:
as mulheres inférteis se tornaram mães, as colheitas foram
fartas e os caçadores conseguiram abater muitos animais.
As doenças foram curadas. As visíveis transformações na
comunidade fizeram com que os anciãos erguessem um
templo em honra a Iya Nlá e solicitaram que o seu marido
continuasse fazendo a dança uma vez ao ano.
Ainda hoje, o festival das Gueléde ocorre anualmente e
sua função mais tradicional é reverenciar Iyá Nlá e as suas
discípulas na Terra, conhecidas como “as mães poderosas”,
evitando que elas entrem em fúria, causando a infertilidade
das mulheres e da terra.
Quase todas as máscaras Gueledé são formadas por duas
unidades básicas: uma face humana idealizada e uma estrutura complementar, que pode ser um penteado estilizado
ou imagens metafóricas, retratando algum aspecto da experiência social iorubá. Em geral, elas apresentam aspectos
formais como os olhos com formato losangular, as pupilas
perfuradas ou demarcadas, o nariz triangular e a maçã do
rosto cheia e marcada por escarificações, indicadores de
identidade e hierarquia.
A máscara Egungun é um dos mais significativos exemplos de culto aos antepassados dentro da tradição iorubá.
O culto Egungun dramatiza a crença iorubá na vida após
a morte. Seus mascarados representam os espíritos dos
ancestrais mortos que retornam à Terra para visitar os seus
descendentes vivos. Além disso, eles possuem o papel de
purificar o local, curar as enfermidades e de ajudar a resolver
disputas territoriais. A vestimenta usada pelo mascarado
raramente reflete indícios de sua identidade, que é preservada porque evoca os ancestrais masculinos.

Máscara Gueledé
Povo Iorubá/ Nigéria
Século XX
31x37x35
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Máscara Gueledé
Povo Iorubá/ Nigéria
Século XX
31x37x35
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Máscara Gueledé
Povo Iorubá/ Nigéria
Século XX
45x27x30
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Máscara Egungun
Povo Iorubá/ Nigéria
Século XX
60x30x30
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Máscara
Povo Ogoni/ Nigéria
Século XX
32x30x16
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Máscara
Povo Igbo/ Nigéria
Século XX
39,5x21x23
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Máscara Agbogho Mmwo
Povo Igbo/ Nigéria
Século XX
40x24x22
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Máscara Mfon
Povo Anang/ Nigéria
Século XX
26x18x13
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Máscara
Povo Boki/ Nigéria
Século XX
38,5x15,5x24

99

100

Máscara
Povo Eket/ Nigéria
Século XX
25,5x25,5x7,5

Africana

Máscaras

Máscara
Povo Eket/ Nigéria
Século XX
116x34x37
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Máscara
Povo Chamba/ Nigéria
Século XX
33x20x12
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Máscara
Povo Mama/ Nigéria
Século XX
45,5x30x21,5
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Máscara
Povo Afo/ Nigéria
Século XX
32x23,5x18,5
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Máscara
Povo Ejagham/ Camarões/ Nigéria
Século XX
23x12x14,5 cm
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Máscara
Povo Bamileke/ Camarões
Século XX
29,5x18x12
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Máscara
Povo Bamileke/ Camarões
Século XX
55x27x13
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Povo Mambila/ Camarões
Século XX
34x36x50
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Máscara
Povo Mambila/ Camarões
Século XX
70x42x32
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Máscara
Povo Kurumba/ Burkina Faso
Século XX
115x30x42
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Máscara
Povo Samo/ Burkina Faso
Século XX
45x18x65
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Máscara
Povo Mossi Sukonsé,
estilo Ouagadougou (Wan-Norao)/ Burkina Faso
Século XX
25x19x63
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Máscara
Povo Mossi Sukonsé, estilo Kolongho/ Burkina Faso
Século XX
70x20x40
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Máscara
Povo Mossi Sukonsé,
estilo Kolongho/ Burkina Faso
Século XX
68x41x25
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Máscara
Povo Mossi
(estilo Nyonyobé Yatenga/ Karanga)/ Burkina Faso
Século XX
154x18x15
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Máscara
Povo Mossi/ Burkina Faso
Século XX
104 x20x20
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Máscara
Povo Mossi/
Região de Yatenga (Karan - Wemba), Burkina Faso
Século XX
103,5x23x23

117

118

Máscara
Povo Gurunsi (Nunuma)/ Burkina Faso
Século XX
49x19x24
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Máscara
Povo Gurunsi (Nunuma ou Nuna)/ Burkina Faso
Século XX
74x40x35
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Máscara
Povo Gurunsi (Nunuma)/ Burkina Faso
Século XX
40x26,5x32
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Máscara
Povo Gurunsi (Nuna)/ Burkina Faso
Século XX
96x19x19
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Máscara
Povo Gurunsi (Nuna)/ Burkina Faso
Século XX
80x20x21
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Máscara
Povo Gurunsi (Nuna)/ Burkina Faso
Século XX
83 x 22 x 18
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Máscara
Povo Gurunsi (Nuna ou Winiama)/ Burkina Faso
Século XX
19x17,5x63,5
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Máscara
Povo Gurunsi (Winiama)/ Burkina Faso
Século XX
67,5 x 23,5 x 21
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Máscara
Povo Bwa ou Gurunsi (Nuna)/ Burkina Faso
Século XX
90x28x20
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Máscara
Povo Bwa ou Gurunsi
(Winiana ou Nuna - Uwantantay)/ Burkina Faso
Século XX
125 x 40 x22
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Máscara
Povo Gurunsi (Winiama)/ Burkina Faso
Século XX
96x25,5x24
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Máscara
Povo Gurunsi (Winiama)/ Burkina Faso
Século XX
20x18x23
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Máscara
Povo Bobo Fing/ Burkina Faso
Século XX
50,5x26x32
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Máscara
Povo Bobo Fing/
Região de Bobo Diulasso, Burkina Faso
Século XX
70x30x32
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Máscara
Povo Bobo Fing/
Região de Bobo Diulasso (Syékele), Burkina Faso
Século XX
118x27x27
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Máscara
Povo Bobo Fing/ Burkina Faso
Século XX
39x33x53
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Estatuetas: o mundo
em equilíbrio
De modo geral, as produções artísticas africanas reconhecidas como clássicas ou tradicionais foram produzidas com
o propósito de manter a vida das comunidades em equilíbrio. Entendidas como intermediárias entre as diferentes
forças e energias que regem o universo, elas são em muitos
casos veículos de comunicação entre o mundo natural e
sobrenatural, mundos estes que estão sempre articulados
e em contato. Entre muitos povos africanos, a concepção
de equilíbrio está relacionada também a uma convivência
harmônica entre os mundos mineral, animal e vegetal, o
que explica por que a manipulação da natureza deve ser
feita de forma cuidadosa e responsável.
Dentro dessa concepção, as estatuetas, representações
materiais que podem adquirir forma humana, de animal
ou até mesmo híbrida, são cuidadosamente esculpidas e
sacralizadas para cumprirem o seu papel na manutenção
do equilíbrio da vida em comunidade. Elas também desempenham importante função na recuperação de algumas
formas de desequilíbrio, tais como a infertilidade da terra
e das mulheres, as doenças e a discórdia.
Apesar da sua importância, nem todas as estatuetas estão
relacionadas ao culto de ancestrais. Existem aquelas que
são esculpidas para serem guardiãs das aldeias ou dos

Máscara
Povo Toussian/ Burkina Faso
Século XX
70,5x40x38

já falecidos, mas também outras que são usadas como
bonecas pelas meninas ou pelas mulheres que apresentam dificuldade para engravidar. Há desde estatuetas que
materializam a criação do universo ou um ser mítico até
aquelas que celebram a figura do chefe.
O vasto repertório de estatuetas está em consonância com
a diversidade de formas e estilos, que devem ser entendidos como específicos de cada comunidade ou povo. O
que parece ser comum a quase todas essas produções, no
entanto, é a posição dos joelhos flexionados, uma clara alusão
ao contato vigoroso com a terra. A ausência de rigidez das
pernas pode ser compreendida também como uma forma
de conexão entre as forças do universo. A posição dos braços
sofre variações, mas raramente eles são esculpidos esticados
ou sem movimento. Ora pousam no abdome, ora nas laterais
das pernas ou podem aparecer unidos frente ao torso.
Esses e outros elementos formais que compõem as estatuetas africanas não deixam de ser metáforas da fluidez e equilíbrio da vida, algo que o escultor sempre almeja quando
as produz. O conjunto exibido em Africana: o diálogo das
formas materializa não apenas a diversidade desse tipo de
produção disseminado em quase todo o continente africano, mas também sintetiza valores e visões de mundo.
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Estatueta
Povo Igbo/ Nigéria
Século XX
53 x16x16
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Estatueta
Povo Igbo/ Nigéria
Século XX
53x15,5x15,5
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Estatuetas de
gêmeos Ibejis
Entre os iorubás, localizados predominantemente na Nigéria
e no Benim, há uma das maiores incidências de nascimento
de gêmeos do mundo. As razões para esse fenômeno são
desconhecidas, mas alguns estudos sugerem a ligação entre
fatores genéticos e um tipo particular de dieta.
Esse povo acredita que os gêmeos compartilham uma
mesma alma, por isso, se um deles morre uma estatueta
memorial chamada ère ìbeji (Ibi = nascido; Eji = dois) precisa
ser providenciada, a fim de manter o vínculo espiritual entre
o irmão vivo e o falecido. Quando acontece de os dois
irmãos falecerem, como é o caso de nascimento prematuro,
duas estatuetas são providenciadas. A(s) estatueta(s), que
reflete(m) o sexo do morto, deve(m) receber os cuidados
da mãe, como banho, alimento e adereços.
Apesar de haver muitos estilos de ibeji, que variam de
acordo com a região em que foi produzida ou com o escultor, esse tipo de estatuária possui características formais
próprias que a definem. A cabeça em geral ocupa um terço
da estatueta e é quase sempre acompanhada por um penteado. Os braços aparecem sempre paralelos ao corpo e as
mãos pousam nos quadris ou nas pernas. A expressão facial
é de serenidade.

Estatueta de gêmeo Ibeji
Povo Iorubá/ Nigéria
Século XX
20,5x7x7
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Estatueta de gêmeo Ibeji
Povo Iorubá/ Nigéria
Século XX
24x7x6,5
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Estatueta de gêmeo Ibeji
Povo Iorubá/ Nigéria
Século XX
22,5x7x5,5
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Estatueta de gêmeo Ibeji
Povo Iorubá/ Nigéria
Século XX
24x7x6,5
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Estatueta
Povo Eket/ Nigéria
Século XX
59,5x11x20
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Marionete
Povo Ibibio/ Nigéria
Século XX
56x44x26
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Estatueta
Povo Senufo/ Costa do Marfim
Século XX
33x12x12
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Estatueta
Povo Attie/ Costa do Marfim
Século XX
41,5x13x13
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Estatueta
Povo Attie/ Costa do Marfim
Século XX
43,5x11x15
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Estatueta
Povo Baulê/ Costa do Marfim
Século XX
46x13x15,5
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Estatueta
Povo Baulê/ Costa do Marfim
Século XX
48,5x14x15,5
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Estatueta Mbotumbo
Povo Baulê/ Costa do Marfim
Século XX
54x16x16
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Estatueta Mbotumbo
Povo Baulê/ Costa do Marfim
Século XX
58x14,5x16
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Estatueta
Povo Baulê/ Costa do Marfim
Século XX
44x13,5x13,5
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Estatueta
Povo Dan/ Libéria
Século XX
50x11x12
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Estatueta
Povo Dogon/ Mali
Século XX
37x12x12

Africana

Estatuetas

Estatueta
Povo Dogon/ Mali
Século XX
50x11x18
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Estatueta
Povo Dogon/ Mali
Século XX
77x22x20 CM
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Estatueta
Povo Dogon/ Mali
Século XX
45x11,5x12
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Estatueta
Povo Dogon/ Mali
Século XX
33x7,5x8,5
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Estatueta
Povo Bamana/ Mali
Século XX
70x18x22
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Estatueta
Povo Bamana/ Mali
Século XX
63x16x16
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Estatueta de Mwanangana
Povo Chokwe/ Angola
Século XX
36,5x15x15
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Estatuetas Minkisi
ou dotadas de força
Alguns povos da África central compartilham cosmovisões
que utilizam estatuetas como mediadoras entre o mundo
natural e o sobrenatural. Elas atuam na promoção da saúde
e bem-estar da comunidade e são conhecidas pelo grande
impacto visual causado pelo acúmulo de materiais com
propriedades medicinais oriundos do mundo animal, vegetal e mineral.
Entre os kongos essas estatuetas são reconhecidas pela
presença de superfícies reflexivas, como espelho ou vidro,
na região dos olhos e do abdome. Elas também podem
apresentar pregos simbolizando as suas muitas atuações,
como é o caso da obra apresentada na exposição. Trata-se
da representação de um cachorro, animal muito apreciado
pelo povo kongo por conhecer bem os caminhos e perigos
da floresta ou das áreas de matas fechadas. Nesta obra, esse
conhecimento é representado simbolicamente por duas
cabeças posicionadas em direções opostas, uma metáfora do
permanente estado de alerta em que se encontra esse animal.
O povo songye também é conhecido pelo acúmulo de
material animal, vegetal e mineral sobre a figura humana
esculpida. As estatuetas são estilisticamente distintas
quando comparadas às dos kongos. O rosto é alongado
e no topo da cabeça é comum a presença de um chifre
cobrindo um orifício onde material orgânico é depositado.
O abdome é inflado, podendo apresentar também um orifício que recebe substâncias naturais. As mãos quase sempre
aparecem pousadas na região abdominal.

Estatueta Nkisi
Povo Kongo/ República Democrática do Congo
Século XX
23x60x25
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Estatueta Boli
Povo Bamana/ Mali
Século XX
33,5x46x20,5
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Estatueta Nkisi
Povo Songye/ República Democrática do Congo
Século XX
27,5x7x6
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Estatueta Nkisi
Povo Songye/ República Democrática do Congo
Século XX
55x15x10 cm

Africana

Estatuetas

167

Estatueta Nkisi
Povo Songye/ República Democrática do Congo
Século XX
75,5x15x15
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Estatueta Nkisi
Povo Songye/ República Democrática do Congo
Século XX
38x11,5x11,5
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Estatueta
Povo Bembe/ República Democrática do Congo
Século XX
40x23x16
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Estatuetas
femininas lubas
As mulheres desempenham um importante papel nas práticas políticas entre os lubas. Há um provérbio desse povo
que diz: “homens são chefes durante o dia, mas as mulheres
se tornam chefes à noite”. O homem luba comanda, mas é
a mulher que desempenha papel fundamental na constituição de alianças, nas decisões, nas disputas de sucessão
e também nos rituais de investidura. É também papel da
mulher luba assegurar a lealdade espiritual necessária para
o fortalecimento do poder. Os lubas acreditam que cada rei
falecido incorpora em uma mulher. Assim, a linhagem real é
perpetuada através da mãe do rei.
A importância da mulher na sociedade luba pode ser notada
na recorrente representação feminina na arte de corte. Ainda
que o proprietário desses objetos seja um homem e que
tenham sido feitos por um escultor do sexo masculino, essas
insígnias de poder apresentam um repertório visual baseado
na imagem feminina. Ao portar esses objetos, o rei ou chefe
quer sempre lembrar que a mulher é a fonte do poder, já que
ela é a geradora de vida.
Uma escultura feminina pode servir de cariátide ou apoio
para o assento de um trono, mas também pode aparecer em
cajados, enxós, apoios de nuca e em vasos cerimoniais. As
estatuetas femininas prezam pelos ideais de beleza compartilhados entre os lubas. A beleza, no entanto, não é considerada uma característica inata. Ela é adquirida ao longo
da vida e a partir de códigos culturais compartilhados. São
símbolos de beleza o penteado elaborado e as escarificações
na região abdominal, por exemplo.

Estatueta
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
57,5x14,4x15
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Estatueta
Povo Luba ou Hemba/
República Democrática do Congo
Século XX
24,5 x 9 x 10
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Estatueta
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
32,5x12,5x13,5
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Estatueta
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
31,5 x 12 x11
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Estatueta
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
36 x 8 x 9,5
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Estatueta
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
26,5x8x6,5
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Estatueta
Povo Boa/ República Democrática do Congo
Século XX
72x18x18
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Estatueta
Povo Hemba/ República Democrática do Congo
Século XX
35x12x13
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Estatueta
Povo Hemba/ República Democrática do Congo
Século XX
70x21x25
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Estatueta
Povo Kusu/ República Democrática do Congo
Século XX
35,5x9,5x10
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Estatueta
Povo Kusu/ República Democrática do Congo
Século XX
31,5 x 9,5 x 9,5
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Estatuetas guardiãs
de relicário
Em muitas sociedades africanas o termo ancestral é utilizado
para se referir às pessoas falecidas que tiveram uma vida
notável para a comunidade. Há a crença de que esses mortos
continuariam a se manter presentes ou a se relacionar com
os seus parentes, atuando como intermediários essenciais
entre os vivos e o divino. Essa conexão ou contato com os
ancestrais se dá através de uma prática espiritual que envolve
crenças, oferendas e rituais. Em muitos desses cultos há a
utilização de estatuetas, objetos considerados repositórios
do poder ancestral e, portanto, propícios ao contato com
os já falecidos.
Formalmente, essas estatuetas apresentam variações. Entre
o povo fang, as figuras conhecidas como guardiãs de relicário são, em geral, representações masculinas. As estatuetas
apresentam a face alongada e a boca projetada próxima
ao queixo, dando a impressão de estarem mal-humoradas.
Os braços, quase sempre unidos na frente do corpo, são
musculosos, característica também encontrada nas pernas.
A região do torso é bastante alongada. Algumas estatuetas
fang apresentam um suporte em madeira que pende da
região glútea. Ele serve para apoiar a estatueta na caixa onde
os ossos do falecido estão depositados.
Entre o povo kota, essas estatuetas são mais abstratas. A
composição das pernas, por exemplo, apresenta o formato
losangular. Além da madeira, é utilizada na sua confecção
uma liga metálica de cobre, ferro e latão. Assim como as
estatuetas fangs, as figuras guardiãs de relicário kotas são
utilizadas junto das caixas ou cestos onde os ossos do falecido são preservados.

Estatueta guardiã de relicário
Povo Fang/ Gabão
Século XX
68x14x12 cm
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Cabeça guardiã de relicário
Povo Fang/ Gabão
Século XX
34x15x17 cm
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Cabeça guardiã de relicário
Povo Fang/ Gabão
Século XX
26,5x16,5x16,5 cm
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Estatueta guardiã de relicário
Povo Fang/ Gabão
Século XX
55x16x13 cm
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Estatueta guardiã de relicário
Povo Kota/ Gabão
Século XX
51x24x7 cm
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Estatueta guardiã de relicário
Povo Kota/ Gabão
Século XX
70x39,5x9 cm

Africana

Estatuetas

Estatueta guardiã de relicário
Povo Kota/ Gabão
Século XX
51x23x5 cm
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Bonecas ou figuras
de fertilidade?
Em quase todas as sociedades, a boneca tem um papel
fundamental em estabelecer valores e construir identidades. Em diversas partes do continente africano não é apenas
a criança que estabelece relações com a boneca. Mulheres
africanas jovens as usam para garantir a fertilidade durante
o processo de iniciação, mas também fora dele. A boneca
pode ser providenciada, por exemplo, quando a tentativa
de engravidar se apresenta como um fracasso.
Estatuetas como a Akuaba são usadas para estimular a fertilidade da mulher, mas também para garantir o nascimento
de filhos bonitos e inteligentes. Elas se caracterizam pela
cabeça de formato oval em tamanho exagerado em relação
ao corpo. O pescoço aparece estriado ou com ondulações,
uma característica das produções artísticas dos ashantis, não
restrita a esse tipo de objeto. O corpo é caracterizado pela
presença dos braços horizontais, como se estivessem abertos, e curtos, sem as mãos definidas. O torso tem formato
cilíndrico. Quase sempre há seios pequenos e pontudos,
além do umbigo saliente. Não há pernas. A estatueta é
apoiada numa base redonda.
Outra boneca representada na exposição é a Biiga dos
mossis. Em Burkina Faso, essas estatuetas são esculpidas por
ferreiros e vendidas em mercados. Em geral, são compradas pelos pais para serem oferecidas a suas filhas jovens.
Essas meninas tratam a boneca como um bebê de verdade,
carregando-as e oferecendo alimentos a elas.
Essa boneca é usada também durante as cerimônias de
iniciação feminina e nos rituais de casamento para garantir
a fertilidade da noiva. Uma das características da boneca é
o seu formato claramente fálico.

Estatueta guardiã de relicário
Povo Kota/ Gabão
Século XX
58x24x9,5 cm
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Boneca Akuaba
Povo Ashanti/ Gana
Século XX
36,5x13,5x13,5 cm
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Boneca Akuaba
Povo Ashanti/ Gana
Século XX
33x13x13 cm
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Boneca de fertilidade Biiga
Povo Mossi/ Burkina Faso
Século XX
66x16,5x16,5 cm
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Estatuetas

Boneca
Povo Namchi/ Camarões
Século XX
28,5x14x6 cm
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Dos objetos
cotidianos aos
cerimoniais: o
mundo em contato
As máscaras e estatuetas desempenham importantes
papéis nas comunidades africanas por atuarem como
intermediárias das diferentes forças que regem o mundo.
As produções artísticas da África, no entanto, não se resumem a elas. Além desse rico aparato há um universo de
objetos de uso cotidiano, que conta com assentos, portas,
apoios de nuca, entre outros. Esses objetos não são necessariamente desprovidos de preocupação estética na sua
execução. Há também uma busca pela sua funcionalidade, resultando em obras de impressionante design.
Se, por um lado, os objetos de uso cotidiano são elaborados tendo em mente a sua utilização prática, as obras
de uso cerimonial ou ligadas diretamente ao poder apresentam outras preocupações. Realizadas com o objetivo
de demarcar a hierarquia de algumas pessoas dentro
de determinado grupo, as chamadas insígnias de poder
apresentam quase sempre elementos e detalhes que não
são encontrados naqueles objetos acessíveis à maioria.
Em muitos casos, esses objetos se parecem com aqueles
de uso cotidiano, mas nem sempre possuem uma finalidade prática. Assim, um banco nem sempre será usado
como assento. Ele pode ser exibido em cerimônias públicas apenas para evidenciar a importância do seu detentor.
Esse conjunto seleto de objetos usados em cerimônias ou apenas por pessoas ligadas ao poder é quase
sempre produzido por escultores muito habilidosos
e escolhidos para trabalhar de forma exclusiva para
esse fim. Esses artistas devem estar habilitados em
desenvolver objetos capazes de causar um grande
impacto visual na comunidade, desempenhando um
importante papel na definição das hierarquias sociais.
Apesar de amplamente distintas, as produções voltadas para
o uso cotidiano estão sempre em contato e articuladas com
aquelas pensadas para as cerimônias de forma geral. Afinal,
são esses marcadores da diferença que colaboram para que
as hierarquias sociais sejam mantidas e que cada um dentro
da comunidade reconheça o seu papel.

Chapéu
Povo Lega/ República Democrática do Congo
Século XX
43x20x35 cm
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Cachimbo
Povo Songye/ República Democrática do Congo
Século XX
45x34 cm
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Cachimbo
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
45x20 cm
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Vaso cerimonial
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
21,5x29x17 cm
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Vaso cerimonial
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
37x44x32 cm
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Espanta moscas
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
48 x 5,5x5 cm
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Recipiente de adivinhação
Povo Baulê/ Costa do Marfim
Século XX
39x19x25,5 cm
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Fechadura
Povo Bamana/ Mali
Século XX
49,5x3x8,5 cm

Africana

Objetos

Porta de celeiro
Povo Dogon/ Mali
Século XX
57x56,5x6,5 cm
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Escada
Povo Dogon/ Mali
Século XX
142x38x18,5 cm
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Poste da casa dos homens
Povo Dogon/ Mali
Século XX
183x29x12,5 cm
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Apoios de nuca
Entre muitos povos africanos a importância do penteado não
está associada apenas à beleza. Ele pode ser um indicativo
da hierarquia ocupada por uma pessoa dentro de um grupo
e também um código social que a identifica como solteira,
casada ou viúva, por exemplo.
De tão elaborados, alguns penteados podem demorar mais
de um dia para serem finalizados. A sua complexidade e
o tempo dispendido na sua execução fazem com que seja
necessário encontrar estratégias para a sua manutenção
prolongada. Uma delas é a utilização de substâncias encontradas na natureza para a sua fixação. Outra estratégia é o
uso de apoios de nuca no momento do descanso, a fim de
evitar que o penteado se desfaça.
É certo que esses objetos são em geral esculpidos com o
propósito de garantir a sua funcionalidade, porém, eles
podem fazer parte do conjunto de insígnias de poder de
um chefe, quando ricamente esculpidos. Um exemplo
disso são os apoios de nuca do povo luba, com representações humanas esculpidas numa notável composição. Os
elaborados penteados exibidos por essas figuras esculpidas
exemplificam sua importância para esse povo da República
Democrática do Congo.

Apoio de nuca
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
21x23x7 cm
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Apoio de nuca
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
20,5x22x8 cm
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Apoio de nuca
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
16,5x20,5x8,5 cm
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Apoio de nuca
Povo Kaffa/ Etiópia
Século XX
17x18x13,5 cm
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Apoio de nuca
Povo Shona/ Moçambique
Século XX
13x19,5x7,5 cm
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Bancos como
insígnias de poder
No continente africano são raros os povos que não têm o
banco como um símbolo de respeito e também de distinção
social. Para o povo luba, por exemplo, o banco é considerado um dos mais importantes emblemas da realeza e nem
sempre tem uma função prática. Ele é geralmente mostrado
ao público apenas em raras ocasiões, como em um cortejo,
em que é apenas carregado e exibido pelos membros
da corte ou no momento de investidura de um rei, onde
aparece como mais uma dentre muitas insígnias de poder.
Os bancos em cariátide, ou seja, em que aparece uma
figura sustentando o assento, apresentam como destaque
a representação feminina. Essa característica não é exclusiva dos lubas e simbolizam a importância da mulher na
sociedade como aquela responsável pela continuidade
da família e da linhagem. É interessante observar que
bancos que têm figuras femininas esculpidas representam
a mulher sempre associada ao poder. Além da fisionomia
séria, ela “sustenta” o poder do chefe apenas tocando com
a ponta dos dedos o assento, uma metáfora da sua força e
importância na comunidade.

Banco
Povo Zimba/ República Democrática do Congo
Século XX
39x31x30,5 cm

216

Banco
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
45,5x29 x29 cm
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Banco
Povo Luba/ República Democrática do Congo
Século XX
33x21x19,5 cm
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Banco
Povo Songye/ República Democrática do Congo
Século XX
49x33x33 cm
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Banco
Povo Pende/ República Democrática do Congo
Século XX
29x27x27 cm
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Banco
Povo Tabwa/ República Democrática do Congo
Século XX
37 x 26,5 x 26,5 cm

Africana

Objetos

Banco
Povo Afo/ Nigéria
Século XX
46,5 x 26,5 x 27 cm
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Banco
Povo Ashanti/ Gana
Século XX
39x31x30,5

Africana

Objetos

Banco
Povo Ashanti/ Gana
Século XX
27x44x21 cm
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Banco
Povo Dinga/ Sudão do Sul
Século XX
15,5x27x26 cm

Africana

Objetos

Banco
Povo Sidamo/ Etiópia
Século XX
17x37,5x18,5 cm
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Banco
Povo Senufo/ Costa do Marfim
Século XX
21x45,5x31,5 cm

Africana
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Projetos
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arquiteta
Julho 2018

Juliana Bevilacqua [curadoria]
Claudia Afonso [expografia]

Os triângulos fazem alusão às casas africanas como a Tiébélé (situada ao sul de Burkina Faso,
quase na fronteira com Gana), que, ao terem suas fachadas pintadas, transformam-se em
grandes murais geométricos em meio a paisagem. A sobriedade dos suportes expográficos
e as cores quentes propostas aproximam o visitante das obras e suas diferentes linguagens,
assim como destacam sua força visual.

projeção

CRÉDITOS

Os módulos foram dispostos a fim de criar núcleos temáticos e ao mesmo tempo possibilitando ao público uma livre circulação para explorar e criar suas próprias leituras das obras.
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SAÍDA

Seguindo orientação e conceito curatorial, a arquitetura para a exposição Africana: o diálogo
das formas propôs conjuntos de módulos triangulares em diferentes alturas como suportes
para as 196 peças expostas.

Expografia

Africana:Arte tradicional e o diálogo
das formas Centro Cultural Vale Maranhão

Projeto Expográfico

Africana

banco existente
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Comunicação Visual

Comunicação Visual
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Convite

A identidade visual criada para a exposição Africana: o diálogo das formas tem como inspiração a geometria das máscaras africanas. Procurou-se identificar no conjunto de objetos da
mostra os elementos estruturais de desenho presentes: linhas paralelas, elipses, losangos,
diagonais e zig-zags. Estes elementos foram então graficamente representados em um
conjunto de patterns e organizados em um grid de linhas paralelas. A identidade é então
estruturada pelas disposição dinâmica e variada dos patterns, fotografias e textos no espaço.

o diálogo das formas

Fábio Prata
designer gráfico
Julho, 2018

Entrada
250 x 275 cm

Ministério da Cultura, Vale e Centro
Cultural Vale Maranhão convidam
para a abertura da exposição
Africana: o diálogo das formas
Tão longe,
tão perto

Os longos séculos em que nossa
sociedade se organizou em torno
da escravidão nos deixaram muitos
fardos a superar. Um deles é ainda
estarmos tão apartados da África,
o continente de onde vem umas
das matrizes da nossa cultura,
talvez a predominante. As raras
oportunidades que temos aqui de
contato direto com a produção
artística africana nos permitem
perceber tantos elementos
familiares, tantas permanências,
que nos perguntamos: por que
continuamos tão longe?

Africana:
o diálogo das
formas

Apesar dos nossos laços
profundos e seculares com a
África, as produções artísticas
desse continente ainda são
pouco conhecidas entre nós. A
Coleção Eduardo Couto aqui
exibida é testemunho da riqueza
que o nosso país esconde. Ao
longo de mais de duas décadas,
o médico pernambucano vem
cuidadosamente reunindo obras
de qualidade artística e formal
rara de ser encontrada no Brasil e
representativas de diversos povos
desse vasto continente.

Por isso nos parece especialmente
importante realizar esta exposição
no ano em que o CCVM celebra
a grandeza do negro na cultura.
Agradecemos a Eduardo Couto
a disposição de mostrar sua
coleção aos maranhenses. Reunir
e compartilhar é o nobre papel que
um colecionador pode exercer,
ainda são poucos em nosso país
os que o fazem.

Esta exposição apresenta 196
obras dessa preciosa coleção
que reúne máscaras, estatuetas e
peças escultóricas que transitam
entre o cotidiano e o cerimonial,
como bancos e apoios de
nuca. Esse conjunto permite
observar a riqueza de detalhes
minuciosamente trabalhados por
habilidosos artistas, cujos nomes
desconhecemos.

Aqui estão presentes obras
oriundas de 14 países, produzidas
por 62 povos, cuja arte tem características e linguagens escultóricas
bem diferenciadas. Trata-se de arte
vinculada à tradição desses povos,
que está associada a funções
sociais de forte significado para
as comunidades e que permanece
sendo produzida.

Dentre a imensa diversidade de
produções artísticas dos 54 países
do continente é possível perceber
aproximações e semelhanças entre
os muitos povos que lá habitam.
Visões de mundo compartilhadas
e trocas artísticas desde tempos
longínquos aparecem materializadas em suas esculturas e podem
ser observadas na representação
de animais, nos padrões geométricos ou nas formas que dão vida às
máscaras e estatuetas.

Cabe destacar que esta não é a
única forma de arte presente nos
países aqui representados, que
possuem cultura rica e diversa.
Mas, certamente, é uma das mais
fascinantes, pela sofisticação estética, pela diversidade de soluções
escultóricas e pelos muitos sentidos
que carrega, como a curadora
procura mostrar. Não é por mero
modismo que este segmento da
arte africana seduz o mundo há
pelo menos dois séculos, sua força
é impressionante e continua a
influenciar as artes de modo geral.
Nas caretas de cazumba, nos
ex-votos, no apuro estético...
podemos entrever o Maranhão
e a cultura brasileira em diversas
obras dessa exposição, ela
permite muitas aproximações e...
reencontros.

O segundo núcleo, Estatuetas: o
mundo em equilíbrio, reúne peças
feitas com propósitos distintos,
mas relacionados à busca ou à
manutenção da harmonia das
forças que regem o mundo. As
estatuetas podem estar relacionadas ao culto de ancestrais, à
fertilidade, à cura de doenças ou
à resolução de problemas que
impedem as comunidades viver
em equilíbrio.
O terceiro núcleo, Dos objetos
cotidianos aos cerimoniais: o
mundo em contato, apresenta
peças presentes em diferentes
espaços sociais e que variam de
acordo com a situação daquele
que as detém. São obras cuja
riqueza escultórica revela que os
seus propósitos vão muito além da
sua função prática.

o
diálogo
das
formas

abertura
31 de julho de 2018,
terça-feira, a partir das 19h
visitação
1 agosto a 1 de novembro
de 2018. De terça a sábado,
das 10h às 19h (exceto feriados).
Entrada gratuita

As ideias de movimento, de
equilíbrio e de contato aparecem
contempladas em toda a exposição
e podem ser observadas em cada
uma das obras.
Esta exposição é um convite à
apreciação da riqueza das formas
e soluções estéticas encontradas
pelos escultores, mas também
dos sentidos e dos significados
presentes na arte africana.
Juliana Bevilacqua
curadora

Esses diálogos entre as culturas
podem ser explorados em três
núcleos complementares que
compõem a exposição.
O primeiro deles Máscaras: o
mundo em movimento apresenta
obras feitas originalmente para
serem dançadas e reverenciadas
por membros da comunidade.
Quando em movimento, as máscaras são responsáveis por celebrar
a vida e manter a coesão social.

01.08 –
01.11.18

2018: CCVM
celebra a grandeza
do negro na cultura

endereço
Av. Henrique Leal, 149
Praia Grande, São Luís/MA

Paula Porta
curadora
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