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Πώς φτάσαμε στην τριλογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την τέχνη 

 
Μαζί µε τα ̟αιδιά διανύσαµε µια µεγάλη διαδροµή δύων ετών για να φτάσαµε στην ολοκλήρωση 
της τριλογίας των εκ̟αιδευτικών µας ̟ρογραµµάτων για την Τέχνη. Ενώ η αρχική ιδέα αφορούσε 
σε ένα εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα, κατά την υλο̟οίησή του, λόγω του µεγάλου όγκου των εργασιών 
αλλά και του συνεχούς ενδιαφέροντος ̟ρος νέες κατευθύνσεις (grounded approach), χρειάστηκε η 
αναδιοργάνωση και ο χωρισµός των δράσεων σε ε̟ιµέρους σχέδια εργασίας µε τις δικές τους 
ξεχωριστές υ̟ο-ενότητες. Προσ̟αθήσαµε για το καλύτερο δυνατόν, διαθέτοντας ̟ερισσότερες α̟ό 
δυο χιλιάδες ώρες εργασίας, έρευνας, ε̟ιτό̟ου ̟αρατήρησης, συνεντεύξεων µε καλλιτέχνες, για το 
σχεδιασµό και την υλο̟οίηση των εκ̟αιδευτικών δραστηριοτήτων, αλλά και για τη συγγραφή των 
τριών ̟ονηµάτων. Μια µεγάλη ̟ροσ̟άθεια φτάνει στο τέλος της µε τη χαρά της δηµιουργίας για 
όλους µας, µαθητές, εκ̟αιδευτικούς και όλους τους άµεσα και έµµεσά ενδιαφερόµενους.  

Το ̟ρώτο εκ̟αιδευτικό µας ̟ρόγραµµα για την τέχνη και τον ̟ολιτισµό είχε τίτλο: «Ιστορίας της 
Τέχνης για Παιδιά» (σσ. 284). Αφορούσε στην ιστορία της τέχνης της ανθρω̟ότητας α̟ό την 
ύλαβραχογραφίες έως τη σύγχρονη αφηρηµένη τέχνη, µε ιδιαίτερη έµφαση στον ελληνικό 
̟ολιτισµό, τις ε̟ιρροές ̟ου δέχτηκε α̟ό τους άλλους ̟ολιτισµούς αλλά και τις ε̟ιδράσεις ̟ου 
άσκησε σε όλο τον γνωστό σύγχρονο κόσµο, α̟ό το δυτικό ̟ολιτισµό µέχρι την Ά̟ω Ανατολή του 
Βούδα και το Νέο Κόσµο. Έτσι τα τέσσερα ̟έµ̟τα αυτής της µελέτης αφορούν στους ελληνικούς 
̟ολιτισµούς. Οι µαθητές µας συµµετείχαν σε µια ιστορική ο̟τικοακουστική ̟εριήγηση, σχεδίασαν 
95 έργα τέχνης και έγραψαν τις ̟αρατηρήσεις και τις α̟όψεις τους γι’ αυτά. Ε̟ίσης µελετήσαµε 
άλλους ̟ολιτισµούς, τον Κινέζικο, τον Ια̟ωνικό, τον Ινδικό, την Τέχνη του Ισλάµ, τους ̟ρο-
Κολοµβιανούς ̟ολιτισµούς, και ε̟ιχειρήσαµε µια ̟ρώτη εισαγωγή στον ευρύτερο Αφρικάνικο 
̟ολιτισµό. 

Το δεύτερο και το τρίτο εκ̟αιδευτικό µας ̟ρόγραµµα αφορούσαν άµεσα στην τέχνη της Λαϊκής 
∆ηµοκρατίας του Κονγκό. Συγκεκριµένα, το δεύτερο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα είχε τίτλο: ««Η 
Τέχνη 52 Εθνοτικών Οµάδων της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό: Εθνογραφία, Μάσκες και Ειδώλια» & 
«Μουσειακή Αγωγή: το Εθνικό Μουσείο της Κινσάσας & το Μουσείο Ακρό̟ολης» (σσ. 274). Αυτό ήταν µια 
εθνολογική και ανθρω̟ολογική µελέτη για τις διαφορετικές εθνοτικές οµάδες και την τέχνη τους, 
την κατασκευή και τη χρήση-λειτουργία-συµβολισµό της Μάσκας και των Ειδωλίων ̟ου 
αντανακλούν τις 450 διαφορετικές εθνοτικές οµάδες του Κονγκό. Οι µαθητές µας γνώρισαν την 
̟οικιλοµορφία των ̟ ολιτισµών του Κονγκό, χώρα στην ο̟οία ζουν και µαθαίνουν, ήρθαν σε ε̟αφή 
µε την οργάνωση και υλο̟οίηση ενός σχεδίου εργασίας µε ̟ολλές µαθησιακές διαδικασίες, 
ζωγράφισαν και σχεδίασαν µε ̟ οικίλα υλικά, χρησιµο̟οίησαν την τεχνική του ψηφιδωτού, έκαναν 
γλυ̟τική µε ̟ηλό έχοντας ως µοντέλα αυθεντικά κονγκολέζικα ειδώλια. 

Το τρίτο και τελευταίο εκ̟αιδευτικό ̟ ρόγραµµα της τριλογίας για την τέχνη και τον ̟ ολιτισµό, έχει 
τίτλο: «Χώροι Πολιτισµού και Καλλιτέχνες στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό Σήµερα» & «Η Παρουσία της 
Ελληνικής Τέχνης στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας» (σσ. 274). Αφορά στις εικαστικές (visual) και 
στις ε̟ιτελεστικές (performing) τέχνες, δηλαδή στην ̟αραδοσιακή και στη σύγχρονη κονγκολέζικη 
γλυ̟τική, στη ζωγραφική, στην αγγειο̟λαστική, στο χορό, στην performance και στη µουσική.  

Ε̟ισκεφτήκαµε ̟ολλούς χώρους ̟ολιτισµού του Κονγκό, α̟ό τις λαϊκές αγορές τέχνης µέχρι τα 
̟ανε̟ιστήµια, τα ινστιτούτα τέχνης και τα µουσεία, ό̟ως, το «Εθνικό Μουσείο» (Musée Νational-
IMNC), το «Εθνικό Μουσείο της Κινσάσας» (Musée National de Kinshasa), την «Αγορά των Κλεφτών» 
(Marché des Voleurs), το χώρο τέχνης «ΒΟΒΟΤΟ», το «Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνών του Κονγκό» (National 
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Institute of Arts), την «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας» (Académie des beaux-arts de Kinshasa) και το 
«Ινστιτούτο Καλών Τεχνών Κινσάσας»  (Institut des Beaux-Arts de Kinshasa), µε τους 1.200 µικρούς 
εκκολα̟τόµενους µαθητές/καλλιτέχνες. Ε̟ίσης συνοµιλήσαµε και βιντεοσκο̟ήσαµε δεκάδες 
καλλιτέχνες και ανθρώ̟ους ̟ου ασχολούνται µε την κονγκολέζικη τέχνη, τρεις ̟αραδοσιακούς 
αντικέρ, τον κ. Didier Bosuku, τον κ. Bienvnu Mikobi Buloki και τον κ. Ndinga Charle. 
Συνοµιλήσαµε µαζί τους και καταγράψαµε σε διαδοχικές φάσεις τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο 
εργάζονται ο ξυλόγλυ̟της και καθηγητής στην «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας», κ. Victor 
Mangindula, ο γλύ̟της και ∆ιευθυντής του «Ινστιτούτου Καλών Τεχνών Κινσάσας» (Institut des 
Beaux-Arts de Kinshasa) κ. Beya Tshidi, ο ζωγράφος Willy Baruti, ο καθηγητής χορού κ. Leon Futa 
και ο καθηγητής µουσικής κ. Junior Ngamisata στο «Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνών», ο γλύ̟της κ. 
Edikova Lenda στο χώρο τέχνης ΒΟΒΟΤΟ, ο κεραµίστας κ. Teddy στο εργαστήριό του κ.ά. 

Παράλληλα µε τη γνωριµία µας µε τους χώρους ̟ολιτισµού και τις συνοµιλίες µας µε τους 
καλλιτέχνες, οι ο̟οίοι θα µας βοηθούσαν να σχεδιάσουµε τις ε̟ιτό̟ου ε̟ισκέψεις, υλο̟οιούσαµε 
στο σχολείο µε τους µαθητές κά̟οια βιωµατικά εργαστήρια τέχνης, ώστε να έχουν µια ε̟αφή µε τον 
̟ολιτισµό του Κονγκό και να ̟ροετοιµαστούν για τις µελλοντικές δράσεις/ε̟ισκέψεις. Τα ̟αιδιά 
συµµετείχαν στην οργάνωση, µελέτη και υλο̟οίηση των σχεδίων εργασίας, κατασκεύασαν µάσκες 
και ειδώλια, ζωγράφισαν, έγραψαν κείµενα, κατασκεύασαν και έ̟αιξαν αφρικάνικα µουσικά 
όργανα, χόρεψαν και ε̟ισκέφτηκαν την «Ακαδηµία Καλών τεχνών Κινσάσας». Έτσι ήρθαν σε 
ε̟αφή µε καλλιτέχνες και ανθρώ̟ους της χώρας στην ο̟οία ζουν.  

Η τέχνη και τα έργα τέχνης ε̟ι-κοινωνούν ζωτική σηµασία και α̟οκαλύ̟τουν σηµαντικές όψεις 
της κουλτούρας µέσα στην ο̟οία δηµιουργούνται. Μελετώντας την αφρικανική τέχνη και την τέχνη 
του Κονγκό, οι µαθητές µ̟ορούν να σκεφτούν και να αισθανθούν τον σηµαντικό ρόλο ̟ου 
διαδραµατίζει η τέχνη, η τελετουργία, τα συστήµατα ̟ε̟οιθήσεων, οι κοινωνικές οργανώσεις και 
τα ̟ολιτικά συστήµατα στις αφρικανικές κοινωνίες. Η µελέτη ̟αρουσιάζει την αφρικανική τέχνη 
και τον ̟ολιτισµό της µε ε̟ίκεντρο την ̟αραδοσιακή και την σύγχρονη γλυ̟τική, τη ζωγραφική, 
την αγγειο̟λαστική, τη µεταλλοτεχνία, το χορό, τη µουσική και την ερµηνεία/performance.  

Το α̟οτέλεσµα ̟ροφέρει τη δυνατότητα στους εκ̟αιδευτικούς και στους µαθητές να µελετήσουν τα 
έργα της τέχνης α̟οκλειστικά στην τάξη, ή στην καλύτερη ̟ερί̟τωση να τους ̟ροετοιµάσει να 
δράσουν έξω α̟ό το σχολείο. Εµείς στο ̟ λαίσιο της ̟ ροετοιµασίας των βιωµατικών µας ε̟ισκέψεων 
ε̟ισκεφτήκαµε το «Εθνικό Μουσείο του Κονγκό» και την «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας», ώστε τα 
̟αιδιά να δουν α̟ό κοντά τα έργα τέχνης, να µιλήσουν µε τους καλλιτέχνες και τους συνοµήλικους 
µαθητές ̟ου σ̟ουδάζουν τέχνες, και να αναζητήσουν την ̟αρουσία της ελληνικής τέχνης. 

Η συστηµατική καταγραφή όλων των φάσεων των ̟ρογραµµάτων α̟οτελεί µια οργανωµένη ̟ηγή 
̟ληροφοριών για τους µαθητές, τους εκ̟αιδευτικούς και τους γονείς. Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν 
οργανωµένα να ενσωµατώσουν µια διαθεµατική µελέτη των έργων τέχνης σε ένα µάθηµα, ή σε µια 
σειρά µαθηµάτων/ενότητα, ̟.χ. στη γλώσσα για µια ε̟ίσκεψη σε Μουσείο, ή στη Μουσική και στα 
Μαθηµατικά µε την κατασκευή των µουσικών οργάνων και τη σχέση τους µε τα µαθηµατικά.  

Αναλυτικότερα, οι ε̟ιµέρους στόχοι του 3ου εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος για την τέχνη 
̟εριλαµβάνουν την ενεργητική βιωµατική µάθηση και τη άµεση σχέση µε αυτήν. Κατά τη διάρκεια 
του 3ου, και όλων αυτών των εκ̟αιδευτικών ̟ρογραµµάτων, οι µαθητές είχαν την δυνατότητα να 
υλο̟οιήσουν ε̟ιµέρους στόχους, ό̟ως:  

 να κατανοήσουν βασικές έννοιες για την αφρικανική τέχνη, την ̟νευµατική συµβολική λειτουργία 
της, ιδιαίτερα µε τις Μάσκες, τα Ειδώλια και την Τελετουργία, και τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο η 
̟αραδοσιακή εθνοτική τέχνη ε̟ηρεάζει τις τέχνες της χώρας σήµερα, 
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 να έρθουν σε ε̟αφή µε βιωµατικές ε̟ισκέψεις µε τις τέχνες στη Λ∆Κ,  

 να µελετήσουν τις εικαστικές (visual) και τις ε̟ιτελεστικές (performing) τέχνες στην Αφρική: 
Γλυ̟τική, Ξυλογλυ̟τική, Ζωγραφική, Μεταλλουργία, Μουσική, Χορό, Μουσική κ.ά., 

 να αναζητήσουν την ̟αρουσία της Ελληνικής Τέχνης στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας, 

 σε συνεργασία µε τους εργαζόµενους στην Κοινότητα να κατασκευάσουν κά̟οια 
αφρικάνικα µουσικά όργανα, ̟.χ. ένα ξυλόφωνο και σείστρα/κουδουνίστρες,   

 να εκφράσουν τις ατοµικές τους α̟όψεις ώστε να καλλιεργήσουν την ̟ροσω̟ική γνωστική, 
συναισθηµατική και ψυχοκοινωνική ανά̟τυξή τους, και να εργαστούν οµαδικά ώστε να 
µάθουν να συν-δηµιουργούν µε τους συµµαθητές τους, 

 να µάθουν ̟ώς γίνεται µια έρευνα για την τέχνη (σχεδιασµός και υλο̟οίηση έρευνας, 
ασφαλή χρήση του διαδικτύου, ε̟ιτό̟ου ̟αρατήρηση), 

 να έρθουν σε ε̟αφή µε δρώντα ̟ρόσω̟α, ό̟ως είναι οι καλλιτέχνες και οι ε̟ιστήµονες µέσα 
και έξω α̟ό το σχολείο,  

 να ̟ροετοιµάσουν µια συνάντηση µε τα δρώντα ̟ρόσω̟α και να αλληλοε̟ιδράσουν µαζί τους, 
είτε δοµηµένα µε έτοιµες ερωτήσεις είτε ελεύθερα, να βιώσουν χώρους και να α̟οκτήσουν 
εικόνες-µνήµες ̟ου θα γίνουν ̟ροσω̟ικά νοήµατα/βιώµατα, 

 να µάθουν να γράφουν καλύτερα δοµηµένα κείµενα, ̟.χ. ένα ̟εριγραφικό ή αφηγηµατικό 
κείµενο, µέσα στο χώρο-χρόνο, µε ̟ρόσω̟α/̟ρωταγωνιστές, ̟ου βρίσκονται σε δράση 
και αντί-δράση, και να εκφράσουν τις δικές τους α̟όψεις,  

 να εκφραστούν αισθητικά, 

 να συµµετάσχουν στην δηµιουργία ο̟τικοακουστικών κειµένων µε κινηµατογραφική 
µορφή κατά τη διάρκεια των βιωµατικών ε̟ισκέψεων στους χώρους της τέχνης. 

 
Οι ενότητες ̟ου ακολουθούν αφορούν στις εικαστικές (visual) και στις ε̟ιτελεστικές (performing) 
τέχνες της Λ∆Κ, στις συναντήσεις και στις συνεντεύξεις ̟ου είχαµε µε τους καλλιτέχνες, γλύ̟τες, 
ζωγράφους, µουσικούς, χορευτές και αγγειο̟λάστες, και µε τους ακαδηµαϊκούς της τέχνης, στην 
ε̟ιτό̟ου ̟αρατήρηση στους χώρους της τέχνης και του ̟ολιτισµού, ό̟ως στο «Εθνικό Μουσείο» 
(Musée Νational-IMNC), στο «Εθνικό Μουσείο της Κινσάσας» (Musée National de Kinshasa), στο 
χώρο τέχνης «ΒΟΒΟΤΟ», στο «Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνών του Κονγκό» (National Institute of Arts), 
στην «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας» (Académie des beaux-arts de Kinshasa), στο 
«Ινστιτούτο Καλών Τεχνών Κινσάσας»  (Institut des Beaux-Arts de Kinshasa) κ.ά.  

Το ̟ ρόγραµµα µας βοήθησε να γνωρίσουµε και να κατανοήσουµε ̟ ερισσότερο την αφρικανική και 
την κονγκολέζικη τέχνη, την αισθητική και την ιστορία της, τους ρόλους των καλλιτεχνών, τα υλικά, 
τις τεχνικές, τα εργαστήρια τέχνης και τα εκ̟αιδευτικά τµήµατα τέχνης στη χώρα. Οι βιωµατικές 
ε̟ισκέψεις των µαθητών µας τους ενθαρρύνουν να ε̟ικοινωνήσουν, να γνωρίσουν, να αναλύσουν, 
να ερµηνεύσουν, να δηµιουργήσουν. Τέλος, η γνωριµία και η µελέτη της τέχνης των ανθρώ̟ων της 
Λ∆Κ, µ̟ορεί να συνεισφέρει έµµεσα ή άµεσα θετικά α̟οτελέσµατα στην ̟αρουσία της Ελληνικής 
Κοινότητας στη χώρα, α̟οτελεί ένα φόρο τιµής για τη φιλοξενία ̟ου µας ̟ροσφέρει, και µέσω της 
ελληνικής γλώσσας, α̟οτελεί ένα ανοιχτό ̟αράθυρο βαθύτερης ε̟ικοινωνίας ανάµεσα στους 
̟ολιτισµούς των λαών µας. Άλλωστε κατά την ε̟ίσκεψη µας στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας δυο 
καλλιτέχνες και καθηγητές έδειξαν στους δικούς µας µαθητές µε ̟οιο τρό̟ο η ελληνική τέχνη και σκέψη είναι 
̟αρούσα στην τέχνη και τη διδασκαλία στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, βλ. ̟ερισσότερα στο βίντεο,   
«Ε̟ίσκεψη στην Ακαδηµία καλών Τεχνών Κινσάσας»: https://youtu.be/zbpeAHXMG4A   
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Εθνοτική Τέχνη και Φαντασιακή Θέσμιση 

 
Στην καρδιά της Αφρικής κυλάει η κεντρική της αρτηρία, ο ̟ οταµός Κόνγκο-̟ρώην Ζαΐρ, «το ̟ οτάµι 
̟ου κατα̟ίνει όλα τα ̟οτάµια» (nzadi o nzene), µέσο υδάτινης και ̟ολιτισµικής ε̟ικοινωνίας. 
Περισσότερα α̟ό 15.000 χιλιάδες ̟οτάµια χύνονται µέσα του, στραγγίζοντας µια λεκάνη γης ίση 
µε την έκταση της Ινδίας. Εδώ το ταξίδι του νερού α̟ό τις ̟ ηγές του µέχρι να φτάσει στον Ατλαντικό 
ωκεανό διαρκεί ̟ερισσότερους α̟ό έξι µήνες. Κά̟οιες ̟ηγές αντλούν α̟ό τη Λίµνη Τανγκανίκα 
µέσω του ̟οταµού Λουλάµ̟α, και άλλες α̟ό την οροσειρά Ρουβενζόρι (Rwenzori Mountains).  

Αρχικά το ελικοειδές ̟οτάµι κινείται ̟ρος τα βόρεια και µετά ξανά ̟ρος το νότο, τέµνοντας έτσι 
τον Ισηµερινό δυο φορές. Καθώς δέχεται µέσα του τα άλλα ̟ οτάµια, το ̟ λάτος του σε µερικά σηµεία 
ξε̟ερνάει τα 3.500 µέτρα και σχηµατίζει µια υδάτινη λεκάνη έκτασης 450 τ. χλµ. Σε αυτό το σηµείο 
τα νερά αναγκάζονται να διέλθουν µέσα α̟ό στενές κοιλάδες και κατηφορίζουν ̟ρος τον 
Ατλαντικό, σχηµατίζοντας τους 32 καταρράκτες Λίβινγκστον σε µια α̟όσταση 135 χλµ. Ο Κόνγκο 
είναι το βαθύτερο ̟οτάµι του κόσµου, σε ορισµένα σηµεία φτάνει τα 230-250 µέτρα βάθος, και το 
δεύτερο µεγαλύτερο του κόσµου σε υδάτινο όγκο µετά α̟ό τον Αµαζόνιο. Οι γεωλόγοι ̟ιστεύουν 
ότι ̟ριν εκατοµµύρια χρόνια, ̟ριν α̟ό την α̟οµάκρυνση των η̟είρων της Αφρικής και της 
Αµερικής, ο Κόνγκο και ο Αµαζόνιος ήταν ένα ̟οτάµι. Το κονγκολέζικο υδάτινο δίκτυο α̟οτελεί 
το κεντρικό δίκτυο µεταφορών αλλά και των ̟ολιτισµικών ανταλλαγών. Οι ̟λωτές µετακινήσεις 
διαρκούν εβδοµάδες µαζί και η ε̟ικοινωνία µεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ̟ολιτισµών. 

Με όσα έχουµε µελετήσει έως τώρα, µ̟ορούµε να εκφράσουµε την ά̟οψη ̟ώς η λειτουργία της 
αφρικανικής και της κονγκολέζικης τέχνης µας θυµίζει τη λειτουργία της τέχνης των ̟ροϊστορικών 
βραχογραφιών, βλ. το ̟ροηγούµενο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα «Ιστορία της Τέχνης για Παιδιά» στην 
ενότητα «Προϊστορία: Κυνηγοί και Τροφοσυλλέκτες». «Αυτούς τους λαούς τους λέµε «̟ρωτόγονους», 
όχι ε̟ειδή είναι ̟ιο α̟λοϊκοί – αλλά ε̟ειδή είναι ̟ιο κοντά στην κατάσταση α̟ό την ο̟οία ξεκίνησε ολόκληρη 
η ανθρω̟ότητα. Για τους ̟ρωτόγονους, δεν υ̟άρχει διαφορά ανάµεσα σ’ ένα κτίσµα και σε µια εικόνα σε ό,τι 
αφορά τη χρησιµότητα. Οι καλύβες τους ̟ροστατεύουν α̟ό τη βροχή, τον άνεµο και τον ήλιο, καθώς και α̟ό 
τα ̟νεύµατα ̟ου ορίζουν τα στοιχεία της φύσης. Οι εικόνες γίνονται για να τους ̟ροστατεύουν α̟ό άλλες 
δυνάµεις, εξίσου ̟ραγµατικές µε τα στοιχεία: εικόνες και αγάλµατα ασκούν µαγικό ρόλο» (Gombrich, 2015, 
σσ. 39-40). Οι ̟ροϊστορικές και οι αφρικάνικες καταβολές της τέχνης κρύβουν το µυστικό για τη 
δύναµης της εικόνας, όχι σαν κάτι όµορφο, αλλά σαν µια δύναµη ̟ου µεταχειρίζονται.  

Η ανθρώ̟ινη ̟ίστη για τη δύναµη της εικόνας, για τη µαγεία της εικόνας, φαίνεται στο ̟αρακάτω 
ανέκδοτο. Κά̟οτε ένας Ευρω̟αίος σχεδίαζε αγελάδες σ’ ένα χωριό της Αφρικής. «Αν τις ̟άρεις µαζί 
σου, ̟ώς θα ζήσουµε;», τον ρώτησαν στο τέλος α̟ελ̟ισµένα οι κάτοικοι. ∆εν είναι λοι̟όν η 
ε̟ιδεξιότητα ̟ου λεί̟ει α̟ό τα έργα ενός ̟ρωτόγονου. ∆εν είναι η στάθµη της τεχνικής του ̟ου 
διαφέρει α̟ό τη σηµερινή, αλλά οι ιδέες του. «Αυτό είναι κάτι ̟ου ̟ρέ̟ει να το συνειδητο̟οιήσουµε α̟ό 
την αρχή, γιατί το χρονικό της τέχνης δεν είναι µια ιστορία τεχνικής ̟ροόδου, αλλά µια ιστορία αλλαγής ιδεών 
και α̟αιτήσεων» (Gombrich, 2015, σελ. 44). Η συνάντηση µε την αφρικανική τέχνη και τους σκο̟ούς 
της, εξά̟τει τη φαντασία, συγκινεί και ενεργο̟οιεί τη δική µας δηµιουργικότητα. 

Οι κοινωνίες των αυτόχθονων λαών της Αµερική, της Αφρικής και της Ασίας, τα χαµένα µεγάλα 
βασίλεια (lost magic kingdom), α̟οτέλεσαν ισχυρά βασίλεια της φαντασίας. Μαζί µε το 
̟ραγµατικό, οι κόσµοι αυτοί έτρεφαν µια έντονη ̟νευµατική ̟αράδοση. Οι σηµερινοί ιστορικοί 
της τέχνης ̟ολύ δύσκολα µ̟ορούν να την αισθανθούν, όντας ̟ροερχόµενοι α̟ό τη νοησιαρχική 
δυτική ̟αράδοση. Ο αφρικάνικος κόσµος είναι αρχαϊκός, φαντασιακός, αιθέριος, το ίδιο και η τέχνη 
του. Αφορά την εµ̟ειρία της ε̟ιβίωσης αλλά και την ζωντανή ̟αρουσία του ̟νεύµατος. 
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Το ̟ρόβληµα του «φαντασιακού», τέθηκε στον δυτικό κόσµο τον 20ο αιώνα α̟ό τον Κορνήλιο 
Καστοριάδη και τον Ζακ Λακάν. Στο έργο τους, βασικό ρόλο ̟αίζει η γαλλική λέξη» imaginaire», 
̟ου στην ελληνική γλώσσα α̟οδίδεται ως «φαντασιακό». Η κοινωνική θέσµιση δεν αφορά µόνο τους 
θεσµούς ό̟ως είναι το χρήµα, τα δικαστήρια κ.ά., αλλά ε̟ίσης και ό,τι δεν είναι φυσικό και 
̟ροέρχεται α̟ό την κοινωνία. Η θέσµιση είναι τα εργαλεία, η γλώσσα, οι αξίες και οι κοινωνικές 
νόρµες, το φαγητό µας. Η κοινωνική θέσµιση ε̟ιβάλλει τρό̟ους δράσης και σκέψης.  

Στο βασικό έργο του Καστοριάδη, «Η Φαντασιακή Θέσµιση της Κοινωνίας» (L' institution imaginaire de 
la société), το φαντασιακό είναι ένα ̟λέγµα σηµασιών ̟ου δηµιουργεί κάθε κοινωνία, σηµασιών ̟ου δίνουν 
στην κοινωνία και στον κόσµο ένα νόηµα. Αυτές οι σηµασίες διέ̟ουν όλη τη ζωή αυτής της κοινωνίας, 
ενσαρκώνονται µέσα στους ε̟ιµέρους θεσµούς της, ̟ροσανατολίζουν τα µέλη της κοινωνίας ̟ρος 
ορισµένους στόχους και βασικές αξίες για χάρη των ο̟οίων αξίζει κανείς να ζει και να ̟εθαίνει. 
∆ίνουν στην κοινωνία έναν ̟ροσανατολισµό και καθορίζουν τι αξίζει και τι ισχύει µέσα σε αυτήν 
την κοινωνία και δίνουν τις βάσεις αυτού ̟ου η εκάστοτε κοινωνία θεωρεί ορθολογικό. Είναι η 
µετατρο̟ή του φυσικού κόσµου σε έναν κόσµο ̟ ου σηµαίνει κάτι για αυτή την κοινωνία. Γιατί όµως 
ονοµάζουµε τις σηµασίες ̟ου δίνουν νόηµα στη ζωή και στον κόσµο φαντασιακές; Ε̟ειδή δεν 
µ̟ορούν να ̟αραχθούν λογικά, ούτε να συναχθούν α̟ό τα ̟ράγµατα. ∆εν είναι ούτε ορθολογικές 
ούτε ̟ραγµατικές, αντιθέτως ̟ροέρχονται α̟ό τη δηµιουργική φαντασία των ανθρώ̟ων και 
µάλιστα εν ̟ροκειµένω α̟ό τη δηµιουργική φαντασία των κοινωνιών, το κοινωνικό φαντασιακό. 

Στη συνέχεια ο Καστοριάδης θέτει το ερώτηµα, τι είναι αυτό ̟ου µας διαφορο̟οιεί α̟ό τα ζώα; 
Είναι ο ορθός λόγος; Όµως συχνά οι ατοµικές και οι συλλογικές συµ̟εριφορές συχνά είναι 
̟αράλογες. Με µια έννοια, τα ζώα είναι ̟ιο «λογικά» α̟ό εµάς, δεν σκοντάφτουν, δεν τρώνε 
δηλητηριώδη µανιτάρια, κάνουν αυτό ̟ου ̟ρέ̟ει για να συντηρηθούν και να ανα̟αραχθούν. 
Ποια είναι η διαφορά του ανθρώ̟ου, είναι το ̟άθος και οι ε̟ιθυµίες; Πράγµατι τα ζώα α̟ό ό,τι 
µ̟ορούµε να ξέρουµε, δεν έχουν ̟άθη ούτε ̟ραγµατικές ε̟ιθυµίες, τα ζώα έχουν ένστικτα. Τι όµως 
συνιστά την ιδιαιτερότητα του ̟άθους και των ε̟ιθυµιών; Ακριβώς το ̟άθος και οι ε̟ιθυµίες - ο έρωτας, 
η δόξα, το κάλλος, η εξουσία, ο ̟λούτος, η τέχνη - δεν είναι «φυσικά» αλλά φαντασιακά αντικείµενα. 

Η φαντασία, είναι η διαφορά του ανθρώ̟ου α̟ό τα ζώα. Η φαντασία, ακόµη και εάν κλείσουµε τα 
µάτια και τα αυτιά, δεν αναχαιτίζεται. Υ̟άρχει ̟άντα µια εσωτερική ροή α̟ό ιδέες, αναµνήσεις, 
ε̟ιθυµίες, αισθήµατα. Μια ροή ̟ου δεν µ̟ορούµε να σταµατήσουµε. ∆εν µ̟ορούµε καν να την 
ελέγξουµε, τουλάχιστον όχι ̟άντα. Κά̟οιες φορές το κατορθώνουµε για λίγο ̟ροκειµένου να 
σκεφτούµε λογικά και συστηµατικά αλλά και τότε ανα̟άντεχες αναµνήσεις και ε̟ιθυµίες 
διακό̟τουν τον στοχασµό µας. Η φαντασία µ̟ορεί να οδηγήσει τον άνθρω̟ο στην ̟αραφροσύνη, 
στη διαστροφή, στην τερατωδία αλλά, ε̟ίσης, στην αυτα̟άρνηση και στη δηµιουργία. Όµως χάρη 
στη φαντασία το ένστικτο έ̟αψε να είναι ο µοναδικός ρυθµιστής της ανθρώ̟ινης συµ̟εριφοράς.  

Χάρη στη φαντασία µ̟ορούµε να δηµιουργούµε. Χάρη σ’ αυτήν δηµιουργήσαµε την τέχνη, την ε̟ιστήµη, τη 
φιλοσοφία. Η φαντασία δεν γνωρίζει όρια και κανόνες, ούτε ηθικούς και λογικούς νόµους. Εάν όµως 
είχαµε αφεθεί χωρίς ̟ εριορισµούς στη φαντασία, ίσως δεν θα είχαµε ε̟ιβιώσει ως είδος. Ο άνθρω̟ος 
ε̟ιβίωσε ως είδος, ε̟ειδή δηµιούργησε κοινότητες, κοινωνίες, θεσµούς, κανόνες ̟ ου οριοθετούν και 
̟εριορίζουν τη φαντασία, αλλά και ̟ου συχνά ε̟ίσης την κατα̟νίγουν. Το ανθρώ̟ινο ον υ̟άρχει 
µόνον ως κοινωνικό ον. Αυτό σηµαίνει ότι ζει σε µια κοινωνία µε θεσµούς, µε νόµους, µε ήθη, µε 
έθιµα, κ.λ̟. Α̟ό ̟ού έρχονται αυτοί οι θεσµοί, οι νόµοι, τα έθιµα; Είναι αδύνατον να ̟ούµε, ό̟ως 
συχνά ̟ίστευαν οι λαοί, ότι υ̟άρχει ένας δηµιουργός, ένας νοµοθέτης όλων αυτών. Σε µια ήδη 
θεσµισµένη κοινωνία, τα άτοµα µ̟ορούν να ̟ροτείνουν κά̟οιους ιδιαίτερους νόµους, ε̟ειδή 
υ̟άρχει ήδη στην κοινωνία ένα σύστηµα νόµων.  
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Ο Κορνήλιος Καστοριάδης στο βιβλίο του, «Είµαστε η Ιστορία µας» (1996), και σε µια σειρά εκ̟οµ̟ών 
στη γαλλική τηλεόραση La Cinquicnic, ̟ροσ̟αθεί να ανα̟τύξει ̟ερισσότερο αυτά τα ερωτήµατα 
̟ροσεγγίζοντας 4 λέξεις: τη «Φαντασία», το «Φαντασιακό», τη «∆ηµιουργία» και την «Αυτονοµία». Για 
τον Καστοριάδη οι νόµοι, οι θεσµοί, τα ήθη, τα έθιµα, η γλώσσα α̟οτελούν συλλογικές δηµιουργίες. 
Αν και κά̟οιοι ̟ροσ̟άθησαν να ερµηνεύσουν την καταγωγή της κοινωνίας βάσει ενός 
«κοινωνικού συµβολαίου». Όµως ένα συµβόλαιο ̟ροϋ̟οθέτει άτοµα κοινωνικά, τα ο̟οία 
γνωρίζουν τι είναι ένα τέτοιο συµβόλαιο. Προσ̟άθησαν ε̟ίσης να ερµηνεύσουν την καταγωγή της 
κοινωνίας µε τους φυσικούς και τους βιολογικούς νόµους. Όµως κανένας φυσικός ή βιολογικός 
νόµος δεν µ̟ορεί να ερµηνεύσει την καταγωγή των θεσµών, ̟ου είναι ένα καινούργιο φαινόµενο 
µέσα στο δηµιουργηµένο σύµ̟αν. Κανένας φυσικός και βιολογικός νόµος δεν α̟αντά στα 
ερωτήµατα: Γιατί οι Εβραίοι δηµιούργησαν τον µονοθεϊσµό; Γιατί οι ‘Έλληνες δηµιούργησαν τις 
δηµοκρατικές ̟όλεις; Γιατί η ∆ύση δηµιούργησε τον κα̟ιταλισµό; Για να συλλάβουµε την ύ̟αρξη 
της ανθρώ̟ινης κοινωνίας, καθώς ε̟ίσης τις αλλαγές της µέσα στον χρόνο αλλά και τις διαφορές 
της µέσα στον χώρο, ̟ρέ̟ει να δεχτούµε ότι αυτές οι ίδιες οι ανθρώ̟ινες κοινότητες διαθέτουν µια 
δηµιουργική ικανότητα. Αυτή τη δηµιουργική ικανότητα ο Καστοριάδης ονοµάζει «κοινωνικό φαντασιακό». 

Το κοινωνικό φαντασιακό είναι η ̟ηγή των θεσµών ̟ου ρυθµίζουν και οργανώνουν τη ζωή των 
ανθρώ̟ων. Αυτό ε̟ίσης δηµιουργεί κάτι ̟ολύ σηµαντικό, τις φαντασιακές κοινωνικές σηµασίες. Οι 
φαντασιακές κοινωνικές σηµασίες καθορίζουν τις αξίες της κοινωνίας δηλαδή καθορίζουν τι είναι 
καλό και τι κακό, τι είναι αληθές και τι ψευδές, τι είναι δίκαιο και τι άδικο. Οι φαντασιακές 
κοινωνικές σηµασίες δίνουν νόηµα στη ζωή των ατόµων και, τελικά, δίνουν νόηµα ακόµη και στον 
θάνατο τους. Το κοινωνικό φαντασιακό δεν είναι σταθερό και αµετάβλητο. Αλλάζει. Και οι αλλαγές 
του δηλώνουν την ύ̟αρξη αλλαγών στην κοινωνία, το γεγονός δηλαδή ότι υ̟άρχει ιστορία της 
ανθρω̟ότητας. Το κοινωνικό φαντασιακό, ά̟αξ και δηµιούργησε τους θεσµούς, µ̟ορεί είτε να 
̟αραµείνει κατά κά̟οιον τρό̟ο σε λήθαργο. Έτσι συµβαίνει στις ̟ρωτόγονες, τις αρχαϊκές, τις 
̟αραδοσιακές κοινωνίες. Μ̟ορεί όντως να ̟ροκαλέσει και αλλαγές, λιγότερο ή ̟ερισσότερο 
γρήγορες ό̟ως συµβαίνει στην ε̟οχή µας, η ο̟οία γνωρίζει έναν γρήγορο ρυθµό α̟ό ιστορικές 
µεταβολές, ̟ρωτόγνωρο στην µέχρι τώρα ιστορία της ανθρω̟ότητας. 

Ένα άλλο ερώτηµα ̟ου α̟ασχολεί τον Καστοριάδη, είναι ̟ώς γίνεται και υ̟άρχει µια τέτοια 
̟ολυµορφία ̟ραγµάτων, τέτοια δηµιουργία; Πώς γίνεται και υ̟άρχει αυτή η α̟έραντη ̟οικιλία 
µορφών, α̟ό τη µη έµβια φύση, µέχρι τις ̟ολυάριθµες µορφές ζωής, ακόµη και µέχρι τις µορφές 
̟ου ακατά̟αυστα η ανθρώ̟ινη ιστορία δηµιουργεί; Τα φαινόµενα ̟ου ̟αρατηρούµε 
̟ροσ̟αθούµε να τα ερµηνεύσουµε µέσα α̟ό τη σχέση αιτίας και α̟οτελέσµατος. Αυτές οι ερµηνείες 
είναι ασφαλώς ̟ολύτιµες αλλά είναι µερικές. Γιατί; ∆ιότι έχουν σηµασία µόνον στις ̟ερι̟τώσεις 
ό̟ου τα φαινόµενα ε̟αναλαµβάνονται, όταν οι ίδιες αιτίες δίνουν τα ίδια α̟οτελέσµατα. ∆εν 
µ̟ορούν όµως να ερµηνεύσουν τις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου υ̟άρχει ανάδυση νέων µορφών. 

Ας ̟άρουµε, για ̟αράδειγµα, την ̟ερί̟τωση της ζωής. Η βιολογία µας λέει ότι σε µια ορισµένη 
στιγµή, µέσα στον «̟ρωταρχικό χυλό» ̟ου υ̟ήρχε στη γη, ένας µεγάλος αριθµός µορίων 
συνενώθηκε τυχαία και, στη συνέχεια, κάτω α̟ό ευνοϊκές συνθήκες - θερµοκρασίας, ακτινοβολίας, 
̟ίεσης - αναδύθηκαν µορφές ζωής. Αυτή όµως η α̟άντηση δεν στέκει. Γιατί; ∆ιότι µια µορφή ζωής 
είναι κάτι άλλο α̟ό µια α̟λή συνένωση µορίων. Ε̟ί ̟λέον, ̟ρόκειται για µια σύνθεση µορίων 
τελείως ιδιαίτερη ανάµεσα στα δισεκατοµµύρια των δισεκατοµµυρίων ̟ου θα µ̟ορούσαν να 
συντεθούν. Είναι µια συνένωση ̟ου κατορθώνει να οργανώνεται, να συντηρείται, να 
ανα̟αράγεται. Το ίδιο ισχύει, µε τρό̟ο ̟ολύ ̟ιο ̟υκνό και έντονο, στην ιστορία της 
ανθρω̟ότητας. Η ιστορία δεν είναι α̟οτέλεσµα συνδυασµού ίδιων στοιχείων. Η ιστορία είναι 
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δηµιουργία νέων στοιχείων. Είναι δηµιουργία της µουσικής, της ζωγραφικής, της τέχνης, της 
φιλοσοφίας, της δηµοκρατίας. Και φυσικά δεν µ̟ορούµε να εξηγήσουµε µε τη σχέση αιτίας και 
α̟οτελέσµατος τη µουσική του Μ̟αχ ή του Μ̟ετόβεν. Αυτή η µουσική είναι µεγάλη, διότι είναι 
̟ρωτότυ̟η. Και λέγοντας ̟ρωτότυ̟η, σηµαίνει ότι ακριβώς δεν µ̟ορούµε να την εξηγήσουµε. 

Υ̟άρχει ανθρώ̟ινη αυτονοµία και ελευθερία και σε τι συνίσταται; Ελευθερία δεν σηµαίνει να 
κάνουµε ό,τι µας κατεβαίνει στο κεφάλι, ούτε, ό̟ως νόµιζαν ορισµένοι φιλόσοφοι, να δρούµε χωρίς 
κίνητρα. Ελευθερία σηµαίνει κατ’ αρχάς να έχουµε διαύγεια α̟έναντι, σ’ αυτό ̟ου σκεφτόµαστε 
και σ’ αυτό ̟ου κάνουµε. Μ̟ορούµε όµως να είµαστε ελεύθεροι, όταν ζούµε σε µια κοινωνία και 
κάτω α̟ό τον κοινωνικό νόµο; Ο Καστοριάδης δίνει την α̟άντηση ως εξής: «Μ̟ορώ να είµαι 
ελεύθερος, εφόσον συµµετέχω στη διαµόρφωση αυτού του νόµου, εφόσον α̟οφασίζω ισότιµα µαζί µε τους 
άλλους για τη δηµιουργία αυτού του νόµου και, τέλος, εφόσον είµαι σύµφωνος µε τον τρό̟ο ̟ου ο νόµος αυτός 
θεσµίστηκε». Για ̟ολύ µεγάλο διάστηµα οι ανθρώ̟ινες κοινωνίες ̟ίστευαν ότι τους νόµους και τους 
θεσµούς τους δεν τους είχαν δηµιουργήσει οι ίδιες. Αλλά τότε ̟οιος; Οι θεοί, ο Θεός, οι ̟ρόγονοι. 
Σε τέτοιες συνθήκες αυτοί οι νόµοι και οι θεσµοί ̟ροφανώς θεωρούνται ιεροί. Αδύνατον να τους 
αµφισβητήσει κανείς. Πώς είναι δυνατόν να ̟ω ότι ο νόµος ̟ου τον έχει δώσει ο Θεός, αν ο Θεός 
είναι η ̟ηγή κάθε δικαίου, είναι άδικος; 

Σε µια τέτοια κοινωνία, ̟ου θα την α̟οκαλέσουµε ετερόνοµη - ε̟ειδή είναι υ̟όδουλη στους δικούς 
της θεσµούς- τα ίδια τα άτοµα είναι ετερόνοµα. ∆εν µ̟ορούν να σκεφτούν µόνα τους, εκτός α̟ό 
τελείως τετριµµένα και δευτερεύοντα θέµατα. ∆εν µ̟ορούν να ελέγξουν κριτικά τη συµ̟εριφορά 
τους. ∆εν µ̟ορούν να κρίνουν τι είναι καλό και τι κακό, τι είναι δίκαιο και τι άδικο, τι είναι αληθές 
και τι ψευδές. Αυτή ήταν η µοίρα της κοινωνίας ε̟ί χιλιετίες. Κά̟οια στιγµή όµως έγινε µια 
ιστορική ρήξη, η ο̟οία άλλαξε την κατάσταση των ̟ραγµάτων. Η ρήξη αυτή ̟αρατηρείται για 
̟ρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα, στις ̟ όλεις ̟ ου δηµιούργησαν τη δηµοκρατία και τη φιλοσοφία. 
Μετά α̟ό 20 αιώνες έκλειψης, ξανακίνησε στη ∆υτική Ευρώ̟η µε την Αναγέννηση, τον 
∆ιαφωτισµό, το δηµοκρατικό κίνηµα της χειραφέτησης, το εργατικό κίνηµα κ.λ̟. Αυτά τα κινήµατα 
- µε το ̟ρόταγµα της αυτονοµίας - δηµιούργησαν τις σηµερινές µας ελευθερίες. Όµως το ̟ρόταγµα 
της αυτονοµίας ε̟ί του ̟αρόντος µοιάζει να είναι εξουδετερωµένο. Σήµερα ζούµε σε µια κοινωνία, 
στην ο̟οία η α̟άθεια, ο κυνισµός και η ανευθυνότητα ε̟εκτείνονται. Το κίνηµα της αυτονοµίας 
̟ρέ̟ει να ̟ροσ̟αθήσει να εγκαθιδρύσει µια αληθινή δηµοκρατία ό̟ου όλοι θα συµµετέχουν. 

Παρόµοια και ο Harari Yuval Noah (2011) στο έργο του, «Sapiens - Μια σύντοµη ιστορία του ανθρώ̟ου. 
Μια σαρωτική ιστορία του ̟ολιτισµού α̟ό την καταγωγή των ειδών µέχρι τους υ̟εράνθρω̟ους, γεµάτη 
α̟ροσδόκητα δεδοµένα, αιρετικές σκέψεις, ̟αράξενες θεωρίες και συγκλονιστικές αφηγήσεις», ̟αρατηρεί, 
ξαφνικά µετά α̟ό δυο εκατοµµύρια χρόνια ̟ου δεν υ̟ήρχαν τόσο σηµαντικές αλλαγές, στο DNA 
του ανθρώ̟ου άρχισε να διαδραµατίζεται µια ε̟ανάσταση. Αυτή η ε̟ανάσταση στα βάθη του 
εγκεφάλου ε̟έτρεψε στους ανθρώ̟ους να τρέξουν γρηγορότερα α̟ό τα βιολογικά τους ένστικτα. 
Άρχισαν να δηµιουργούν «φαντασιακές τάξεις» ̟.χ. µια θρησκεία ̟ου αφορούσε ένα ευρύτερο 
σύνολο ανθρώ̟ων και τα συστήµατα γραφής. «Η θρησκεία µ̟ορεί να οριστεί σαν ένα σύστηµα 
ανθρω̟ίνων κανόνων και αξιών ̟ου θεµελιώνεται στην ̟ίστη σε µια υ̟ερανθρώ̟ινη φαντασιακή τάξη».  

Ε̟ιστρέφοντας σε ̟ρογενέστερο σχέδιο εργασίας µας, είδαµε στο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα, «Η 
Τέχνη 52 Εθνοτικών Οµάδων της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό: Εθνογραφία, Μάσκες και Ειδώλια», ̟ώς 
η κατασκευή της µάσκας και του ειδωλίου αφορούσε µια φαντασιακή-λειτουργική χρήση, για κάθε 
µια α̟ό τις 450 εθνοτικές οµάδες του Κονγκό. Η εθνοτική οµάδα α̟οτελεί το κλειδί για την κατανόηση 
της ̟οικιλίας του ̟ολιτισµού και των τεχνών στο Κονγκό σήµερα. Ακόµη, και σε άλλη εργασία µας είδαµε την 
̟αρουσία των αφρικανικών εθνοτικών οµάδων και στην Αµερική, όταν µετέφεραν σκλάβους (Κουτάντος, 2018).  
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Μ̟ορεί η κονγκολέζικη κοινωνία να έχει 
αλλάξει, µε το ̟έρασµα α̟ό την ̟ρο-
α̟οικιακή εθνοτική οµάδα στην µεγαλύτερη 
οµάδα του εθνικού κράτους, αλλά οι 
Κονγκολέζοι δεν ξεχνούν ̟οτέ την ιδιαίτερη 
̟ατρίδα του ̟ου είναι ακριβώς η εθνοτική 
οµάδα. Είναι µεγάλη ανάγκη η ολοκλήρωση 
της κατασκευής του νέου µουσείου ̟ου θα 
στεγάσει τα τεχνουργήµατα της Λ∆Κ. 
Παρακάτω θα δούµε µε ̟ οιο τρό̟ο η εθνοτική 
τέχνη εξακολουθεί να ε̟ηρεάζει όλα τα είδη 
τέχνης στη Λ∆Κ, εικαστικές και ε̟ιτελεστικές. 

Οι εθνοτικές οµάδες ζουν µέσα στις 26 
ε̟αρχίες/διοικητικές ̟εριοχές της Λ∆Κ. Ο 
χάρτης δεξιά, α̟εικονίζει αυτή τη διαίρεση. Οι 
26 ε̟αρχίες είναι οι: Bas-Uele, Équateur, Haut-
Katanga, Haut-Lomami, Haut-Uele, Ituri, 
Kasai-Centr., Kasai-Or., Kinshasa, Kongo 
Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, 
Mai-Ndombe Maniema, Mongala, Nord-Kivu, 
Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, 
Tanganyika, Tshopo, Tshuapa.    

 
Παρακάτω, στο Α’ Μέρος ̟αρουσιάζοµαι τις εικαστικές τέχνες (visual arts) της Λ∆Κ, µέσα α̟ό τους 
χώρους ̟ολιτισµού ̟ου ε̟ισκεφτήκαµε και τους καλλιτέχνες ̟ου συναντήσαµε. Ξεκινάµε  µε την 
̟αραδοσιακή και σύγχρονη γλυ̟τική (Συνοµιλία µε τον αντικέρ Didier Bosuku: ̟αραδοσιακά 
Ειδώλια), «Η Αγορά των Κλεφτών»/Marché des Voleurs: Παραδοσιακές Μάσκες & Ειδώλια, 
«Εθνικό Μουσείο»/Musée Νational-IMNC: 21 Εθνολογικές Ενότητες Τέχνης, «Εθνικό Μουσείο 
Κινσάσας»/Musée Νational de Kinshasa – ABA, «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας»/Académie 
des Beaux-Arts de Kinshasa-ABA, «Ινστιτούτο Καλών Τεχνών Κινσάσας»/ Institut des Beaux-Arts 
de Kinshasa, Συνοµιλία µε τον γλύ̟τη-καθηγητή της ABA Victor Mangindula, Boboto Cultural 
Center-CCB, Ο γλύ̟της Edikova Lenda), συνεχίζουµε µε τη ζωγραφική (Συνοµιλία µε τον 
Κονγκολέζο ζωγράφο Willy Baruti) και την κεραµική (Στο εργαστήριο Κεραµικής του κ. Teddy).  

Στο Β’ Μέρος ̟αρουσιάζοµε τις ε̟ιτελεστικές/ερµηνευτικές/̟αραστατικές τέχνες (performing arts), 
̟ρώτα τη µουσική («Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνών Ε̟ιτέλεσης»/National Institute of Performance Arts-
ΙΝΑ, Ο καθηγητής µουσικής του INA, κ. Junior Ngamisata) και µετά το χορό (Ο καθηγητής χορού 
του INA, κ. Leon Futa και οι µαθητές του).  

Στο Γ’ Μέρος, καταγράφουµε τα βιωµατικά εργαστήρια ̟ου υλο̟οιήσαµε µε τους µαθητές µας για 
τις διάφορες µορφές τέχνης ζωγραφική, γλυ̟τική, κεραµική, µουσική, χορό, και στο ∆’ Μέρος το 
σχέδιο εργασίας ολοκληρώνεται µε την ε̟ίσκεψη των µαθητών µας στην ̟ανε̟ιστηµιακή σχολή 
«Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας» και το σχολικό ̟λαίσιο «Ινστιτούτο Καλών Τεχνών 
Κινσάσας» µε τους 1.200 µικρούς µαθητευόµενους καλλιτέχνες, κατά την ο̟οία οι µαθητές µας 
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν α̟ό κοντά ̟οικίλες µορφές τέχνης αλλά και να αναζήσουν την 
ε̟ίδραση της ελληνικής τέχνης σε αυτές, ̟.χ. στη γλυ̟τική και τη ζωγραφική. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (VISUAL ARTS) 

 
Ο Benjamin Bloom (1956) ανέ̟τυξε µια ταξινόµηση των ε̟ι̟έδων της συµ̟εριφοράς στη µάθηση, 
γνωστή ως «Η Ταξινόµηση του Bloom». Αυτή η ταξινόµηση ̟εριέχει τρεις ε̟ικαλυ̟τόµενες ̟εριοχές: 
τη γνωστική, την ψυχοκινητική και τη συναισθηµατική ανά̟τυξη. Εντός της γνωστικής ̟εριοχής 
̟ροσδιορίζονται έξι ε̟ί̟εδα, η γνώση, η κατανόηση, η εφαρµογή, η ανάλυση, η σύνθεση και η 
αξιολόγηση. Τα ε̟ί̟εδα αυτά αναθεωρήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990 ̟ροσθέτοντας την 
ανά̟τυξη την ικανότητα της κριτικής σκέψης των µαθητών. Η ̟υραµίδα του Bloom ακριβώς 
δείχνει ̟ώς στο υψηλότερο ε̟ί̟εδό της βρίσκεται η «∆ηµιουργία». Η δηµιουργία συµβαδίζει µε τις 
τέχνες. Η λέξη «τέχνη» ̟ηγάζει α̟ό το ρήµα «τίκτω» ̟ου θα ̟ει «γεννώ», «δηµιουργώ».  
 

 
 
Παρακάτω, το Α’ Μέρος του ̟ρογράµµατος αφορά στις εικαστικές τέχνες, δηλαδή την γλυ̟τική, το 
σχέδιο, τη ζωγραφική, την κεραµική, την χαρακτική, τη φωτογραφία, τον κινηµατογράφο και την 
αρχιτεκτονική. Η ̟αρουσίαση ̟εριλαµβάνει τις α̟οµαγνητοφωνηµένες βιντεοσκο̟ήσεις µε 
̟ολλοίς καλλιτέχνες της Λ∆Κ και τις ε̟ισκέψεις µας σε χώρους ̟ολιτισµού και τέχνης. Οι µαθητές 
εµ̟λέκονται σε δεκάδες βιωµατικά καλλιτεχνικά εργαστήρια και ε̟ισκέψεις. Το Β’ Μέρος αφορά 
στις ̟αραστατικές τέχνες, δηλαδή τις µορφές τέχνης στις ο̟οίες ο καλλιτέχνης χρησιµο̟οιεί κυρίως 
τη φωνή του και το σώµα του για να µεταφέρει την καλλιτεχνική έκφραση, και ̟εριλαµβάνουν το 
χορό, τη µουσική, το θέατρο, τη µαγεία, την ̟αντοµίµα, τον ̟ροφορικό λόγο, την ̟ερφόρµανς. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ Ειδώλια: Συνομιλία με τον αντικέρ Didier Bosuku 
 

 

 
«Είµαι ο Didier Bosuku, Κονγκολέζος αντικέρ. Αυτό 
σηµαίνει ότι η δουλειά µου έχει να κάνει µε το Κονγκό 
και την αφρικανική τέχνη. Ασχολούµαι µε τα ειδώλια 
α̟ό το Κονγκό, το Μ̟ραζαβίλ και την Γκαµ̟όν. Ξέρω 
̟ολλά ̟ράγµατα, γνωρίζω για το ξύλο και άλλα υλικά. 
Ξέρω ̟ολλά είδη ξύλου ̟ου χρησιµο̟οιούνται στην 
τέχνη. Σε αυτή τη δουλειά είµαι 15-20 χρόνια. Είµαι 
ένας αντικέρ όχι ένας καλλιτέχνης. Η µεγάλη διαφορά 
ανάµεσα σ’ έναν κονγκολέζο αντικέρ και σ’ έναν 
κονγκολέζο καλλιτέχνη, είναι ό,τι ο αντικέρ ψάχνει τα 
̟αλιά αντικείµενα για να τα δώσει στους ̟ελάτες του. 
Ίσως κά̟οιες φορές συναντά και τους χωρικούς, τον 
«chef couturier»/αρχηγό του χωριού, ώστε να εντο̟ίσει 
τα σηµαντικά έργα τέχνης». 

Όταν ̟ηγαίνετε εκεί στα χωριά, οι άνθρω̟οι θέλουν να 
̟ουλήσουν αυτά τα αντικείµενα;  

«Ναι, όταν ̟άω σε ένα χωριό ψάχνω εκεί ̟έρα, µιλάω 
µε τους χωρικούς για να µε κατευθύνουν, ̟ου θα βρω 
τα καλύτερα κοµµάτια. Αυτό κάνω. Αν είναι µακριά 
̟αίρνω ένα ̟λοιάριο, ή ένα µηχανάκι για να ̟άω σε 
µια α̟οµακρυσµένη ̟εριοχή, ̟ου ̟ιθανώς έχει ωραία 
έργα τέχνης. Κατεβαίνω στο χωριό, συναντώ τους 
κατοίκους. Έχω µαζί µου κά̟οια ̟ράγµατα ό̟ως 
ζάχαρη και αλάτι, δηλαδή ̟ράγµατα ̟ρώτης ανάγκης 
για να τα ανταλλάξω µε κάτι ̟ου µε ενδιαφέρει».  

Ειδώλιο:  1 Yombe, Bas-Congo, «Phemba Μητρότητα»    
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Υ̟άρχουν διαφορές ανάµεσα στις ̟εριοχές 
̟ου ε̟ισκέ̟τεστε; 

«Μια και κάνω αυτή την εργασία 
̟ολλά χρόνια, γνωρίζω ̟ια ότι οι 
άνθρω̟οι στις ανατολικές ̟εριοχές 
δεν ̟ουλάνε αυτά τα αντικείµενα µε 
ευκολία, τα ̟ουλάνε δύσκολα. Στο 
Bas-Congo τα ̟ουλάνε ευκολότερα. 
Μια άλλη διαφορά είναι η α̟όσταση. 
Το Bas-Congo είναι σχετικά µακριά 
α̟ό την Κινσάσα και φτάνω την 
ε̟όµενη µέρα, όµως για να ̟άω στο 
Kisangani χρειάζοµαι εβδοµάδες».  
 
Αριστερά, Χάρτης µε τις ε̟αρχίες της 
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό 

«Συναντώ δυσκολίες, κά̟οιοι µου λένε ότι δεν ε̟ιτρέ̟εται 
να ̟άω σε κά̟οιες ̟εριοχές. Στην ε̟αρχία Équateur δεν 
υ̟άρχουν αξιόλογα ειδώλια, έχει µαχαίρια και ακόντια. 
Στον Ισηµερινό είναι δύσκολο να βρούµε ειδώλια, το βάζο 
̟ου σου έδωσα είναι α̟ό τον Ισηµερινό/Équateur. Και 
εγώ είµαι α̟ό την ε̟αρχία του Équateur. Είµαι όµως 
χαρούµενος ̟ου έχω γνωρίσει ένα ηλικιωµένο άνθρω̟ο 
̟ου έχει έρθει στην Κινσάσα εδώ και 10 χρόνια, και αυτός 
µου έδωσε αυτό το βάζο, είναι ̟ αλιό και χρησιµο̟οιηµένο 
(βλ. Ειδώλιο/Βάζο 8). Μερικά α̟ό τα έργα τέχνης του 
Ισηµερινού είναι α̟ό το ίδιο σκληρό ξύλο ̟ου φτιάχνουν 
τις ̟ιρόγες και έτσι τα έντοµα δεν µ̟ορούν να 
εισχωρήσουν µέσα σε αυτά, είναι ̟ολύ ανθεκτικά. Το 
Kasai βρίσκεται ̟ιο ψηλά στη δηµιουργία των 
ξυλόγλυ̟των, γνωρίζουν ̟ερισσότερα για τα ειδώλια. 
Λένε ότι ο ̟ρώτος τους βασιλιάς, ο «βασιλιάς Kuba», 
άρχισε αυτά τα έργα. Στο Kasai έχει ̟ολλά ̟ράγµατα και 
η ε̟αρχία Maniema ε̟ίσης. Στο Kivu έχει ̟ολλά είδη 
άλλα είναι δύσκολο να ̟άω. Κάνω ότι µ̟ορώ ώστε να 
α̟οκτήσω αυτά τα έργα για τους ̟ελάτες µου».  
 

Ειδώλιο:  2 Dengese, Kasai-Occidental, «Μυστήριο Γάµου» 

 

«Στο Ειδώλιο Dengese (2), η κόµµωση συµβολίζει την 
κατανόηση, την ευφυΐα, τη διάκριση, τον σεβασµό και την 
ενότητα των αρχηγών. Τα χέρια στην κοιλιά τις κοινές 
ρίζες όλων. Οι αµυχές (scarifications), αφορούν φράσεις 
µυστήριων και αφορισµούς των Ανθρώ̟ων Dengese».  
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Ποιος τα έφτιαξε; 

«Αυτά τα έχουν φτιάξει ̟ριν α̟ό 
̟ολλά χρόνια. Πολλά α̟ό αυτά τα 
έχουν ανα̟αράγει ̟ολλές φορές. 
Όµως τα ̟ρώτα αυθεντικά ειδώλια 
̟ουλήθηκαν κυρίως στο Βέλγιο. 
Σήµερα οι άνθρω̟οι στα χωριά, 
έχουν στο µυαλό τους την εικόνα των 
̟ρώτων έργων, και τα ανα̟αράγουν 
για τη δική τους χρήση, ε̟ίσης 
̟ουλάνε µερικά στην Ευρώ̟η. ∆εν 
είναι όµως τα γνήσια, είναι 
µεταγενέστερα. Τα αυθεντικά 
βρίσκονται κυρίως στα Μουσεία και 
στις Συλλογές, εµείς έχουµε τα 
νεότερα αντίγραφα».  

Ποια είδη ξύλου χρησιµο̟οιούν σ’ αυτήν 
την ξυλογλυ̟τική;  

«Υ̟άρχουν ̟ολλά είδη ξύλου. Στο 
Bas-Congo τα φτιάχνουν α̟ό 
σκληρό ξύλο, στο Kasai α̟ό «tola», 
«lifaki» κ.ά.», βλ. στο ̟ερυσινό 
εκ̟αιδευτικό µας ̟ρόγραµµα: 
«Οικολογία στη Λεκάνη του Κονγκό: Ο 
Βοτανικός Κή̟ος της Κινσάσας».  

«Κάθε οµάδα και ̟εριοχή έχει το 
δικό της στυλ. Στο Kasai τα ειδώλια 
φέρουν ένα τατουάζ σε ο̟οιοδή̟οτε 
µέρος του σώµατος, στον Ισηµερινό 
τα τατουάζ βρίσκονται στη µύτη ή 
στο µέτω̟ο, στην ε̟αρχία Orientale 
είναι αλλιώς. Έτσι όταν φτάνουν 
στην Κινσάσα γνωρίζουµε α̟ό ̟οια 
̟εριοχή έχουν έρθει. Υ̟άρχουν 
̟εριοχές ̟ου βάζουν ̟έτρες µέσα 
α̟ό το χώµα και φτιάχνουν ̟έτρινα 
ειδώλια. Στο Bas-Congo τα ειδώλια 
έχουν ανοιχτό στόµα. Τα 
χαρακτηριστικά τα κάνουν να 
διαφέρουν α̟ό ̟εριοχή σε ̟εριοχή». 

Ειδώλιο:  3 Luba, Kasai-Occidental, 
«Γονιµότητα» 
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Ειδώλιο:  4 Ngbaka ή Ngbwaka, Équateur, «Κυνήγι» 
 
«Οι ίδιοι οι Άνθρω̟οι Ngbaka χαράζουν αµυχές (scarifications), στη µύτη και στο µέτω̟ό τους. 
Αυτές οι αµυχές ̟ έρασαν και στην τέχνη τους, στα ειδώλια και στα άλλα έργα ̟ ου διακοσµούν ό̟ως 
είναι οι µάσκες τους. Πολλά α̟ό τα ειδώλια τους αντι̟ροσω̟εύουν τους αρχέγονους ̟ρογόνους. 
Άλλα µικρά ανθρω̟όµορφα ή ζωόµορφα «fetish»/φυλαχτά, τα βάφουν µε µια κόκκινη χρωστική 
ουσία για να τους φέρνουν καλή τύχη. Ε̟ίσης έχουν ένα άλλο ειδώλιο, α̟οκλειστικά για το κυνήγι, 
το ο̟οίο συµβουλεύονται και του κάνουν ̟ροσφορές», βλ. Ειδώλιο 4. 
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Σε ̟οιες τελετουργίες 
χρησιµο̟οιείται αυτή η τέχνη; 

«Κάθε ειδώλιο είναι 
συµβολικά σηµαντικό. Άλλα 
χρησιµο̟οιούνται σε τελετές 
γάµου, άλλα σε κηδείες, άλλα 
για την ̟ροστασία του 
χωριού, άλλα για το κυνήγι 
γιατί οι Κονγκολέζοι στα 
µικρά χωριά ζουν ακόµη α̟ό 
το κυνήγι. Πολλοί ̟ιστεύουν 
στα ̟νεύµατα των 
̟ρογόνων», βλ. Ειδώλιο 5.  

«Είναι µερικοί άνθρω̟οι ̟ου 
κάνουν µαγεία και στέλνουν 
ακρίδες να φάνε τα φυτά των 
γυναικών, σε αυτά τα χωριά 
όµως αυτοί έχουν τα δικά 
τους ειδώλια για να 
̟ροστατευτούν. Η σκέψη ότι 
ο άλλος µ̟ορεί να σου στείλει 
κά̟οιο κακό έχει ̟εράσει και 
στη νεότερη γενιά».  

«Υ̟άρχει ένα άλλο ειδώλιο  
στο Bas-Congo ̟ου το λένε 
«ndubi». Το χρησιµο̟οιούν 
για να κάνουν τελετές στα 
σ̟ίτια. Εκεί ο «Chef 
Coutumier»/o αρχηγός 
το̟οθετεί το ειδώλιο ψηλά 
στην οροφή του σ̟ιτιού και 
θα αρχίσει να λέει κά̟οια 
̟ράγµατα. Και ακόµη όταν 
βρέχει, το ειδώλιο έχει τη 
δύναµη να σταµατήσει τη 
βροχή, όχι για ̟ολλές µέρες 
γιατί χρειαζόµαστε τη βροχή, 
αλλά αν έχουν µια γιορτή 
κάνουν µια σύντοµη διακο̟ή 
για να µη χαλάσει η γιορτή». 

 
Ειδώλιο:  5 Hemba, Katanga, 
«Προγόνων» 
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Ειδώλιο:  6 Metoko, Orientale, «Τιµές Προγόνων» 
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Ειδώλιο:  7 Dengese, Kasai-Occidental, «Έγγαµος Βίος» 

«Όλα τα ειδώλια είναι 
συµβολικά και 
σηµαντικά/significative 
είναι ό̟ως κά̟οιες 
µάσκες, κά̟οιες είναι για 
τις γιορτές και άλλες για 
τις κηδείες. Υ̟άρχει 
µάσκα για την τελετή των 
̟ρογόνων (ancestral), για 
την ε̟ικοινωνία µε τους 
νεκρούς. Όταν τις 
χρησιµο̟οιούν µετά οι 
άνθρω̟οι θα αρχίσουν 
να έχουν κά̟οιες ιδέες 
και είναι κάτι αντίστοιχο 
ό̟ως µε το ειδώλια. 
Υ̟άρχει και η τελετή για 
το κυνήγι, γιατί ̟ριν 
̟άνε για το κυνήγι το 
ειδώλιο και η τελετή θα 
τους ̟ει «να ̟άτε ή µην 
̟άτε για κυνήγι, να ̟ άτε ή να 
µην ̟άτε στο δάσος», θα το 
ακούσουν. Είναι η τελετή 
του κυνηγιού», βλ. το 
Ειδώλιο 4. 

Οι άνθρω̟οι του δάσους 
̟ιστεύουν σε αυτές τις 
τελετές, εδώ στην ̟όλη;  

«Όχι, στα χωριά οι 
άνθρω̟οι ̟ιστεύουν 
µέχρι σήµερα στους 
̟ρογόνους. Με τους 
ιερα̟οστόλους οι 
̟ερισσότεροι 
Κονγκολέζοι έγιναν 
χριστιανοί. Η ̟ίστη στην 
Αφρική βρίσκει 
̟ρόσφορο έδαφος, οι 
̟ερισσότεροι είναι 
χριστιανοί, ̟ολλοί άλλοι 
̟ιστεύουν στις δικές τους 
ιστορίες». 
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Μέσα στο δάσος οι 
άνθρω̟οι µιλάνε 
γαλλικά; 

«Μερικοί µιλάνε 
γαλλικά, αλλά οι 
̟ερισσότεροι 
χρησιµο̟οιούν τις 
το̟ικές γλώσσες, 
ό̟ως είναι η 
«lingala», έχουν 
και τα δικά τους 
σχολεία».  

«Οι Βέλγοι έµαθαν 
τους ανθρώ̟ους να 
µιλάνε γαλλικά, 
κά̟οιοι ίσως να 
µιλάνε και ̟ιο 
καλά α̟ό την 
̟όλη!» 

«Παρόλα αυτά στις 
α̟οµακρυσµένες 
̟εριοχές οι 
άνθρω̟οι ακόµη 
φτιάχνουν και 
χρησιµο̟οιούν 
αυτά τα ειδώλια 
για τους 
̟ρογόνους, κτλ., 
µαζί µε όλες τις 
άλλες ̟αραδόσεις 
̟ου έχουν 
διατηρήσει», βλ. τα 
̟αρακάτω 
Ειδώλια.  

 

 

 

Ειδώλιο/Βάζο:  8 
Mongo, Équateur, 

«Ξύλινο Βάζο µε 
Γεωµετρικά Μοτίβα 

και Σχήµατα» 



26 

 

 

Πολλές αφρικανικές κοινωνίες 
χρησιµο̟οιούν τα ειδώλια και τις 
µάσκες ως µεσολαβητές µεταξύ του 
φυσικού κόσµου και του 
υ̟ερφυσικού κόσµου των νεκρών 
και των ̟ρογόνων. Οι µάσκες και 
τα ειδώλια χρησιµο̟οιούνται στις 
τελετές. Κατά την ̟αραγωγή ενός 
έργου ο στόχος του γλύ̟τη είναι να 
α̟εικονίσει τα ψυχολογικά και τα 
ηθικά χαρακτηριστικά ενός 
ατόµου, αντί να ̟αρέχει ένα 
αντίγραφο ή ̟ορτρέτο.  
Ο γλύ̟της αρχίζει κόβοντας ένα 
κοµµάτι ξύλο και το αφήνει να 
στεγνώσει στον ήλιο. Αν έχει 
ρωγµές δεν µ̟ορεί να 
χρησιµο̟οιηθεί. Οι Αφρικανικοί 
γλύ̟τες βλέ̟ουν το ξύλο ως ένα 
̟ολύ̟λοκο ζωντανό υλικό. Ακόµη 
και όταν το κόβουν α̟ό το δάσος 
το τιµούν µε µια τελετή.  
Όταν α̟οφασιστεί ότι το ξύλο είναι 
κατάλληλο και ̟ροετοιµαστεί, ο 
γλύ̟της αρχίζει τη γλυ̟τική 
χρησιµο̟οιώντας ένα azde, δηλαδή 
ένα σκε̟άρνι. Αφού χαράξει τα 
κύρια χαρακτηριστικά, η σµίλη 
̟ροχωράει στις λε̟τοµέρειες.  
Στη συνέχεια το ειδώλιο ή η µάσκα 
θα ζωγραφιστούν ή όχι. Αν 
ζωγραφιστούν χρησιµο̟οιούνται 
χρωστικές ουσίες, ̟.χ. ο 
ξυλάνθρακας δίνει ένα µαύρο 
χρώµα. Ε̟ίσης ̟αρασκευάζουν 
χρωστικές σκόνες α̟ό φυτική ύλη ή 
α̟ό δένδρα για τους τόνους της 
ώχρας/γη. Οι ορυκτές σκόνες ό̟ως 
ο ̟ηλός, δίνουν ένα λευκό χρώµα. 
Οι λαοί της Αφρικής συχνά 
συµβολίζουν τον θάνατο µε λευκό 
χρώµα και όχι µαύρο. Ταυτοχρονα, 
̟ολλές αφρικανικές κουλτούρες 
χρησιµο̟οιούν το άσ̟ρο χρώµα 
για να συνδεθούν µε τους 
̟ρογόνους τους, ε̟ειδή ̟ιστεύουν 
̟ώς έχει µια θετική ενέργεια. 

 
  Ειδώλιο:  9  Dengese, Kasai-Oriental, «Προστασία Τοκετού» 
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Η Λαική ∆ηµοκρατία του 
Κονγκό, µε τις 450 διαφορετικές 
εθνοτικές οµάδες, είναι 
̟λούσια µε ̟οικίλες ̟αραδόσεις 
γάµου (10). Μια ̟αλιά 
αφρικανική ̟αροιµία λέει: 
«Ένας άντρας χωρίς µια γυναίκα 
είναι σαν ένα βάζο χωρίς άνθη». 

Για ̟αράδειγµα, στους 
Ανθρώ̟ους Woyo, όταν µια 
γυναίκα ̟αντρεύεται, η µητέρα 
της δίνει µια σειρά α̟ό 
κα̟άκια κατσαρόλας. Αυτά τα 
κα̟άκια είναι σκαλισµένα µε 
εικόνες ̟ου αντι̟ροσω̟εύουν 
̟αροιµίες και ̟εριγράφουν τις 
σχέσεις µέσα στο γάµο. Για 
̟αράδειγµα, αν ο σύζυγος 
δυσαρεστήσει τη γυναίκα του, 
αυτή του ̟ροσφέρει ένα γεύµα 
σε ένα µ̟ολ µε κα̟άκι µε την 
κατάλληλη ̟αροιµία, ̟.χ. 
α̟ιστία. Αυτή η ̟αράδοση 
γίνεται και δηµόσια, όταν οι 
φίλοι του συζύγου έρχονται για 
µια ε̟ίσκεψη.  
 
Παραδοσιακά στο Κονγκό, η 
̟ροσφορά των δώρων γάµου 
είναι άµεση. Συνήθως 
̟ροσφέρουν κατσίκες, 
αγελάδες, κότες, είδη ένδυσης 
και µαγειρικά σκεύη. Οι 
̟ροσφορές δίνονται όχι στη 
νύφη, αλλά στην οικογένειά 
της, ως µια µορφή τιµή της 
νύφης, στην τελετή των 
αρραβώνων. Η τιµή της νύφης 
είναι δια̟ραγµατεύσιµη. Στις 
̟όλεις αντί για τα δώρα του 
γάµου δίνονται χρήµατα, 
ανάλογα µε τον ̟λούτο του 
γαµ̟ρού και τη συµφωνία των 
δυων οικογενειών. Το Ειδώλιο 
10, χρησιµο̟οιείται σε τελετή 
γάµου των Ανθρώ̟ων Lele. 

 
  Ειδώλιο:  10 Lele, Kasai-Occidental, «Μυστήριο Γάµου» 
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Όσον αφορά την ̟αραδοσιακή αρχή 
εξουσίας. Σύµφωνα µε την Οµάδα 
∆ιεθνών Κρίσεων (International 
Crisis Group), η Λ∆Κ χωρίζεται σε 
26 ε̟αρχίες, οι ο̟οίες χωρίζονται σε 
α̟οκεντρωµένες εδαφικές 
οντοτήτες (chiefdoms, chefferies) 
̟ου χορηγούνται στους αρχηγούς 
και το συµβούλιό τους. Οι αρχηγοί 
είναι γνωστοί ως «mwami» ή «chef 
coutumiers». Aναγνωρίζονται α̟ό 
το Σύνταγµα της Λ∆Κ. Το άρθρο 
207 ορίζει τα εξής:  

«Η εθιµική αρχή (autorité coutumière) 
αναγνωρίζεται. Μεταφέρεται, σύµφωνα 
µε το το̟ικό έθιµο, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση 
ότι η τελευταία δεν είναι αντίθετη ̟ρος 
το Σύνταγµα, το νόµο, τη δηµόσια τάξη 
και τα χρηστά ήθη. Κάθε εθιµικός 
ε̟ικεφαλής ο ο̟οίος ε̟ιθυµεί να 
ασκήσει µια εκλεγµένη δηµόσια 
λειτουργία ̟ ρέ̟ει να υ̟οβάλει τον εαυτό 
του σε εκλογή, εκτός και αν εάν ισχύουν 
οι διατάξεις του άρθρου 197, τµήµα 3 
του ̟αρόντος Συντάγµατος. Η εθιµική 
αρχή έχει την υ̟οχρέωση να ̟ροωθήσει 
την εθνική ενότητα και συνοχή. Αυτός 
ο νόµος καθορίζει το καθεστώς των 
εθιµικών αρχηγών» (DRC 2006, Art. 
207). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδώλιο:  11 Ngbaka, Équateur, 
«Φύλαρχος µε τις Παρακαταθήκες» 
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Ωστόσο, ο ρόλος των 
εθιµικών αρχηγών «δεν έχει 
̟λήρως οριστεί», καθώς δεν 
οργανώθηκαν οι το̟ικές 
εκλογές. Πηγές αναφέρουν 
ότι το 2012, στη Λ∆Κ 
υ̟ήρχαν 259 chiefdoms. 
Όσον αφορά τα καθήκοντά 
τους, οι αρχηγοί ̟ρώτα 
̟ρώτα θεωρούνται (α) οι 
φύλακες της ηθικής. Στη 
συνέχεια είναι (β) οι 
«̟ροστάτες» της 
̟ολιτιστικής ταυτότητας. 
Ε̟ίσης σύµφωνα µε τον 
Ερυθρό Σταυρό της Λ∆Κ, (γ) 
οι εθιµικοί αρχηγοί είναι: 
«Αυτοί ̟ου συµβουλεύουν και 
κατα̟ραΰνουν, αλλά και ̟ου 
κινητο̟οιούν την κοινότητα για 
να βρει λύσεις».  
Τέλος ο καθηγητής Héritier 
Mambi Tunga-Bau στο 
Πανε̟ιστήµιο της Κινσάσας 
αναφέρει, ότι (δ) «σήµερα, 
ό̟ως και χθες, η δοµή της 
̟αραδοσιακής αρχής ουσιαστικά 
διοργανώνει και ασκεί κρατική 
εξουσία». Στην ̟ράξη, 
συνηθίζεται οι αρχηγοί να 
είναι «διαχειριστές της γης 
και διαιτητές σε κτηµατικές 
διαφορές». Η ευθύνη ̟ερνά 
α̟ό τον ̟ ατέρα στο γιο. Στην 
̟ράξη, ο µεγαλύτερος γιος 
συνήθως αναλαµβάνει την 
εξουσία συνήθως µε εκλογή. 
 
 
Το Ειδώλιο 13, συµβολίζει 
ένα αρχηγό, τα χέρια του 
είναι ̟άνω στην κοιλιά του, 
«όλοι έχουµε κοινή µοίρα».  

 
Ειδώλιο:  12  Songye, Katanga, «Αρχή και Κοινή Μοίρα» 
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Η λατρεία των νεκρών, µεταξύ των 
ο̟οίων και των ̟ρογόνων βασίζεται 
στην αγά̟η και στο σεβασµό για τους 
θανόντες. Έχει σχέση µε τις ̟ε̟οιθήσεις 
̟ώς οι νεκροί έχουν µια συνεχή ύ̟αρξη 
και έχουν τη δυνατότητα να ε̟ηρεάσουν 
την τύχη της ζωής. Σε ̟ολλούς 
̟ολιτισµούς, ο στόχος της λατρείας των 
̟ρογόνων είναι να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση της ευηµερίας και η θετική 
διάθεση ̟ρος το ζην. Η κοινωνική 
λειτουργία της λατρείας έγγυεται στην 
καλλιέργεια των συγγενικών αξίων, 
ό̟ως είναι η ευσέβεια ̟ρος τους γονείς, 
η οικογενειακή ̟ίστη και η συνέχεια της 
οικογένειακής γενεαλογίας.  

Συχνά στην Αφρική, υ̟άρχει η ̟ίστη σε 
ένα υ̟έρτατο ον, αλλά οι ̟ροσευχές και 
οι θυσίες ̟ροσφέρονται ̟ρος τους 
̟ρογόνους, οι ο̟οίοι οι ίδιοι είναι ένα 
είδος δευτερευόντων θεοτήτων. Οι 
̟ρόγονοι θεωρούνται ̟ώς είναι σε θέση 
να ̟αρέµβουν για λογαριασµό της ζωής, 
ως αγγελιοφόροι µεταξύ των ανθρώ̟ων 
και των θεών. Τα ̟νεύµατα ̟ου κά̟οτε 
ήταν άνθρω̟οι, θεωρούνται ότι είναι σε 
καλύτερη θέση να κατανοήσουν τις 
ανθρώ̟ινες ανάγκες α̟ό το θεϊκό ον.  

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ̟ώς 
οι τελετές κηδειών, ακόµη και στην 
̟ρωτεύουσα Κινσάσα και εφόσον 
υ̟άρχει η οικονοµική δυνατότητα α̟ό 
τις οικογένειες των θανόντων, γίνονται 
σύµφωνα µε το εθιµοτυ̟ικό της 
εθνοτικής οµάδας, δηλαδή µε την 
ιδιαίτερη µουσική και γλώσσα της 
εθνοτικής οµάδας των θανόντων. Οι 
κηδείες συνοδεύονται α̟ό µια µουσική 
χαρµολύ̟ης, µε χορό και µασκαράδα. 
Παρακολουθήσαµε 3 τελετές κηδείας, 
των Tetela, των Luba και των Mongo, η 
µουσική είχε 24ωρη διάρκεια. 

 

Ειδώλιο:  13 Hemba, Katanga, «D'ancêtre – Των Προγόνων» 
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Ειδώλιο:  14 Songye, Kasai-Oriental, «Φυλαχτό Προστασίας» 

 
«Αυτά (Ειδώλια 13, 14), είναι Songye, το στυλ είναι µη-νατουραλιστικό µε εντυ̟ωσιακές 
γεωµετρικές φόρµες. Τα ειδώλια χρησιµο̟οιούνται για να εξασφαλίσουν την ε̟ιτυχία, τη 
γονιµότητα, τον ̟λούτο και την ̟ροστασία των ανθρώ̟ων α̟ό τις εχθρικές δυνάµεις ό̟ως είναι οι 
τροµαχτικές τρο̟ικές αστρα̟ές, και οι ασθένειες ό̟ως είναι η εξα̟λωµένη στην ̟εριοχή τους 
ευλογιά. Τα µικρότερα ειδώλια διατηρούνται στην κατοχή των ιδιωτών. Τα µεγαλύτερα βρίσκονται 
στην κατοχή των υ̟εύθυνων για την εξασφάλιση της ευηµερίας της κοινότητας». 
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Ειδώλιο:  15 Luluwa, Kasai-Occidental, «Κουτάλι Μανιόκ» 

«Στο Κονγκό ̟ολλοί άνθρω̟οι τρέφονται µε µανιόκ (µανιόκα, ή κασάβα, ή γιούκα). Όταν το 
µαγειρεύουν χρησιµο̟οιούν µια κουτάλα ̟ου ̟ολλές φορές είναι διακοσµηµένη (βλ. 
κουτάλα/Ειδώλιο 15). Το µανιόκ είναι η τρίτη µεγαλύτερη ̟ηγή τροφίµων υδατανθράκων στις 
τρο̟ικές ̟εριοχές, µετά το ρύζι και τον αραβόσιτο. Είναι µια βασική τροφή στον ανα̟τυσσόµενο 
κόσµο, ̟αρέχοντας τη βασική διατροφή για ̟άνω α̟ό µισό δισεκατοµµύριο ανθρώ̟ους. Η 
ακατάλληλη ̟ροετοιµασία της µ̟ορεί να αφήσει υ̟ολείµµατα κυανίου τα ο̟οία ̟ροκαλούν οξεία 
δηλητηρίαση, βρογχοκήλη, ενώ η χρόνια χρήση µ̟ορεί να ̟ ροκαλέσει αταξία ή µερική ̟ αράλυση». 
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Ειδώλιο:  16 Luluwa, Kasai-Oriental, «Προστάτης των Μαµάδων» 
 
«Αυτό (16) είναι ένα ειδώλιο των Ανθρώ̟ων Luluwa, η «έγκυος µαµά». Έχει έρθει α̟ό την ̟εριοχή 
Kasai-Oriental. Στο Κονγκό έχουµε το Kasai-Occidental και το Kasai-Oriental. Η λειτουργία του 
είναι να ̟ ροστατεύει τις έγκυες γυναίκες, γιατί κά̟οιες άλλες γυναίκες τις ζηλεύουν ε̟ειδή γεννάνε 
̟αιδιά µε ασφάλεια και ̟ροστασία, και το αγαλµατάκι τις ̟ροστατεύει α̟ό αυτή τη ζήλεια».  
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Ειδώλιο:  17 Teke, Bandundu, «Ο Ουράνιος Θεός» 
 
«Αυτό το αγαλµατάκι των Ανθρώ̟ων Teke (17), είναι α̟ό την ̟εριοχή Bandundu. Παραδοσιακά 
γι’ αυτούς τους ανθρώ̟ους είναι κάτι σαν Θεός. Ό̟οτε οι άνθρω̟οι έχουν ̟ροβλήµατα 
̟ροσεύχονται στο αγαλµατάκι. Πάντα έχουν ένα τέτοιο αγαλµατάκι στο σ̟ίτι τους. Ονοµάζεται ο 
«Ουράνιος Θεός» και ̟ροστατεύει α̟ό την αρρώστια κ.ά. Τα ξυλαράκια είναι φετίχ/φυλαχτό. Οι 
καλλιτέχνες Teke σκαλίζουν αρκετά ειδώλια φετίχ. Τρία στοιχεία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
στη γλυ̟τικής τους: η ̟οικιλία α̟ό κα̟έλα και φορέµατα, η ̟αρουσία των λε̟τών ̟αράλληλων 
αµυχών/scarifications στα µάγουλα, και η ̟ροσθήκη των υλικών φετίχ Bonga στην κοιλιακή 
κοιλότητα ή σε κά̟οιο σηµείο τους σώµατος του ειδωλίου. Κάθε ειδώλιο έχει το δικό του ειδικό 
σκο̟ό, όµως τα ̟ ανοµοιότυ̟α στην εµφάνιση αγαλµατίδια συνήθως χρησιµεύουν για την ε̟ιτυχία 
στο κυνήγι, στο εµ̟όριο και σε άλλες δραστηριότητες».  
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Ειδώλιο: 18 Holo, Bandundu, «Προστασία α̟ό την Ασθένεια» 

 

«Αυτό (18) είναι ένα αντικείµενο καθηµερινής χρήσης αλλά έχει διακοσµηθεί ως αγαλµατίδιο. 
Χρησιµο̟οιείται α̟ό τους Ανθρώ̟ους Holo, αλλά και α̟ό άλλες οµάδες ανθρώ̟ων σε άλλες 
̟εριοχές της χώρας, ως ̟ροσκέφαλο κατά την ανά̟αυση. Και ̟άλι, είναι ένα χρηστικό αντικείµενο 
αλλά µε ̟νευµατικές λειτουργίες. Κατά τη διάρκεια του ύ̟νου οι σκαλισµένες ανα̟αραστάσεις 
̟αρεµβαίνουν στον κόσµο των ̟νευµάτων και καθοδηγούν έναν ασθενή να βγει α̟ό την ασθένειά 
του. Οι Άνθρω̟οι Holo ζουν κοντά στους Ανθρώ̟ους Yaka, Suku, Chokwé και Pende. Ήρθαν στο 
Κονγκό α̟ό την Αγκόλα και εγκαταστάθηκαν στις όχθες του ̟οταµού Kwango. Ζώντας δί̟λα σε 
ισχυρούς γείτονες, η τέχνη  τους ε̟ηρεάστηκε δραστικά α̟ό τις ̟ αραδόσεις των Yaka, των Suku και 
των Chokwé. Ένα µεγάλο µέρος των γλυ̟τών και των τελετουργιών τους έχει χαθεί. Έχουν διασωθεί 
τα ειδώλια mvunzi ̟ου αντι̟ροσω̟εύουν το ̟νεύµα των νεκρών, ενώ άλλα ειδώλια 
χρησιµο̟οιούνται στην τελετή Mukhanda, ̟ου γίνεται για την ενηλικίωση των νέων». 
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Ειδώλιο:  19 Holo, Bandundu, «Προσκέφαλο Θερα̟είας» 

 

«Και αυτό (19), είναι ένα ειδώλιο των Holo α̟ό την ε̟αρχία Bandundu. Χρησιµο̟οιείται ακόµη 
και α̟ό τους αρρώστους, οι ο̟οίοι ξα̟λώνουν ̟άνω το κεφάλι τους για να τους θερα̟εύσει. Οι δυο 
ελέφαντες συµβολίζουν τη δύναµη ̟ου µ̟ορεί να ̟άρει ο ασθενής α̟ό αυτά τα δυνατά ζώα. Η 
διαδικασία είναι α̟λή. Ο ασθενής ξα̟λώνει και ακουµ̟άει το κεφάλι του ̟άνω στο σκαλισµένο 
̟ροσκέφαλο µε τους ελέφαντες και ̟εριµένει η δύναµή τους να τον βοηθήσει.  

Άλλα ειδώλια των Ανθρώ̟ων Holo σχετίζονταν µε τη λατρεία της φύσης, τη θερα̟εία, τη 
γονιµότητα και την ̟ροστασία ευρύτερα. Οι Holo κατασκευάζουν και άλλα αντικείµενα τέχνης, 
ό̟ως τύµ̟ανα µε σχισµές, τα ειδώλια Nzambi, και µάσκες ζώων, ό̟ως είναι η µάσκα-βούβαλος. Τα 
έργα τους σχετίζονται και µε την ενίσχυση και διατήρηση της κοινωνικής ιεραρχίας». 
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Ειδώλιο:  20 Yaka, Bandundu, «∆ι̟ρόσω̟ο Φυλαχτό Άνδρας-Γυναίκα»  

 

«Αυτό (200 είναι ένα ειδώλιο των Ανθρώ̟ων Yaka. Α̟οτελεί ένα φετίχ/φυλαχτό ̟ροστασίας για 
τους άντρες και τις γυναίκες. Γι’ αυτό µ̟ροστά και ̟ ίσω έχει δυο διαφορετικά ̟ ρόσω̟α και σώµατα, 
το αρσενικό και το θηλυκό. Είναι γυναίκα και είναι άντρας, τους ̟ροστατεύει και τους δυο. Κάνει 
και µαγεία. Προστατεύει όλη την οικογένεια την ηµέρα και όλο το βράδυ. Συνήθως το 
χρησιµο̟οιούν σε µια τελετή, µαζί µε αναµµένα κάρβουνα ή κοµµάτια ξύλου ̟ ου καίνε στη φωτιά».  

«Οι τέχνες των Ανθρώ̟ων Yaka έχουν ευρεία χρήση και σήµερα. Τα αγάλµατα ̟ου ̟εριέχουν τα 
µαγικά συστατικά, ̟ου ονοµάζονται biteki ή nkisi, έχουν ̟ολλές διαφορετικές λειτουργίες. Μερικές 
φορές τα ειδώλια έχουν αντιφατικούς ρόλους, για ̟αράδειγµα, µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν για 
τη θερα̟εία αλλά και για την ̟ρόκληση της ασθένειας. Τα φάρµακα το̟οθετούνται στην κοιλιά του 
ειδωλίου, ή ̟ αραµένουν φυλαγµένα µέσα σε µικρές σακούλες κρεµασµένες γύρω α̟ό το λαιµό. Όλα 
τα ειδώλια nkisi και ορισµένες µάσκες, χειραγωγούνται α̟ό τον µάντη ̟ου ενεργο̟οιεί τη δύναµή 
τους. Οι Yaka ε̟ίσης κατασκευάζουν τα αγάλµατα των αρχηγών ̟ου τονίζουν την εξουσία και τον 
̟λούτο τους µε τις ̟ολλές συζύγους, ̟αιδιά και υ̟ηρέτες. Τα µεγάλα ειδώλια στέκονται στις 
εισόδους των καλυβιών αυτών ̟ου θα µυηθούν. Το ειδώλια είναι ιδιαίτερα ανε̟τυγµένα, τα 
ελλεί̟οντα άκρα ̟αρα̟έµ̟ουν σε κά̟οιο ατύχηµα ̟ου έ̟ληξε τον συγκεκριµένο ήρωα. Το ειδώλιο 
phuungu ανήκει στον αρχηγό της γενεαλογίας και βρίσκεται γαντζωµένο στην οροφή της καλύβας. 
Ο αρχηγός του ̟ροσφέρει σ̟ονδές, οι ο̟οίες ενεργο̟οιούν τη δύναµή του». 
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Είναι αλήθεια ̟ως η εθνοτική τέχνη 
αλλάζει ριζικά στο µετα-α̟οικιακό 
εθνικό κράτος. Η τέχνη της εθνοτικής 
οµάδας διαχέεται σε ένα ευρύτερο 
̟λαίσιο. Ο ρόλος της ̟αύει να είναι 
συµβολικός-θρησκευτικός-̟νευµατικός και 
αρχίζει να γίνεται αισθητικός. Οι άνθρω̟οι 
µετακινούνται, έρχονται σε ε̟αφή µε νέες 
αντιλήψεις και εικόνες.  

Ένα ̟αράδειγµα ίσως α̟οτελεί η ιστορία 
του φοιτητή Denis. Μεγάλωσε και 
φοίτησε στην ε̟αρχία Κανάγκα σε 
ορθόδοξο σχολείο. Ήρθε στην 
̟ρωτεύουσα Κινσάσα µαζί µε τον αδερφό 
του. Μένουν µαζί µε ένα άλλο φοιτητή 
και σ̟ουδάζουν ε̟ικοινωνίες στο 
̟ανε̟ιστήµιο INFASIC. Ο ̟ατέρας του 
είναι άνεργος, άλλα όσο η µητέρα του 
είναι καλά να ̟ουλάει φαγητό στο 
δρόµο, κερδίζει αρκετά ώστε να ζει η 
υ̟όλοι̟η οικογένεια στην Κανάγκα και 
να σ̟ουδάζουν τα δυο αδέρφια στην 
Κινσάσα, ̟ληρώνοντας τα δίδακτρα και 
τα έξοδά τους.  

«Είµαι α̟ό την Κανάγκα, µια ̟όλη µε ένα 
εκατοµµύριο κατοίκους, ̟άνω στο ̟οτάµι 
Lualua. Κατάγοµαι α̟ό την οµώνυµη φυλή 
[εθνοτική οµάδα] Lualua. Αυτό σηµαίνει 
̟ρώτα ̟ρώτα ότι µιλάµε τη δική µας γλώσσα, 
την Τσιλούµ̟α. Έχουµε το δικό µας 
εθιµοτυ̟ικό, µ̟ορώ για ̟αράδειγµα να 
̟αντρευτώ ̟ερισσότερες α̟ό δυο γυναίκες. 
Ε̟ίσης όταν ο ̟ ατέρας της οικογένειας ̟ εθάνει 
τα υ̟άρχοντά του µοιράζονται α̟οκλειστικά 
στη γυναίκα του και τα ̟αιδιά του. Σήµερα οι 
τελετουργίες των Lualua έχουν µετατρα̟εί σε 
̟αραστάσεις α̟ό τους θιάσους ̟ου βρίσκονται 
στην Κανάγκα αλλά και εδώ στην ̟ρωτεύουσα. 
Α̟ό εκεί και ̟έρα οι άνθρω̟οι του Κονγκό 
µοιραζόµαστε κοινά ̟ολιτισµικά στοιχεία».  

 
Ειδώλιο:  21 Mbala, Kasai-Occidental, «Προστασία και Γονιµότητα» 

 

«Αυτό (21), είναι ένα αγαλµατίδιο των Mbala α̟ό το Kasai-Occidental. Το χρησιµο̟οιούν για την 
̟ροστασία και τιµή της µητρότητας, αλλά και για την ̟ροστασία των νεογέννητων». 
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Οι Kongo ήταν οι ̟ρώτοι άνθρω̟οι της 
Κεντρικής Αφρικής ̟ου ήρθαν σε ε̟αφή µε 
τους Πορτογάλους θαλασσο̟όρους το 1482. 
Αυτοί έφεραν µαζί τους καθολικούς 
ιερα̟οστόλους, έµ̟ορους και τεχνίτες. Η 
αριστοκρατία Kongo ε̟ηρεάστηκε α̟ό 
αυτούς. Μεταξύ των συµβόλων των 
βασιλιάδων Kongo ήταν οι ̟ρόγονοι mvuala 
̟ου συχνά εκ̟ροσω̟ούνταν α̟ό µια 
γυναίκα. Η εξουσία τους ήταν 
µητρογραµµική, καθώς οι αρχηγοί 
ε̟ιλέγονταν α̟ό τη µεριά της µάνας. Η 
«µητέρα βασίλισσα» κατείχε θέση σεβασµού 
και ̟ρονόµια. Οι Άνθρω̟οι Yombe είχαν 
µια ̟αρόµοια αρχή. Η γυναίκα ως ̟ηγή της 
ανθρώ̟ινης γονιµότητας και της 
φροντίδας/µητρότητας, ανήκε στην άρχουσα 
τάξη. Αυτό συµβολίζεται στην τέχνη µε την 
̟ροσεγµένη κόµµωση και τα κοσµήµατα. 
Αυτά είναι µόνο δυο ̟αραδείγµατα ̟ου 
δηλώνουν ̟ώς οι γυναίκες ήταν ισχυρές. 
Μια συνηθισµένη εικόνα στην τέχνη τους 
είναι µια γυναίκα µε ένα ̟αιδί στο στήθος 
της, µια ̟ροφανή συσχέτιση µε τη 
µητρότητα και τη γονιµότητα. Όµως 
υ̟άρχουν τεχνουργήµατα, ό̟ως τα θηλυκά 
̟νεύµατα nkisi ̟ου δηλώνουν τη σηµαντική 
θέση των γυναικών τόσο στο φυσικό όσο και 
στον υ̟ερφυσικό κόσµο. Στους Ανθρώ̟ους 
Pende, η τελετουργική διακόσµηση kibulu 
στο σ̟ίτι ενός Μεγάλου Αρχηγού 
σηµατοδοτούνταν µε θηλυκά ειδώλια. 

«Και αυτό (22), είναι ένα αγαλµατίδιο των 
Ανθρώ̟ων Mbala, και αυτό είναι για την 
̟ροστασία και τη µητρότητα. Αυτό το έχει 
στην κατοχή του ο αρχηγός του χωριού. 
Όταν µια γυναίκα γεννάει, ο αρχηγός 
̟αίρνει ̟ρώτα το µωρό στα χέρια του, το 
κοιτάζει να δει αν είναι καλά. Μετά δίνει το 
αγαλµατίδιο στη µητέρα του µωρού για να 
την ̟ροστατεύσει και να έχει καλή 
ανάρρωση».  

 

Ειδώλιο:  22 Mbala, Bandundu, «Μητρότητα»  
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Ειδώλιο:  23 Luba-Chokwe, Kasai-Occidental, «Tshimbindi» 
 

«Αυτό το αγαλµατίδιο ονοµάζεται «Tshimbindi» και είναι ένα ειδώλιο των Ανθρώ̟ων Luba-
Chokwe. Το αγαλµατάκι είναι το ενδιάµεσο ̟ου µιλάει µε τις ψυχές για να ε̟ικοινωνήσουµε µε 
τους ̟ρογόνους. Η ̟ροέλευσή του ειδωλίου ανάγεται στον Tshibinda Ilunga, ̟ρίγκι̟α των Luda 
και βασιλιά των Lunda, γνωστό κυνηγό, ̟ ολεµιστή και ̟ ρότυ̟ο ̟ ολιτισµένου ήρωα τον 17o αιώνα. 
Οι κάτοχοι του ειδωλίου Tshimbindi είναι οι βασιλιάδες Lunda και φέρουν τον τίτλο του Mwata. 
Και σήµερα στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, το βασίλειο Lunda εξακολουθεί να κυβερνάται 
α̟ό ένα Mwata Yamvo». «Και οι άνθρω̟οι Chokwé είναι γνωστοί για τα καλλιτεχνικά ξυλόγλυ̟τα 
Tshibinda. Αυτά τα βασιλικά αγάλµατα συνήθως α̟εικονίζουν ένα ̟ολυτελές στυλ µαλλιών και 
φέρουν κρυµµένο µέσα τους ένα φάρµακο ως σύµβολο της µυστικής γνώσης. Έτσι τονίζουν την 
εξουσία των κατόχων τους, ̟ ου είναι οι αρχηγοί», σχετικά µε τη συζήτηση ̟ ου είχαµε µε τον αντικέρ 
στο βίντεο ̟ου ακολουθεί στον σύνδεσµο: https://youtu.be/HCTuMgoZCl0  
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«Όταν ταξιδεύω έξω α̟ό την 
̟ρωτεύουσα και ̟άω σε µακρινά 
χωριά για να βρω έργα λαϊκής 
τέχνης, στους χωρικούς τους αρέσει 
να τους δίνω αλάτι, ζάχαρη, σα̟ούνι, 
εργαλεία, αγκίστρια για το ψάρεµα. 
Θα τους δώσω λίγη ζάχαρη ή ένα 
σα̟ούνι και θα µου δώσουν κά̟οια 
κοµµάτια. ∆έχονται και χρήµατα».  

«Τα ταξίδια είναι κουραστικά, 
θυµάµαι όµως όµορφες στιγµές. 
Τελετές ̟ου είδα, να ανάβουν φωτιά, 
να ̟αίζουν τα ταµ-ταµ, να χορεύουν 
κάτω α̟ό το φεγγάρι, γιατί φυσικά 
εκεί δεν υ̟άρχει ρεύµα. Τα αστέρια 
και το φεγγάρι θα φωτίσουν το χωριό 
για να χορέψουν. Ότι φτιάχνουν το 
µοιράζονται όλοι µαζί. Ζουν σε 
καλύβες, κάθε οικισµός µ̟ορεί να 
έχει 10-15 καλύβια και σε καθεµία 
καλύβα ζουν 5-10 άτοµα µιας 
εκτεταµένης οικογένειας.  

Στη δουλειά τους συνήθως ο άντρας 
̟ηγαίνει για κυνήγι και η γυναίκα 
µένει σ̟ίτι για να καλλιεργήσει και 
να ̟ροετοιµάσει το µανιόκ. Όταν 
υ̟άρχει κά̟οια κρίση, το χωριό τους 
µεταφέρεται ή ζητάνε βοήθεια α̟ό 
ένα δι̟λανό χωριό». 

Σε έκθεση για τις καταβολές της 
αφρικανικής χτένας, βλ. Ειδώλιο 24, 
το Μουσείο Fitzwilliam στο 
Cambridge, τεκµηριώνει την ύ̟αρξη 
της µε αρχαιολογικά ευρήµατα. Οι 
αρχαιολόγοι έφεραν στο φως 
αφρικάνικες χτένες ηλικίας 7000 
ετών. Στη σύγχρονη ε̟οχή η 
αφρικανική χτένα  έγινε σύµβολο των 
Αφροαµερικανών αγώνων για τα 
ανθρώ̟ινα δικαιώµατα. 

 
Ειδώλιο:  24 Tabwa, Katanga, «Χτένα µε 
Ειδώλιο» 
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Ειδώλιο:  25 Mangbetu, Équateur, «Πί̟α Αρχηγού» 

 

«Αυτή (25) είναι µια «Mangbetu kalebase», είναι µια ̟ί̟α αρχηγού ̟ου χρησιµο̟οιεί στις τελετές. 
Προέρχεται α̟ό την ̟εριοχή του Ισηµερινού. Τη χρησιµο̟οιεί ο «Αρχηγός Mongu» για να 
οραµατιστεί το µέλλον.  
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Ειδώλιο/Πί̟α:  26 Mongo, Équateur, «Πί̟α Αρχηγού» 
 
«Αυτή (26), είναι µια ̟ί̟α των Ανθρώ̟ων Mongo. Είναι και αυτή µια ̟ί̟α αρχηγού α̟ό την ίδια 
̟εριοχή του Ισηµερινού. Είναι φτιαγµένη α̟ό κόκκαλο µαύρης αντιλό̟ης και ̟άνω της έχει ένα 
κοµµάτι χαλκού. Το Κονγκό ό̟ως ξέρετε έχει ̟ολλά µεταλλεύµατα συµ̟εριλαµβανοµένου του 
χαλκού ̟ου θεωρείται ιαµατικός. Μ̟ροστά η ̟ί̟α έχει το σήµα του αρχηγού. Τα ξύλινα χτένια και 
οι ̟ί̟ες είναι διαδεδοµένες σε ̟ολλές διαφορετικές ̟εριοχές και οµάδες του Κονγκό». 
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Ειδώλιο:  27 
Teke, 
Bandundu, 
«Άνθρω̟ος 
Ελέφαντας»  
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Ένα 
fetish/φυλαχτ
ό µε καθρέ̟τη, 
α̟ό τα ̟ολλά 
είδη ̟ου 
υ̟άρχουν στη 
Λαϊκή 
∆ηµοκρατία 
του Κονγκό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ειδώλιο:  28 
Hemba, 
Maniema, 
«Φυλαχτό µε 
Καθρέ̟τη» 
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«Κλείνω το 
στόµα για να 
µη µιλήσω», 
βλ. µορφή 

δεξιά. 

 
«Κλείνω τα 

αυτιά για να 
µην ακούω», 

βλ. µορφή 
αριστερά.  

 
«Σκέφτοµαι 

να α̟οφεύγω 
τα άσχηµα 
̟ράγµατα. 
Το ̟ουλί 

στην κορυφή 
του σ̟ιτιού 

είναι το 
̟νεύµα, είναι 

ένα 
συνηθισµένο 

σύµβολο 
̟νεύµατος, σε 

̟ολλές 
κουλτούρες 

α̟ό την 
αρχαιότητα 

έως σήµερα». 

 

 

 

 

 

Ειδώλιο:  29 
Holo, 
Bandundu, 
«Κλείνω το 
Στόµα, Κλείνω 
τα Αυτιά» 
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«Τσεκούρι αρχηγού Teke (30), σύµβολο 
δύναµης και εξουσίας, το έφερε ̟άντα µαζί 
του ̟άνω στον ώµο του. Είναι σκαλισµένο 
σε κόκκαλο αντιλό̟ης».  

Οι Teke φτιάχνουν ειδώλια φετίχ µε µια 
̟οικιλία διακοσµήσεων και χαραγµένων 
αµυχών στα µάγουλα. Στα ειδώλια 
̟ροσθέτουν υλικά φετίχ Bonga, για την 
ενδυνάµωση του φυλαχτού.  

Κάθε ειδώλιο έχει το δικό του ειδικό σκο̟ό 
̟ου δεν σχετίζεται άµεσα µε την εµφάνισή 
του αλλά το συµβολισµό του. Για 
̟αράδειγµα, όταν γεννιέται ένα µωρό 
φτιάχνουν ένα ειδώλιο για το νεογέννητο 
̟αιδί. Μέρος του ̟λακούντα το̟οθετείται 
µέσα σε µια κοιλότητα στο στοµάχι του 
ειδωλίου, ενώ ο υ̟όλοι̟ος θάβεται µέσα 
στην καλύβα του ̟ατέρα του, εκεί ό̟ου 
φυλάσσει και τα άλλα ειδώλια της 
οικογένειας. Το ειδώλιο χρησιµεύει για την 
̟ροστασία του ̟αιδιού µέχρι την εφηβεία 
του, και το ο̟οίο συµβουλεύονται σε κάθε 
δυσκολία του ̟αιδιού.  

Ο ειδικός σκο̟ός κάθε ειδωλίου είναι 
γνωστός µόνο στον ιδιοκτήτη του. Αν το 
ειδώλιο φετίχ είναι ε̟ιτυχηµένο, ο 
ιδιοκτήτης του το σ̟άει και το̟οθετεί τα 
θραύσµατά του µέσα σε άλλα ειδώλια. Στη 
συνέχεια τα ̟ουλάει, ενώ και το αρχικό 
ειδώλιο µένει «αδυνατισµένο».  

Τα ειδώλια Bonga σχετίζονται µε τους 
̟ρογόνους και ̟ροσφέρουν 
̟ροστατευτική δύναµη. Οι Teke έχουν 
ε̟ίσης αγάλµατα µε δύο ̟ρόσω̟α, τα 
αγάλµατα nkiba κ.ά. 

 

 

 

 

Ειδώλιο:  30 Teke, Bandundu, «Τσεκούρι Chef 
Coutumier» 
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«Ειδώλιο Γυναίκα-Πουλί Hibou (31), για 
την ̟ροστασία ενάντια στις νυχτερινές 
ε̟ιθέσεις αυτού του ̟ουλιού».  

 

Η λέξη Hibou/«κουκουβάγια» είναι ένας 
γενικός όρος του λεξιλογίου της γαλλικής 
γλώσσας και δεν αντιστοιχεί στην 
ε̟ιστηµονική ταξινόµηση του είδους. 
Χρησιµο̟οιείται µόνο για να 
χαρακτηρίσει διάφορα ̟ουλιά ̟ου 
κατατάσσονται στην οικογένεια Strigidae. 
Αυτή η οικογένεια ̟εριλαµβάνει 
διαφορετικά είδη, ό̟ως την 
«Κουκουβάγια», το «Ψάρι Κουκουβάγια» 
και το «∆ούκα».  

 

«Τελειώνοντας θα σας έδινα µια συµβουλή 
ώστε να µ̟ορείτε να ξεχωρίσετε τα 
αυθεντικότερα έργα τέχνης ξύλου, α̟ό 
αυτά ̟ ου φαίνονται ̟ αλιά αλλά δεν είναι. 
Μυρίστε τα! Αν µυρίζουν κα̟νό-φωτιά 
είναι αντίγραφα. Η φωτιά 
χρησιµο̟οιείται για να τους δώσει την 
όψη του ̟αλαιού. Ένα αντίγραφο 
̟ωλείται 5-10 δολάρια, ένα αυθεντικό 
έργο ̟ωλείται στις δηµο̟ρασίες 1000-3000 
δολάρια», Didier Bosuku.   

 

Ειδώλιο:  31 Yaka, Bandundu, «Γυναίκα 
Πουλί-Hibou» 

 

 

 

Την µετάφραση της βιντεοσκο̟ηµένης 
συνέντευξης του ̟αραδοσιακού αντικέρ 
Didier Bosuku, α̟ό την γαλλική γλώσσα 
στην ελληνική γλώσσα, έκαναν οι µαθητές: 
Ιωάννα, Χριστίνα, ∆ιαµάντω, Γεωργία και 
∆ηµήτρης. 
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«Η Αγορά των Κλεφτών» (Marché des Voleurs): Παραδοσιακές Μάσκες & Ειδώλια  
 

 
 

Στη φωτογραφία ο κ. Bienvenu Mikobi (δεξιά) και ο κ. Bienvnu Mikobi Buloki ̟ου µας ξενάγησαν 
στα Ειδώλια και στις Μάσκες στην «Αγορά των Κλεφτών» (Marché des Voleurs). Τη µετάφραση α̟ό 
την αφρικανική γλώσσα-lingala στην ελληνική γλώσσα, έκανε ο κ. Αντώνης Μάλλης (κέντρο). 
 

 
 

Στην ξενάγηση µας βοήθησε και ο κ. Buloti Ndinga (κέντρο). Η συνάντησή µας βιντεοσκο̟ήθηκε, 
διαθέσιµη στον σύνδεσµο https://youtu.be/JdzcijzbO64 (Αφρικάνικες Μάσκες).   
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Μάσκες και Ειδώλια στην «Αγορά των Κλεφτών» (Marché des Voleurs). 

 

 

 

Μάσκες, Ειδώλια και άλλα Τεχνουργήµατα στην «Αγορά των Κλεφτών» (Marché des Voleurs). 
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Bienvnu Mikobi 
Buloki: «Αυτά (32, 
33, 34, 35, 36), είναι 
«Φετίχ Songye 
/Fetish Songye» α̟ό 
την ε̟αρχία Kasai-
Occidental».  

 

«Ανήκουν στη 
φυλή[εθνοτική 
οµάδα] των 
Μ̟αλούµ̟α. 
«Φετίχ» στην 
Αφρική σηµαίνει 
ένα «είδος φυλαχτού 
̟ου ̟ροστατεύει».  

 

«Είναι ένα 
φυλαχτό για 
ολόκληρο το 
χωριό. Όταν 
έρχεται κάτι κακό 
στο χωριό, αυτό 
τους ̟ροειδο̟οιεί, 
«ξέρετε έρχεται κάτι 
άσχηµο στον τό̟ο 
µας».  

 

«Στο κουτί ̟ου 
βρίσκεται στο 
στοµάχι 
φυλάσσουν τα 
φάρµακα ̟ου 
δυναµώνουν τη 
δύναµη του 
φυλαχτού. Αυτά τα 
φτιάχνουν µέχρι 
σήµερα και τα 
χρησιµο̟οιούν 
στα χωριά, όχι στις 
µεγάλες ̟όλεις». 

Ειδώλιο:  32 Songye, Kasai-Occidental, «Φυλαχτό/Fetish Songye» 
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Ειδώλιο:  33 Songye, Kasai-Occidental, «Προτοµή» 
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Ειδώλιο:  34 Songye, Kasai-Occidental, «Προτοµή 2» 
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«Και αυτό (35), είναι ένα 
«Κόνγκο», «Congo Fetish» 
α̟ό το Bas-Congo. Η 
ονοµασία του είναι 
Oytumbi».  

 

«Όταν κά̟οιος 
γεννιέται βάζουν ένα 
καρφί γι’ αυτόν ̟άνω σ’ 
αυτό το ειδώλιο. Και 
όταν αυτός ̟εθάνει το 
βγάζουν. Μετά α̟ό 
καιρό, 10-20 χρόνια, 
ξέρουν στο χωριό µε 
βάση τον αριθµό των 
καρφιών ̟όσοι 
άνθρω̟οι γεννήθηκαν 
και ̟όσοι ̟έθαναν».  

 

 

 

 

 

«Όταν υ̟άρχουν ̟ολλά 
καρφιά στο άγαλµα 
σηµαίνει ότι δεν έχουν 
̟εθάνει ̟ολλοί 
άνθρω̟οι. Έτσι ο 
κάτοχός του είναι καλός 
αρχηγός ̟ου  αξίζει να 
το διατηρήσει υ̟ό την 
ευθύνη του», βλ. on-line 
βίντεο,   «Στην Αγορά 
των Κλεφτών» «Marché 
des Voleurs», διαθέσιµη 
στον σύνδεσµο 
https://youtu.be/Jdzcij
zbO64 (Αφρικάνικες 
Μάσκες).   

 

Ειδώλιο:  35 Songye, Bas-Congo, «Κόνγκο»/«Congo Oytumbi Fetish » 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

«Σε µερικούς 
̟ολιτισµούς η ιατρική 
δεν έχει να κάνει τόσο 
µε ε̟ιστηµονικές 
δοκιµασίες και 
µεθόδους υψηλής 
τεχνολογίας ̟ου 
θερα̟εύουν το 
ανθρώ̟ινο σώµα, όσο 
µε την ευεξία της ψυχής 
και τη σχέση της µε τον 
̟νευµατικό κόσµο. 
Αυτό το φετιχιστικό 
ειδώλιο α̟ό το Κονγκό 
της Κεντρικής Αφρικής 
ανήκει στη φυλή 
Yombe, ή κά̟οια 
γειτονική της», βλ. την 
εικόνα αριστερά. 

 

«Χώνοντας καρφιά στο 
οµοίωµα, κατά τη 
διάρκεια µιας ειδικής 
τελετής, οι άνθρω̟οι 
της φυλής αυτής 
ε̟ιδιώκουν να 
̟ροκαλέσουν αρρώστια 
και θάνατο, ή αντίθετα 
να διώξουν την 
αρρώστια α̟ό το µέρος 
του σώµατος στο ο̟οίο 
µ̟ήγονται τα καρφιά» 
(Σειρά Ανακαλύ̟τω 
την Ε̟ιστήµη, Ιατρική. 
Μουσείο Ε̟ιστηµών 
του Λονδίνου. Εκδ. 
Ερευνητές).  

 
Το 2015 ε̟ισκεφτήκαµε το «Μητρο̟ολιτικό Μουσείο Τέχνης Νέας Υόρκης» (Metropolitan Museum, 
The Met). Στην κεντρική είσοδο της ̟τέρυγας για τους λαούς της Αφρικής-Ωκεανίας, βρίσκεται ένα 
Ειδώλιο «Κόνγκο», βλ. το σχετικό βίντεο στον σύνδεσµο: https://youtu.be/zPKt13MGko0  
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Ειδώλιο/Καρέκλα: 36 Bandundu, «Θρόνος Αρχηγού – Πορτογαλική Ε̟ιρροή» 
 
«Αυτό (36), είναι µια «Καρέκλα Chokwé», ανήκει στους ανθρώ̟ους Chokwé, και συγκεκριµένα είναι 
α̟ό την ε̟αρχία Bandundu. Είναι µια βασιλική καρέκλα στην ο̟οία καθόταν ο αρχηγός του 
χωριού και τα σκαλιστά ̟άνω συµβολίζουν την ιστορία του χωριού τους και τα ̟αιχνίδια τους».  
 

  
 

Ειδώλιο:  37 Lulua, Kasai-Occidental, «Πολεµιστής µε Ασ̟ίδα και Ακόντιο» 
 

«Αυτός (37), είναι ένας «Guerrier Lulua». «Guerrier» στη γαλλική γλώσσα σηµαίνει «Πολεµιστής». Γι’ 
αυτό κρατάει την ασ̟ίδα και το ακόντιο. Όταν στο χωριό ̟άνε κά̟οιοι κακοί, ή αν δώσουν κά̟οια 
κατάρα για κάτι κακό, αυτός ̟ροστατεύει το χωριό. Είναι α̟ό την ε̟αρχία Kasai-Occidental». 
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Ειδώλιο:  38 Chokwé, Bandundu, «Φυλαχτό»/Φετίχ Chokwé» 
 

«Αυτό (38), είναι ένα «Fetish Chokwé»/«Φετίχ Chokwé». Είναι α̟ό την ̟ εριοχή Bandundu. Συµβολίζει 
τη δύναµη, τα φάρµακα και τα µαγικά µιας οικογένειας. Κάθε οικογένεια έχει το δικό της φυλαχτό 
ώστε να την ̟ροστατεύει α̟ό τις δυσκολίες. ∆εξιά είναι ένα κόκκαλο α̟ό ζώο. Το αίµα έχει φύγει 
µε τον καιρό. Εδώ είναι ̟ού̟ουλα κότας. Κόβουν κοµµάτια κρέας και το ταΐζουν».  
 

 
 

Μάσκα:  1 Chokwé, Bandundu, «3 Μάσκες Chokwé» 
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«Αυτή (2), είναι 
µια µάσκα α̟ό το 
Kasai-Occidental. 
Oονοµάζεται 
«Μάσκα Kuba» α̟ό 
την οµώνυµη φυλή 
των «Ανθρώ̟ων 
Κuba».   

 

«Την φορούσαν 
όταν χόρευαν σε 
µια γιορτή ̟ου 
γινόταν µια φορά 
το χρόνο. Χόρευαν 
για ̟αράδειγµα 
µια φορά στην 
αλλαγή της 
χρονιάς. Και τον 
ε̟όµενο χρόνο 
̟ήγαιναν σε ένα 
άλλο χωριό, σε µια 
άλλη ̟εριοχή και 
χόρευαν ξανά. Η 
µάσκα είναι 
στολισµένη µε 
κοχύλια και 
χάντρες».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάσκα:  2 Kuba, 
Kasai-Occidental, 
«Μάσκα Kuba 1» 
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«Αυτή (3), είναι 
άλλη µια «Μάσκα 
των Ανθρώ̟ων 
Kuba».  

 

«Αυτή όµως 
κατασκευάζονταν 
και 
χρησιµο̟οιούνταν 
α̟οκλειστικά α̟ό 
τον αρχηγό του 
χωριού. Μόνο γι’ 
αυτόν την 
χρησιµο̟οιούσαν 
όταν ̟έθαινε. 
Είναι α̟ό την 
̟εριοχή Kasai-
Occidental». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάσκα:  3 Kuba, 
Kasai-Occidental, 
«Μάσκα Kuba 2» 
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«Στο Κονγκό υ̟άρχουν 450 διαφορετικές φυλές. Και κάθε φυλή έχει τις δικές της διαφορετικές 
µάσκες και ειδώλια, µαχαίρια, ασ̟ίδες και κοντάρια. Σε 450 διαφορετικές φυλές έχουµε αµέσως 
αµέσως 450 διαφορετικές µάσκες. Ε̟ι̟λέον κάθε φυλή έχει διαφορετικές µάσκες για τη γονιµότητα, 
τη γέννηση, την ενηλικίωση, το γάµο, το θάνατο, τους ̟ρόγονους κ.ά. Για ̟αράδειγµα, η ε̟όµενη 
µάσκα (4) ̟ου µοιάζει µε γουρούνι, είναι των Chokwé και είναι µια µάσκα κυνηγιού». 

 

 

Μάσκα:  4 Chokwé, Bandundu, «Κυνήγι» 
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Μάσκα:  5 Kuba, Kasai-Occidental, «Γονιµότητα» 

 

«Αυτή (5), είναι µια µάσκα γονιµότητας, γι’ αυτό φοριέται ̟άντα ̟άνω σε ένα γυναίκειο ειδώλιο.  
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Μάσκα:  6 Yaka, Bandundu, «Κηδεία Ndogki» 

 
«Αυτή (6), είναι µια µάσκα κηδείας. Ονοµάζεται yaka-Bandundu. Έτσι το έχουν µάθει α̟ό τους 
γονείς, τους ̟α̟̟ούδες και το συνεχίζουν σήµερα. Το ανθρω̟άκι συµβολίζει ένα ndogki, κάτι σαν 
βρικόλακας. Αυτή η µάσκα ̟ροστατεύει α̟ό τα κακά ̟νεύµατα, αυτός είναι ο συµβολισµός της». 
 

 
Μάσκα: 7 Pende, Kwilu, «Ασθένεια» 

 

«Αυτή (7), είναι µια µάσκα για την ̟ροστασία α̟ό την αρρώστια. Όταν κά̟οιος έριχνε αρρώστια 
̟άνω σε έναν άλλο, του φόραγαν αυτή τη µάσκα ασθένειας για να συνέλθει και να γίνει καλά». 
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Ειδώλιο:  39 Mangbetu, Ituri, «Ποτήρι Γάµου» 

 
«Αυτό (39), είναι ένα ̟οτήρι γάµου. Α̟’ αυτό ̟ίνει α̟ό την µια µεριά η νύφη και α̟ό την άλλη ο 
γαµ̟ρός. Οι άνθρω̟οι εξάγουν α̟ό το φοίνικα κρασί. Το βάζουν εδώ ̟έρα και το ̟ίνουν». 

 

 

 
Ειδώλιο:  40, Boa, Haut Uele, «Προσκέφαλο Ανά̟αυσης» 
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Μάσκα:  8 Teke, Bandundu, «Θεός της Ευτυχίας» 
 
«Αυτό είναι Teke (8), θεός, κατασκευάζεται ως µάσκα και ως ειδώλιο. Είναι µια µάσκα του θεού της 
ευτυχίας, έτσι, οι άνθρω̟οι στο χωριό το τιµούν. Και αυτό είναι ένα είδος φυλαχτού».  
 

 

Ειδώλιο:  41 Luba, Kasai, «Κροκόδειλοι Φυλαχτό Σιτηρών» 

«Οι κροκόδειλοι (41), ̟ροστατεύουν τη βλάστηση, αλλά κυρίως ̟ροστατεύουν τις καλλιέργειες».  
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Ειδώλιο:  42 Mangbetu, Ituri, «∆οχείο Ειδώλιο» 
 

«Αυτό το βάζο (42), είναι ένα το κύ̟ελο κρασιού του αρχηγού των Mangbetu , δεν ήταν για όλους». 
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Μάσκα:  9 Équateur, «Μάσκα Πυγµαίων» 
  
«Αυτή είναι µια µάσκα (9), α̟ό τον Ισηµερινό/ Équateur. Προέρχεται α̟ό τη φυλή Γκουάκα ̟ου 
ήταν κοντά στη φυλή του ̟ρώην αρχηγού του Ζαΐρ, Μοµ̟ότου», Ndinga Charle. 
 

 
 

Μάσκα:  10 Enya, Orientale, «Χορού» 

«Αυτή η µάσκα (10), έχει έρθει α̟ό την ̟εριοχή του Κισανγκάνι. Είναι µια µάσκα χορού».  
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«Αυτή η µάσκα είναι 
Lulua».  

 

«Είναι µια µάσκα 
̟ολεµιστή. Τη 
φορούσε ο 
̟ολεµιστής Lualua 
̟ου ̟ριν κρατούσε 
την ασ̟ίδα και το 
ακόντιο», βλ. 
Ειδώλιο 37.  

 

«Ο ̟ολεµιστής 
Lualua, µε τη µάσκα 
(11) και το ειδώλιο 
(37), έκανε µια τελετή 
για την ̟ροστασία 
του χωριού του».  

 

 
Μάσκα: 11 Lulua, Lulua-Lualaba, «Πολεµιστής» 
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Ειδώλιο:  43 Luba, Katanga-Maniema, «Θησαυροφυλάκιο» - Στο Χαρτονόµισµα των 1000 Φράγκων 
 
«Αυτό (43), είναι ένα εδώλιο ̟ου υ̟άρχει στο σηµερινό χαρτονόµισµα των 1000 φράγκων. Είναι 
ένας είδος κουµ̟αρά ̟ου τον έκρυβαν στο σ̟ίτι τους. Γι’ αυτό έχει τυ̟ωθεί σε χαρτονόµισµα». 
 

 
 

Ειδώλιο:  44 Lwalwa, Équateur, «Βούκινο» 
 
«Ένα ξύλινο βούκινο (44), α̟ό την ̟εριοχή του ισηµερινού ̟ου καλούσε τον κόσµο να ̟άει στις 
τελετές. Αργότερα το χρησιµο̟οιούσαν για να καλέσουν τον κόσµο στην εκκλησία και στο σχολείο».  
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Μάσκα: 12 Lengola, Tshopo, «Οικογένεια» 

 

«Μάσκα (12), οικογένειας α̟ό τη Boma. Τη φορούσαν  στο γάµο κυρίως οι γονείς του εστεµµένου». 
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«Ποια η διαφορά ανάµεσα στα εδώλια και στις µάσκες; Η µάσκα είναι το ειδώλιο δεν είναι για την 
ίδια ̟ερί̟τωση. Η µάσκα είναι για χορούς, για χαρά, για λύ̟η. Το ειδώλιο είναι για την ̟ ροστασία 
της ̟εριοχής. Το ειδώλιο είναι ̟ιο κοινωνικό, ενώ η µάσκα ̟ιο εκφραστική», Didier Bosuku.  

 

 
 

Μάσκα: 13 Bangubangu, Maniema 

Παρακάτω, ακολουθούν µερικά ̟αραδείγµατα µε µάσκες και ειδώλια α̟ό τις 450 εθνοτικές οµάδες 
της Λ∆Κ ̟ου φωτογραφήσαµε στην Αγορά. Στις λεζάντες, η ̟ρώτη ονοµασία αφορά στην εθνοτική 
οµάδα, η δεύτερη στη γεωγραφική ̟ εριοχή, και η τρίτη στην ονοµασία/λειτουργία του τεχνουργήµατος. Ε̟ίσης 
στο ̟ροηγούµενο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα µε τίτλο: «Η Τέχνη 52 Εθνοτικών Οµάδων της Λαϊκής 
∆ηµοκρατίας του Κονγκό: Εθνογραφία, Μάσκες και Ειδώλια», µ̟ορείτε να δείτε ̟ολλές εικόνες αλλά και 
να διαβάσετε αναλυτικά στοιχεία, για τις κοινωνίες και την τέχνη των εθνοτικών οµάδων της Λ∆Κ, 
και ε̟οµένως και για τις µάσκες και τα ειδώλια ̟ου ̟αραθέτουµε ̟αρακάτω:    
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Ειδώλιο:  45 Bembe, Mai-Ndombe, «Προγόνων» 
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Η αφρικανική µάσκα 
γίνονται για να 
χρησιµο̟οιηθεί σε 
τελετές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις, ό̟ως 
γάµους και κηδείες. 

Η µάσκα συνήθως έχει 
µια ̟νευµατική σηµασία 
ή σύνδεση. 

Οι καλλιτέχνες ̟ου 
δηµιουργούν µάσκες 
διαθέτουν ειδικό 
καθεστώς. 

Η ικανότητα λήψης των 
α̟οφάσεων για τη 
µάσκα και τη γνώση των 
̟νευµατικών νοηµάτων 
της έχουν ̟εράσει α̟ό 
̟ατέρα σε γιο. 

Η µάσκα συνήθως έχει 
µορφή ανθρώ̟ου, ζώου 
ή σε συνδυασµό των δύο. 

Η µάσκα είναι συχνά 
διακοσµηµένη µε ζωικά 
και φυσικά ̟ράγµατα, 
ό̟ως τρίχες ή άχυρο 
(µαλλιά και γένια), 
κέρατα ζώων, δόντια 
ζώων, φτερά, κοχύλια. 

Σε µια εθνοτική οµάδα 
δεν µ̟ορεί ο καθένας να 
έχει την τιµή να φοράει 
µια µάσκα, συνήθως 
είναι µόνο λίγοι εκλεκτοί 
άντρες ή γέροντες. 

Πιστεύεται ̟ώς το άτοµο 
̟ου φοράει τη µάσκα σε 
µια τελετή 
µεταµορφώνεται σε ένα 
̟νεύµα.  

 
Μάσκα: 14 Biombo, Kasai  
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Μάσκα:  15 Bushoong, Kasai, «Αρχηγού» 
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Μάσκα:  16 Bushoong, Kasai, «Αρχηγού» 



75 

 

 
 

Μάσκα:  17 Chokwé, Α̟ό Kinshasa µέχρι Lualaba 
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Μάσκα:  18 Chokwé, Α̟ό Kinshasa µέχρι Lualaba 
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Μάσκα:  19 Chokwé, Α̟ό Kinshasa µέχρι Lualaba 
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Μάσκα:  20 Chokwé, Α̟ό Kinshasa µέχρι Lualaba 



79 

 

 

Η αφρικανική 
µάσκα 
αντι̟ροσω̟εύει τις 
̟ολιτιστικές αξίες 
της εθνοτικής 
οµάδας. Για 
̟αράδειγµα, τα 
µεγάλα στόµατα και 
̟ηγούνια 
αντι̟ροσω̟εύουν 
τη δύναµη και την 
εξουσία. 
 
Η µάσκα είναι 
συνήθως 
κατασκευασµένη 
α̟ό ξύλο.  
 
Άλλα υλικά ̟ου 
χρησιµο̟οιούνται 
̟εριλαµβάνουν 
µέταλλα (ιδιαίτερα 
µ̟ρούντζος και 
χαλκός), ̟έτρα, 
ύφασµα, και 
κεραµικός ̟ηλός. 
 
Συχνά η µάσκα 
είναι βαµµένη. 

 

Μάσκα:  21 Chokwé, Α̟ό Kinshasa µέχρι Lualaba 
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Ειδώλιο:  46 Hemba,  Maniema-Τανγκανίκα, «Μητρότητα» 
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Ειδώλιο:  47 Hemba, Maniema-Τανγκανίκα, «Μητρότητα» 
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Ειδώλιο:  48 Holo, Kwango, «Οίκος» 
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Ειδώλιο:  49 Holo, Kwango, «Κουκουβάγια» 
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Μάσκα:  22 Holoholo, Sud Kivu-Τανγκανίκα 

 

 
 

Μάσκα:  23 Chokwé, Α̟ό Kinshasa µέχρι Lualaba 
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Μάσκα:  24 Kabila, Maniema-Τανγκανίκα, «2 Μάσκες» 
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Η µάσκα kakungu 
(25), φοριέται α̟ό 
τους ενήλικους 
ηγέτες και τους 
ειδικούς γοητείας 
του nkanda, δηλαδή 
του στρατό̟εδου 
µύησης των νέων 
αγοριών. Η µάσκα 
φοριέται ιδιαίτερα 
την ηµέρα της 
̟εριτοµής, την 
ηµέρα της 
αναχώρησης α̟ό το 
στρατό̟εδο nkanda 
και την ε̟όµενη 
µέρα της διακο̟ής 
των ̟εριορισµών 
των τροφίµων.  
Η kakungu 
εµ̟οδίζει το κακό να 
εισέλθει στο 
στρατό̟εδο και γι’ 
αυτό το σκο̟ό η 
µάσκα συχνά 
φυλάσσεται σε ειδικό 
καταφύγιο µέσα ή 
κοντά στην ̟εριοχή 
της µύησης.  
 
 
Στη µικρή 
φωτογραφία 
̟αρακάτω, ο Arthur 
Bourgeois 
κατέγραψε µια 
τέτοια τελετή µύησης 
στη Λ∆Κ το 1976.  
 

 
 

Μάσκα:  25 Suku, Kasai-Maniema-Katanga, «Kakungu» 
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Μάσκα:  26 Kongo, Kongo Central-Kwilu-Kwango 
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Οι άνθρω̟οι Kota 
είναι γνωστοί για τις 
γλυ̟τικές µορφές 
mbulu-ngulu (27, 28). 
Είναι χαραγµένες σε 
ξύλο και 
καλύ̟τονται µε 
φύλλα ορείχαλκου ή 
χαλκού για να 
αυξήσουν τη 
δύναµή τους. Έχουν 
σχηµατο̟οιηµένες 
κεφαλές και 
α̟λουστευµένα 
σχήµατα για 
σώµατα. Τα 
αρσενικά έχουν 
κυρτή ε̟ιφάνεια 
στα ̟ρόσω̟ά τους, 
και τα θηλυκά κοίλη 
ε̟ιφάνεια. Κά̟οια 
είναι δι̟λής όψεως. 
Τα ειδώλια 
ονοµάζονται 
φύλακες ή 
λειψανοθήκες Kota, 
καθώς 
̟ροστατεύουν τα 
λείψανα των 
̟ρογόνων ̟ου 
̟εριέχονται σε ένα 
κιβώτιο, το Bwete. Οι 
Kota λατρεύουν τα 
λείψανα των 
̟ρογόνων τους, 
καθώς ̟ιστεύουν 
̟ώς µε τη δύναµή 
τους θα λύσουν τα 
̟ροβλήµατά τους σε 
αυτή τη ζωή. «Kota» 
σηµαίνει δέσµευση 
για την ένωση της 
οµάδας τους. 

 

Μάσκα:  27 Kota, Sud Ubangi- Equateur 
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Μάσκα:  28 Kota, Sud Ubangi-Equateur 
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Μάσκα:  29 Kuba, Kasai-Tshuapa 



91 

 

 
 

Ειδώλιο:  50 Kuba, Kasai-Tshuapa 
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Μάσκα:  30 Lele, Sankuru 
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Μάσκα:  31 Lele, Sankuru 
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Ειδώλιο:  51 Lengola, Tshopo 
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Μάσκα:  32 Lwalwa, Lulua 
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Μάσκα:  33 Lwalwa, Lulua 
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Μάσκα:  34 Lwalwa, Lulua 
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Μάσκα:  35 Lwalwa, Lulua 
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Οι µάσκες Lwalwa (32, 
33, 34, 35, 36, 37, οι 
mvondo φοριούνται 
α̟ό τους άνδρες. Έίναι 
σχηµατο̟οιηµένες 
χρησιµο̟οιώντας α̟λές 
γεωµετρικές µορφές για 
να αντι̟ροσω̟εύουν τα 
χαρακτηριστικά του 
̟ροσώ̟ου. Τα µάτια 
είναι ορθογώνιες τρύ̟ες 
και η µύτη είναι ένα 
µακρύ ε̟ί̟εδο τρίγωνο 
̟ου συχνά εκτείνεται 
στην κορυφή του 
κεφαλιού. Τα αυτιά 
µειώνονται σε µικρά 
̟ροσκρούσεις και ένα 
στυλιζαρισµένο στόµα 
̟ροεξέχει α̟ό ̟ άνω α̟ό 
ένα µυτερό ̟ηγούνι. 
Είναι σκαλισµένες σε 
ξύλο mulela, και 
χρωµατισµένες µε βαφή 
α̟ό τον καρ̟ό του 
δέντρου mukula, ̟ου 
ονοµάζεται και «δέντρο 
αίµατος» ή «κερί 
σφράγισης». Οι γλύ̟τες 
Lwalwa είναι 
̟ρονοµιούχα µέλη της 
εθνοτικής οµάδας και 
̟ληρώνονται ιδιαίτερα 
για τα σκάφη τους. Οι 
δεξιότητές τους συχνά 
̟ερνούν α̟ό τον 
̟ατέρα στον γιο. Οι 
Lwalwa είναι διάσηµοι 
για το χορό τους 
σύµφωνα µε τα 
τελετουργικά της 
κοινωνίας «bangongo» 
για τη µύηση των νέων 
ανδρών στην 
ενηλικίωση. Οι Lulua, ή 
Bena Lulua, σχετίζονται 
µε τους Lwalwa. 

 

Μάσκα:  36 Lwalwa, Lulua 
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Μάσκα:  37 Lwalwa, Lulua 



101 

 

 
 

Μάσκα:  38 Luba, Τανγκανίκα 
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Μάσκα:  39 Luba, Τανγκανίκα 
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Μάσκα:  40 Luba, Τανγκανίκα 

 

 
 

Μάσκα:  41 Μάσκες στην «Αγορά των Κλεφτών» (Marché des Voleurs) 
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Μάσκα:  42 Lulua, Kasai-Occidental 
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Στην Αφρική οι µάσκες 
µ̟ορούν να αναχθούν 
µετά α̟ό την 
̟αλαιολιθική ε̟οχή. Οι 
αφρικανικές µάσκες 
θεωρούνται α̟ό τα 
ωραιότερα 
δηµιουργήµατα στον 
κόσµο της τέχνης και 
είναι ̟εριζήτητα α̟ό 
συλλέκτες, µουσεία και 
γκαλερί τέχνης σε ̟ολλά 
µέρη του κόσµου. Οι 
̟ρόσφατες µελέτες για 
την κατανόηση των 
αρχών της αισθητικής, τις 
θρησκευτικές και 
τελετουργικές τιµές, 
έχουν ε̟ιφέρει µια 
µεγαλύτερη εικόνα για τις 
ιδέες και τις ηθικές αξίες 
̟ου εκφράζουν οι 
Αφρικανοί καλλιτέχνες. 
Οι µάσκες φοριούνται 
α̟ό ένα ε̟ιλεγµένο 
χορευτή κατά τη διάρκεια 
των γιορτών, των 
µυήσεων, τη συγκοµιδή, 
την ̟ροετοιµασία του 
̟ολέµου και την ειρήνη. 
Οι αφρικανικές µάσκες 
συχνά αντι̟ροσω̟εύουν 
το ̟νεύµα των ̟ρογόνων 
̟ου κατέχει το χρήστη. 
Στις τελετουργικές τελετές 
α̟εικονίζουν θεότητες, 
̟νεύµατα των ̟ρογόνων, 
µυθολογικά όντα, καλά ή 
κακά, τα ̟νεύµατα των 
νεκρών, των ζώων, και 
άλλα όντα ̟ου ̟ιστεύεται 
ότι έχουν εξουσία ̟άνω 
στην ανθρω̟ότητα.  

 

 

Μάσκα:  43 Lulua, Kasai-Occidental 
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Οι µάσκες των ̟ρογόνων 
είναι η κατοικία του 
̟νεύµατός τους και 
τιµούνται µε τελετές και 
τα δώρα. Κατά τη 
διάρκεια της τελετής της 
µάσκας ο χορευτής 
̟ηγαίνει σε βαθιά 
ύ̟νωση, και σ’ αυτή την 
κατάσταση του νου 
«ε̟ικοινωνεί» µε τους 
̟ρογόνους. Ένας σοφός 
άνθρω̟ος ή µεταφραστής 
µερικές φορές συνοδεύει 
το χρήστη της µάσκας 
κατά τη διάρκεια της 
τελετουργίας, ώστε να 
α̟οκρυ̟τογραφήσει µε 
ακρίβεια τα νοήµατα των 
µηνύµατων.  
 
Για χιλιάδες χρόνια, 
αυτές οι τελετές ήταν και, 
σε µικρότερο βαθµό, 
εξακολουθούν να είναι 
ένα ανα̟όσ̟αστο τµήµα 
της αφρικανικής ζωής. Οι 
σταδιακές ε̟ι̟τώσεις της 
κατάτµησης των εδαφών 
α̟ό τις α̟οικιακές 
κυβερνήσεις, και η 
ε̟ακόλουθη ζηµιά στις 
̟αραδοσιακές κοινωνίες 
̟ου χωρίστηκαν 
αυθαίρετα, είχαν ως 
α̟οτέλεσµα ένας 
τεράστιος αριθµός 
ανθρώ̟ων να χάσουν 
̟ολλά στοιχεία α̟ό την 
εθνοτική τους ταυτότητα 
και τον ̟ολιτισµό της, οι 
τελετές δεν είναι ̟λέον 
κοινός τό̟ος στην 
Αφρική. 

 

Μάσκα:  44 Manja, Nord Ubangi 
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Ειδώλιο:  52 Mbole, Tshopo 



108 

 

Μέσω της χρήσης 
̟οικίλων γεωµετρικών 
σχηµάτων και 
ζωντανών χρωµάτων, 
η αφρικανική και η 
κονγκολέζικη σύνθεση 
̟αίρνει την έµ̟νευσή 
της α̟ό τα αφρικανικά 
εθνοτικά µοτίβα, την 
̟αραδοσιακή 
κεραµική και την 
κλωστοϋφαντουργία, 
βλ. για ̟αράδειγµα το 
χαλί στην εικόνα 45.  
 
 
Τα σχέδια σε αυτή τη 
σύνθεση 
̟αρουσιάζουν 
αφηρηµένες 
διαµορφώσεις και 
̟αιχνιδιάρικη 
ασυµµετρία ̟ου 
συνήθως συναντώνται 
στην χειρο̟οίητη 
κονγκολέζικη 
κλωστοϋφαντουργία. 

 

Μάσκα/Χαλί:  45 Mbole, Tshopo 
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Στην εικόνα αριστερά, δυο µ̟αστούνια-σκή̟τρα 
εξουσίας µε ̟ολλούς συµβολισµούς. Τα σκή̟τρα 
εξουσίας χρησιµο̟οιήθηκαν α̟ό ̟ολλές 
εθνοτικές οµάδες του Κονγκό. Και ο δικτάτορας 
του «Ζαΐρ» Μοµ̟ούτου, ̟ου κυβέρνησε 
τυραννικά τη χώρα ε̟ί 32 χρόνια, υιοθέτησε στις 
δηµόσιες εµφανίσεις του ένα ̟αραδοσιακό 
σκή̟τρο εξουσίας. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Στις 
αρχές της δεκαετίας του '70 ο Μοµ̟ούτου 
ε̟ένδυσε ̟ολλά στην ιδέα της αφρικανο̟οίησης 
της χώρας του και της ε̟ιστροφής στις 
̟αραδοσιακές αξίες, το λεγόµενο «ζαΐρισµό». 
Αλλαξε το όνοµά της σε Ζαΐρ, κατήργησε όλα τα 
ξένα ονόµατα ̟ου θύµιζαν την α̟οικιοκρατία, 
άλλαξε και το δικό του σε Μοµ̟ούτου Σέσε Σέκο 
Κούκου Νγκεµ̟έντου Βα Ζα Μ̟άνγκα, 
α̟οκήρυξε τις δυτικές ενδυµασίες και υιοθέτησε 
τα α λα Νεχρού σακάκια µε το κα̟ελάκι α̟ό 
λεο̟άρδαλη, και έφερε ̟άντα µαζί του ένα 
σκή̟τρο εξουσίας. Στην εικόνα ̟αρακάτω, ένας 
αρχηγός των Kuba µε σκή̟τρο εξουσίας.  

 
 

Ειδώλιο:  53 Nkanu, Kongo Central, «Ειδώλια σε Σκή̟τρο Εξουσίας Φύλαρχου» 
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Ειδώλιο:  54 Ntoba, Mongala 
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Μάσκα:  46 Pende, Kasai 

Η γνώση των ̟αραδοσιακών τεχνικών γλυ̟τικής µ̟ορεί να διαρκέσουν ̟ολλά χρόνια. Αυτές δεν 
αφορούν µόνο στην κατασκευή της µάσκας ή του ειδωλίου, αλλά και στη γνώση για τους 
συµβολισµούς ̟ου φέρουν αυτά τα τεχνουργήµατα για την κοινωνία και τη θρησκεία τους.  
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Μάσκα:  47 Pende, Kasai 

Ο Αφρικανός καλλιτέχνης κατέχει σεβαστή θέση στην αφρικανική εθνοτική κοινωνία. Παρέχει τις 
διάφορες µάσκες και γλυ̟τά για χρήση σε τελετουργικές τελετές. Το έργο του είναι αξιόλογο για την 
̟νευµατική του, και όχι την αισθητική του ιδιότητα. Η τέχνη χωρίς «̟νευµατική διάσταση», µε την 
ευρύτερη έννοια του όρου, δεν υ̟ερβαίνει το ε̟ί̟εδο της α̟λής κατασκευής και δεν είναι σε θέση 
να ε̟ικοινωνήσει τα αυξηµένα συναισθήµατα ̟ου γεννιούνται, α̟ό µια βαθύτερη µυστικιστική 
καλλιτεχνική έµ̟νευση. 
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Μάσκα:  48 Pende, Kasai 
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Μάσκα:  49 Pygmy, Équateur, «Μάσκα Πυγµαίων» 
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Μάσκα:  50 Rega ή Lega, Sud Kivu 

 

 
 

Ειδώλιο:  55 Ειδώλια στην «Αγορά των Κλεφτών» (Marché des Voleurs) 
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Ένα α̟ό τα κύρια 
χαρακτηριστικά της 
αφρικανικής µάσκας 
είναι το θέµα του 
γυναικείου  ̟ρόσω̟ου 
ως το ιδανικό της 
γυναικείας οµορφιάς. 
Ενώ οι µάσκες 
ορισµένων εθνοτικών 
οµάδων έχουν στήθος 
και διακοσµητικά 
σηµάδια, κά̟οια άλλες 
̟ροτιµούν τα 
αµυγδαλωτά µάτια, τις 
καµ̟ύλες βλεφαρίδες 
και το λε̟τό ̟ηγούνι, 
ως χαρακτηριστικά της 
γυναικείας οµορφιάς.  

 

Οι µάσκες ̟ου 
αντι̟ροσω̟εύουν τους 
̟ρογόνους έχουν ως 
συνηθέστερο σχήµα 
ένα ανθρώ̟ινο 
κρανίο, βλ. για 
̟αράδειγµα την 
Μάσκα 51.  

 

Μάσκα:  51 Salambasu, Haut Lomani 
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Μάσκα:  52 Songye, Kasai-Maniema-Katanga 
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Γιατί όµως οι άνθρω̟οι κάνουν µάσκες; 

Α̟ό τους ̟ροϊστορικούς χρόνους, οι 
µάσκες έχουν γίνει για να εξυ̟ηρετούν 
µια ̟οικιλία α̟ό σκο̟ούς και 
λειτουργίες. Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι 
για τους ο̟οίους οι άνθρω̟οι 
δηµιουργούν τις µάσκες. 

• Η µάσκα λειτουργεί ως 
µετασχηµατιστής της ̟ροσω̟ικότητας 

Η λέξη «̟ρόσω̟ο» ̟ροέρχεται α̟ό τη 
λατινική λέξη «persona» ̟ου σηµαίνει 
«µάσκα». Μια µάσκα ε̟ιτρέ̟ει στο χρήστη 
της να υιοθετήσει µια νέα ̟ροσω̟ικότητα 
ή µια νέα ταυτότητα µε τις δικές τις 
µοναδικές ιδιοµορφίες και συµ̟εριφορές. 
Αυτή η χρήση της µάσκας είναι εµφανής 
σε όλα τα µέρη του κόσµου, και µ̟ορεί να 
ειδωθεί τόσο στον αρχαίο όσο και στο 
σύγχρονο ̟ολιτισµό. 

∆οκιµάστε αυτό: Χρησιµο̟οιώντας α̟λά 
υλικά ̟ου βρίσκονται στο σ̟ίτι ή στο 
σχολείο, να δηµιουργήσετε µια µάσκα 
̟ου θα αλλάξει την ̟ροσω̟ικότητά σας 
όταν το φοράτε. 

 

• Η Μάσκα λειτουργεί ως 
̟ροστατευτική διάταξη 

Μερικές µάσκες χρησιµεύουν για την 
̟ροστασία του χρήστη της α̟ό φυσικούς 
κινδύνους. Για ̟αράδειγµα, οι γιατροί 
και οι χειρουργοί µερικές φορές φορούν 
µάσκες για την ̟ροστασία τους α̟ό 
αεροµεταφερόµενα µικρόβια. Μ̟ορείτε 
να σκεφτείτε άλλα ̟αραδείγµατα µάσκες 
̟ου ̟ροορίζονται ως ̟ροστατευτικές 
διατάξεις; 

∆οκιµάστε αυτό: Σχεδιάστε µια µάσκα για 
να σας ̟ροστατεύσει α̟ό κάτι ̟ου 
φοβάστε, ̟ραγµατικό ή φανταστικό 
κίνδυνο . 
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Μάσκα:  53 Songye, Kasai-Maniema-Katanga 
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Ειδώλιο:  56 Songye, Kasai-Maniema-Katanga, «Φυλαχτό» 
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Ειδώλιο:  57 Songye, Kasai-Maniema-Katanga, «Ειδώλιο σε Ασ̟ίδα» 
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Μάσκα:  54 Songye, Kasai-Maniema-Katanga 
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Μάσκα:  55 Songye, Kasai-Maniema-Katanga 

Και ο τρίτος σηµαντικός λόγος 
για τον ο̟οίο οι άνθρω̟οι 
φτιάχνουν µάσκες: 

• Η Μάσκα λειτουργεί ως 
συντηρητής της ̟ροσω̟ικότητας 
 
Σήµερα ̟αίρνουµε εκατοµµύρια 
φωτογραφίες και βίντεο για τη 
διατήρηση της µνήµης των 
̟ροσώ̟ων και των στιγµών. Το 
κάνουµε αυτό, εν µέρει, γιατί 
̟ιστεύουµε ότι έτσι οι άνθρω̟οι, 
οι χώροι και τα συναισθήµατα θα 
συνεχίσουν να ζουν µαζί µας. 
Ιστορικά, έχουµε δει στα 
̟ρογράµµατα για την τέχνη τη 
δύναµη της εικόνας και την 
̟ροσ̟άθεια για τη διατήρησή της 
α̟ό την ̟ροιστορία έως σήµερα. 
Ιδιαίτερα στην ̟ερί̟τωση του 
θανάτου, αν ο α̟οθανών έφερε 
σήµαντικά χαρακτηριστικά, η 
µάσκα του, ̟.χ. Αγαµέµνονα, 
̟ροσ̟αθεί για τη µνήµη. Η 
δηµιουργία των ταφικών µασκών 
στους ̟ολιτισµούς, ̟.χ. των 
Αιγί̟τιων, εξυ̟ηρετούν αυτό το 
σκο̟ό. Στην αρχή, τα 
χαρακτηριστικά των νεκρών είναι 
εξιδανικευµένα και συµβολικά. 
Όµως µε την ελληνιστική ε̟ιρροή 
των ̟ορτρέτων Φαγιούµ στην 
Αίγυ̟το, η µάσκα-µούµια τείνει 
να γίνει α̟λά ένα ζωγραφισµένο 
̟ορτρέτο αυτού ̟ου α̟εβίωσε. Η 
ρωµαϊκή ε̟ιρροή αυξάνει τη 
λε̟τοµέρεια του ̟ροχώ̟ου 
χρησιµο̟οιώντας την τεχνική του 
λιωµένου κεριού. Αυτή η χρήση 
της µάσκας είναι για να 
διατηρηθεί η ̟ροσω̟ικότητα των 
νεκρών. 

 

Μάσκα:  56 Songye, Kasai-Maniema-Katanga 
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Μάσκα:  57 Songye, Kasai-Maniema-Katanga 
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Μάσκα:  58 Suku, Kasai-Maniema-Katanga, «Kankungu» 
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Μάσκα:  59 Tabwa, Haut Katanga 
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Μάσκα:  60 Tabwa, Haut Katanga 
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Ειδώλιο:  58 Teke, Mai-Ndombe 
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Μάσκα:  61 Teke, Mai-Ndombe 

 

Κά̟οιες µάσκες Teke (61), χρησιµο̟οιούνται α̟ό τα µέλη της µυστικής κοινωνίας Kiduma, η ο̟οία 
αναλαµβάνει τις κοινωνικές εκδηλώσεις και τις τελετουργίες. Η µάσκα κρατιέται στη θέση της α̟ό 
το χρήστη µε τα δόντια του. Αυτές οι µάσκες είναι συνήθως διακοσµηµένες µε γεωµετρικά σύµβολα 
και διαιρούνται µε οριζόντιες λωρίδες. Είναι χρωµατισµένες µε ̟ηλό και φυσικό χρώµα. 
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Μάσκα:  62 Tetela, Sunkuru 
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Μάσκα:  63 Vili, Kongo Central 
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Ειδώλιο:  59 Vili, Kongo Central, «∆ίδυµα Ειδώλια» 
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Ειδώλιο:  60 Yombe, Kongo Central 
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Ειδώλιο:  61 Yombe, Kongo Central 
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Ειδώλιο:  62 Zande, Bas Uele-Haut Uele 

 

 
 

Μάσκα:  64 Teke, Mai-Ndombe 

 

Περισσότερα αναλυτικά στοιχεία, για την οργάνωση των κοινωνιών των 450 εθνοτικών οµάδων της 
Λ∆Κ και την τέχνης τους, για τις µάσκες και τα ειδώλια, µ̟ορείτε να βρείτε στο ̟ροηγούµενο 
εκ̟αιδευτικό µας ̟ρόγραµµα, µε τίτλο: «Η Τέχνη 52 Εθνοτικών Οµάδων της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του 
Κονγκό: Εθνογραφία, Μάσκες και Ειδώλια». 
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«Εθνικό Μουσείο» (Musée Νational-IMNC): 21 Εθνολογικές Ενότητες Τέχνης 

 
Συνέχεια στο Α’ Μέρος του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος ̟ου αφορά στις εικαστικές τέχνες της Λ∆Κ. 
Μετά α̟ό την ̟αραδοσιακή γλυ̟τική µε τις µάσκες και τα ειδώλια, οι συνοµιλίες µε καλλιτέχνες και 
οι ε̟ισκέψεις και µε µαθητές σε χώρους ̟ολιτισµού για την γλυ̟τική, τη ζωγραφική, την κεραµική, 
και την αρχιτεκτονική, στο «Εθνικό Μουσείο» (Musée Νational-IMNC), στο «Εθνικό Μουσείο Κινσάσας» 
(Musée National de Kinshasa), στο «ΒΟΒΟΤΟ», στο «Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνών του Κονγκό» (National 
Institute of Arts), στην «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας» (Académie des beaux-arts de Kinshasa) και 
στο «Ινστιτούτο Καλών Τεχνών Κινσάσας»  (Institut des Beaux-Arts de Kinshasa).  
 

 

Το «Ινστιτούτο 
Εθνικών Μουσείων του 
Κονγκό» (Institut des 
Musées Nationaux du 
Congo-IMNC), ως 
κεντρικός φοράς 
̟ολιτισµού της χώρας 
διαθέτει 45.000 
τεχνουργήµατα της 
υλικής και της άυλης 
̟ολιτιστικής 
κληρονοµιάς της 
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας 
του Κονγκό (Λ∆Κ). 

 
Η έκθεση ̟ εριλαµβάνει εθνογραφικές συλλογές, την ̟ αραδοσιακή µουσική κ.ά. Όµως το IMNC δεν 
διαθέτει ε̟αρκή υ̟οδοµή για να εκθέσει όλη αυτή την εξαιρετική συλλογή. Ένα ̟ολύ µικρό µέρος 
της βρίσκεται στο «Εθνικό Μουσείο» (Musée Νational) στο λόφο Ngaliema, και µια µικρότερη 
συλλογή στην «Académie des beaux-arts de Kinshasa, βλ. https://youtu.be/pEfEGLBQ3A8 Ένα 
νέο Εθνικό Μουσείο βρίσκεται υ̟ό κατασκευή µε τη χρηµατοδότηση 10 εκ. δολαρίων α̟ό τη Νότια 
Κορέα, κοντά στην «Ακαδηµία Καλών Τεχνών» και στο «Παλάτι του Λαού» (Palais du Peuple). 

 
Η ̟εριοχή ̟ου βρίσκεται το «Εθνικό 
Μουσείο»/Musée Νational είναι 
̟ανέµορφη, στα βόρεια της Κινσάσας, 
στη γειτονιά Kintambo, στο λόφο 
Ngaliema, µε θέα τον ̟οταµό Κόνγκο. 
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Κατά την ̟ρο-α̟οικιακή ε̟οχή, 
ο ιστορικός λόφος ήταν το 
̟ρο̟ύργιο του αρχηγού 
Ngaliema και τό̟ος συνάντησης 
για τους ανθρώ̟ους του Βορρά 
και του Νότου. Το Kintambo 
ήταν ενεργό εµ̟ορικό κέντρο 
ό̟ου δια̟ραγµατεύονταν τα 
βασικά γεωργικά ̟ροϊόντα. 
Ε̟ίσης α̟’ αυτόν τον κόλ̟ο, 
ταξίδευαν ως το Κισανγκάνι, ένα 
ταξίδι µέσω του ̟ οταµού Κόνγκο 
̟ου διαρκούσε εβδοµάδες. 
 

 
 
Εδώ συναντήθηκαν οι 
αυτόχθονες µε τους Ευρω̟αίους. 
Τον Αύγουστο του 1881 ο 
Βρετανός εξερευνητής Χένρι 
Μόρτον Στάνλεϊ, α̟εστάλη α̟ό 
το Βέλγο βασιλιά Λεο̟όλδο Β’, 
και εγκαταστάθηκε στην 
̟εριοχή. Μετά την ανεξαρτησία 
το 1960, ο λόφος Ngaliema έγινε 
η έδρα της κυβέρνησης της Α’ και 
Β’ ∆ηµοκρατίας. Στον ίδιο χώρο, 
ο Μοµ̟ούτου Σέσε Σέκο (1930-
1997), έφτιαξε ένα κή̟ο και 
θέατρο. Κάθε χρόνο χιλιάδες 
µαθητές ε̟ισκέ̟τονται το 
Μουσείο  και τον ̟ερίβολό του.   
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Ο χώρος του Εθνικού Μουσείου έχει λεηλατηθεί ̟ολλές φορές, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα α̟ό 
τα λίγα ̟άρκα ̟ου έχει η ̟ρωτεύουσα. Τα 45.000 έργα του συλλέχτηκαν α̟ό ολόκληρη τη χώρα 
α̟ό µικρές κοινότητες και χωριά. Εδώ στεγάζονται µάσκες, αγάλµατα, µουσικά όργανα και 
αντικείµενα α̟ό τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Όµως ο Joseph Ibongo, ∆ιευθύνων Σύµβουλος του 
IMNC, αναφέρει: «Τα έργα ̟ου είχαν συσσωρευτεί στα ράφια. Πολλά αντικείµενα έχουν φαγωθεί α̟ό έντοµα, 
ή έχουν διαβρωθεί α̟ό την ε̟ίδραση της υγρασίας. ∆εν έχουµε αρκετές οικονοµικές, ανθρώ̟ινες και τεχνικές 
δυνατότητες για τη διατήρηση και την α̟οκατάσταση αυτών των αντικειµένων. Στον εξωτερικό χώρο, ένα 
κοµµάτι του ανάγλυφου χαλκού, ̟ου κοσµούσαν το α̟οικιακό µνηµείο Albert I στο κεντρικό σιδηροδροµικό 
σταθµό, έχει κλα̟εί. Η διατήρηση αυτών των αριστουργηµάτων είναι ε̟είγουσα, είναι οι µάρτυρες της ιστορία 
µας και της ταυτότητάς µας. Πρέ̟ει όµως να θυµόµαστε ότι το Βασιλικό Μουσείο της Κεντρικής Αφρικής στην 
Tervuren ̟ου βρίσκεται στα ̟ερίχωρα των Βρυξελλών, έχει συγκεντρώσει 450.000 τεχνουργήµατα σχεδόν 
α̟οκλειστικά «συλλεγµένα» α̟ό το Κονγκό, κατά τη διάρκεια της α̟οικιακής ̟εριόδου, δηλαδή, σε σχετικά 
σύντοµο χρονικό διάστηµα ̟ ερί̟ου 80 χρόνια», τονίζει ο διευθυντής του IMNC. Ο ̟ ερίβολος του Εθνικού 
Μουσείου, µε τα µεταλλικά αγάλµατα, µαρτυρεί τις τραυµατικές εµ̟ειρίες της χώρας.  
 

 
 
Στη φωτογραφία, ̟ άνω στο άλογο ο βασιλιάς Λεο̟όλδος Β’ του Βελγίου. Την ̟ ερίοδο της διοίκησής 
του στο Κονγκό (1885-1908), το όνοµά του συνδέθηκε µε τη µεγαλύτερη βαναυσότητα ̟ου είχε 
υ̟άρξει στη γη. Χρησιµο̟οιώντας τις διασυνδέσεις του στις βασιλικές και µοναρχικές οικογένειες 
της Ευρώ̟ης, κατάφερε να του ̟αραχωρηθεί το Κονγκό όχι ως α̟οικία του βασιλείου του Βελγίου 
αλλά ως ατοµική ιδιοκτησία! (∆ιάσκεψη του Βερολίνου-1885, Berlin Conference) Τα ε̟ιχειρήµατά 
του ήταν ο εκχριστιανισµός, η µετάδοση του ευρω̟αϊκού ̟ολιτισµού και το άνοιγµα της 
αφρικανικής η̟είρου στο εµ̟όριο. Όµως, ούτε ο ίδιος ο Λεο̟όλδος Β’ γνώριζε για το θησαυρό ̟ου 
κρυβόταν στις ζούγκλες του Κονγκό. Βρισκόµαστε στα τέλη του 19ου αιώνα, κατά την έναρξη της 
βιοµηχανικής ε̟ανάστασης. Το ε̟όµενο µεγάλο τεχνολογικό άλµα έχει το όνοµα «καουτσούκ». 
Αρχίζει η ̟αγκόσµια ραγδαία ζήτηση α̟ό τη βιοµηχανία των ελαστικών για τα ̟οδήλατα, τα 
αυτοκίνητα και όλα τα τροχοφόρα. «Η ε̟οχή του ελεφαντόδοντου έµοιαζε ̟ αρωχηµένη µια και η ελευθέρια 
για το κυνήγι του ελέφαντα είχε οδηγήσει στην εξαφάνιση του, µια νέα ε̟οχή άρχιζε: του καουτσούκ… Η 



139 

 

έκρηξη του δεν είχε ̟ουθενά αλλού τέτοια ε̟ίδραση όσο στους ̟ληθυσµούς του ισηµερινού δάσους, ο̟ού τα 
αναρριχητικά φυτά του αγρίου καουτσούκ φτάνανε ψηλά στα δέντρα, καλύ̟τοντας το µισό Κονγκό του 
Λεο̟όλδου. Για αυτόν τον τελευταίο, η έκρηξη του καουτσούκ ήταν δώρο θεού» (Αντύ̟ας, 200, σελ. 38-39). 
Το 1908 το καουτσούκ και το ελεφαντόδοντο α̟οτελούσαν το 86,6% των εξαγωγών του Κονγκό, και 
οι Κονγκολέζοι δούλευαν σκληρά γι’ αυτό, βλ. την ε̟όµενη Εικόνα. 
 

 
 

Ψηλά στις ζούγκλες του Κονγκό το αναρριχητικό καουτσούκ ήταν σε άφθονες ̟οσότητες. Ποιος 
όµως θα το συνέλεγε; Ο Λεο̟όλδος Β’ έγινε ο ̟λουσιότερος άνθρω̟ος του κόσµου, αφού ̟ρώτα 
έκαψε χωριά, βίασε, ακρωτηρίασε, βασάνισε, αιχµαλώτισε γυναίκες, ̟ ροκάλεσε ασιτία ̟ ροκειµένου 
να εξαναγκάσει τους Κονγκολέζους και τις Κονγκολέζες να το συλλέξουν α̟ό την άγρια ζούγκλα: 
«Οι άνθρω̟οι διαφεύγουν µέσα στα δάση σαν τα ζώα ̟ροκειµένου να σωθούν». Ο Κονγκολέζος καθηγητής-
ιστορικός Elikia M’ Bokolo, αναφέρει για την αντιφατικότητα της ̟εριόδου του Λεο̟όλδου Β’: «Α̟ό τη µια 
ε̟ιθυµεί να γίνει ̟ραγµατικότητα το µεγάλο του όνειρο: να ανοίξει την αφρικανική ή̟ειρο στο εµ̟όριο, να 
εκχριστιανίσει τους Αφρικανούς, να σφραγίσει την ανά̟τυξη και την ̟ρόοδο στο Κονγκό. Αλλά στην 
̟ραγµατικότητα ισχύει το αντίθετο. Παντού, κυριαρχεί ο τρό̟ος και η λαιµαργία του κέρδους. Παντού, γίνεται 
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ένα ανθρώ̟ινο κυνήγι, ένα µακρύ σκοτεινό βράδυ για τους Αφρικανούς. Το όνειρο µεταµορφώνεται σε 
εφιάλτη». Ό̟οιος Κονγκολέζος αρνείται να εργαστεί θανατώνεται και οι αρχές α̟αιτούν α̟οδείξεις, τα κοµµένα 
χέρια κα̟νίζονται για να µην σα̟ίζουν. Ο M’ Boka αρχικά δρα̟ετεύον στα δάση το 1904, συλλαµβάνεται και 
ε̟ιβιβάζεται σ’ ένα κανό, στο δρόµο για τη φυλακή κοιτάζει έντροµος: «Με έ̟ιασαν αιχµάλωτο και οι στρατιώτες 
µε έφεραν στο Bikoro. Στο κανό… είδα ένα καλάθι. Ήταν µισογεµάτο α̟ό κοµµένα ανθρώ̟ινα χέρια. Στο Bikoro 
είδα µε τα ίδια µου τα µάτια… ̟ ώς οι στρατιώτες έδωσαν το καλάθι… µε τα κοµµένα χέρια… στο λευκό Άνθρω̟ο 
µε το όνοµα Mesolo. Τα έβγαλε έξω α̟ό το καλάθι και τα µέτρησε. 18 δεξιά χέρια ανδρών, γυναικών και 
̟αιδιών». Στην εικόνα λε̟τοµέρεια α̟ό τα χάλκινα γλυ̟τά στον ̟ερίβολο του Εθνικού Μουσείου. 
 

 
 

Η ωµή καταλήστευση του ̟λούτου του Κονγκό, οι βίαιες και α̟άνθρω̟ες µέθοδοι ̟ου 
χρησιµο̟οίησε ο Λεο̟όλδος Β’, ̟ροκάλεσαν τη διαρκώς διογκούµενη αντίδραση του γηγενούς 
̟ληθυσµού αλλά και την αντίδραση κά̟οιων ευρω̟αϊκών δυνάµεων, ̟ου τελικά, οδήγησαν στην 
αφαίρεση της κυριαρχίας του το 1908 και τη µετατρο̟ή του Κονγκό σε βελγική α̟οικία µε την 
ονοµασία, «Βελγικό Κονγκό». Ο Αµερικανός δηµοσιογράφος Adam Hochshiil εκτίµησε ότι οι 
µέθοδοι της ̟ εριόδου 1880-1920 ̟ ροξένησαν το θάνατο 10 εκατοµµύριων Κονγκολέζων, το µισό του 
̟ληθυσµού του Κονγκό, µια ̟ραγµατική γενοκτονία. Μια ε̟ίσηµη α̟ογραφή το 1911 α̟οκάλυψε 
ότι στην α̟οικία του Βέλγου µονάρχη είχαν α̟οµείνει µόλις 8.500.000 άνθρω̟οι (Χότσιλ, Α., 1999, 
Τα φαντάσµατα του βασιλιά Λεο̟όλδου: Μια ιστορία α̟ληστίας, τρόµου και ηρωισµού στην α̟οικιακή Αφρική). 
Ο Χότσιλντ φωτίζει την α̟εχθή ̟λευρά της ευρω̟αϊκής ̟αρουσίας στην Αφρική τονίζοντας ότι οι 
«vumbu» τα φαντάσµατα, ήταν στην ̟ραγµατικότητα τα φαντάσµατα του δυτικού ̟ολιτισµού.  
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Ακόµη και σήµερα ο Λεο̟όλδος Β’ θεωρείται ̟ατριώτης του Βελγικού έθνους, ̟ροσφέροντάς του 
̟ερίο̟τη θέση στα µουσεία. Παντού µέσα στο Βέλγιο δεσ̟όζουν τα µνηµειώδη κτίρια ̟ου 
«̟ρόσφερε» ο Λεο̟όλδος Β’ στο έθνος, ενώ δεν γίνεται καµία αναφορά σε αυτούς ̟ου ̟έθαναν 
̟ροκειµένου να χτιστούν αυτές οι αψίδες του θριάµβου, στους Κονγκολέζους και στις Κονγκολέζες. 
Μετά α̟ό την κατακραυγή δεκαετιών, το τελευταίο ρατσιστικό α̟οικιακό µουσείο του κόσµου, το 
Βασιλικό Μουσείο της Κεντρικής Αφρικής στο ̟ ροάστιο Τέρβουρεν των Βρυξελλών, έκλεισε το 2013 
για να ξανανοίξει το 2017, εξωραΐζοντας το α̟οικιοκρατικό στίγµα του ̟αρελθόντος. Ο διευθυντής 
του Μουσείου, Γκίντο Γκρίσεελς, ̟αραδέχτηκε ότι «Μέχρι εκείνη τη στιγµή στο Βέλγιο, σχεδόν όλοι 
̟ίστευαν ̟ως η χώρα εκ̟ολίτισε την Αφρική». Α̟ό το 2017 και µετά: «∆εν θα α̟αλλαχθούµε α̟' όλα µας 
τα εκθέµατα για να ̟ ροσ̟οιηθούµε ̟ ως η α̟οικιοκρατία δεν συνέβη ̟ οτέ. Το µουσείο θα συνεχίσει να λειτουργεί 
ως ένας τό̟ος µνήµης του α̟οικιοκρατικού ̟αρελθόντος µας. Αλλά ταυτόχρονα θα α̟οτελεί κι ως ένα ̟ αράθυρο 
γνώσης για την σύγχρονη Αφρική». 
 

 
 
Οι ̟ρώτοι Ευρω̟αίοι ̟ου αντίκρυσαν τις εκβολές του Κόνγκο το 1485, ήταν οι Πορτογάλοι µε 
κα̟ετάνιο τον Diogo Cao, αφού ̟ρώτα κατέ̟λευσαν τα ̟αράλια του Ατλαντικού. Όµως οι 
χείµαρροι και οι καταρράχτες του ̟οταµού στην άνοδό του κατά µήκος 135 χλµ., τους α̟έτρεψαν 
για αιώνες να εισχωρήσουν στο εσωτερικό της χώρας. Όταν οι Αφρικανοί αντίκρισαν τους 
Πορτογάλους ναυτικούς, τους θεώρησαν «vumbu» δηλαδή «φαντάσµατα», αφού το χρώµα του 
δέρµατός τους είχε αλλάξει και έτσι είχαν ̟εράσει στο βασίλειο των νεκρών.  

Το 1868 ένας νεαρός Βρετανός, ο Henry Morton Stanley, βρίσκεται στη Σύρο ε̟ιχειρώντας να κάνει 
καριέρα δηµοσιογράφου. Ερωτεύεται τη Βιργινία Αµ̟ελά αλλά η οικογένειά της αρνείται την 
̟ρόταση γάµου ̟ου της έκανε ο Stanley. Ο νεαρός α̟ογοητευµένος φεύγει α̟ό την Ελλάδα. Λίγα 
χρόνια µετά θα ε̟ιχειρήσει να διασχίσει για ̟ρώτη φορά την Αφρική οριζόντια, α̟ό το Ζανζιµ̟άρ 
µέχρι… Το αρχικό ερώτηµα της α̟οστολής του ήταν η ανακάλυψη των ̟ηγών του Νείλου. Ο 
Stanley έφτασε ως τον Ισηµερινό, και εκεί συνάντησε βουνά µε αιώνιους ̟αγετώνες! Ακολουθώντας 
µια ̟ορεία στη νότια ̟λευρά των βουνών σιγά σιγά συνειδητο̟οίησε ότι µ̟ροστά του είχε ένα νέο 
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τεράστιο ̟οτάµι, µια και ο Νείλος χυνόταν στη βόρεια ̟λευρά της οροσειράς Ρουβενζόρι. Χωρίς να 
το ξέρει είχε φτάσει στον Κόνγκο ̟οταµό ή «Ζαΐρ», µια ̟αράφραση των Πορτογάλων ̟ου όταν 
ρωτούσαν τους αυτόχθονες ̟ως ονόµαζαν το ρεύµα του ̟οταµού, οι ντό̟ιοι τους α̟αντούσαν 
«nzadi», δηλαδή α̟λά «̟οτάµι» στη γλώσσα kikongo. Μετά α̟ό ένα ε̟ικό ταξίδι 999 ηµερών ο 
Stanley έφτασε στην εκβολή του Κόνγκο στον Ατλαντικό ωκεανό, εκεί συνάντησε λίγους λευκούς, 
τους Πορτογάλους (Στάνλευ, Χ., 1876-1877, ∆ιασχίζοντας τη Μαύρη Ή̟ειρο). Οι ̟ ρώτοι Ευρω̟αίοι ̟ ου 
έφτασαν στο Κονγκό συνάντησαν οργανωµένες κοινωνίες και βασίλεια ό̟ως αυτά των Bakuba και 
των Lunda. Ε̟ίσης συνάντησαν ̟ερισσότερες α̟ό 400-600 διαλέκτους ̟ροφορικής ̟αράδοσης.  

Η «̟ολιτισµική» και «θρησκευτική» άφιξη των Ευρω̟αίων στην Αφρική ήταν ένα βίαιο γεγονός 
για την ̟αραδοσιακή αφρικανική κοινωνία, και συνοδεύτηκε µε το δουλεµ̟όριο, τον 
̟ροσηλυτισµό, την καταναγκαστική εργασία, τα βασανιστήρια και το βιασµό της φύσης, ό̟ως ήταν 
το εµ̟όριο του ελεφαντόδοντου. Το δουλεµ̟όριο ̟ροκάλεσε και εσωτερική βία, έγινε η βασική 
οικονοµική δραστηριότητα για κά̟οιες εθνοτικές οµάδες εναντίων κά̟οιων άλλων. Υ̟ολογίζεται 
ότι α̟ό το 1600 έως το 1850 ε̟ιχειρήθηκε να µεταφερθούν σχεδόν 5 εκατοµµύρια Αφρικανοί ως 
σκλάβοι στη Βραζιλία. Πολλοί α̟’ αυτούς ̟έθαναν στο ταξίδι. Κάτω α̟ό τις ̟ιέσεις του αγγλικού 
λαού η Βουλή των Κοινοτήτων το 1876 ε̟ίσηµα κατάργησε το δουλεµ̟όριο, αλλά ανε̟ίσηµα 
συνεχίστηκε σε ̟ολλά µέρη για ̟ολλές δεκαετίες (Αντύ̟ας, 2008). Μετά την οριζόντια διάσχιση της 
Αφρικής και την άρνηση της αγγλικής κυβέρνησης να χρηµατοδοτήσει τις εξερευνητικές του 
α̟οστολές, ο Στάνλεϊ συνεργάστηκε µε το βασιλιά του Βελγίου, Λεο̟όλδο Β΄. Τον Αύγουστο του 
1881 ο Στάνλευ εγκαταστάθηκε στην ̟εριοχή Ngaliema, µε σκο̟ό την ίδρυση εµ̟ορικών σταθµών 
και την εγκαθίδρυση φιλικών σχέσεων µε τους ιθαγενείς για λογαριασµό του βασιλιά. Ανάµεσα 
στους σταθµούς ̟ου ίδρυσε ήταν και η ̟όλη Λεο̟ολντβίλ, η σηµερινή ̟ρωτεύουσα Κινσάσα. 
Σήµερα το άγαλµά του βρίσκεται σ̟ασµένο στον ̟ερίβολο του Εθνικού Μουσείου, βλ. την Εικόνα. 
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Το «Ινστιτούτο Εθνικών Μουσείων του Κονγκό» (IMNC), διαθέτει 7 τµήµατα για την ανάδειξη του 
̟ολιτισµού και της ιστορίας της Λ∆Κ: τις το̟οθεσίες και τα µνηµεία, τη µουσικολογία, την ̟αιδεία, 
την σύγχρονη τέχνη, τη λαϊκή τέχνη, την αρχαιολογία, την ιστορία και την ̟ροφορική ̟αράδοση. 
 

 
 
Προχωρώντας α̟ό τον ̟ερίβολο του Εθνικού Μουσείου στον εσωτερικό του χώρο, βλέ̟οµε σε 
̟ροθήκες και σε οργανωµένες ενότητες µέρος α̟ό την τέχνη των 450 φυλών της χώρας. «Παραδοσιακά 
η τέχνη ήταν µια τέχνη µε λειτουργική χρησιµότητα», µας εξηγεί ο Jean Pierre Dikaka, υ̟εύθυνος για τις 
ε̟ισκέψεις. Οι ενότητες αφορούν στις αρχές, στις τελετές, στις µάσκες, στα ειδώλια κτλ. 
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Τις ̟ροθήκες συνοδεύουν φωτογραφίες α̟ό το τέλος του 19ου αρχές του 20ου αιώνα, έως σήµερα. 

ο   

Μάσκα «kakungu», Nkanu (1889) 

 

Ρυθµός σε βάρκα, Lokandu (1908) 

  

«Ιερή» καλύβα ̟ρογόνων, Nkanu (1903) 

 

«Ιερή» καλύβα ̟ρογόνων, Nkanu (1905) 

 

Τελετουργία µάσκα «kakungu», Nkanu (1908) Μουσικοί µε ξυλόφωνο, Kete, 1913 
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Οµάδα θεϊκών «bilumbu», Luba (1923) Κούκλα κηδείας, Kingoy (1917) 
 

 

Τελετουργία µε µάσκες, Kiphogo Μάσκα «kalelwa», Chokwe (1919) 

 

 
  

Τελετουργίες µε µάσκες και αµφιέσεις 
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Μάσκες «mbuya», Pende (1923) Περιτοµή «ngondo», Chokwe (1931)  

  

  

Τελετουργία «mukanda», Ndjindji 
(1987) 

Χορός µάσκας «Phumbu», Ndjindji (1987) 
 

 

Χορός «mbangu», Nyoka Munene (1989) 
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21 ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΗΣ: 1. L’ ART DU POUVOIR-Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

  
 
2. LES METIERS CREATEURS DE BEAUTE – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ 

 
 

3. HOMMAGE À UN SCULPTEUR DE LA MEMOIRE – ΑΦΙΈΡΩΜΑ ΣΕ ΈΝΑ ΓΛΥΠΤΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 
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4. LA DIMENSION FEMININE – Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

 
 
5. UN MASQUE GARANT L’ ORDRE SOCIAL -  ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ 

  
 

 

6. LA COMMUNICATION AVEC LES ANCÊTRES – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ 

   



149 

 

7. SUPPORTS DE MÉMOIRE – ΜΕΣΑ ΜΝΗΜΗΣ 

 

 
8. LE PASSAGE DE L'ENFANCE À L'ÂGE ADULTE I – ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΗΚΙΩΣΗ 1 

 

 

 
9. LE PASSAGE DE L'ENFANCE À L'ÂGE ADULTE II – ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΗΚΙΩΣΗ 2 
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10. L'ACCESSION AUX SAVOIRS INITIATIVES ET AU CONTRÔLE SOCIAL I - 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚO ΕΛΕΓΧΟ 1 

 

 
11. LA ROYAUTÉ – Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  

 
 
12. LA VIE CONTIDIANNE AU FÉMININE ET AU MASCULIN -  
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΑ  
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13. LES RYTHMES DE LA COMMUNICATION – ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 
 

14. PROTECTION, DIAGNOSTICS ET THERAPIES – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ∆ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

 
 

15. LA PROTECTION DU MONDE INVISIBLE – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
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16. SOUS LA PROTECTION D'UN ANCÊTRE – ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥ 

   

 

17. LA PAROLE EST AU TAMBOUR – ΤΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΕΧΕΙ ΤΟ ΛΟΓΟ 

18. LE LANGAGE DU CORPS – Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
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19. L'ART ARCHITECTURAL – Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
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20. LE TEMPS DE LA DÉTENTE – Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 

 
 

21. LE TEMPS DU REPOS – Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ  

  

 

  

Σχετικά µε την ε̟ίσκεψη των µαθητών µας στο «Εθνικό Μουσείο» (Musée Νational-IMNC), βλ. 
το εκ̟αιδευτικό µας ̟ ρόγραµµα «Η Τέχνη 52 Εθνοτικών Οµάδων της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό: 
Εθνογραφία, Μάσκες και Ειδώλια» & «Μουσειακή Αγωγή: το Εθνικό Μουσείο της Κινσάσας & το Μουσείο 
Ακρό̟ολης». 



155 

 

«Εθνικό Μουσείο Κινσάσας» (Musée Νational de Kinshasa – ABA) 
 

 
 

Το «Εθνικό Μουσείο Κινσάσας» είναι ένα µικρό µουσείο ̟ ου στεγάζεται στον ̟ ερίβολο της «Ακαδηµίας 
Καλών Τεχνών Κινσάσας». Είναι ̟αράρτηµα του «Ινστιτούτου Εθνικών Μουσείων του Κονγκό» (IMNC) 
και υ̟άγεται στο Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Τεχνών. Η ε̟ίσκεψη των µαθητών µας σε µουσείο τους 
έφερε σε ε̟αφή µε τον ̟ολιτισµό και την ιστορία της χώρας, και ̟ρόσφερε µια διαθεµατική 
βιωµατική µάθηση για τα µαθήµατα του σχολείου σχετικά µε τη Μουσειακή Εκ̟αίδευση, ̟.χ. 
Γλώσσα Β’ ∆ηµοτικού, «Μες στο Μουσείο», Γλώσσα Στ’ ∆ηµοτικού, 16 ενότητα «Μουσεία».  
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Η Συλλογή των εκθεµάτων του «Εθνικού Μουσείου Κινσάσας», έχει χωριστεί σε 8 ενότητες, ̟αρόµοιες 
µε τις 21 ενότητες του «Εθνικού Μουσείου» (IMNC), ό̟ως «Η Τέχνη της Εξουσίας», «Οι Πρόγονοι» 
κτλ. Το Μουσείο είναι µικρό αλλά διαθέτει ̟ανέµορφα και αυθεντικά ευρήµατα. 
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«Ακαδημία Καλών Τεχνών Κινσάσας» (Académie des Beaux-Arts de Kinshasa-ABA) 
 

 

 

Η «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας» (Académie des Beaux-Arts de Kinshasa - ΑΒΑ) ιδρύθηκε το 1943 
ως «École Saint-Luc» στο Matedi α̟ό τον Βέλγο καθολικό ιερα̟όστολο Marc Wallenda. Το 1949 η 
σχολή µεταφέρθηκε στη σηµερινή της το̟οθεσία, και το 1957 µετονοµάστηκε σε «Ακαδηµία Καλών 
Τεχνών Κινσάσας». Με τις εκ̟αιδευτικές µεταρρυθµίσεις του 1981, ενσωµατώθηκε στο Εθνικό 
Πανε̟ιστήµιο Τεχνών. Σήµερα η σχολή ̟ροσφέρει σ̟ουδές στα τµήµατα: αρχιτεκτονική-εσωτερική 
διακόσµηση, ο̟τική ε̟ικοινωνία, γλυ̟τική, κεραµική και ζωγραφική. Εκτός α̟ό το ̟ανε̟ιστήµιο, στον 
ίδιο χώρο λειτουργεί καλλιτεχνικό σχολείο µε ̟ερισσότερους α̟ό 1.200 µαθητές ̟ου σ̟ουδάζουν 
στις ̟αρα̟άνω κατευθύνσεις τεχνών και το «Εθνικό Μουσείο Κινσάσας» (ABA), βλ. το βίντεο α̟ό 
ε̟ισκέψεις µας στην ΑΒΑ στον σύνδεσµο: https://youtu.be/7byPUy2tPos Εδώ υλο̟οιήσαµε 
εκ̟αιδευτική ε̟ίσκεψη µε τους µαθητές µας τους ο̟οίους ξενάγησαν δυο καθηγητές, βλ. το βίντεο 
«Ε̟ίσκεψη στην Ακαδηµία καλών Τεχνών Κινσάσας»: https://youtu.be/zbpeAHXMG4A  
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Α. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
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Β. ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
 

 
 
Στις ̟αρα̟άνω εικόνες, σχέδια ανθρώ̟ινου σώµατος στο Τµήµα Ζωγραφικής της Ακαδηµίας. 
Εικονίζεται και ένα αντίγραφο αρχαίου ελληνικού αγάλµατος. Στη συνοµιλία ̟ου είχαµε µε τον 
γλύ̟τη και καθηγητή της Ακαδηµίας (βλ. την ε̟όµενη ενότητα), κ. Victor Mangindula, µας ανέφερε 
̟ώς η ελληνορωµαϊκή τέχνη ε̟ηρεάζει το ̟ρόγραµµα της Ακαδηµίας, και ̟ώς θα ήταν ενδιαφέρον 
ένα νέο ̟άντρεµα των ιδεών της ∆ύσης µε τις ̟αραδόσεις της ιερής εθνοτικής τέχνης του Κονγκό. 
Και η αρχαία ελληνική τέχνη ήταν έκφραση θρησκευτικότητας και ̟ράξη ιερή, ήταν ένα 
συνταίριασµα µύθου και λόγου, µία ̟ροσέγγιση της αδιαίρετης ενότητας του αρχικού Είναι.  
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Γ. ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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∆. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
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Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 
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ΣΤ’. ΤΜΗΜΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 
 

 
 
Γλυ̟τά του καθηγητή Victor Mangindula (βλ. τη συνέντευξη στην ε̟όµενη ενότητα) 
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Μετά α̟ό 6 χρόνια σ̟ουδών στο Ινστιτούτο Καλών τεχνών και 3 χρόνια στην Ακαδηµία, οι 
τελικές εργασίες των φοιτητών στο τµήµα της γλυ̟τικής. Σ̟ουδή ανθρώ̟ινου σώµατος µε άργιλο.  
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Έργα τέχνης στον ̟ερίβολο της «Ακαδηµία Καλών Τεχνών», βλ. https://youtu.be/7byPUy2tPos  
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«Ινστιτούτο Καλών Τεχνών Κινσάσας» (Institut des Beaux-Arts de Kinshasa) 
 

 

 

 
 
Κατά την ε̟ίσκεψή µας στην Ακαδηµία, συναντήσαµε και τον γλύ̟τη και ∆ιευθυντή (Préfet 
d'étude), του «Ινστιτούτου Καλών Τεχνών Κινσάσας»  (Institut des Beaux-Arts de Kinshasa), κ. Beya 
Tshidi, µε τον ο̟οίο είχαµε µια σύντοµη βιντεοσκο̟ηµένη συζήτηση (βλ. την ̟αρα̟άνω 
φωτογραφία). «Ό̟ως αργότερα στην Ακαδηµία, και εδώ στο Ινστιτούτο έχουµε ̟έντε Ατελιέ. Έχουµε την 
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Κεραµική, την Ε̟εξεργασία των Μετάλλων, την Γλυ̟τική, την Ζωγραφική και την ∆ιακόσµηση. Είναι ̟έντε 
Ατελιέ, αν θέλετε µ̟ορείτε να τα ε̟ισκεφτείτε και να βγάλετε φωτογραφίες. Είµαστε στην ̟ερίοδο των 
εξετάσεων αλλά τα Ατελιέ είναι ανοιχτά. Εδώ φοιτούν για 5-8 χρόνια ̟ερισσότεροι α̟ό 1.200 µικροί 
µαθητές/καλλιτέχνες, οι ο̟οίοι στη συνέχεια εισάγονται στα αντίστοιχα τµήµατα της Ακαδηµίας Καλών 
Τεχνών. Έχουµε µαθητές α̟ό όλα τα µέρη της Λ∆Κ. Γι’ αυτό κά̟οιοι µαθητές µας µένουν µέσα σε αυτό το 
χώρο». Στη συνέχεια ο ∆ιευθυντής µας έδειξε ένα άλµ̟ουµ µε δικά του έργα τέχνης, ̟ολλά α̟ό τα 
ο̟οία βρίσκονται σε δηµόσιους χώρους της Κινσάσας, βλ. στο βίντεο: https://youtu.be/7byPUy2tPos  
Σε µεταγενέστερη ε̟ίσκεψη ο ∆ιευθυντής του «Ινστιτούτου Καλών Τεχνών» κ. Beya Tshidi ξενάγησε 
τους µαθητές µας στο σχολείο και τους έκανε µια αναλυτική ̟αρουσίαση 40’ λε̟τών για την ̟αρουσία της 
ελληνικής τέχνης στην Ακαδηµία και το Σχολείο Καλών Τεχνών Κινσάσας, βλ. ̟αρακάτω το ∆’ Μέρος.  
 
Α. ΑΤΕΛΙΕ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ  
 

 
 

 
 

Σε ̟ολλές χώρες της Αφρικής είδαµε τις γυναίκες να σκάβουν τη γη µε τα ̟αιδιά στην ̟λάτη τους. 
Είναι ένα α̟οµεινάρι της έλλειψης ανδρών κατά την ̟ερίοδο του διατλαντικού δουλεµ̟όριου (15ο 
έως 19ο αιώνα), το ο̟οίο άλλαξε τη σύνθεση της αφρικανικής κοινωνίας (Κουτάντος, 2018). 
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Β. ΑΤΕΛΙΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

 

 

  

Στο Ατελιέ της Κεραµικής είχαµε µια σύντοµη συζήτηση µε τον υ̟εύθυνο καθηγητή του Ατελιέ. 
«Είµαι ο κ. Tezo, ο καθηγητής του Ατελιέ α̟ό το 1962, είµαι ένας βετεράνος. Είµαι εδώ για την εκ̟αίδευση των 
νέων καλλιτεχνών. Τώρα ολοκληρώνουµε τα έργα των µαθητών του 6ου έτους κεραµικής. Αυτό το καλού̟ι είναι 
η ̟ροτοµή ενός άνδρα. Γίνεται ο τελικός καθαρισµός ̟ριν να χυθεί και βαφεί. Στους ̟άγκους έχουµε τις 
̟ροτοµές ̟ου φτιάχνουν οι µαθητές. Το σίδερο στο κεφάλι σταθερο̟οιεί τον ̟ηλό και η σακούλα τον διατηρεί 
φρέσκο. Ένας τελειόφοιτος µαθητής χρειάζεται δυο εβδοµάδες για να ολοκληρώσει µια ανθρώ̟ινη ̟ροτοµή».  



169 

 

Γ. ΑΤΕΛΙΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
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∆. ΑΤΕΛΙΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  
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Ε’ ΑΤΕΛΙΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
 

 
 

 
 
Η ̟ αρα̟άνω φωτογραφία είναι στη Βιβλιοθήκη της Ακαδηµίας και του Ινστιτούτου. Μια ε̟ίσκεψη 
των µαθητών µας σε αυτούς τους χώρους τέχνης θα συµ̟ληρώσει τις εµ̟ειρίες τους µετά α̟ό τα 
βιωµατικά εργαστήρια τέχνης ̟ου υλο̟οιήσαµε στα 3 εκ̟αιδευτικά ̟ρογράµµατα, και θα τους 
φέρει σε ε̟αφή µε τους καλλιτέχνες και τους µαθητές των 5 Τµηµάτων και των 5 Ατελιέ για την 
αρχιτεκτονική-εσωτερική διακόσµηση, την ο̟τική ε̟ικοινωνία, τη γλυ̟τική, την κεραµική και τη ζωγραφική.  
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ: Συνομιλία με τον γλύπτη-καθηγητή της ABA Victor Mangindula 

 

 
 
Εκτός α̟ό τη συνέντευξη ο καθηγητής κ. Victor Mangindula ξενάγησε και τους µαθητές µας, βλ. ∆’ Μέρος. 

Κονγκολέζικη Τέχνη: «Όταν µιλάµε για την τέχνη του Κονγκό θα ̟ ρέ̟ει να αναφερθούµε στην τέχνη 
των ̟ρογόνων µας, ̟ριν α̟ό την άφιξη των λευκών. Αυτή λοι̟όν την ̟ερίοδο σηµαντικό ρόλο 
διαδραµατίζουν τα βασίλεια ̟ου εκτείνονται α̟ό την σηµερινή Αγκόλα µέχρι το Κονγκό και 
α̟έναντι α̟ό τον ̟οταµό ως το Μ̟ραζαβίλ. Τέτοια βασίλεια είναι αυτά των Kongo, των Cuba, των 
Luba, των Chokwe, των Lunda, των Yaka, ̟άρα ̟ολλά. Κάθε βασίλειο έχει τη δική του τέχνη, ό̟ως 
και οι άλλοι λαοί της υ̟οσαχάριας Αφρικής στη Νιγηρία, στο Μάλι, στο Μ̟ένι και αλλού. Όµως η 
αφρικανική τέχνη δεν είναι διακοσµητική/αισθητική, έχει µια λειτουργία, τη θεία (divine) λειτουργία, ακόµη 
και η µαγεία ακουµ̟ά στην ̟νευµατικότητα. Η τέχνη δεν είναι γρα̟τή, είναι µέσα στο µυαλό. Η τέχνη 
είναι ο δρόµος για την ̟νευµατικότητα, ̟.χ. το σκή̟τρο των αρχηγών είναι συµβολικό, το κρατά ο 
αρχηγός όχι για τον ίδιο αλλά για όλη την κοινότητα. Αυτή η ράβδος έχει ̟άνω της κά̟οιες 
καλλιτεχνικές ̟αραστάσεις, ένα χαµαιλέοντα, ακόµη και η ̟ί̟α του έχει κά̟οια σχέδια, και όταν 
τον ρωτούν ο αρχηγός βλέ̟ει τις ̟αραστάσεις µε της ιστορία τους και δίνει τις α̟αντήσεις. Στην 
Αφρική δεν έχουµε γρα̟τή τέχνη αλλά ̟ροφορική. Όταν οι γονείς γεννούν ένα ̟αιδί ακολουθούν 
τις ̟ροφορικές τελετές. Όµως ο ̟ραγµατικός αρχηγός είναι η µάνα, ̟ολλές α̟ό αυτές τις κοινωνίες 
είναι µητριαρχικές και γι’ αυτό σκαλίζουν συνεχώς γυναίκες µε ̟αιδιά. Η µάνα έχει τη δύναµη, η 
γυναίκα φέρνει τη ζωή στις ε̟όµενες γενιές».   

Κονγκολέζικη Γλυ̟τική: «Η ̟αραδοσιακή γλυ̟τική εκφράζει την ενότητα της κοινότητας. Για 
̟αράδειγµα υ̟άρχει ένα ειδώλιο ̟ ου συµβολίζει το θάνατο ή κά̟οιον ̟ ου έχει ̟ εθάνει. Όµως αυτό 
το αγαλµατάκι δεν είναι αυτός ̟ου έχει ̟εθάνει, είναι συµβολικό, συµβολίζει τις δυνάµεις και τις 
ικανότητες ̟ ου είχε αυτός ο άνθρω̟ος. Ο ̟ αραδοσιακός γλύ̟της ̟ ροέρχεται α̟ό µια καλλιτεχνική 
οικογένεια. Όλα είναι µυστικά µέσα στην οικογένεια και µεταδίδονται σε κά̟οιον µέσα στην ίδια 
την οικογένεια, δεν είναι σε κοινή θέα. Όλα δίνονται µυστικά, α̟ό στόµα σε στόµα. Γιατί η τέχνη 
δεν είναι κάτι για να ̟ωληθεί, αλλά να βοηθήσει στην ε̟ίλυση ενός ̟ροβλήµατος. Αυτός ̟ου 
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̟αραγγέλνει ένα ειδώλιο ζητάει κά̟οια ̟ράγµατα, αλλά ο γλύ̟της σκέφτεται ̟ως θα τα κάνει, 
σύµφωνα µε αυτά ̟ου ξέρει και µε τους κοινούς συµβολισµούς για το καλό όλων».  

«Αν για ̟ αράδειγµα κά̟οιος είναι άρρωστος σε κά̟οια οικογένεια, δεν ξέρουµε α̟ό τι και ̟ ώς έχει 
αρρωστήσει. Θα ε̟ικαλεστούν µια ̟νευµατική αόρατη δύναµη χωρίς να τη βλέ̟ουν, και ζητούν 
α̟ό τον γλύ̟τη ̟ου θα κάνει το ειδώλιο να την συµ̟εριλάβει, και κά̟οιες φορές να συµβουλευτεί 
και το µάγο. Όλη αυτή η διαδικασία είναι καθαρά µια ̟νευµατική κατάσταση. Άλλο ̟αράδειγµα, 
το φυλαχτό songye έχει µια εσωτερική κοιλότητα για τα µαγικά συστατικά και χρησιµο̟οιούνται 
σε µια ̟νευµατική τελετή. Ε̟ίσης έχει ένα καθρέ̟τη στο στοµάχι και στα µάτια, και µέσα α̟ό αυτά 
τα γυαλάκια βλέ̟ουν ̟ριν ̟όσο καιρό αρρώστησε ο ασθενής και ̟οιος του έκανε το κακό. Και τότε 
̟αίρνουν ένα καρφί και το καρφώνουν σε ένα σηµείο, ό̟ως ένα βέλος τρυ̟άει το κακό στη ρίζα 
του. Αν κά̟οιος σου έκανε κά̟οιο κακό, αλλά εσύ δεν είδες ̟οιος το έκανε και γιατί, αυτά συνήθως 
γίνονται τη νύχτα, τότε ̟αίρνουν το ειδώλιο, ̟ηγαίνουν στον kaga/µάγο, και αυτός βλέ̟ει σε ̟οιο 
σηµείο βρίσκεται το κακό και ̟οιος το έχει κάνει. Αυτός καρφώνει σε αυτό το σηµείο το καρφί, και 
τότε αυτός ̟ου έχει κάνει το κακό αισθάνεται το καρφί και α̟οκαλύ̟τεται». 

«Έχουν ένα άλλο ειδώλιο για να ̟ροστατεύει όλο το χωριό. Γι’ αυτό κάνουν τις τελετές µύησης των 
νέων, για να τους εντάσσουν µέσα στην δηµόσια- ενήλικη κοινότητα του χωριού. Τα αγόρια 
̟ηγαίνουν στο δάσος για την µύηση, και τα κορίτσια σε ένα άλλο µέρος. Όταν τελειώνει η µύηση 
κάνουν µια γιορτή και συνήθως εµφανίζεται µια µάσκα. Όλες αυτές είναι διαδοχικές ̟νευµατικές 
διαδικασίες. Το άτοµο ̟ου φορά τη µάσκα α̟οκτά τις ιδιότητές της. Υ̟άρχουν µάσκες για το χορό, 
για τη συγκοµιδή κ.ά.  Αν µια χρονιά δεν έχουν καλή συγκοµιδή λόγω των άσχηµων καιρικών 
συνθηκών, φτιάχνουν µια µάσκα για να τους βοηθήσει την ε̟όµενη χρονιά. Αυτή η µάσκα είναι 
α̟όρρητη, φυλάσσεται α̟οκλειστικά στο σ̟ίτι του αρχηγού ή κά̟ου αλλού, ό̟ως και τα µουσικά 
όργανα. Άλλα ειδώλια αντι̟ροσω̟εύουν τους ̟ρογόνους, τη µητρότητα κτλ.». 
 

 

Στις φωτογραφίες έργα του καθηγητή Victor Mangindula, σε ένα διάστηµα υλο̟οίησης δύο ετών 
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«Η µάσκα βλέ̟ει το ̟νεύµα. Όµως η µάσκα Tubukutu ̟ου φοριέται µαζί µε µια ολόσωµη αµφίεση 
α̟ό φύλλα µ̟ανανιάς έχει αστυνοµική χρήση. Γιατί τα κάνουν αυτά αυτοί ̟ ου είναι υ̟εύθυνοι για 
τον αστυνοµικό έλεγχο; Για ̟αράδειγµα, όταν φθάνουν εδώ οι λευκοί άνθρω̟οι οι ντό̟ιοι δεν 
έχουν το δικαίωµα να ̟άνε να τους συναντήσουν και ειδικά τα κορίτσια. Όταν ̟αραβιάζουν αυτή 
την αρχή, η αστυνοµική δύναµη φορά τη µάσκα Tubukutu ̟ου τους καλύ̟τει ολόσωµα, κανείς δεν 
ξέρει ̟οιοι κρύβονται ̟ίσω α̟ό τη µάσκα-αµφίεση, και τιµωρεί µε ξυλοδαρµό τους ̟αραβάτες. Οι 
̟αραβάτες δεν θα µάθουν ̟οτέ ̟οιοι τους τιµώρησαν α̟ό τη δική τους µικρή κοινότητα. Ένα άλλο 
̟αράδειγµα, στη φυλή των Luba, αν µια γυναίκα δεν µ̟ορεί να συλλάβει, το̟οθετούν ένα 
αγαλµατάκι κάτω α̟ό το κρεββάτι της, µέχρι να συλλάβει, να κάνει ̟αιδί, και µετά το ̟αίρνουν.  
Και σήµερα στα α̟οµακρυσµένα χωριά συναντάµε ̟ολλές α̟’ αυτές τις ̟ρακτικές». 

Πώς κρίνετε αυτόν τον ̟αραδοσιακό κόσµο; 

«Εµείς φοιτήσαµε στο σχολείο, διδαχτήκαµε, µάθαµε µια θρησκεία, ακολουθήσαµε ένα άλλο τρό̟ο 
ζωής, δεν είµαστε τόσο ̟ροσκολληµένοι σε αυτόν τον ̟αραδοσιακό τρό̟ο σκέψης. Άλλοι ̟ου δεν 
εκ̟αιδεύτηκαν ό̟ως εµείς, ̟ ου ζουν µέσα στα δάση, ̟ ιστεύουν στα ̟ νεύµατα. Για ̟ αράδειγµα στην 
γλυ̟τική, ̟ιστεύουν ότι το δάσος είναι το σ̟ίτι των ̟νευµάτων, τα ̟νεύµατα κατοικούν στα 
δέντρα. Όταν χρειάζονται να κόψουν ένα δέντρο για να φτιάξουν ένα άγαλµα, ο γλύ̟της ̟ριν να 
το κόψει κάνει µια τελετή. Γιατί αν δεν κάνει αυτή την τελετή, να σεβαστεί το δέντρο, θα συµβεί 
µεγάλο κακό στις γυναίκες τους και σε ολόκληρο το χωριό». 

Πώς ̟εράσατε α̟ό την ̟αραδοσιακή στη σύγχρονη γλυ̟τική; 

«Πέρασε ̟ολύς χρόνος. Ήρθαν οι ιερα̟όστολοι, οι ά̟οικοι, οι Βέλγοι. Άλλαξε ο κόσµος. Ήρθαν µε 
τον ̟ ολιτισµό τους αλλά ήταν και ̟ ολύ σκληροί. Σταµάτησε α̟ότοµα ο τρό̟ος ζωής των ̟ ρογόνων 
µας. Και εγώ ο ίδιος έφυγα α̟ό το µικρό χωριό µου έξι χρονών. Κατέβηκα σε ένα ̟ιο σύγχρονο 
µέρος, και ε̟έστρεψα µετά α̟ό 22 χρόνια για να θάψω τη µητέρα µου. Άλλαξα. ∆εν ξέρω τι γίνεται 
στο χωριό µου ̟ ια», σχετικά µε τη συζήτηση µε τον κ. Victor εδώ: https://youtu.be/HCTuMgoZCl0  

 

 
 
«Σήµερα στη Λ∆Κ είµαστε χριστιανοί, έχουµε ένα χριστιανικό τρό̟ο ζωής και ένα ελληνορωµαϊκό 
̟ολιτισµό. Αυτό ̟έρασε και στην τέχνη. Α̟ό το µικρό λειτουργικό ειδώλιο ̟ήγαµε στο µεγάλο 
άγαλµα. Πάντα αναφερόµαστε στην ε̟οχή των ̟ρογόνων µας αλλά αυτή άλλαξε. Ακόµη και εκεί 
̟ου συνεχίζουν να φτιάχνουν τα µικρά ειδώλια και τις µάσκες, η λειτουργία τους δεν είναι ̟ια η 
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ίδια. Στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών εργαζόµαστε µε τον τρό̟ο των δυτικών. Θα ήθελα όµως µε τις 
εργασίες ̟ου γράφω, να ξανα-εµ̟νευστούµε α̟ό τα ̟αλιά ειδώλια των Yaka, Luba, Chokwe κτλ.». 
 

 

 
«Άλλωστε υ̟ήρξαν ̟ολλοί ευρω̟αίοι γλύ̟τες και ζωγράφοι, ο Πικάσο, ο Μανέ, ο Γκωγκέν κ.ά., 
̟ου είδαν ότι στην αφρικανική και κονγκολέζικη τέχνη, υ̟άρχει αξία. Γιατί στο κάτω κάτω τι 
σηµαίνει αισθητική; Αισθητική είναι ένας τρό̟ος να βλέ̟εις τον κόσµο και να ̟ ειραµατίζεσαι. Στην 
γλυ̟τική, οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν τον «Κανόνα» των 7 αναλογιών τους ανθρώ̟ινου σώµατος 
̟ου δεν άλλαξε (βλ. στην ̟αρα̟άνω εικόνα τον «Κανόνα» στην «Ακαδηµία Καλών Τεχνών 
Κινσάσας»). Αυτή είναι η δυτική σκέψη. Η σκέψη του Αφρικανού ̟ειραµατίζεται διαφορετικά».  
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Σχέδιο του «Κανόνα» στο Τµήµα της 
Ζωγραφικής της Ακαδηµίας Καλών 
Τεχνών Κινσάσας 

 

«Ο ∆ορυφόρος» του Πολυκλείτου ή «Κανών» (440-430 ̟.Χ.) 
έγινε το υ̟όδειγµα των αναλογιών της ανδρικής µορφής 
κατά την όρθια στάση. Το σώµα ελίσσεται γύρω α̟ό τον 
κατακόρυφο άξονα. Το βάρος στηρίζεται στο δεξί σκέλος 
µε το αντίστοιχο χέρι να ̟έφτει άτονο ̟ρος τα κάτω. 
Αντίθετα, το αριστερό σκέλος είναι χαλαρό και στρέφει 
λοξά ̟ρος τα έξω µε το γόνατο τελείως µετω̟ικό. 
Ισοζυγίζοντας αυτές τις αντίρρο̟ες δυνάµεις, ο γλύ̟της 
έφτασε στην ̟ραγµάτωση της τέλειας µαθηµατικής και 
θεωρητικής συµµετρίας ̟ου ωστόσο δεν ήταν 
̟ραγµατικές. Με βάση ένα κοινό µαθηµατικό µέτρο ̟ου 
αντι̟ροσώ̟ευε το σύνολο των καλύτερων αναλογιών 
κά̟οιων Ολυµ̟ιονικών, ο Πολύκλειτος θέλησε να 
εκφράσει το ανθρω̟ιστικό ιδεώδες της καλοκαγαθίας του 
σωµατικού και του ψυχικού κάλους των ̟ολιτών. 

 

Ο «∆ορυφόρος» του Πολυκλείτου ή «Κανών» 
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Όλα ωστόσο είχαν ξεκινήσει µε τους Πυθαγόρειους, όταν ανακάλυψαν έναν «µαγικό» αριθµό ̟ου 
έµελλε να γίνει ένας α̟ό τους ̟ιο συναρ̟αστικούς αριθµούς στην ιστορία των µαθηµατικών. Οι 
Πυθαγόρειοι αναρωτήθηκαν ̟ώς θα ̟ρέ̟ει να χωρίσουµε ένα ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ σε δυο µέρη, 
ώστε ο λόγος του ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ ̟ρος το µεγαλύτερο τµήµα ΑΜ, να ισούται µε το λόγο 
του τµήµατος ΑΜ ̟ρος το µικρότερο τµήµα ΜΒ. Ο λόγος αυτός ισούται µε 1,618..., αριθµός ̟ου 
ονοµάστηκε «Χρυσός Λόγος» και συµβολίζεται µε το γράµµα «φ», ̟ρος τιµή του αρχαίου Έλληνα 
γλύ̟τη Φειδία. Ειδικότερα, στα Μαθηµατικά και στην Τέχνη, δύο ̟οσότητες έχουν αναλογία 
χρυσής τοµής αν ο λόγος του αθροίσµατος τους ̟ρος τη µεγαλύτερη ̟οσότητα είναι ίσος µε το λόγο 
της µεγαλύτερης ̟οσότητας ̟ρος τη µικρότερη. Αυτό εκφράζεται αλγεβρικά στον τύ̟ο: 

 

 
 

Στην ιστορία της ανθρω̟ότητας αυτός ο αριθµός ενέ̟νευσε ̟άρα ̟ολλούς ζωγράφους, γλύ̟τες, 
αρχιτέκτονες και µουσικούς να δηµιουργήσουν έργα ̟ου βασίζονται στον Χρυσό Λόγο. Τέτοιες 
αναλογίες υ̟άρχουν στις Πυραµίδες της Αιγύ̟του, στον Παρθενώνα, στο Αρχαίο Θέατρο της 
Ε̟ιδαύρου, βασίζονται στη «Χρυσή Τοµή» και τον µαγικό αριθµό 1,61803 ... ̟ου για τους 
δηµιουργούς των έργων ο αριθµός ορίζει την αρµονία και την οµορφιά. Πιο συγκεκριµένα, 
ξεκινώντας α̟ό τον γλύ̟τη Φειδία ̟ου φιλοτέχνησε ̟ολλά έργα, στον Παρθενώνα λέγεται ότι 
χρησιµο̟οίησε τη Χρυσή Αναλογία στα γλυ̟τά του. Μεγάλοι ζωγράφοι ό̟ως ο Άλµ̟ρεχτ Ντίρερ, 
ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ο Σαλβατόρ Νταλί κ.α. µαγεύτηκαν α̟ό τον Χρυσό Λόγο και 
φιλοτέχνησαν ̟ίνακες µε σαφείς ή έµµεσες αναφορές σ΄ αυτόν.  

Για ̟αράδειγµα, στον ̟ίνακα του Νταλί η «Θυσία του Μυστικού ∆εί̟νου», οι διαστάσεις του 
βρίσκονται µεταξύ τους σε Χρυσή Αναλογία. Σε διάφορα σχέδια του Ντα Βίντσι ̟εριλαµβάνεται ο 
Χρυσός Λόγος στις διαστάσεις τους. Η κατασκευή των βιολιών «Στραντιβάριους» του Ιταλού Αντόνιο 
Στραντιβάρι βασίζεται στον Χρυσό Λόγο. Μεγάλοι συνθέτες ό̟ως ο Κλωντ Ντεµ̟ισί και ο Μ̟έλα 
Μ̟άρτοκ κατασκεύαζαν µελωδίες, αρµονίες και ρυθµούς µε εφαρµογή του Χρυσού Λόγου. Η λίστα 
µε τις εµφανίσεις του Χρυσού Λόγου θα µ̟ορούσε να είναι ατελείωτη και αν ̟ροσ̟αθούσαµε να 
δώσουµε µια εξήγηση θα άγγιζε τα όρια του µυστικισµού. Το ερώτηµα ̟ου α̟ασχολεί τους 
φιλοσόφους ανά τους αιώνες, για το αν τα µαθηµατικά είναι ανθρώ̟ινη εφεύρεση ή ̟ροϋ̟ήρχαν 
και εµείς τα ανακαλύψαµε, ίσως είναι α̟λό, αρκεί κά̟οιος να θαυµάσει το ̟ ώς ένας αριθµός γίνεται 
ο αγα̟ηµένος της ίδιας της φύσης. Πάντως, ένα είναι σίγουρο, στα µαθηµατικά κρύβεται µια 
α̟αράµιλλη οµορφιά ̟ου τελικά αντικατο̟τρίζεται στην ίδια τη φύση.  

Η Μόνα Λίζα, αλλιώς γνωστή ως «Τζοκόντα», είναι ένα ̟ορτραίτο του 16ου αιώνα ̟ου ζωγράφισε 
ο Leonardo Da Vinci κατά τη διάρκεια της ιταλικής αναγέννησης. Βρίσκεται στο µουσείο του 
Λούβρου στο Παρίσι και είναι ίσως ο ̟ιο διάσηµος ̟ίνακας ζωγραφικής στον κόσµο. Αυτό όµως 
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̟ου δεν γνωρίζει ο ̟ερισσότερος κόσµος είναι η σχέση του Da Vinci µε τα µαθηµατικά και 
συγκεκριµένα η αγά̟η ̟ου είχε για τον Χρυσό Λόγο «φ», αλλιώς η Χρυσή Αναλογία. Ο άρρητος 
αυτός αριθµός ̟ου ισούται µε φ=1,618… εµφανίζεται, φανερά ή κρυφά, στα ̟ερισσότερα έργα του 
Da Vinci, είτε µε τη µορφή του Χρυσού Ορθογωνίου, είτε µέσω του Χρυσού Τριγώνου ή της 
Λογαριθµικής Σ̟είρας. Ο καλλιτέχνης αναφέρεται σε αυτόν ως τη «Θεία Αναλογία». Αυτό όµως 
̟ου είναι ̟ ραγµατικά φανταστικό, είναι ότι αυτός ο αριθµός εµφανίζεται ̟αντού στη φύση, α̟ό τη 
διάταξη των φύλλων των λουλουδιών έως τη σ̟ειροειδή µορφή του γαλαξία µας ̟ου για κά̟οιους 
ε̟ιστήµονες το σχήµα του Σύµ̟αντος είναι ένα 12άεδρο βασισµένο στον Χρυσό Λόγο. 

 

  
 

«Και εµείς έχουµε εκ̟αιδευτεί στο σχολείο των λευκών. Μάθαµε τον τρό̟ο των λευκών. Θα ήθελα 
όµως να ξαναδούµε και την αξία της ̟αραδοσιακής κονγκολέζικης τέχνης και να ενσωµατώσουµε 
̟ερισσότερα στοιχεία της στη µοντέρνα-ελληνορωµαϊκή τέχνη ̟ου έχουµε σήµερα. Οι Κονγκολέζοι 
δεν είχαν σχολείο γλυ̟τικής. Η τέχνη µας ήταν τελετουργική, µυστικιστική, ̟ροφορική α̟ό στόµα 
σε στόµα και α̟ό γενιά σε γενιά. Σήµερα όµως την ε̟οχή του οικουµενισµού χρειαζόµαστε µια 
τέχνη µε τα δικά µας στοιχεία, µε τη δική µας ταυτότητα και γνησιότητα. Αν εµείς ̟ου διδαχτήκαµε 
α̟ό τους λευκούς ξεχάσουµε εντελώς τους ̟ρογόνους µας αυτό δεν είναι καλό».  
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Καριέρα και ∆ιδαχτική: «Το 1975 ολοκλήρωσα τις σ̟ουδές µου στη γλυ̟τική στην Ακαδηµία Καλών 
Τεχνών (ΑΒΑ), µετά α̟ό 5 χρόνια σ̟ουδών στις ανθρω̟ιστικές ε̟ιστήµες και 3 στη βασική 
γλυ̟τική. ∆ούλεψα εκεί δυο χρόνια ως βοηθός. Μετά ̟ήγα στους Ανθρώ̟ους Mongo στον 
Ισηµερινό και δούλεψα την γλυ̟τική τέχνη του ελεφαντόδοντου το 1979-1982. Όταν α̟αγορεύτηκε 
η χρήση του ελεφαντόδοντου ε̟έστρεψα στην Κινσάσα. Έκανα Μάστερ στη γλυ̟τική και α̟ό το 
2012 εργάζοµαι ως καθηγητής ξυλογλυ̟τικής στην ΑΒΑ. Οι µαθητές µας στην ΑΒΑ ̟ ρώτα αρχίζουν 
στο Ινστιτούτο Καλών Τεχνών. Όταν έρχονται σε εµάς, ̟ρώτα τους διδάσκουµε τη γλυ̟τική µε τον ̟ηλό, 
µετά µε το καλού̟ι, και µετά θα τους εισάγουµε στο ξύλο», βλ. τις ̟αρακάτω φωτογραφίες. 

 

 

∆ιδασκαλεία της γλυ̟τικής µε ̟ηλό 
 
«Μ̟ορούµε να δουλέψουµε και µε τη φωτογραφία. Βρίσκουµε ένας ενδιαφέρον χαρακτήρα ή 
̟ρόσω̟ο. Τον µεγεθύνουµε ως φωτογραφία και το χωρίζουµε µε γραµµές σε µικρά τετράγωνα. 
Μετά οι φοιτητές µας δουλεύουν αυτές τις αναλογίες ̟άνω στο ξύλο κοµµάτι κοµµάτι. Η 
φωτογραφία είναι δυο διστάσεις, έχει µήκος και ̟ λάτος. Η τρίτη διάσταση, ο όγκος, το βάθος, ε̟ίσης 
το ορίζουµε. Μ̟ορούµε να σκαλίσουµε ̟άνω σε 2 εκατοστά, 4 εκατοστά, 6 εκατοστά. Όσο 
̟ροχωρούν οι φοιτητές αρχίζουν µέσα στο κεφάλι τους να καταλαβαίνουν ̟ερισσότερο τον όγκο 
και να φτιάχνουν ένα µεγάλο έργο. Εµείς οι γλύ̟τες όταν βλέ̟ουµε έναν κορµό ̟ ου ετοιµαζόµαστε 
να ̟ελεκήσουµε, εκεί µέσα στο ξύλο βλέ̟ουµε τον όγκο ̟ου θα φτιάξουµε».  

Πώς καταλαβαίνετε τον όγκο; «Η αφρικανική γλυ̟τική του ξύλου έχει ̟ροσφέρει και µ̟ορεί να 
̟ροσφέρει ̟ερισσότερα στην ανθρώ̟ινη τέχνη. Ο όγκος είναι ένα α̟ό τα βασικά ̟λεονεκτήµατα 
του Αφρικανού γλύ̟τη, και αυτό του έδωσε ̟λαστική ελευθερία. Οι Αφρικανοί καλλιτέχνες 
συνέλαβαν α̟ό νωρίς την ̟ραγµατική µορφή σε τρεις διαστάσεις και δεν είχαν καµία δυσκολία να 
ξεφύγουν α̟ό το ε̟ί̟εδο των δύο διαστάσεων. Υ̟άρχει µια α̟λή εξήγηση της ευκολίας µε την 
ο̟οία οι γλύ̟τες στην Αφρική έχουν κατανοήσει τον όγκο, και ως εκ τούτου το κυλινδρικό σχήµα 
του ανθρώ̟ινου σώµατος. Το µυστικό βρίσκεται στο υλικό και στην τεχνική (pole) ̟ου 
χρησιµο̟οιούν. Ο γλύ̟της ξεκινά µε ένα τµήµα του κορµού του δέντρου, ένα στρογγυλό κοµµάτι 
ξύλου, αν µάλιστα η κατασκευή είναι α̟λή, το φυσικό µ̟λοκ του ξύλου ̟αραµένει σαφώς 
αναγνωρίσιµο ως κύλινδρος µέχρι το τέλος. Αυτά τα ξύλινα ειδώλια είναι άφθονα σε όλες τις 
υ̟οσαχάριες χώρες. Οι κυλινδρικές µορφές, ό̟ως εφαρµόστηκαν σε αυτό το βασικό κύλινδρο, είχαν 
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ως α̟οτέλεσµα συχνά ένα γεωµετρικό και αφαιρετικό στυλ. Ο κορµός είναι ένας συµ̟αγής 
κύλινδρος, οι βραχίονες είναι µικρότερα κύλινδροι ̟ου τρέχουν ̟αράλληλα ̟ρος το σώµα, και η 
κεφαλή είναι έντονα σχηµατο̟οιηµένη. Η γεωµετρική αφηρηµένη γλυ̟τική ̟ου θαύµασαν ο 
Πικάσο και άλλοι καλλιτέχνες, έχει ̟αραχθεί στην υψηλότερη καλλιτεχνική της µορφή στη Λ∆Κ. 
Πρέ̟ει όµως να αναθεωρήσει ̟ολλά ̟ράγµατα η ανθρω̟ότητα. Πώς φτιάσαµε α̟ό το δέντρο ̟ου 
κόβαµε µε τελετή να α̟οψιλώνουµε τεράστια δάση; Πήγα στα δάση κοντά στον Ισηµερινό και 
έχουν εξαφανιστεί τεράστια τµήµατα. Οι εταιρείες δίνουν ̟ολλά χρήµατα».  

Πήρατε την δυτική τεχνική αλλά διατηρήσατε τα αφρικάνικα εργαλεία: «Όλες οι τεχνικές είναι 
καλοδεχούµενες. Οι ̟ρόγονοι µας χρησιµο̟οιούσαν το αφρικάνικο σκε̟άρνι, azde. Εγώ δεν το 
διδάχτηκα στην Ακαδηµία αλλά το διατήρησα στη δουλειά µου. Είναι θέµα ̟νεύµατος. Πρέ̟ει να 
κάνουµε ένα ̟ άντρεµα των δυτικών (occidental) ιδεών και των ιδεών των ̟ ρογόνων µας (ancestral/ 
ancestraux) για να βγει κάτι νέο. Η τεχνική δεν είναι το ̟ρόβληµα. Μ̟ορώ να εργάζοµαι µε 
διαφορετικούς τρό̟ους. Το θέµα είναι να σκεφτούµε τι θα φτιάξουµε. Σήµερα στην Αφρική 
βλέ̟ουµε σε ντοκιµαντέρ κά̟οια νέα µέσα, ό̟ως είναι ο τόρνος ̟ου ̟ιάνει ένα ξύλο και το κάνει 
̟όδι γρήγορα, δεν έχουµε ̟ρόβληµα να το χρησιµο̟οιήσουµε µαζί µε αυτά ̟ου ξέρουµε. 
Μ̟ορούµε να το ακολουθήσουµε ένα νέο µέσο για ένα καλό α̟οτέλεσµα. Καθετί ̟ ου µ̟ορεί να µας 
δώσει ώθηση να σηκωθούµε ψηλότερα, δεν έχουµε ̟ρόβληµα να το δοκιµάσουµε».  
 

 

∆ιδασκαλεία της γλυ̟τικής µε αναλογίες της εικόνας 
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Μελέτες; «Εκτός α̟ό τη γλυ̟τική µου αρέσει να γράφω µελέτες γι’ αυτήν, ό̟ως «οι καλλιτέχνες των 
̟λαστικών τεχνών και η νοµιµο̟οίησή τους». Αυτή η εργασία αναφέρεται στους καλλιτέχνες ̟ου έχουν 
̟ροώθηση α̟ό τους µάνατζερ και γραφεία σε όλο τον κόσµο. Είναι όµως οι καλύτεροι; Εµείς στην 
Αφρική δεν έχουµε καµία ̟ροώθηση; «Α̟ό την αρχή ως το τέλος». Εγώ µόνος µου βρίσκω τα ξύλα 
και ̟ροχωράω α̟ό την αρχή µέχρι το τέλος. Γράφω εδώ ότι όταν ξεκινώ ένα έργο δεν έχω ξεκάθαρη 
ολόκληρη την εικόνα του. Σιγά σιγά ̟ροχωρώ, και αυτό είναι ενδιαφέρον να το δούµε σε έργα µε 
µεγάλες διαστάσεις. «Η ̟ροβληµατική της ̟αραγωγής της τέχνης». Πώς έρχεται η σύλληψη µιας ιδέας 
α̟ό ένα γλύ̟τη για να φτιάξει ένα έργο. «Το υλικό του ξύλου σε σχέση µε τον µ̟ρούτζο, το ̟α̟ιέ µασιέ 
και το σύνθετο ̟λαστικό». Αυτό το άρθρο αφορά τις διαφορές των υλικών. «Η σύγχρονη κονγκολέζικη 
γλυ̟τική µ̟ροστά στην ̟αγκοσµιο̟οίηση». Αναφερθήκαµε σε αυτό ̟ριν. «Η τέχνη και η σύλληψή της». 
Υ̟άρχουν συνθέσεις ̟ου είναι µηχανικές, και άλλες ̟ου η σύλληψή τους έρχεται δεν ξέρουµε α̟ό 
̟ού. «Η σύλληψη στην αφρο-κονγκολέζικη τέχνη», κ.ά.  

 «Στο «Εθνικό Μουσείο» (Musée Νational-IMNC) στο λόφο Ngaliema, µ̟ορείτε να βρείτε ̟ ερισσότερες 
̟ληροφορίες, ̟αραδοσιακά έργα και συµβολισµούς. Για ̟αράδειγµα, έχουν τα έργα των Woyo. 
Αυτοί είχαν µια µορφή γραφής ̟ου δεν έχει µελετηθεί όσο θα άξιζε. Μια ειδική εφαρµογή αυτής 
της γραφής εµφανίζεται στα «κα̟άκια µε τις ̟ αροιµίες» (proverb covers) σε ξυλόγλυ̟τα κα̟άκια «στις 
κατσαρόλες µε τις ιστορίες» (storied pots). Αυτές οι καλυµµένες ιστορίες είναι µια ευφυής γλώσσα 
ε̟ικοινωνίας µεταξύ του συζύγου και της συζύγου. Η νύφη ̟ ριν ̟ άει να ζήσει µε τον άνδρα η µάνα 
της έδιναν κά̟οια ξυλόγλυ̟τα κα̟άκια. Ναι µεν η γυναίκα δεν ε̟ιτρε̟όταν να µιλήσει α̟ευθείας 
στον άντρα της, αλλά ωστόσο µ̟ορούσε να µαγειρέψει και να σκε̟άσει το φαγητό µε ένα α̟’ αυτά 
τα κα̟άκια. Όταν ο άντρας της άνοιγε το κα̟άκι για να φάει, καταλάβαινε αν κάτι δεν ̟ήγαινε 
καλά µεταξύ τους και έ̟ρε̟ε να το ξανασκεφτεί. Για ̟αράδειγµα, ένα κα̟άκι φαγητού έδειχνε δυο 
̟ουλιά ̟ου ̟ροσ̟αθούσαν να φάνε ένα σ̟όρο. Υ̟άρχει ̟ερί̟τωση δυο ̟ουλιά να µοιράσουν ένα 
σ̟όρο; Αυτό δεν γίνεται. Η γυναίκα έλεγε στον άντρα της, ότι έχει και άλλη γυναίκα. Αν ο άντρας 
δεν άλλαζε στάση, τότε του έφτιαχνε ένα ε̟όµενο ̟ιάτο µε ένα κα̟άκι ̟ου έδειχνε ένα ̟ουλί ̟ου 
έχει ̟ ετάξει. Σας ευχαριστώ, µετά α̟ό δυο χρόνια το ερχόµενο Σάββατο ολοκληρώνω ένα έργο µου, 
σας ̟ροσκαλώ να έρθετε στην α̟οκάλυψή του», βλ. την ε̟όµενη εικόνα. 
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Boboto Cultural Center (CCB) – Ο γλύπτης χυτού μπρούτζου Edikova Lenda  

 

 
 

Το «Πολιτιστικό Κέντρο Boboto» («Boboto Cultural Center» - CCB) ιδρύθηκε α̟ό την «Κοινότητα του 
Ιησού» (Ιησουίτες) το 1942, για να συνεισφέρει στην ανά̟τυξη της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και 
στη διατήρηση της ̟ολιτιστικής κληρονοµιάς του Κονγκό. Σήµερα ̟ροσφέρει την δυνατότητα για 
την ̟ροβολή και την ̟ώληση καλλιτεχνικών έργων, ό̟ως ̟ίνακες ζωγραφικής, γλυ̟τά και έργα 
ξυλογλυ̟τικής. Ε̟ίσης φιλοξενεί συνέδρια ̟ρος το συµφέρον της ̟ολιτιστικής ανά̟τυξης.  
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Με την κατάληψη του Βελγίου το Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, το Boboto στέγασε ένα ̟αγκόσµιο 
κέντρο ραδιοφωνικών εκ̟οµ̟ών, το ̟ρώτο 
στην Κεντρική Αφρική. Τον Ιανουάριο του 
1944 µετέδωσε την οµιλία του στρατηγού Ντε 
Κολ, ̟ου θεωρήθηκε ως ένα σηµείο καµ̟ής στις 
σχέσεις της Γαλλίας µε τις α̟οικίες της. Η 
αίθουσα του Boboto µ̟ορεί να φιλοξενήσει 550 
άτοµα για συνέδρια, σεµινάρια και ̟ροβολές 
ταινιών. Μεταξύ των ̟ροσω̟ικοτήτων ̟ου 
φιλοξένησε ήταν ο βιολιστής Yehudi Menuhin, 
ο ζωγράφος Brands γνωστός στην Κινσάσα στη 
δεκαετία του 1950, ο αδελφός Marc Wallenda 
ιδρυτής της Ακαδηµίας Καλών Τεχνών, ο 
ζωγράφος Vitshois Mwilambwe Bondo. Ε̟ίσης 
̟αρέχει εκ̟αιδευτικά ̟ρογράµµατα, διαθέτει 
βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, και µια συλλογή µε 
σεληνιακούς βράχους ̟ου έφεραν ̟ίσω οι 
α̟οστολές του Apollo! Το Μάρτιο του 2015 
διοργάνωσε στο λόµ̟ι του Grand Hotel 
Kinshasa, καλλιτεχνική έκθεση µε τον τίτλο 
«Ανάδυση». Η έκθεση ̟εριλάµβανε 140 έργα 
ζωγραφικής και γλυ̟τικής α̟ό τη γκαλερί του. 
Ε̟ισκεφτήκαµε το «Πολιτιστικό Κέντρο 
Boboto», και στα εργαστήριά του 
συνοµιλήσαµε µε έναν α̟ό τους καλλιτέχνες 
του, το γλύ̟τη Edikova Lenda, (εικόνα δεξιά).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην εικόνα αριστερά, ένας άλλος καλλιτέχνης του 
Boboto, ο κεραµιστής κ. Etu, κρατάει µια µάσκα ̟ου 
έφτιαξε. 
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Γλύ̟της Edikova Lenda:  

«Θα σας δείξω ̟ρώτα τα καλού̟ια µε τα ο̟οία έφτιαξα 
ένα µ̟ρούτζινο γλυ̟τό. Η ̟ρώτη µήτρα ̟ου έφτιαξα 
ήταν α̟ό άργιλο, δεν την έχω εδώ ̟έρα. Η δεύτερη 
µήτρα ήταν α̟ό τσιµέντο».  

Στην εικόνα αριστερά, κάτω δεξιά η µήτρα α̟ό 
τσιµέντο µε το γκρι χρώµα.  

 

 
 
«Μετά στο τελικό στάδιο α̟ό αυτές τις µήτρες έφτιαξα 
το καλού̟ι µέσα στο ο̟οίο έχυσα το λιωµένο µέταλλο 
για να φτιάξω αυτό το έργο. Για να λιώσει ο µ̟ρούτζος 
χρειάζεται να βρίσκεται σε θερµοκρασία 1000 C και 
άνω. Προκειµένου να εξοικονοµήσουµε υλικό, το 
εσωτερικό του έργου είναι κούφιο, ενώ οι αρχικές 
µήτρες ήταν µασίφ. Το τελικό έργο έχει ̟ άχος µόλις ένα 
εκατοστό».  

Στην εικόνα αριστερά, το τελικό µ̟ρούτζινο έργο µε το 
κιτρινω̟ό χρώµα.   

 
 
«Μ̟ορώ να σας δείξω και άλλα έργα µε τις αρχικές τους 
µήτρες, ό̟ως αυτό εδώ ̟έρα, στο ο̟οίο έχω χρησιµο̟οιήσει 
µια µεγαλύτερη µήτρα α̟ό το τελικό έργο, ̟ροκειµένου να 
δω καλύτερα την ταυτότητα του έργου ̟ου ήθελα να 
φτιάξω. Τις ̟ερισσότερες φορές ̟ειραµατίζοµαι µε τα 
µεγέθη κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας ενός έργου. 
Συνήθως αρχίζω µε κάτι µικρό σε µέγεθος, µετά µεγαλύτερο 
για τη µήτρα και µικρότερο στο τελικό στάδιο». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην εικόνα δεξιά, η µεγάλη µήτρα είναι α̟ό άργιλο και 
δί̟λα της σε µικρότερο µέγεθος το τελικό έργο. Η µήτρα είχε 
̟ερισσότερα δάχτυλα ̟ου κρατούσαν µια ̟ί̟α, το τελικό 
µ̟ρούτζινο έργο έχει λιγότερα δάχτυλα χωρίς την ̟ί̟α.   
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«Ε̟ίσης φτιάχνω αφρικάνικες κεραµικές µάσκες µε την τεχνική «εµαγιέ» (céramique émaillée). Τα 
εµαγιέ είναι ένα είδος κεραµικών το ο̟οία φτιάχνονται µε την τεχνική του δι̟λού ψησίµατος. Το 
̟ρώτο ψήσιµο έχει λίγο χρώµα και γίνεται για την στερέωση. Το δεύτερο ψήσιµο δίνει το όµορφο 
και έντονο χρώµα ̟ου βλέ̟εται, το σµάλτο. Το τελικό σµάλτο είναι ένα υαλώδες στρώµα ̟ου 
ε̟ιτυγχάνεται µε το χρώµα, το γυάλισµα και την αδιαβροχο̟οίηση. Λόγω αυτών των ανθεκτικών 
χαρακτηριστικών, τα κεραµικά εµαγιέ έχουν ̟ολλές εφαρµογές σε καλύµµατα τοίχου και δα̟έδου, 
ιδιαίτερα σε σηµεία ό̟ου ένα αδια̟έραστο υλικό είναι α̟αραίτητο, για ̟αράδειγµα στα µ̟άνια 
και στα εργαστήρια. Στις µάσκες για να είναι καθαρές είναι α̟αραίτητη µια ̟λύση µε οξύ. Οι 
µάσκες ̟ου φτιάχνω είναι ̟αραδοσιακές και σύγχρονες, δηλαδή κά̟οιες φορές χρησιµο̟οιώ ένα 
δικό µου σχέδιο, και άλλες φορές είναι ̟αραδοσιακά σχέδια α̟ό τις φυλές του Κονγκό. Για 
̟αράδειγµα εδώ, η µάσκα «Kakungu» είναι των Suku στο Kasai, η ροζ µάσκα είναι α̟ό τη φυλή 
Teke, η µάσκα µε το έντονο µ̟λε είναι α̟ό τη φυλή Songye, η άλλη µε το κυκλικό σχήµα είναι α̟ό 
τη φυλή Holo. Κυρίως όµως φτιάχνω µάσκες της δικής µου φυλής, είµαι α̟ό τη φυλή Kongo».   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Παραδοσιακές και 
σύγχρονες µάσκες 
µε την τεχνική 
«εµαγιέ». Οι µάσκες 
µε το ανοιχτό 
χρώµα έχουν ψηθεί 
µόνο µια φορά. Οι 
µάσκες µε τα έντονα 
χρώµατα σµάλτο 
έχουν ολοκληρωθεί. 



186 

 

 
 

Μάσκες µετά α̟ό το ̟ρώτο ψήσιµο, ονοµάζονται και µάσκες «µ̟ισκότο» (cuit) 

 

 
 
 
 
Η µάσκα φοριέται σε ένα ̟ρόσω̟ο (άτοµο) 
 
Το ειδώλιο έχει τελετουργική χρήση στον ̟εριβάλλοντα χώρο (κοινωνία) 
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Έργα τέχνης στο «Πολιτιστικό Κέντρο Boboto» («Boboto Cultural Center» - CCB) 
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: Συνομιλία με τον ζωγράφο Willy Baruti 
 

 

 

Τέχνη, αφρικανική 
τέχνη, κονγκολέζικη 
τέχνη, ζωγραφική  

«Η αφρικανική τέχνη 
στα ̟αλιά χρόνια δεν 
ήταν ̟ολλή γνωστή. 
Φυσικά όµως υ̟ήρχε 
̟ριν α̟ό την άφιξη 
των Ευρω̟αίων. 
Σήµερα σε ̟ολλές 
αφρικάνικες χώρες 
ό̟ως στο Μάλι, στη 
Νότια Αφρική, κ.ά., 
βρίσκουµε µέσα σε 
σ̟ηλιές την ̟αλιά 
τέχνη των 
βραχογραφιών και 
των τοιχογραφιών. 
Αυτές οι εικόνες µας 
δείχνουν ̟ώς ζούσαν 
οι Αφρικανοί τότε». 

 
Στο χάρτη δεξιά, µε 
κόκκινο χρώµα σηµεία 
µε βραχογραφίες της 
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Αφρικής (Rock Art 
Sites in Africa). 

Οι βραχογραφίες της Αφρικής (Africa's rock art) είναι τόσο διαφορετικές όσο και η ίδια η ή̟ειρος. 
Το 2014, µε τη βοήθεια του «Ταµείου Αφρικανικής Τέχνης Βραχογραφιών» (Trust for African Rock Art - 
TARA), ξεκίνησε η καταλογράφησή τους, µε ̟ερί̟ου 25.000 ψηφιακές φωτογραφίες των 
αφρικάνικων βραχογραφιών. Αυτό το project συνδυάστηκε µε ένα ευρύτερο φάσµα έρευνας του 
«Βρετανικού Μουσείου», για την καταλογράφηση και την ψηφιακή διατήρηση των βραχογραφιών, 
διασφαλίζοντας έτσι τη διατήρησή τους και µια ̟αγκόσµια ανοικτή ̟ρόσβαση στο µέλλον. 
Περισσότερα στην ιστοσελίδα: http://africanrockart.britishmuseum.org  
 

  

 
«Βλέ̟ουµε για ̟αράδειγµα και στην ε̟αρχία Bas-Congo/Bas Fleuve της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του 
Κονγκό (Λ∆Κ), υ̟άρχουν ̟ολύ ̟αλιά έργα τέχνης, εκεί δί̟λα στο ̟οτάµι, ̟ρωτότυ̟α έργα τέχνης 
̟ου δεν υ̟άρχουν σε άλλα µέρη του κόσµου, ευρήµατα τέχνης ενός ανε̟τυγµένου ̟ολιτισµού».  
 

Οι βραχογραφίες της ̟εριοχής Lovo Massif στο Bas-Congo/Bas Fleuve, στις ο̟οίες αναφέρεται ο 
ζωγράφος W. Baruti, ̟ροσφέρουν µια συναρ̟αστική εικόνα αυτού του αρχαίου ̟ολιτισµού. Ο 
χώρος έχει ̟ροταθεί να ̟ροστεθεί στον κατάλογο των Πολιτιστικών Μνηµείων της Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς της UNESCO, βλ. τις εικόνες ̟αρακάτω. Ε̟ίσης η ανάλυση των κεραµικών ̟ου 
ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών του Georges Mortelmans, και ολοκληρώθηκαν 
αργότερα α̟ό έρευνες του Pierre de Maret, ε̟ιτρέ̟ει την ̟ εραιτέρω κατανόηση του αρχαίου χώρου 
του Κάτω Κογκό (de Maret 1972). Η µελέτη βασίζεται στη διάκριση των κεραµικών διαφορετικών 
ανθρω̟ολογικών οµάδων. Τα κεραµικά και τα γυαλισµένα εργαλεία της ̟ιο αρχαίας οµάδας, των 
Ανθρώ̟ων Ngovo, υ̟οδηλώνουν την κατοίκηση της ̟εριοχής κατά τη διάρκεια των δύο 
τελευταίων αιώνων ̟.Χ. (de Maret 1986), δηλαδή στην ε̟οχή του Λίθου και του Σιδήρου, καθώς 
αυτές οι εξελικτικές ̟ερίοδοι έχουν εµφανιστεί σε διαφορετικές χρονολογίες στη γη. Η Πρώιµη 
Ε̟οχή του Σιδήρου δεν έχει χρονολογηθεί ̟ριν α̟ό το δεύτερο αιώνα µ.Χ.. Μ̟ορεί όµως τα 
ευρήµατα να σχετίζονται µε την οµάδα των Ανθρώ̟ων Kay Ladio. Σίγουρα τους τελευταίους ̟έντε 
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αιώνες η κεραµική του Κάτω Κονγκό, α̟εικονίζει το βασίλειο των Kongo. Η διασ̟ορά των 
αντικειµένων µαρτυρούν τις εµ̟ορικές και τις ̟ολιτικές οντότητές τους (de Maret 2005). Περαιτέρω 
έρευνα χρειάζεται για τη χρονολόγηση αυτών των ευρηµάτων. 

 

Βραχογραφίες της Λ∆Κ: Heimlich, G. (2010) Lower Congo Rock Art Revisited. Centre de 
Recherches en Archéologie et Patrimoine, Université Libre de Bruxelles.  

  
«Ακόµη και µε ένα δύσκολο τρό̟ο λοι̟όν, η αφρικανική τέχνη είχε τη θέση της στον κόσµο. Τη 
βλέ̟ουµε ̟ιο µετά σε κά̟οιες χώρες ό̟ως στο Κονγκό, δεν µ̟ορούµε να ̟ούµε ότι οι λευκοί µας 
έφεραν την τέχνη. Όταν ήρθαν είδαν την τέχνη µας και κά̟οιοι εµ̟νεύστηκαν α̟ό αυτήν. 
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Ιδιαίτερα η τέχνη του ξύλου ήταν ανε̟τυγµένη στην υ̟οσαχάρια Αφρική. Ε̟εξεργαζόµασταν το 
ξύλο και φτιάχναµε έ̟ι̟λα και γλυ̟τά (sculptures). Ένα γνωστό ̟αράδειγµα ε̟ί̟λου, είναι η 
κατασκευή ενός τρα̟εζιού α̟ό ένα και µοναδικό κοµµάτι ξύλου ̟ ου µε διαχωρισµό γίνονται ̟ ολλά 
̟όδια, τότε οι λευκοί δεν ήξεραν να το φτιάχνουν», βλ. τις εικόνες.  

 

 

∆ιαχωρισµός ̟ολλών ̟οδιών τρα̟εζιού α̟ό ένα κοµµάτι ξύλου 
 
«Αυτή την ε̟οχή όµως η αφρικανική τέχνη ήταν συνδεδεµένη µε την ̟ίστη των ανθρώ̟ων, ενώ 
σήµερα έχει µια άλλη χρήση. Σήµερα για ̟αράδειγµα, αυτό το Ειδώλιο ̟ου κρατώ έχει άλλη χρήση 
(βλ. την ε̟όµενη εικόνα). Τότε µ̟ορούσε να το έχει στην κατοχή του µόνο ο βασιλιάς και δεν 
̟ωλιούνταν. Σήµερα αυτό το αγαλµατάκι ̟ωλείται σε ό̟οιον θέλει να το αγοράσει, και δεν έχει την 
ίδια θεία λειτουργία ό̟ως ̟ριν, ούτε είναι ίδιος ο τρό̟ος ̟ου το φτιάχνουν».  
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«Ε̟ίσης τότε είχαµε ̟ ολλά έργα τέχνης ̟ ου χρησιµο̟οιούνταν στην καθηµερινή ζωή. Με όλα αυτά βλέ̟ουµε 
̟ώς οι Κονγκολέζοι και οι Αφρικανοί είχαν την τέχνη µέσα τους. Όµως στην αρχή οι Ευρω̟αίοι δεν ήθελαν 
να ανα̟τύξουν αυτό το ταλέντο, άσχετα αν ̟ήραν αυτά τα έργα τέχνης α̟ό εδώ και τα ̟ήγαν στα Μουσεία 
τους. Θυµάµαι και ο ̟ατέρας µου είχε ̟ρωτότυ̟α έργα αφρικανικής τέχνης, του τα ̟ήραν οι Ευρω̟αίοι 
̟ριν α̟ό ̟ολλά χρόνια. Αν η αφρικανική τέχνη δεν µ̟όρεσε να ανα̟τυχθεί τότε, ήταν εξαιτίας της 
α̟οικιοκρατίας. Γιατί; Γιατί αν οι λευκοί έδειχναν ενδιαφέρον γι’ αυτά τα έργα τέχνης θα ανύψωναν τους 
Αφρικανούς, µε την α̟οικιοκρατία έ̟ρε̟ε να τα διαγράψουν όλα αυτά. Έ̟ρε̟ε να µείνουν όλα χωρίς αξία 
για να αφήσουν τους Αφρικανούς σε αυτή τη χαµηλή θέση. Και ό̟ως δεν έδωσαν σηµασία στην αφρικανική 
τέχνη, στην εκ̟αίδευση, στην υγεία κτλ., αυτοί ήταν ψηλά και εµείς χαµηλά, γιατί δεν µ̟ορούσαµε να 
εκφραστούµε. Α̟ό την άλλη όµως α̟έσ̟ασαν ̟άρα ̟ολλά ̟ρωτότυ̟α έργα τέχνης στις ιδιωτικές τους 
Συλλογές και στα Μουσεία σε όλο τον κόσµο, ό̟ως είναι τα 450.000 εκθέµατα κυρίως α̟ό τη Λαϊκή 
∆ηµοκρατία του Κονγκό, στο «Royal Museum for Central Africa» στο Βέλγιο». 

 

 
  

«Royal Museum for Central Africa» στο Βέλγιο, µε 450.000 εκθέµατα κυρίως α̟ό το Κονγκό 

 
Σύµφωνα µε την ίδια την ιστοσελίδα του «Βασιλικού Μουσείου Κεντρικής Αφρικής» (Royal Museum for 
Central Africa - RMCA), οι Συλλογές του ̟εριλαµβάνουν 100.000 ζώα, 250.000 δείγµατα 
̟ετρωµάτων, 120.000 εθνογραφικά αντικείµενα, 20.000 χάρτες, 56.000 δείγµατα ξύλου, 8.000 
µουσικά όργανα και 350 αρχεία συµ̟εριλαµβανοµένων ορισµένων ηµερολόγιων του Στάνλεϊ. Το 
Βασιλικό Μουσείο είναι εθνογραφικό και µουσείο φυσικής ιστορίας, γνωστό και ως «Μουσείο της 
Αφρικής» και βρίσκεται στην ̟όλη Tervuren του Βελγίου, λίγο έξω α̟ό τις Βρυξέλλες.  

Ήταν το ̟ρώτο Μουσείο ̟ου κατασκευάστηκε α̟ό το βασιλιά Λεο̟όλδο Β', για να ε̟ιδείξει το 
Κονγκό ως «ελεύθερο κράτος» (Free State) στην Παγκόσµια Έκθεση το 1897. Το Μουσείο εστιάζει 
στο Κονγκό, µια ̟ρώην βελγική α̟οικία, και στη βιολογική έρευνα στην Αφρική. Η ιστορία του 
αντανακλά και τη σχέση της Λ∆Κ µε τη ∆ύση. Αρχικά ̟ ροοριζόταν να είναι ένα α̟οικιακό µουσείο. 
Α̟ό το 1960 και µετά, ε̟ικεντρώθηκε ̟ερισσότερο στην εθνογραφία και στην ανθρω̟ολογία. Το 
Νοέµβριο του 2013 έκλεισε για εργασίες ανακαίνισης και αλλαγής του α̟οικιακού του ύφους. 
Αναµένεται να ανοίξει µετά το 2017. Σε συνέντευξη του, ο ∆ιευθυντής του Μουσείου, Γκίντο 
Γκρίσεελς, ̟αραδέχεται ότι, «Μέχρι εκείνη τη στιγµή [2013] στο Βέλγιο, σχεδόν όλοι ̟ίστευαν ̟ως η χώρα 
εκ̟ολίτισε την Αφρική». Α̟ό το 2017 και µετά: «∆εν θα α̟αλλαχθούµε α̟' όλα µας τα εκθέµατα για να 
̟ροσ̟οιηθούµε ̟ως η α̟οικιοκρατία δεν συνέβη ̟οτέ. Το µουσείο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ένας τό̟ος 
µνήµης του α̟οικιοκρατικού ̟αρελθόντος µας. Αλλά ταυτόχρονα θα α̟οτελεί κι ως ένα ̟αράθυρο γνώσης για 
την σύγχρονη Αφρική». Βλ. Περισσότερα στην ενότητα, «Εθνικό Μουσείο» (Musée Νational-IMNC).  

 



193 

 

«Όµως σιγά σιγά η 
αφρικανική τέχνη 
άρχισε να α̟οκτά αξία 
και να αναγνωρίζεται 
εκτός συνόρων. Ό̟ως ο 
Πικάσο, είδε την 
αφρικανική τέχνη, την 
̟αρατήρησε µε 
ενδιαφέρον και τον 
ενέ̟νευσε στον 
κυβισµό». 

 

Αριστερά, ο Πικάσο και ̟ίσω του κοµµάτια αφρικανικής τέχνης στο «Μουσείο του Τροκαντερό» 
∆εξιά, οι διάσηµες «∆εσ̟οινίδες της Αβινιόν» (1907), µε τα δυο αφρικάνικα ̟ρόσω̟α 
 
Οι «∆εσ̟οινίδες της Αβινιόν» (1907), µε τα 809 ̟ροσχέδια, θεωρούνται η αφετηρία της Μοντέρνας 
Τέχνης. Το 1907 ο Πικάσο ε̟ισκέφτηκε το «Μουσείο του Τροκαντερό» και γνώρισε την αφρικανική  
τέχνη. Περιέγραψε  την  ε̟ίσκεψη σαν θεία φώτιση ̟ου τον  βοήθησε να αντιληφθεί την σηµασία 
της τέχνης των «̟ρωτόγονων» ̟ολιτισµών σαν έργα «εξορκισµού»: «Οι  µάσκες  ήταν  ̟ράγµατα  
µαγικά… µεσολαβητές… Στρέφονται  ενάντια  σε  οτιδή̟οτε - ενάντια  σε  άγνωστα, α̟ειλητικά  ̟νεύµατα.. Το  
είχα  καταλάβει  και  εγώ  ο  ίδιος  ότι  είµαι  εναντίον  όλων. Και  εγώ  το  ίδιο  ̟ιστεύω  ̟ως, τα  ̟άντα  είναι  
άγνωστα, ̟ως  τα  ̟άντα  είναι  εχθρικά! (όλα  τα  φετίχ) ήταν  ό̟λα  ̟ου  θα  βοηθήσουν  τους  ανθρώ̟ους  να  
γίνουν  ανεξάρτητοι. Είναι  εργαλεία. Αν  δώσουµε  στα  ̟νεύµατα  µορφή, τότε  θα  γίνουµε  ανεξάρτητοι. Τα  
̟νεύµατα, το  υ̟οσυνείδητο, το  συναίσθηµα, όλα  είναι  το  ίδιο  ̟ράγµα. Ολοµόναχος  στο  α̟αίσιο  µουσείο, 
µε  µάσκες, µε  κούκλες  καµωµένες  α̟ό  τους  ερυθρόδερµους… Η  έµ̟νευση  για  τις  ∆εσ̟οινίδες  της  
Αβινιόν  ̟ρέ̟ει  να  µου  ήρθε  ακριβώς  εκείνη  την  ηµέρα, όχι  όµως  εξαιτίας  των  µορφών  αλλά  ε̟ειδή  
ήταν  το  ̟ρώτο  έργο  εξορκισµού  ̟ου  ̟ραγµατο̟οίησα». Οι αφρικάνικες µάσκες οδήγησαν τον Πικάσο 
σε µια εικονική ανα̟αράσταση του δί̟ολου Έρωτας-Θάνατος. Ανακάλυψε ότι στην ουσία οι άλλοι 
̟ολιτισµοί έκαναν Τέχνη όχι για να α̟εικονίσουν κάτι ωραίο, αλλά για να ξορκίσουν στοιχεία ̟ου 
δεν µ̟ορούσαν να κατανοήσουν, και γι’ αυτό χρησιµο̟οιούσαν την τελετουργία ως θερα̟εία. 
Σχετικά µε τη συζήτηση ̟ου είχαµε µε τον κ. Baruti, εδώ: https://youtu.be/HCTuMgoZCl0  
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«Ακόµη και τα κόµικς δεν µ̟ορούµε να ̟ούµε ότι έχουν α̟οκλειστικά ευρω̟αϊκή καταγωγή, γιατί 
̟αλιά είχαµε κά̟οια αφρικάνικα σ̟ίτια ό̟ου όταν ο κυνηγός ε̟έστρεφε α̟ό το κυνήγι, ζωγράφιζε 
̟ώς ήταν η ηµέρα του. Και αυτές οι ζωγραφιές ήταν στη σειρά. Οι Ευρω̟αίοι έκαναν αυτές τις 
συνεχόµενες ζωγραφιές ̟άνω στο χαρτί, το ο̟οίο και αυτό έχει αφρικανική ̟ροέλευση α̟ό τον 
αιγυ̟τιακό ̟ά̟υρο. Και αυτό σηµαίνει ότι ο Αφρικανός είχε ήδη κάτι να ̟ει για την τέχνη. Αλλά 
υ̟ήρχε το ̟ρόβληµα της ε̟ικράτησης/domination, άλλοι ήρθαν για να βοηθήσουν στην ανά̟τυξη 
και να γίνει αφοµοίωση/assimilation. Όµως τους Ευρω̟αίους τους ενδιάφερε κυρίως η ιδιοκτησία 
ό̟ως έγινε µε την α̟οικιοκρατία και δεν ε̟έτρεψαν στους Αφρικανούς να ανα̟τυχθούν».  
 

«Οι Έλληνες 
ήρθαν εδώ και 
ό̟ως οι 
Κονγκολέζοι, 
δούλεψαν µε τους 
Κονγκολέζους, 
τους έσ̟ρωξαν να 
̟άνε µ̟ροστά, 
̟αντρεύτηκαν µε 
τους 
Κονγκολέζους. 
Φτιάξανε ένα 
άλλο κόσµο ό̟ου 
υ̟ήρχε η ανάµιξη 
των φυλών. Γιατί 
το µέλλον της 
ανθρω̟ότητας 
είναι η ανάµιξη 
των φυλών. Να 
σας δώσω ένα 
̟αράδειγµα, ο 
τέως ̟ρόεδρος της 
Αµερικής είναι 
ένας µιγάς. Όλοι 
αυτοί βοήθησαν 
τους Αφρικανούς 
να ανα̟τυχθούν 
όµως υ̟ήρχε και 
το ̟ρόβληµα της 
α̟οικιοκρατίας. 
Αυτά µ̟ορώ να 
̟ω για τη 
συνάντηση των 
Ευρω̟αίων µε 
τους 
Αφρικανούς».  
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Οµοιότητες και διαφορές της αφρικανικής-ευρω̟αϊκής ζωγραφικής 
«Η ζωγραφική του Κονγκό ήταν ̟άντα εδώ, δεν µ̟ορούµε να ̟ούµε ̟ως την έφερε η 
α̟οικιοκρατία. Είχαµε τα χρώµατα, οι Αφρικανοί ̟ ήγαιναν µέσα στο δάσος για να βρουν τα υλικά 
και να ‘υλο̟οιήσουν’ την σκέψη τους. Ο δικός µας τρό̟ος των χρωµάτων µας έδινε το µ̟λε, το 
κόκκινο, το κίτρινο. Γι’ αυτό αυτά τα χρώµατα τα ονοµάζουµε «αφρικανικά χρώµατα». Στους 
̟αρακάτω ̟ίνακες µου τα χρώµατα δεν είναι αφρικάνικα, είναι ευρω̟αϊκά χρώµατα. Στις αρχές 
αν ένας Αφρικανός ζωγράφιζε µε αυτό το ευρω̟αϊκό κίτρινο δεν ήταν ωραίο. Προσ̟αθούσε να 
βρει στο δάσος το µ̟λε indigo/λουλάκι, το κόκκινο το εντό̟ιζε στα φρούτα µαγκούστα κτλ.».  
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Το χρώµα στην αφρικανική ζωγραφική, ήταν και το αντικείµενο µιας ̟ρόσφατης ̟αρουσίασης µιας 
Έκθεσης Ζωγραφικής Μάσκας α̟ό ̟ολλούς Αφρικανούς καλλιτέχνες στο «Μουσείο Τέχνης της 
Βαλτιµόρης» (BMA) στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Μια σειρά α̟ό 30 ζωγραφισµένες 
̟αραδοσιακές αφρικάνικες µάσκες, ̟αρουσιάστηκαν σε τέσσερις οµάδες µε βάση το χρώµα τους: η 
κόκκινη, η λευκή, η µαύρη και η τρίχρωµη ̟ου ενσωµάτωνε και τις τρεις α̟οχρώσεις. «Στην 
ευρω̟αϊκή τέχνη, το χρώµα είναι γενικά κατανοητό α̟ό την ά̟οψη των βασικών χρωµάτων ̟ου είναι το 
κόκκινο, το κίτρινο και το µ̟λε», λέει η Karen Milbourne, η ε̟ιµελήτρια του Μουσείου και η υ̟εύθυνη 
για την έκθεση για την αφρικανική τέχνη. «Αλλά σε ένα µεγάλο µέρος της Αφρικής, τα βασικά χρώµατα 
είναι το κόκκινο, το λευκό και το µαύρο».  

Τα χρώµατα δεν σηµαίνουν το ίδιο ̟ράγµα για κάθε οµάδα ανθρώ̟ων στην Αφρική, αλλά στην 
Αφρική αυτά εµφανίζονται ξανά και ξανά. «Μεταξύ ̟ολλών αφρικανικών λαών, το λευκό χρώµα, για 
̟αράδειγµα, µ̟ορεί να σηµαίνει τον κόσµο ̟νεύµα των ̟ρογόνων, την ανα̟αραγωγική δύναµη του σ̟έρµατος 
ή την ̟οιότητα της ανατροφή του γάλακτος της µητέρας», λέει η Milbourne. «Το κόκκινο, αντιθέτως, θα 
µ̟ορούσε να σηµαίνει το αίµα ̟ου χύθηκε στον ̟όλεµο ή κατά τον τοκετό, ενώ το µαύρο µ̟ορεί να σηµαίνει το 
άγνωστο, αυτό ̟ου δεν γνωρίζουν. Παρόλα αυτά, δεν υ̟άρχει ενιαία ερµηνεία των χρωµάτων ανάµεσα στους 
λαούς της Αφρικής».  

Η Milbourne ̟αραθέτει και κά̟οια άλλα ̟αραδείγµατα για τη χρήση του χρώµατος στην Αφρική: 
«Μεταξύ των Ανθρώ̟ων Urhobo της Νιγηρίας, για ̟ αράδειγµα, το κόκκινο αναφέρεται στην ιδανική γυναικεία 
οµορφιά µιας εφήβου νύφης. Αλλά µεταξύ των Ανθρώ̟ων Pende στο Κονγκό-Ζαΐρ, το κόκκινο είναι το χρώµα 
του ανδρισµού. Για το λαό Bullom της Σιέρρα Λεόνε, το κόκκινο είναι το χρώµα του αίµατος ̟ου χάνεται κατά 
τον τοκετό και στον ̟όλεµο, γι’ αυτό έχει να κάνει µε τους µετασχηµατισµούς της ζωής».  

Η έκθεση εστίασε στους τρό̟ους µε τους ο̟οίους οι ιδιότητες ̟ου σχετίζονται µε το κόκκινο, το 
λευκό και το µαύρο, εκδηλώνονται στους διάφορους τύ̟ους µάσκας, µια α̟ό τις ̟ιο διαδεδοµένες 
µορφές της ̟αραδοσιακής αφρικανικής τέχνης, και µε τις ο̟οίες είναι ̟ερισσότερο εξοικειωµένος 
ο δυτικός κόσµος. Για ̟ αράδειγµα, το τµήµα αφιερωµένο στο λευκό χρώµα ̟ εριλάµβανε µια οµάδα 
α̟ό τρεις µάσκες «̟αρθένων» ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό τους Ανθρώ̟ους Ίγκµ̟ο στη 
νοτιοανατολική Νιγηρία, και για τους ο̟οίους το λευκό χρώµα σηµατοδοτεί την οµορφιά και την 
αγνότητα µιας νέας νύφης. Το τµήµα αφιερωµένο στο κόκκινο χρώµα, αντίθετα, ̟εριλάµβανε τρεις 
ανδρικές µάσκες ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό τους Ανθρώ̟ους Pende του Κονγκό. Τέλος το τµήµα 
µε το µαύρο χρώµα ̟εριλάµβανε τρεις µάσκες µε ̟αραµορφωµένα χαρακτηριστικά ̟ου 
δηµιουργήθηκαν α̟ό τους Ανθρώ̟ους Ibibo της Νιγηρίας, αυτές αντι̟ροσω̟εύουν αντικοινωνικές 
συµ̟εριφορές ̟ου θα έ̟ρε̟ε να α̟οφεύγονται. Αυτές οι οµάδες των τριών χρωµάτων και 
καταγωγών α̟εικονίζουν την ̟οικιλία των µορφών ̟ου έχει βρεθεί µεταξύ των καλλιτεχνών. 
∆ιαφορές στο χρώµα εµφανίζονται και µέσα στην ίδια εθνοτική οµάδα, ό̟ως οι λευκές µάσκες για 
τις ̟αρθένες Ίγκµ̟ο, άλλες α̟εικονίζουν τα µαλλιά µιας νεαρής γυναίκας µε ̟ερίτεχνες κοµµώσεις 
και άλλες έχουν λε̟τές ̟αραλλαγές στα χαρακτηριστικά του ̟ροσώ̟ου µε στολίδια µάσκας. «Αυτό 
̟ου βλέ̟ουµε είναι ̟ώς ένας ̟ολιτισµός µ̟ορεί να λάβει την ίδια µορφή αλλά να την εκφράσει µε διαφορετικό 
τρό̟ο», λέει η Milbourne.  

«Για ̟αράδειγµα, στην οµάδα µάσκας µε το µαύρο χρώµα έχουµε τρεις µάσκες µε σταυρωµένα µάτια και 
στριµµένα µύτη. Α̟εικονίζουν µια µη α̟οδεκτή συµ̟εριφορά. Στην ̟ρώτη όµως, ο καλλιτέχνης έχει στρέψει 
τη µύτη ̟ρος µία κατεύθυνση και το στόµα σε µια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Η δεύτερη έχει 
α̟ογυµνωµένα τα δόντια και µια κουκουβάγια στο κεφάλι, τα µαλλιά είναι ανακατεµένα, είναι ένα είδος κωµικής, 
αλλά εξακολουθεί ̟άντα να είναι µια έκφραση της ανάγκης να χειριστούν τις ίδιες αρνητικές δυνάµεις, 
̟ροκειµένου να ενισχυθεί το κοινωνικό καλό. Η τρίτη µάσκα έχει κέρατα και µια φλοιώδη ε̟ιφάνεια».  
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«Υ̟ήρχε λοι̟όν µια βάση της αφρικάνικης τέχνης και τότε συναντήθηκαν οι Αφρικανοί και οι 
Ευρω̟αίοι. Ο καθένας έφερε στη συνάντηση αυτό ̟ου γνώριζε. Κά̟οιοι έδειξαν σεβασµό. Ένας 
Ευρω̟αίος έκανε ένα στούντιο ό̟ου οι ντό̟ιοι µ̟ορούσαν να εργαστούν ε̟ειδή οι Κονγκολέζοι 
έδειξαν να ενδιαφέρονται για την ευρω̟αϊκά τέχνη. Αυτό ήταν µια ε̟ιρροή και έδωσε 
α̟οτελέσµατα. Εδώ στην Κινσάσα υ̟ήρχαν ̟ολλά είδη τεχνών, ̟ολλοί ήταν αυτοδίδακτοι, η 
«Ακαδηµία Καλών Τεχνών» έγινε αργότερα. ∆ε θυµάµαι το όνοµα του καλλιτέχνη, υ̟ήρχαν όµως 
Ευρω̟αίοι ̟ου έγιναν άριστοι στην αφρικανική και κονγκολέζικη ζωγραφική και αυτά τα έργα 
σήµερα τα συναντούµε εδώ και εκεί εκτός Κονγκό».  

«Μετά την ανεξαρτησία (1960) ενσωµατώθηκαν η Ακαδηµία Καλών Τεχνών και τα αυτοδίδακτα θα 
έλεγα Εργαστήρια. Η τέχνη ήταν ελεύθερη ̟λέον και ο καθένας µ̟ορούσε να κάνει ελεύθερα αυτό 
̟ου σκεφτόταν και ήθελε, και εγώ ̟ροέρχοµαι α̟ό αυτό το ελεύθερο σχολείο».  

«Ο ̟ατέρας µου έκανε ̟ολλά έργα τέχνης τις δεκαετίες 1940-60 τα ο̟οία ήταν ρεαλιστικά. Ό̟ως οι 
̟ερισσότεροι ζωγράφοι της χώρας, ζωγράφιζε ρεαλιστικά σχέδια. Και αυτό το στυλ µας έδωσε 
γκραβούρες και άλλα έργα. Η Ακαδηµία Καλών Τεχνών έδωσε καλή εκ̟αίδευση σε ̟ολλούς 
ζωγράφους ̟ου σ̟ούδασαν εκεί. Φτάνουµε στην ε̟οχή του Μοµ̟ούτου ο ο̟οίος ήταν ̟ραγµατικά 
ένας µεγάλος θαυµαστής της τέχνης, και της κονγκολέζικης τέχνης. Έδωσε την δυνατότητα στους 
ζωγράφους να έχουν ένα ικανο̟οιητικό ε̟ί̟εδο ζωής. Και ενέ̟νευσε τους νέους να γίνουν 
ζωγράφοι, ̟ου ̟αλιά θεωρούνταν µια ασήµαντη και ανόητη εργασία. Ανύψωσε την τέχνη». 

 

 

 
The Zaire School of Popular Painting (1970ς)  
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Φόρµες Αφρικάνικες-Ευρω̟αϊκές, ̟.χ. ένα σ̟ίτι τετράγωνο ή κυκλικό 

«Αρχικά η µάσκα ήταν µια φόρµα-αντικείµενο για κάθε ̟ρόβληµα, για κάθε εκδήλωση της ζωής. 
Όταν βάζεις τη µάσκα ̟αύεις να είσαι εσύ, είσαι κάτι άλλο, είσαι το ̟νεύµα του δάσους, και όταν 
τη βγάζεις είσαι ̟άλι εσύ ο ίδιος. Το άγαλµα ήταν ένα σύµβολο του αρχηγού, ένας συµβολισµός 
̟ου κρυβόταν στο δάσος, και µόνο σε µια τελετή το έβλε̟ες. Όταν κατάφερναν να κάνουν τη σκέψη 
τους µια µάσκα, ένα άγαλµα, η σκέψη γινόταν εφικτή. Υλο̟οιούσαν την ̟ νευµατική τους ανάγκη». 

«Μεταγενέστερα έγινε µια ̟ροσ̟άθεια ο Αφρικανός να διαφορο̟οιηθεί α̟ό τον Ευρω̟αίο 
ζωγράφο. Ο Κονγκολέζος ήθελε να εκφράσει αυτό ̟ου ήθελε ̟ραγµατικά ε̟ειδή δεν είχε ε̟ιρροή 
α̟ό κανένα καλλιτεχνικό ρεύµα, ακαδηµαϊκό νόµο ή καταναλωτική ̟ίεση. Εί̟αµε άλλωστε ότι 
ήταν αυτοδίδαχτοι. Σταδιακά ε̟ικράτησε το «στυλ Lema Kusu», µε τα αφρικάνικα χρώµατα, το 
̟ράσινο σκούρο, το κόκκινο, το κίτρινο και το µ̟λε. Οι Κονγκολέζοι ̟λέον ζωγράφιζαν µε έντονο 
τρό̟ο αλλά τα έργα δεν είχαν άµεση σχέση µε την ευρω̟αϊκή ζωγραφική. Γιατί η ευρω̟αϊκή τέχνη 
ήταν ̟ ολλή ε̟εξεργασµένη, µε τους νόµους του νου. Ενώ η κονγκολέζικη τέχνη ήταν σχεδόν τρελή».  

Ο Κονγκολέζος ζωγράφος και καθηγητής Lema Kusa (1944-), είναι ένας ̟ολύ γνωστός ζωγράφος 
στη Λ∆Κ. Γεννήθηκε στο Bas-Congo και εκ̟αιδεύτηκε στην ̟ροτεσταντική Σχολή Kimpese µε 
̟οιµένες δασκάλους. Το 1958 εισήλθε στην «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας» (ABA) για να 
µελετήσει τη ζωγραφική και την εικονογράφηση. Με υ̟οτροφία συνέχισε τις σ̟ουδές του στην 
τέχνη στο Saint-Luc Ανώτατο Ινστιτούτο Καλών Τεχνών στη Λιέγη, στο Βέλγιο. Μόλις ε̟έστρεψε 
στο Ζαΐρ, ο Lema Kusa ̟ήρε τη θέση του καθηγητή και ήταν ε̟ικεφαλής της διαφήµισης της 
νεοσύστατης Ακαδηµίας Καλών Τεχνών. Ε̟ίσης έγινε διευθύνων σύµβουλος του «Εθνικού 
Ινστιτούτου Τεχνών Κινσάσας» (INA). Στον ελεύθερο χρόνο του δηµιούργησε έντονους και ηθικούς 
̟ίνακες ζωγραφικής. Ζωγράφισε µεθυσµένους, ιερόδουλες, τα στοιχεία της αγοράς, ζητιάνους και 
τεµ̟έληδες µε έντονη εξ̟ρεσιονιστική ̟αλέτα και ένα λε̟τό χιούµορ. Οι ̟ίνακές του είναι συχνά 
συµβολικοί και συχνά αφηρηµένοι. Τα έργα του ̟ αρουσιάστηκαν σε ̟ ολυάριθµες διεθνείς εκθέσεις. 

 

 
 

Πίνακας του Lema Kusa 
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«Οι καλλιτέχνες ̟λέον ήταν ελεύθεροι, εκφράζεται η ιδιαιτερότητά τους. Έτσι βγήκε ένα 
α̟οτέλεσµα εντελώς καινούριο σε σχέση µε την ευρω̟αϊκή ζωγραφική. Οι γνωστοί ζωγράφοι δεν 
ήθελαν την αφρικανική τέχνη µετά τον Μοµ̟ούτου. Η ευρω̟αϊκή τέχνη µας ε̟ηρέασε ̟ ερισσότερο 
όταν είµασταν υ̟ό κατοχή, µε τον Καντίσκυ, τον Μ̟ενάρ κ.ά. Ήταν η τέχνη ̟ριν α̟ό το 
Μοµ̟ούτου. Όµως να αναφέρω και τον Simba ̟ου ξε̟έρασε τα όρια αυτής της τέχνης. Έκανε 
κατα̟ληκτικά έργα µε ̟ ιρούνια, κουτάλια και λάδια. Εµείς είχαµε µια διαφορετική σχολική ο̟τική, 
αυτός έκανε έργα τέχνης ̟ου δεν είχαν καµία σχέση µε τα σχολεία. Αυτός έκανε ζωγραφική µε το 
δικό του τρό̟ο και σήµερα είναι σεβαστός σε όλο τον κόσµο».  

Καριέρα: Ο ̟ατέρας µου ήταν γραφιάς, υ̟άλληλος, αλλά είχε δια αλληλογραφίας κά̟οια 
ε̟ικοινωνία µε µια σχολή τέχνης στο Παρίσι. Αργότερα ̟ήγε στο Παρίσι και σ̟ούδασε ζωγραφική. 
Ο αδερφός µου σχεδιάζει τον «Τεν-Τεν» στο Βέλγιο. Η αντίληψη ̟ου είχαµε αρχικά ήταν σύµφωνη 
µε τις α̟όψεις των α̟οίκων, ̟ώς η αφρικανική τέχνη δεν είχε αξία. Έτσι και ο ̟ατέρας µου 
σ̟ούδασε σύµφωνα µε τη δυτική τεχνοτρο̟ία. Φοβόντουσαν οι α̟οικιοκράτες ότι θα ξυ̟νούσε ο 
κόσµος, το ίδιο συνέβαινε και στη µουσική και έχουµε το ̟αράδειγµα µε τα τραγούδια του Papa 
Kale. Άρχισα να ζωγραφίζω δί̟λα στον ̟ατέρα µου το 1959. Ο ̟ατέρας µου δεν ήθελε να κάνω 
τέχνη γιατί νόµιζε ότι θα εγκατάλει̟α τα µαθήµατά µου. Όµως τα έκανα ταυτόχρονα. Ζωγράφιζα 
µαζί του α̟ό το 1959 ως το 1972 ̟ου ̟έθανε, και συνεχίζω µέχρι σήµερα».  

«Η τεχνική µου, στην αρχή ζωγράφιζα ό̟ως όλοι, σιγά σιγά κατάλαβα ̟ως ̟ρέ̟ει να ̟ροσθέσω τα 
δικά µου συναισθήµατα. Ο τρό̟ος ̟ου κοιτάζω, είµαι ̟ερισσότερο «ζωγράφος το̟ίου» (landscape 
paiter, paisajista). Ζωγραφίζω ̟ερισσότερο το ̟εριβάλλον, είµαι καλός σε αυτό. Η φωτογραφία της 
φύσης δεν µε ενδιαφέρει, µε ενδιαφέρει «να δω τη φύση». Στη φύση υ̟άρχουν ̟ολλές 
εκδηλώσεις/manifestation. Έχει ̟ολλά ζωντανά φαινόµενα. Και ο ζωγράφος δεν µ̟ορεί να τα δει 
αυτά µέσω µιας φωτογραφίας. Υ̟άρχουν ̟ολλές κοινωνικές αλλαγές, ̟ολιτικές και αυτά 
ε̟ηρεάζουν το ζωγράφο γιατί έχει την υ̟οχρέωση να σταµατάει στα ιστορικά γεγονότα. Είµαι ένας 
ζωγράφος ̟ου δεν εφαρµόζω τους νόµους, µ̟ορώ να ̟άρω το µ̟λε χρώµα και να το βάλω σε ένα 
δέντρο. Μ̟ορώ να ̟ άρω τα χρώµατα των δέντρων και να τα βάλω στον ουρανό, εξαρτάται α̟ό τον 
τρό̟ο µε τον ο̟οίο θα τα εναρµονίσω για να µην έχω ̟ρόβληµα στην αισθητική του µατιού µου. 
Και αυτό είναι µια έντονη γυµναστική του ̟νεύµατος και της αισθητικής µου». 

 «Ένας άνθρω̟ος ̟ου δεν ζωγραφίζει µε το δικό του τρό̟ο µ̟ορώ να ̟ω ότι είναι τυφλός γιατί δεν 
έχει αισθητική ά̟οψη, ούτε καλλιεργεί το ταλέντο του. Μέσω της τέχνης µ̟ορούµε να 
ανακαλύψουµε ̟ολλά κρυµµένα ̟ράγµατα. Ένας ζωγράφος τα ανακαλύ̟τει και ̟ροσ̟αθεί να 
ανυψώσει το ̟νεύµα των άλλων, σε αυτά ̟ου ̟έρασαν, σε αυτά ̟ου ζούµε και σε αυτά ̟ου θα 
γίνουν. Μέσα α̟ό την τέχνη βλέ̟εις. Όταν ο Κονγκολέζος µάθει να µεταχειρίζεται την τέχνη και 
να βλέ̟ει τα ̟ ράγµατα αλλιώς, τότε θα έχει µάθει να µεταχειρίζεται και τα χρήµατα ̟ ου βρίσκονται 
στο ταµείο. Αν ̟ρόσφεραν κά̟οια βοήθεια δεν θα είχαµε τόσα ̟ροβλήµατα, και θα µ̟ορούσαν να 
βοηθήσουν την τέχνη και τους νέους ̟ου τη σ̟ουδάζουν να γίνουν καλύτεροι. Οι τραγουδιστές 
̟ροσ̟αθούν, λίγοι βλέ̟ουν έργα τέχνης, οι ̟ερισσότεροι ακούν µουσική. Η µουσική είναι 
δηµοφιλής. Η ζωγραφική είναι ̟ ιο ̟ εριορισµένη. Και οι τραγουδιστές ̟ ροσ̟αθούν να ανυψώσουν 
τον κόσµο, να ξυ̟νήσουν το ̟λήθος. Να του θυµίσουν αυτά ̟ου συµβαίνουν. Αυτό είναι, να το 
ξυ̟νήσουν. Γι’ αυτό όταν ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) Μ̟ούτρο-Μ̟ούτρο 
Γκάλι ήρθε στο Κονγκό, ζήτησε να µε συναντήσει για ένα ̟ίνακα µου ̟ου είχε δει και έδειχνε αυτά 
τα ̟ράγµατα». Τη µετάφραση α̟ό τη γαλλική γλώσσα στην ελληνική γλώσσα έκανε η µαθήτρια 
Αθηνά. Στο Α’ Μέρος του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος µε τα βιωµατικά εργαστήρια, ένα 
εργαστήριο ζωγραφικής βασισµένο στη δουλειά του ζωγράφου Willy Baruti. 
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ΚΕΡΑΜΙΚΗ – Στο Εργαστήριο Κεραμικής του κ. Teddy  

 

Ο ̟ηλός είναι ένα υλικό µε ειδική καλλιτεχνική δυναµική, όχι µόνο ε̟ειδή έχει ευέλικτη γήινη 
̟λαστικότητα, αλλά και ε̟ειδή στην Αφρική χρησιµο̟οιήθηκε κυρίως α̟ό γυναίκες. Μόνο στα 
αστικά κέντρα της Βόρειας Αφρικής, κοντά στη Μεσόγειο, υ̟άρχει µια µακριά υφιστάµενη 
̟αράδοση κατασκευής αγγείων α̟ό άνδρες. Σταδιακά ο τροχός ε̟έτρεψε να ̟αράγονται 
βιοµηχανικά κεραµικά ̟ου εισάγονται και εξάγονται σε όλες τις η̟είρους. Μια εναλλακτική 
τεχνική χρησιµο̟οιεί η το̟ική κεραµική µε µέταλλο και άργιλο.  

Ιστορικά, στις υ̟οσαχάριες χώρες η χρήση του τροχού δεν ήταν διαδεδοµένη. Ακόµη κι έτσι όµως, 
η χειρο̟οίητη αφρικανική αγγειο̟λαστική ήταν διαδεδοµένη α̟ό την αρχαιότητα, φτηνή σε 
κόστος και ̟ρακτική, και γι’ αυτό συνεχίζει να χρησιµο̟οιείται στον α̟αραίτητο εξο̟λισµό των 
νοικοκυριών σε όλη την ή̟ειρο.  

Το̟ικά σχεδόν ̟άντα ο ̟ηλός δουλεύεται α̟ό τις γυναίκες ̟ου συχνά κληρονοµούν τις δεξιότητές 
τους α̟ό τις οικογένειες στις ο̟οίες οι άνδρες συνήθως είναι σιδεράδες. Η εργασία τους δεν 
θεωρείται ̟ολλή διάσηµη α̟ό τους Αφρικανούς, αλλά έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ιστορικών 
της δυτικής τέχνης. Για ̟αράδειγµα, οι το̟ικές εθνοτικές κεραµικές τεχνολογίες και οι εγχώριες 
α̟αιτήσεις, ε̟έτρεψαν στις α̟λές γλάστρες να α̟οκτήσουν κοµψές µορφές ̟ου συχνά φέρουν µια 
ιδιαίτερη διακόσµηση στην ε̟ιφάνειά τους, βλ. τις ε̟όµενες εικόνες. 

Τέτοιες γλάστρες φτιάχνονται µε τράβηγµα και συσ̟είρωση στο βασικό σχήµα, εξα̟λώνοντας τον 
̟ηλό, ̟ιέζοντας και σφυρηλατώντας. Αυτό α̟αιτεί την α̟λούστερη χρήση των εργαλείων. Ο ̟ηλός 
είναι αναµειγµένος µε ένα υψηλό ̟οσοστό άµµου ή οργανικών στοιχείων, ψήνεται σε χαµηλή 
θερµοκρασία σε µια φωτιά. Αυτό ̟αράγει µια χονδροειδής κεραµική, αρκετά ανθεκτική για να 
µαγειρέψουν στο δά̟εδο, και ιδανική για την εκµετάλλευση του νερού. Το τελικό α̟οτέλεσµα 
διακόσµησης µ̟ορεί να έρθει µε ̟ίεση, εγχάραξη ή α̟ό µοντελο̟οιηµένα ̟ρότυ̟α. Μια 
εναλλακτική τεχνική διακόσµησης είναι αυτή µε τη στίλβωση, την ε̟ίχριση µε λάδι ή φυτικό έλαιο 
και ενώ ακόµη ο ̟ηλός είναι ζεστός α̟ό το ψήσιµο. 

∆εδοµένου ότι οι γυναίκες είναι οι κυριότεροι χρήστες της γλάστρας, καθώς και οι δηµιουργοί της, 
το είδος των νοικοκυριών ̟ου τις χρησιµο̟οιεί για το νερό και το µαγείρεµα, τις αντιµετω̟ίζει 
συχνά ως σύµβολο για το ρόλο των γυναικών και της ταυτότητας τους ως σύζυγοι και µητέρες. Άλλα 
αγγεία αφορούν τους ειδικούς σκο̟ούς, τις τελετουργικές ή τις θρησκευτικές χρήσεις και τους 
συµβολισµούς. ∆εν είναι σ̟άνια τα γλυ̟τά ανθρώ̟ων και ζώων. Ο ̟ηλός χρησιµο̟οιείται για 
̟ολλούς άλλους σκο̟ούς, για τις λάµ̟ες και τα µαγκάλια, για τις ̟ί̟ες κα̟νού και τα τύµ̟ανα 
κτλ. Όλα όµως αυτά τα είδη εξαρτώνται α̟ό την ίδια βασική κεραµική τεχνολογία.  

∆υστυχώς τα ̟αραδοσιακά κεραµικά βρίσκονται σε κίνδυνο εξάλειψης καθώς αδυνατούν να 
εισέλθουν στην αγορά της δυτικής τέχνης. Μόνο η οµορφιά, η κοµψότητα και η εφευρετικότητα των 
σύγχρονων αφρικανικών κεραµικών αρχίζουν να α̟οκτούν ευρύτερη εκτίµηση.  

«Σε ένα ̟αγκόσµιο ̟εδίο τέχνης, ο ̟αραδοσιακός Αφρικανός και Κονγκολέζος καλλιτέχνης, 
ακροβατεί ̟άνω στις ̟αραδοσιακές φόρµες για να εξυ̟ηρετήσει τις ανάγκες της το̟ικής 
κοινότητας ̟ου ζει, ενώ ο δυτικά εκ̟αιδευµένος καλλιτέχνης έχει όλο τον κόσµο µ̟ροστά του. Ο 
δυτικός καλλιτέχνης µ̟ορεί να ̟αραµείνει µέρος του κοσµο̟ολίτικου κόσµου της τέχνης» (Clarke, 
x.x., σελ. 21). Για την ε̟ίσκεψη σε ένα ̟αραδοσιακό εργαστήριο κεραµικής, βλ. στο σχετικό βίντεο: 
https://youtu.be/HCTuMgoZCl0  
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Ανθρω̟όµορφα αγγεία και βάζα κρασιού, των εθνοτικών οµάδων Mangbetu, Luba, Songye κ.ά. 
 
Η ̟ρώτη ανθρώ̟ινη κατάληψη της Λεκάνης του Κονγκό συνδέεται µε την εξά̟λωση των Bantu 
4500-2000 χρόνια ̟ριν. Ιστορικά, γλωσσικά και άλλα δεδοµένα υ̟οστηρίζουν την ταχεία εξά̟λωσή 
τους στην υ̟οσαχάρια Αφρική κατά τη διάρκεια µιας ̟αρατεταµένης ξηρής ̟εριόδου. Αυτές οι 
οµάδες έφεραν µαζί τους την κεραµική τεχνολογία, τη µεταλλουργία και τις καλλιέργειες των 
τροφίµων. Μια αρχαιολογική έρευνα στην ̟εριοχή Ngotto Forest Preserve, χρονολόγησε τα 
κεραµικά µε τη µέθοδο Opticaly Stimulated Luminescence (OSL), και α̟οκαλύ̟τει δυο διακριτές 
φάσεις κατοίκησης (βλ. φωτογραφία). Η ̟εριοχή κατοικήθηκε το 840-900 µ.Χ. (Safi & Lupo, 2010). 
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Στα νεότερα χρόνια, η κεραµική έτυχε µεγάλης εξά̟λωσης, ιδιαίτερα σε κά̟οιες εθνοτικές οµάδες 
της Λ∆Κ, ό̟ως είναι οι Mangbetu, οι Songye, οι Luba κ.ά.. Αυτές οι εθνοτικές οµάδες έχουν 
κατασκευάσει µια µεγάλη ̟οικιλία εξαιρετικά ανε̟τυγµένων τεχνών και της κεραµικής. Σήµερα 
̟ολλά ̟αλιά έργα τους ̟ωλούνται σε συλλέκτες σε υψηλές τιµές. Για ̟αράδειγµα, οι άνθρω̟οι των 
φυλών Mangbetu είναι γνωστοί ακόµη και σήµερα για το ε̟ιµηκές κεφάλι τους. Σύµφωνα µε την 
̟αράδοση, όταν ένα µωρό γεννιέται, το κεφάλι του µωρού ενώ είναι ακόµη µαλακό και τυλίγεται 
µε ένα ̟ανί για να το διαµορφώσει ένα ̟ροεξέχον σχήµα, σηµάδι οµορφιάς στον ̟ολιτισµό τους. 
Αυτή τους η ά̟οψη έχει ̟εράσει και στην κεραµική τους τέχνη. Οι Mangbetu κατασκευάζουν τρεις 
τύ̟ους κεραµικών δοχείων (pots): τη µεγάλη κατσαρόλα γνωστή ως nembwo, τη µικρή κατσαρόλα, 
και τα διακοσµηµένα δοχεία. Η nembwo χρησιµο̟οιείται για να εξυ̟ηρετήσει γενικούς σκο̟ούς, 
ό̟ως να ̟άρουν νερό α̟ό τη λίµνη και να µεταφέρουν τα λαχανικά. Η µικρή κατσαρόλα 
χρησιµο̟οιείται σε ̟ιο συγκεκριµένες εργασίες, ό̟ως είναι το µαγείρεµα και το καθάρισµα. Τέλος, 
τα διακοσµητικά αγγεία κατασκευάζονται ̟ερισσότερο ως χόµ̟ι, και σήµερα είναι συλλεκτικά 
αντικείµενα µε υψηλό τίµηµα στις δηµο̟ρασίες της τέχνης.  

Τα αγγεία Mangbetu είναι ως ε̟ί το ̟λείστο µονο-χρωµατικά, κατασκευασµένα εξ ολοκλήρου α̟ό 
φυσικό ̟ηλό στη φωτιά. Ως α̟οτέλεσµα, τα ̟ερισσότερα διακοσµητικά αγγεία έχουν ένα σκούρο 
γκρι χρώµα, ενώ η nembwo και οι µικρές γλάστρες κλίνουν ̟ερισσότερο ̟ρος το κοκκινω̟ό. Ως 
διακοσµητικά στοιχεία χρησιµο̟οιούνται ζωικές και ανθρώ̟ινες µορφές. Σχεδόν κατ’ εξαίρεση, 
στους Mangbetu, γυναίκες και άνδρες κατασκευάζουν τα αγγεία. Κατασκευάζουν ε̟ίσης ̟ιθάρια 
µε χονδροειδή-κατασκευαστικό ̟ηλό, εξ ολοκλήρου µε το χέρι, είτε µε την κατασκευή του ̟ηλού σε 
δαχτυλίδια ή χρησιµο̟οιώντας µια ̟αραλλαγή της τεχνικής «σφυρί-και-αµόνι» (hammer-and-
anvil technique). Τεχνικά, διαµορφώνουν τα ε̟ιµήκη κεραµικά κεφάλια και τα ειδώλια µε 
ανοίγµατα και λαβές, ενώ τα σχέδια στην ε̟ιφάνεια είναι σκαλιστά χρησιµο̟οιώντας µικρά 
εργαλεία ό̟ως ξύστρες. Αφού σχηµατίσουν τον ̟ηλό, τον ψήνουν σε µεγάλες ανοικτές φωτιές. 

Η κεραµική τέχνη συναντιέται ευρύτατα στο Κονγκό. Κεραµικά έργα συναντήσαµε στους χώρους 
̟ολιτισµού και τα διδασκαλεία τέχνης ̟ου ε̟ισκεφτήκαµε, ό̟ως στο «Εθνικό Μουσείο» (Musée 
Νational-IMNC), στο «Εθνικό Μουσείο της Κινσάσας» (Musée National de Kinshasa), στην «Αγορά 
των Κλεφτών» (Marché des Voleurs), στο χώρο τέχνης «ΒΟΒΟΤΟ», στην «Ακαδηµία Καλών Τεχνών 
Κινσάσας» (Académie des beaux-arts de Kinshasa) και στο «Ινστιτούτο Καλών Τεχνών Κινσάσας»  
(Institut des Beaux-Arts de Kinshasa). Σε κάθε µία α̟ό αυτές τις ενότητες-ε̟ισκέψεις µ̟ορείτε να 
δείτε δείγµατα της τέχνης της κεραµικής. Ε̟ι̟λέον ε̟ισκεφτήκαµε το ̟αραδοσιακό εργαστήριο 
κεραµικής του κ. Teddy, ̟ροκειµένου να ̟ροµηθεύουµε ̟ηλό για τα δικά µας εργαστήρια ̟ηλού 
στο σχολείο, τον τροχό και τη γλυ̟τική, και για να ̟αρακολουθήσουµε τον τρό̟ο ̟ου εργάζονται.  
 

Στο εργαστήριο Κεραµικής του κ. Teddy 
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Κατά την ε̟ίσκεψή µας στο εργαστήριο κεραµικής συζητήσαµε µε τον κ. Teddy για τον τρό̟ο µε 
τον ο̟οίο κατασκευάζει και ψήνει τα ̟αραδοσιακά εθνοτικά ειδώλια και τις µάσκες.  

 
Κεραµιστής Teddy:  

«Στο εργαστήριο µου 
φτιάχνουµε κυρίως ειδώλια, 
µάσκες και κά̟οια µεγάλα και 
µικρά δοχεία για την κουζίνα ή 
τον κή̟ο» (βλ. εικόνες 
̟αρακάτω). 

«Για να φτιάξουµε τα ειδώλια 
̟ρώτα φτιάχνουµε µια µικρή 
µακέτα. Η κατασκευή γίνεται µε 
̟ροσθετική φύλλων ̟ηλού τα 
ο̟οία ̟ρέ̟ει να έχουν το ίδιο 
̟άχος διαφορετικά το γλυ̟τό 
στο ψήσιµο θα σ̟άσει. Το 
ψήσιµο γίνεται σε δυο φάσεις, 
στη δεύτερη ̟ροσθέτουµε το 
σµάλτο (poterie émaillée). 
Πρώτα φτιάχνουµε τα ̟όδια του 
αγάλµατος. Μετά φτιάχνουµε το 
σώµα, το λαιµό και το ̟ίσω του 
µέρος, και στο τέλος 
̟ροσθέτουµε το κεφάλι». 

«Για να φτιάξουµε τις µάσκες 
̟ρώτα τις σχεδιάζουµε. Μετά τις 
κατασκευάζουµε µε ένα 
µοναδικό κοµµάτι ̟ηλού. Οι 
µάσκες µας είναι ̟αραδοσιακές, 
κυρίως α̟ό τις φυλές/οµάδες 
Chokwe, Luba και Songye».  

«Το ψήσιµο των κεραµικών µας 
γίνεται στους 850 Κελσίου C και 
διαρκεί ολόκληρο το βράδυ, 
δηλαδή 10 ώρες. Όταν τα 
κεραµικά ψηθούν για δεύτερη 
φορά για να γίνουν εµαγιέ, αυτό 
γίνεται στους 1050 Κελσίου C». 

 
«Στο εργαστήριο χρησιµο̟οιούµε και τον τροχό. Το Κονγκό έχει µεγάλη ̟αράδοση στην κεραµική 
αλλά δεν νοµίζω ̟αλιά να χρησιµο̟οιούσαν τον τροχό. Όταν ήµουν ̟ αιδί και σ̟ούδαζα κεραµική 
δεν είχαµε τροχό, θυµάµαι φτιάχναµε τα κεραµικά µας ̟άνω σε ένα τρα̟έζι ή στο ̟άτωµα». Στο Γ’ 
µέρος του ̟ρογράµµατος µε τα βιωµατικά εργαστήρια, δείτε τα εργαστήρια κεραµικής µε τροχό.  
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Αφρικάνικα ειδώλια και αγάλµατα εµαγιέ στο εργαστήριο του κ. Teddy 
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Κεραµικές µάσκες του εργαστηρίου, εµ̟νευσµένες 
α̟ό τις ̟αραδοσιακές φόρµες των εθνοτικών 
οµάδων Chokwe, Yaka, Songye, Teke κ.ά.  
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ (PERFORMING ARTS) 

 

Μέχρι τώρα ̟αρουσιάσαµε το Α’ Μέρος του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος το ο̟οίο αφορούσε στις 
εικαστικές τέχνες (visual arts) της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό (Λ∆Κ) στην ̟ρωτεύουσα 
Κινσάσα. Αυτό έγινε µέσα α̟ό τους χώρους ̟ολιτισµού ̟ου ε̟ισκεφτήκαµε και τους καλλιτέχνες 
̟ου συναντήσαµε και συνοµιλήσαµε. Ξεκινήσαµε µε την ̟αραδοσιακή και τη σύγχρονη γλυ̟τική και 
γι’ αυτό κάναµε βιντεοσκο̟ηµένες συναντήσεις µε τον αντικέρ κ. Didier Bosuku για τα 
̟αραδοσιακά Ειδώλια. Ε̟ίσης ε̟ισκεφτήκαµε την «Αγορά των Κλεφτών»/Marché des Voleurs και 
είδαµε ̟ολλές διαφορετικές εθνοτικές µάσκες και ειδώλια, µε τη βοήθεια των αντικέρ κ. Bienvnu 
Mikobi Buloki και κ. Ndinga Charle. Το άµεσα ̟ αραδοσιακό µέρος ολοκληρώθηκε µε τις ε̟ισκέψεις 
µας στο «Εθνικό Μουσείο»/Musée Νational-IMNC µε τις 21 Εθνολογικές Ενότητες Τέχνης και στο 
«Εθνικό Μουσείο Κινσάσας»/Musée Νational de Kinshasa – ABA.  

Στην «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας»/Académie des Beaux-Arts de Kinshasa-ABA, και στο 
«Ινστιτούτο Καλών Τεχνών Κινσάσας»/ Institut des Beaux-Arts de Kinshasa, είχαµε την ευκαιρία 
να ε̟ισκεφτούµε τα 5 Τµήµατα Τέχνης και τα 5 Ατελιέ Εργαστήρια για την αρχιτεκτονική-εσωτερική 
διακόσµηση, την ο̟τική ε̟ικοινωνία, τη γλυ̟τική, την κεραµική και τη ζωγραφική. Ε̟ίσης συνοµιλήσαµε 
σε διαδοχικές συναντήσεις τριών ετών µε τον γλύ̟τη-καθηγητή της ABA κ. Victor Mangindula, το 
∆ιευθυντή του Ινστιτούτου καλών τεχνών κ. Beya Tshidi, στο χώρο τέχνης Boboto-CCB µε το γλύ̟τη 
κ. Edikova Lenda, και µε το ζωγράφο κ. Willy Baruti. Οι ε̟ισκέψεις και συνοµιλίες µας για τις 
εικαστικές τέχνες ολοκληρώθηκαν στο εργαστήριο κεραµικής του κ. Teddy. Πολλές άλλες 
συναντήσεις µας µε καλλιτέχνες, καθηγητές και µαθητές ήταν συντοµότερες και δεν αναφέρονται 
στο ̟αρόν κείµενο. Όµως µε όλες αυτές τις ̟ροκαταρκτικές ε̟ισκέψεις και συνοµιλίες γνωρίσαµε τις τέχνες 
και στη συνέχεια ετοιµάσαµε εκ̟αιδευτικές δραστηριότητες στο σχολείο για τα ̟ αιδιά µας, βιωµατικά εργαστήρια 
(Γ’ Μέρος) και υλο̟οιήσαµε στοχευµένες εκ̟αιδευτικές ε̟ισκέψεις (∆’ Μέρος)  

Παρακάτω, στο Β’ Μέρος ̟ αρουσιάζοµε τις ε̟ιτελεστικές/ερµηνευτικές/̟αραστατικές τέχνες (performing 
arts), τη µουσική και το χορό στο «Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνών Ε̟ιτέλεσης»/National Institute of 
Performance Arts-ΙΝΑ. Εκεί συναντήσαµε ̟ολλούς µαθητές, είδαµε τη δουλειά της και τη 
βιντεοσκο̟ήσαµε και συνοµιλήσαµε µε τον καθηγητή µουσικής του INA κ. Junior Ngamisata και 
µε τον καθηγητή χορού του INA, κ. Leon Futa.   

Στο Γ’ Μέρος, ̟αρουσιάζοµε τη δουλειά των δικών µαθητών µε δεκάδες βιωµατικά εργαστήρια 
τέχνης για τις εικαστικές και ερµηνευτικές τέχνες ̟ου ̟ροαναφέραµε, δηλαδή τη ζωγραφική, τη 
γλυ̟τική, την κεραµική, τη µουσική και το χορό. Το ∆’ Μέρος ολοκληρώνει το εκ̟αιδευτικό 
̟ρόγραµµα µε την ε̟ίσκεψη µας στο ̟ανε̟ιστήµιο της «Ακαδηµίας Καλών Τεχνών Κινσάσας» και 
στο σχολείο «Ινστιτούτο Καλών Τεχνών Κινσάσας». 
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«Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνών Επιτέλεσης» (National Institute of Performance Arts-ΙΝΑ) 

 

 
 

Το «Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνών Ε̟ιτέλεσης» (National Institute of Performance Arts-ΙΝΑ) είναι το ανώτερο 
εκ̟αιδευτικό ίδρυµα ̟ου ̟αρέχει εκ̟αίδευση στους νέους καλλιτέχνες για την 
ερµηνεία/ε̟ιτέλεση/̟αράσταση/performance στη Λ.∆. του Κονγκό. Το INA ιδρύθηκε το 1967 ως 
«Εθνικό Ωδείο Μουσικής και ∆ραµατικών Τεχνών» (Conservatoire National de Musique et d’Arts 
Dramatiques). Ο στόχος του είναι να α̟οκαλύψει και να µελετήσει τις εθνοτικές ̟ολιτιστικές 
ταυτότητες της άυλης κληρονοµιάς της χώρας, ό̟ως είναι η µουσική και ο χορός. Σήµερα 
αναµένεται η οικοδόµηση µιας ̟ανε̟ιστηµιού̟ολης, η ο̟οία θα στεγάσει και το INA. 
Ε̟ισκεφτήκαµε το ΙΝΑ ̟ολλές φορές, είδαµε ̟αραστάσεις µε τα ̟αιδιά και συνοµιλήσαµε µε τους 
καθηγητές τους, για ̟ερισσότερα βλ. στο βίντεο: https://youtu.be/4edwx55Jzfs  
 

 

Μέχρι ̟ρόσφατα ο 
γενικός διευθυντής του 
ΙΝΑ ήταν ο γραφίστας 
και ζωγράφος Lema 
Kusa. Α̟ό το Μάρτιο 
του 2012, τη διεύθυνση 
ανέλαβε η Alisiva 
Guioka Mudaba. H 45η 
ε̟έτειος του Ινστιτούτου 
γιορτάστηκε το 2012, µε 
̟ολλές εκδηλώσεις, 
συνέδρια, µουσική και 
ζωντανές χορογραφίες. 

Μαθητές του «Εθνικού Ινστιτούτου Ε̟ιτελεστικών Τεχνών Κινσάσας» (ΙΝΑ) 
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Η µουσική είναι η µια α̟ό τις δυο κύριες κατευθύνσεις του ΙΝΑ, η άλλη είναι ο χορός µαζί µε τη 
δραµατουργία/performance. Είναι εκ̟ληκτικό να βλέ̟ουµε ̟ώς η ̟αραδοσιακή µουσική εξακολουθεί 
να είναι καθηµερινά σηµαντική στη σύγχρονη κοινωνία του Κονγκό. Η ̟ οικιλία της κονγκολέζικης 
µουσικής είναι τεράστια, και η µουσική σκηνή της Κινσάσας µνηµειώδης.  

Στη γαλλόφωνη Αφρική, υ̟άρχει µια διαµάχη µεταξύ των µελετητών της µουσικής σχετικά µε τον 
ορισµό της «̟αραδοσιακής µουσικής» (traditional music) και της «λαϊκής µουσικής» (folk music). 
Ορισµένοι µελετητές ̟ιστεύουν ότι η ̟αράδοση είναι κατ’ ουσία δυναµική. Η ̟αραδοσιακή 
µουσική λοι̟όν ανήκει σε µια συγκεκριµένη ̟εριοχή, αλλά βρίσκεται σε µια συνεχή εξέλιξη λόγω 
των ̟ροκλήσεων της αστικο̟οίησης και της νεωτερικότητας. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, ο όρος «λαϊκή 
µουσική» χαρακτηρίζει µια συγκεκριµένη εθνοτική µουσική και ίσως ̟εριορίζεται στην αρχική της 
̟εριοχή. Άλλοι µελετητές ̟ιστεύουν ακριβώς το αντίθετο.  

Για να δώσουµε µια ̟ρώτη εικόνα της κονγκολέζικης µουσικής, αναφερόµαστε στην ̟αραδοσιακή 
µουσική. Ως εκ τούτου, η ̟αραδοσιακή µουσική είναι συνώνυµη της τέχνης µιας εθνοτικής οµάδας. 
Αυτή η µουσική ̟οικίλλει ανάλογα µε τις διάφορες εκδηλώσεις της ζωής: τη γέννηση, ειδικά τη 
γέννηση των διδύµων, τις τελετουργίες, τις ιεραρχικές τελετουργίες, την καλλιέργεια, το κυνήγι, τον 
̟όλεµο, το θάνατο και το ̟ένθος. Στη συνέχεια όµως θα δούµε την εξέλιξη της µουσικής σήµερα, 
κυρίως στην ̟ρωτεύουσα Κινσάσα, η ο̟οία αν και διατηρεί ̟ολλά εθνοτικά στοιχεία, βρίσκεται σε 
µια συνεχόµενη δυναµική εξέλιξη, καθώς οι άνθρω̟οι ταξιδεύουν, γεννιούνται σε νέες ̟εριοχές και 
οι εθνοτικές ̟αραδόσεις συναντιούνται. 

Η ̟αραδοσιακή κονγκολέζικη µουσική έχει µελετηθεί εκτενώς σε συνδυασµό µε τα µέσα των 
εθνικών γλωσσών, λόγω της φυσικής σύνδεσης µεταξύ αυτών των γλωσσών και της µουσικής 
δηµιουργίας. Μέχρι στιγµής, οι ̟ιο σηµαντικοί τοµείς ̟ου εξετάστηκαν σχετικά µε την 
̟αραδοσιακή µουσική α̟ό τους ε̟ιστήµονες και τους ακαδηµαϊκούς στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του 
Κονγκό, α̟ό το Τµήµα Ανθρω̟ολογίας/Faculty of Anthropology και το Εθνικό Ινστιτούτο 
Ε̟ιτελεστικών Τεχνών, είναι: 
 

 η εθνοµουσικολογία, δηλαδή η µελέτη της µουσικής των «̟ρώτων λαών», 
 τα τύµ̟ανα/«drumology» ̟ου ̟εριλαµβάνει τη µελέτη των τυµ̟άνων, τα ταµ-ταµ και τα 

κοινά αφρικάνικα ̟αραδοσιακά µουσικά όργανα, και τη ρυθµική τους λειτουργία, 
 η οργανολογία, ̟ου αφορά τη µελέτη των ̟αραδοσιακών µέσων γενικά,  
 και η ανθρω̟ολογία της ̟αραδοσιακής µουσικής και η κοινωνική της λειτουργία  µέσα α̟ό τη 

χρήση, την τυ̟ολογία και την ̟οικιλοµορφία της.  
 
Είναι δύσκολο να έχουµε µια ̟λήρη εικόνα των διαφόρων ειδών της ̟αραδοσιακής µουσικής του 
Κονγκό, διότι ̟αράγονται συνεχώς νέες µορφές και ρυθµοί όχι µόνο α̟ό τις εθνοτικές οµάδες αλλά 
και α̟ό τις υ̟οοµάδες αυτών των εθνοτήτων ή ακόµη και α̟ό τις διαφορετικές οικογένειες. Ίσως 
µ̟ορούµε να δώσουµε µια εικόνα µε τις ̟ιο αντι̟ροσω̟ευτικές ̟εριοχές, µε τις µουσικές τάσεις και 
τα ε̟αναλαµβανόµενα θέµατά τους. Ως εκ τούτου, είµαστε υ̟οχρεωµένοι να χρησιµο̟οιήσουµε για 
άλλη µια φορά ως σηµεία αναφοράς, τις διοικητικές και γεωγραφικές ̟ εριοχές. Τα τελευταία χρόνια 
λόγω της εγκατάλειψης της υ̟αίθρου και των ̟ολεµικών συγκρούσεων, η αστικο̟οίηση είναι τόσο 
ραγδαία, ̟ου σχεδόν το 60% του ̟ληθυσµού ζει στις ̟όλεις. Η αστικο̟οίηση έχει ε̟ηρεάσει 
δραστικά την ̟αραδοσιακή ζωή και τέχνη στην ύ̟αιθρο, και σταδιακά µεταµορφώνεται στον 
βασικό τρό̟ο ζωής. Συνε̟ώς, είναι δύσκολο σήµερα να ακούσουµε ή να δούµε να χορεύουν µε την 
«αυθεντική» ̟αραδοσιακή µουσική στην ̟ρωτεύουσα. Όµως σε ̟ολλές µουσικές συναντήσεις ̟ου 
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̟αρακολουθήσαµε στις γειτονιές της ̟όλης υ̟άρχουν ζωντανά τα µουσικά στυλ των Ανθρώ̟ων 
Mongo, των Ανθρώ̟ων Luba κτλ. Ταυτόχρονα µε τα ̟αραδοσιακά τύµ̟ανα χρησιµο̟οιούν 
̟λήκτρα, ηλεκτρικές κιθάρες, ντραµς, ̟νευστά και άλλα σύγχρονα όργανα. Παρακάτω ακολουθεί 
ένας ενδεικτικός εθνοτικός µουσικός χάρτης στις κύριες ̟εριοχές του Κονγκό:   
 

 Ε̟αρχία Bas-Congo: αυτή η ε̟αρχία ̟εριλαµβάνει τέσσερις µεγάλες εθνοτικές οµάδες, τους 
Yombe, τους Nyanga, τους Ntandu και τους Besingombe. Η µουσική «masikulu» και η 
χορευτική ̟αράστασή Nyanga, είναι ίσως οι ̟ιο γραφικές και καλά διατηρηµένες µουσικές 
̟αραδόσεις. Η µουσική χορεύεται υ̟ό τους ρυθµούς των «τυµ̟άνων των ελεφάντων». 

 Ε̟αρχία Bandudu: αυτή η ε̟αρχία είναι το σ̟ίτι δεκάδων εθνοτικών οµάδων α̟ό το βορρά 
̟ρος το νότο, των Ekonda, των Nkundo, των Ntomba, των Sengele, των Sakata, των Boma, 
των Teke, των Banunu, των Mbala, των Yansi, των Mbuni, των Pende, των Yaka, των Suku, 
των Chokwe κτλ. Για ̟αράδειγµα, οι χοροί και η µουσική των Ανθρώ̟ων Ekonda 
βασίζονται ως ε̟ί το ̟λείστο στην «Bobongo», ένα είδος καρναβαλιού µε διαδοχικές 
̟αραστάσεις ̟ου ε̟ιδεικνύουν βασιλικούς ύµνους, ακροβατικά θεάµατα και σατυρικά 
τραγούδια, καταγγέλλοντας κοινωνικά ζητήµατα ή ακόµα και ̟αραδοσιακούς ηγέτες. Η 
̟οικιλία των µέσων και των ̟αραδοσιακών ήχων συµβάλλουν στη φρενίτιδα του bobongo. 
Μ̟ορούµε ε̟ίσης να αναφέρουµε τη µουσική «mingazi» και τους χορούς των Ανθρώ̟ων 
Pende στα νότια της ε̟αρχίας Bandudu. Η µουσική και οι χοροί εκτελούνται κατά τη 
διάρκεια των τελετών της ενηλικίωσης των νέων µαζί µε ̟αιχνίδια και µεταµφιέσεις. 

 Ε̟αρχία Ισηµερινού: ̟εριλαµβάνει ως ε̟ί το ̟λείστο τους Mongo, τους Mbuza, τους Ngombe, 
τους Akula, τους Ngbandi, τους Azande και τους Ngbaka. Αρχικά η µουσική και οι χοροί 
«Engundele» των Mbuza αφορούσαν τον ̟όλεµο και τις συγκρούσεις. Χαρακτηρίζονται α̟ό 
λαρυγγικούς ήχους και τους χορούς του ̟ολέµου. 

 Ε̟αρχία Κασάι: βρίσκεται ̟ερί̟ου στο κέντρο της χώρας και κατοικείται α̟ό τις εθνοτικές 
οµάδες των Luba, των Lualua, των Songue, των Tetela, των Shilele, των Kuba, των Chokwe. 
Μερικά α̟ό τα ̟ιο γνωστά µουσικά τους είδη είναι η «Kasala», ένα ̟οιητικό είδος 
τραγουδιών ̟ου εκτελούνται κατά την ̟ερίοδο του ̟ένθους ή κατά τη διάρκεια της 
βασιλικής διαδοχής. Οι ̟ενθούντες ή αλλιώς οι «Griots», α̟αγγέλουν τις ηρωικές ̟ράξεις 
κά̟οιου νεκρού αξιωµατούχου. Μ̟ορούµε ε̟ίσης να αναφέρουµε τη µουσική «Mutswashi», 
η ο̟οία συνοδεύει τους λάγνους χορούς και τα τραγούδια ̟ου τιµούν τη γονιµότητα. Ας 
αναφέρουµε, ε̟ίσης, την ιδιαιτερότητα των «Bedibamiyenga», ̟ρόκειται για τραγούδια 
̟ένθους των Ανθρώ̟ων Luba, και το «Lokombe» ̟ου είναι ύµνος των Ανθρώ̟ων Tetela ̟ου 
ε̟αινεί τους το̟ικούς αρχηγούς τους. 

 Ε̟αρχία Κατάνγκα: κατοικείται α̟ό τις εθνοτικές οµάδες των Bemba, των Hemba, των Luba, 
των Luda και των Chokwe. Η ̟αράδοση «Balubwilu» είναι τα τραγούδια και οι ̟ολεµικοί 
χοροί ̟ου εκτελούνται α̟ό τους Ανθρώ̟ους Luba της Κατάνγκα. Οι ερµηνευτές φορούν 
εντυ̟ωσιακά κοστούµια κατασκευασµένα α̟ό δέρµατα και φτερά ζώων. Τα άσµατα των 
ανδρών συνοδεύονται α̟ό διάφορα τύµ̟ανα. 

 Ε̟αρχία και Πρωτεύουσα Κινσάσα: είναι κοσµο̟ολίτικη, µε ̟λούσιο ̟ολυ̟ολιτισµικό 
χαρακτήρα και αλληλε̟ιδράσεις. Όµως υ̟άρχουν ενεργές κοινότητες των αυτοχθόνων 
Ανθρώ̟ων Teke, των Ανθρώ̟ων Mongo κτλ. Η ε̟αφή και η βύθισή τους στην ̟όλη έχει 
ε̟ηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό α̟ό τον σύγχρονο τρό̟ο ζωής, τόσο ̟ου το µουσικό τους στυλ 
και τα γνωστά τους τραγούδια «ban'odéon», «zekete-zekete», «sukuma», «kebo» κ.ά., να έχουν σε 
µεγάλο βαθµό αστικο̟οιηθεί και εµ̟νευστεί α̟ό τη rumba. 



211 

 

 Ευρύτερη ̟εριοχή του Κίβου (Βόρειο Kivu, Νότιο Κίβου, και Μανιέµα): είναι η ̟ατρίδα των Bashi, 
των Rega, των Hunde, των Nande, των Kusu, των Twa. Η «Omunde» είναι η µουσική και ο 
χορός του τσιχλογέρακου (Nande's' song). Μιµείται το κελάηδισµα των ̟ουλιών για το 
σκο̟ό του κυνηγιού. Το «Matackyo» του λαού Nande είναι ένα τραγούδι ̟ου εκτελείται για 
να γιορτάσει τους νεόνυµφους και συνήθως τραγουδιέται α̟ό τις γυναίκες. Το τραγούδι και 
ο χορός «Intore», ανήκει στο λαό Bashi, ̟ου έχουν δεχτεί ε̟ιρροές α̟ό τους Χούτου και τους 
Τούτσι της γειτονικής Ρουάντα. 

 Ε̟αρχία Oriental: είναι το σ̟ίτι των Lokele, των Wagenia, των Azande, των Lendu, των Hema, 
των Mangbetu, των Basoko, των Mingado και των Topoke. Το «Kponingo» είναι ένα τραγούδι 
των Ανθρώ̟ων Zande ̟ου εκτελείται κατά τη διάρκεια µιας χαρούµενης γιορτής, 
συνοδεύεται µε ένα ξυλόφωνο ̟ου κατασκευάζεται α̟ό τον κορµό της µ̟ανανιάς. 

 
Κά̟οιοι ίσως σκεφτούν ̟ώς αυτή η ̟αραδοσιακή µουσική έχει ξεχαστεί, λόγω της ε̟ιτυχίας της 
σύγχρονης µουσικής αλλά και των δυτικών ε̟ιρροών. Αλλά αυτό δεν συµβαίνει. Η ̟αραδοσιακή 
µουσική εξακολουθεί να είναι ε̟ίκαιρη σήµερα. Η ̟αραδοσιακή µουσική έχει τις ρίζες της σε µια 
̟εριοχή, ενώ ̟αραµένει ανοικτή στις εξελίξεις της σύγχρονης λαογραφίας. Η τάση των κατοίκων 
των ̟όλεων να καταφεύγουν στις ̟αραδόσεις των χωριών τους δεν είναι νέα.  

Α̟ό την αρχή της διαδικασίας της αστικο̟οίησης, η α̟οικιακή διοίκηση είχε ορίσει για τους 
«γηγενείς» ανθρώ̟ους (indigenes), χώρους για την ψυχαγωγία και τη διασκέδασή τους µέσα στις 
̟όλεις ̟ου σιγά σιγά έγιναν ̟ολυεθνικές. Για ̟αράδειγµα, η α̟οικιακή ̟όλη Leopoldville, η 
σηµερινή ̟ρωτεύουσα Κινσάσα, είχε χωριστεί σε ̟έντε ευρύτερες ζώνες: 1) Το κέντρο της ̟όλης είχε 
το όνοµα Kalina και ̟ροορίζονταν για τους «̟ραγµατικά λευκούς» δηλαδή τους Βέλγους, τους 
Γάλλους και τους Αµερικάνους ̟ολίτες. Αυτή η κατοικηµένη ̟εριοχή α̟λωνόταν κατά µήκος του 
̟οταµού Κόνγκο και ̟εριλάµβανε και τα διοικητικά κτίρια. 2) Η εµ̟ορική ̟εριοχή, ̟ου βρίσκεται 
στα νότια της ̟ όλης, ̟ έρα α̟ό την Λεωφόρο Albert I, και σήµερα ονοµάζεται Boulevard du 30 Juin, 
̟ροοριζόταν για τους «ηµι-λευκούς», δηλαδή τους Έλληνες, τους Πορτογάλους και τους Ισραηλίτες. 
Οι ̟ερισσότεροι α̟ό αυτούς ήταν ιδιοκτήτες µαγαζιών ρούχων, ηλεκτρικών συσκευών, 
αρτο̟οιείων και καταστηµάτων δίσκων. 3) Μια έκταση µε το όνοµα «γη του κανενός ανθρώ̟ου», 
χώριζε την ̟όλη των Ευρω̟αίων α̟ό την ̟όλη των Γηγενών, και ̟εριλάµβανε ένα γή̟εδο γκολφ 
το ο̟οίο υ̟άρχει στην ίδια θέση ακόµη και σήµερα, το Γενικό Νοσοκοµείο της Κινσάσας και τους 
σηµερινούς ζωολογικούς και βοτανικούς κή̟ους. ∆ί̟λα σε αυτές τις δυο µεγάλες ̟εριοχές της 
̟όλης, οι α̟οικιακές αρχές έχτισαν ένα κέντρο για τους «µιγάδες» (mulattos) και έναν ανοιχτό 
χώρο ̟ου ονοµάζονταν «Τό̟ος Ruwet» (Πλατεία Ruwet). Κάθε Σαββατοκύριακο, οι διαφορετικές 
εθνοτικές κοινότητες συγκεντρώνονταν για τα τραγούδια, τους χορούς και τους αγώνες ̟άλης. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '50, µε την άνοδο των οµάδων της λαϊκής µουσικής µε 
ε̟ικεφαλής τους αυτόνοµους ηγέτες, ό̟ως ο Albert Mongita, ο Justin Dissassi, και ο Bull Master ή 
Ngombe Baseko, αναδύθηκαν ̟λανόδιες ̟αραστάσεις µε µαζική ̟ροσέλευση. Κάθε Σάββατο 
ταξίδευαν µε φορτηγά και µουσικούς στις  διάφορες γειτονιές ̟ροσφέροντας ̟αραστάσεις. Αυτοί 
οι τύ̟οι ε̟ιβίωσαν µέχρι τη δεκαετία του '60, όταν το κυβερνών κόµµα «Populaire de la Revolution» 
άρχισε να τους χρησιµο̟οιεί για ̟ολιτικούς σκο̟ούς. Όµως χρειάστηκε να ξαναγράψουν το 
ρε̟ερτόριό τους για να τιµήσουν τον «Οδηγό της Ε̟ανάστασης» (Guide of the Revolution), το 
«Ιδρυτή του Έθνους» (the Founder of the Nation), δηλαδή τον ̟ρόεδρο Μοµ̟ούτου Sese-Seko. 
Μεταξύ των δεκαετιών 1970-1990, οι διάφορες φολκλορικές µουσικές σκηνές των ̟εριφερειών του 
τότε «Ζαΐρ», σηµερινή «Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό», ε̟ανε-συστάθηκαν, ανασυγκροτήθηκαν 
σε µεγάλη κλίµακα υ̟ό την α̟οκλειστική ετικέτα του Κόµµατος του Κράτους («Parti-Etat»). Οι 
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βασικοί ρυθµοί διατηρήθηκαν αλλά ̟ροστέθηκαν ̟αραλλαγές και σύγχρονα όργανα. Τα θέµατα 
ήταν άκρως ̟ολιτικο̟οιηµένα. Για ̟αράδειγµα, ένα τραγούδι, το «Djalelo» ̟ου αρχικά ήταν µέρος 
του τελετουργικού για τους αρχηγούς των Ανθρώ̟ων Baluba της Βόρειας Κατάνγκα, µε µια νέα 
διασκευή και σύνθεση έγινε το τραγούδι «Οδηγός», αφιερωµένο στον Μοµ̟ούτου. 

Αυτή η ̟αράδοση της εκλαϊκευµένης λαογραφίας µε την ανάµειξή των νεότερων ρυθµών της 
σύγχρονης µουσικής, ̟αρέµεινε ζωντανή µετά την ̟τώση του κυβερνώντος κόµµατος αλλά 
̟ροστέθηκαν και άλλα χαρακτηριστικά. Σήµερα στις ̟ολιτικές συγκεντρώσεις, ή στις ̟εριφέρειες 
κατά τη διάρκεια των τελετών ̟ένθους, γάµων κτλ., οι εµψυχωτές χρησιµο̟οιούν την αρχική 
λαογραφία και την ̟ροσαρµόζουν στην καταγωγή του κοινού. οι εκτελεστές έχουν µια α̟οδοχή 
στην κοινωνία και να α̟ολαµβάνουν τεράστια ε̟ιτυχία. Πολλές τελετές κηδειών ή άλλες µουσικές 
εκδηλώσεις ̟ου ̟αρακολουθήσαµε, είχαν µια εθνοτική και γεωγραφική χροιά.  

Αυτές οι ̟αραδοσιακές µ̟άντες µε ηµι-̟αραδοσιακό ρε̟ερτόριο ̟εριλαµβάνουν τους: «Bayuda 
Congo» των Ανθρώ̟ων Luba µε καταγωγή α̟ό το Kasai Orienta, τους «Basokin» των Ανθρώ̟ων 
Basongue της Kinshasa, τους «Kintueni» των Ανθρώ̟ων Yombe α̟ό το Bas-Congo, τους 
«Kibandanzila» των Ανθρώ̟ων Kwilu α̟ό το Bandundu, τους «Engundele» των Ανθρώ̟ων Mbuza 
α̟ό το Equateur, τους «Lokombe» των Ανθρώ̟ων Tetela α̟ό το Kasai Oriental, τους «Ban'Odeon» 
των Ανθρώ̟ων Teke ̟ου βρίσκονται και στην Kinshasa, τους «Mabele Elisi» των Ανθρώ̟ων Mongo 
α̟ό το Equateur, τους «Minganzi» των Ανθρώ̟ων Pende α̟ό το Bandundu και ̟ολλές άλλες. 

Ακόµη και οι αφρικάνικες χριστιανικές εκκλησίες ̟αίρνουν έµ̟νευση α̟ό τους ̟αραδοσιακούς 
εθνοτικούς ρυθµούς της ̟εριοχής τους. Για ̟αράδειγµα, οι τραγουδιστές του Ευαγγέλιού Thomas 
Lokofe είναι εµ̟νευσµένοι α̟ό την κουλτούρα των Ανθρώ̟ων Mongo, η Micheline Shabani α̟ό 
τους Ανθρώ̟ους Ekonda και ο Mike Kalambayi α̟ό τους Ανθρώ̟ους Luba.  

Ε̟ι̟λέον, το ρε̟ερτόριο των καλλιτεχνών της Rumba ε̟ηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό α̟ό την το̟ική 
εθνοτική λαογραφία. Χαρακτηριστικό ̟αράδειγµα α̟οτελεί ίσως ο διασηµότερος νεότερος 
µουσικός της Λ∆Κ, ο Papa Wemba. Ο Papa Wemba ανήκε στην εθνοτική οµάδα των Tetela και 
έκανε διάσηµους τους ̟αραδοσιακούς ρυθµούς «Lokombe» των Ανθρώ̟ων Tetela σε όλο τον 
κόσµο. Οµοίως, οι Tshala Muana και Nyoka Longo, έκαναν διάσηµες τις µουσικές «mutuashi» των 
Ανθρώ̟ων Lualua του ∆υτικού Κασάι και τους ρυθµούς «Bakongo» α̟ό την ε̟αρχία Bas-Congo.  

Τέλος θα ̟ρέ̟ει να αναφέρουµε τη συνεισφορά των Ελλήνων του Κονγκό στην ανά̟τυξη της 
µουσικής της Λ∆Κ. Στο βιβλίο του κ. Γ. Αντύ̟α (2008) «Οι Έλληνες του Βελγικού Κονγκό»/«Pionniers 
Méconnus du Congo Belge», ̟αρατίθενται ̟ολλά στοιχεία και τεκµήρια για τη µετα̟ολεµική 
ενασχόληση των Ελλήνων του Κονγκό, ό̟ως ήταν ο Νίκος Γερονηµίδης και ο Βασίλης 
Πα̟αδηµητρίου, οι ο̟οίοι µε τον εντο̟ισµό των ταλέντων της µουσικής, τη συγκρότηση στούντιο 
και ηχογραφήσεων βοήθησαν στη διάδοση της κονγκολεζικης µουσικής. Περισσότερα για τη 
µουσική της Λ∆Κ α̟ό το 1930 και µετά, στο βίντεο ̟ου ετοιµάσαµε για τους ̟αλιούς µουσικούς του 
Κονγκό «Generation Bakolo Miziki», οι ο̟οίοι αναφέρονται και στη συνεισφορά των Ελλήνων. 

Η µουσική και ο χορός της Λ∆Κ δεν εξαντλούνται στις ̟αρα̟άνω ̟ληροφορίες. Είναι ένας 
ζωντανός ρυθµός ̟ου ξε̟ηδάει α̟ό κάθε Κονγκολέζο και Κονγκολέζο, κάθε στιγµή. Εκεί ̟ου 
̟ουλάνε τα ̟ροϊόντα τους στην αγορά, στο σ̟ίτι τους, στο δρόµο, στη χαρά και στη λύ̟η, εκεί ̟ου 
κάθονται ή ̟ερ̟ατάνε, µόνοι τους ή συγκεντρωµένοι, φτωχοί και ̟λούσιοι. Ακόµη και τα µικρά 
̟αιδάκια χορεύουν, τραγουδούν, αυτοσχεδιάζουν, γιατί ο χορός και η µουσική σ’ αυτή η χώρα 
είναι µια ατοµική έκφραση, είναι µια «ατοµική χορογραφία».  Ακολουθεί το κείµενο της 
βιντεοσκο̟ηµένης συνοµιλίας µας µε τον καθηγητή µουσικής ου ΙΝΑ, κ. Junior Ngamisata. 
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Ο καθηγητής μουσικής του INA, Junior Ngamisata  

 

 

 
«Στο Κονγκό έχουµε ̟ερισσότερες α̟ό 400-450 εθνοτικές οµάδες. Και καθεµία α̟ό αυτές 
αντι̟ροσω̟εύεται α̟ό τη δική της µουσική ̟αράδοση. Σήµερα στην Κινσάσα ̟ου είναι η 
̟ρωτεύουσα, µ̟ορούµε να ακούσουµε ̟ερισσότερα α̟ό 200 διαφορετικά µουσικά είδη. Εκτός α̟ό 
την ̟αραδοσιακή και τη φολκλόρ µουσική, έχουµε ε̟ίσης µοντέρνα µουσική. Αυτές οι µουσικές 
συχνά ανακατεύονται. Αν για ̟αράδειγµα ακούσουµε τη µουσική ενός α̟ό τους ̟ιο γνωστούς 
σύγχρονους µουσικούς του Κονγκό, του Papa Wemba, αυτός κατάγεται α̟ό τη φυλή Tetela, έ̟αιξε 
την ̟αραδοσιακή µουσική Tetela, και συνέθεσε τη δική του φολκλόρ και σύγχρονη µουσική µε 
̟ολλές ε̟ιρροές α̟ό τη µουσική της εθνοτικής του οµάδας. Ό̟οιος ε̟ιθυµεί να γνωρίσει τη µουσική 
του Κονγκό, ̟ου είναι γνωστή και έξω α̟ό τα σύνορα της χώρας µου, θα του ̟ρότεινα να ακούσει 
τους µουσικούς Papa Wemba, Le Grand Kallé, Franco, Koffi Olomide, Lokua Kanza, Lokua Kanza, 
Fally Ipupa, Zaiko Langa, Werrason, Seigneur Tabu ley Rochereau, Ferre Gola». 

«Εδώ στο «Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνών Ε̟ιτέλεσης Κινσάσας» (National Institute of Performance Arts-ΙΝΑ) 
µελετούµε φυσικά την κονγκολέζικη µουσική, έχουµε καθηγητές ̟αραδοσιακής µουσικής καθώς 
συχνά δεχόµαστε αιτήµατα για να δώσουµε ̟αραστάσεις µε ̟αραδοσιακό ̟εριεχόµενο. Στους 
µαθητές µας διδάσκουµε κά̟οια βασικά ̟αραδοσιακά µουσικά όργανα και µοτίβα. Περισσότερο 
όµως οι µαθητές µας έχουν κλασσική µουσική ̟αιδεία, µαθαίνουν κιθάρα, ̟ιάνο και άλλα µουσικά 
όργανα µιας κλασσικής ορχήστρας», βλ. στο βίντεο: https://youtu.be/HCTuMgoZCl0   

«Οι µαθητές µας εισάγονται στο Ινστιτούτο µετά α̟ό εξετάσεις στη µουσική ή στο χορό, ανάλογα 
µε την κατεύθυνση ̟ου θα ακολουθήσουν, γιατί εδώ έχουµε δυο κύριες κατευθύνσεις, τη Μουσική 
και το ∆ράµα ̟ου ̟εριλαµβάνει το θέατρο και το χορό, την ε̟ιτέλεση/performance. Οι µαθητές 
µας αρχίζουν να φοιτούν στο Γυµνάσιο α̟ό την ηλικία των 12 ετών. Σε κάθε τάξη έχουµε 15-20 
µαθητές ̟ερί̟ου. Στην Α’ Γυµνασίου όµως ίσως φοιτούν µαθητές διαφορετικών ηλικιών ανάλογα 
µε το ε̟ί̟εδο ̟ου βρίσκονται στη µουσική, µ̟ορεί δηλαδή να είναι 12 ή 18 ετών, δεν έχει σηµασία. 
Συνολικά εδώ έχουµε ̟ερί̟ου 200 µαθητές. Όταν ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθµια εκ̟αίδευση 
µ̟ορούν να συνεχίσουν στο Πανε̟ιστήµιο µας ̟ου βρίσκεται στον ίδιο χώρο».  
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«Αν και ̟αρέχουµε κλασσική µουσική 
̟αιδεία, ό̟οιος ενδιαφέρεται για την 
̟αραδοσιακή κονγκολέζικη µουσική θα 
έρθει ̟άλι εδώ σε εµάς. Η ̟αραδοσιακή 
µουσική ̟εριλαµβάνει µουσικές τελετές, 
είδη µουσικής και τραγούδια ό̟ως: 
 

 berceuses,  
 naissance (mbotama),  
 intronisation,  
 funéraire (kokonde bembé),  
 music d’initiation,  
 incantation.  

 
Η φολκλορική µουσική ̟εριλαµβάνει 
είδη ό̟ως: 
 

 folk musique, music ya mboka,  
 Luba (tshala muana, kadiyoyo, 

lelimba, ba yuda, ducongo),  
 Mongo (mabele elisi, boketshu),  
 Kongo (mfungita)».  

 
«Τώρα κά̟οιοι µαθητές µας θα σας 
̟αίξουν λίγη κονγκολέζικη µουσική και 
θα δείτε κά̟οια α̟ό τα µουσικά µας 
όργανα». 
Στις φωτογραφίες οι τεταρτοετείς 
µαθητές του ΙΝΑ, Lobela και Aidinie, 
µας έ̟αιξαν ̟αραδοσιακή αφρικανική 
µουσική µε τα «κονγκολέζικα τύµ̟ανα» 
και το «αφρικάνικο ξυλόφωνο». 
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ΧΟΡΟΣ: Ο καθηγητής χορού του INA, κ. Leon Futa   
 

 

 

Οι 4ετείς µαθητές δραµατουργίας Bosembo, Luzolo, Mukendi, Mayemba, Kitenge, Sumaili 

Στο ΙΝΑ συναντήσαµε ̟ολλές φορές τον καθηγητή χορού κ. Leon Futa, µιλήσαµε για τον τοµέα της 
δραµατουργίας του Ινστιτούτου, το χορό και την ερµηνεία, και σε µια α̟’ αυτές οι µαθητές του ̟ου 
εικονίζονται στις ̟αρα̟άνω φωτογραφίες µας έδωσαν µια µικρή χορευτική ̟αράσταση, 
̟ερισσότερα στο σχετικό βίντεο για το INA on-line, https://youtu.be/HCTuMgoZCl0  
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Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ:  

Εργαστήριο Ταξινόμησης των Μουσικών Οργάνων (ΜΟΥΣΙΚΗ) 
 

Μέχρι τώρα είδαµε µε ε̟ιτό̟ου ̟αρατήρηση στους χώρους της τέχνης και µε συνοµιλίες µε 
καλλιτέχνες, στο Α’ Μέρος του ̟ρογράµµατος τις εικαστικές τέχνες (γλυ̟τική, σχέδιο, ζωγραφική, 
κεραµική, χαρακτική, αρχιτεκτονική), και στο Β’ Μέρος τις ̟αραστατικές/ε̟ιτελεστικές τέχνες 
(µουσική, χορός, δραµατουργία) της Λ∆Κ. Παράλληλα οι µαθητές συµµετείχαν µε τις µεταφράσεις 
των βιντεοσκο̟ηµένων συνοµιλιών α̟ό τη γαλλική στην ελληνική γλώσσα, τη µελέτη του 
̟ρωτότυ̟ου υλικού, τις ε̟ισκέψεις αλλά και τα δεκάδες βιωµατικά εργαστήρια τέχνης: 
ζωγραφικής, µουσικής, κεραµικής, γλυ̟τικής, βλ. ε̟ίσης τα δυο ̟ροηγούµενα εκ̟αιδευτικά 
̟ρογράµµατα για την τέχνη. Παρακάτω, στο Γ’ µέρος ̟αραθέτουµε µέρος των διαδικασιών και των 
α̟οτελεσµάτων των εργαστηρίων µε σύντοµα κείµενα και φωτογραφίες. Υ̟ήρχε µια διαθεµατική 
̟ροσέγγιση, ̟.χ. για τη Μουσική στην ενότητα 7 στο Βιβλίο Γλώσσας του Μαθητή της Ε’, 
αναφέρεται στα µουσικά όργανα και την ταξινόµησή τους, και εµείς το συνδυάσαµε µε την 
ταξινόµηση του καθηγητή µουσικής του ΙΝΑ, κ. Junior Ngamisata. Οι εργασίες των µαθητών:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιεθνής Ταξινόµηση των 
Μουσικών Οργάνων κ’ 
του INA:  

 

αερόφωνα,  

χορδόφωνα,  

ηλεκτρόφωνα,  

κρουστά,  

̟αραδοσιακά αφρικάνικα κ’ 
κονγκολέζικά 
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∆ιεθνής ταξινόµηση των µουσικών οργάνων βασισµένη στην ελληνική γλώσσα (Ε) 
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Φωτογραφία στην «Αγορά των Κλεφτών», Αφρικάνικο «Magueto» 

 

 

Άνθρω̟οι Luba, Ειδώλιο-Μουσικό Όργανο «Likembe» 
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Ένα α̟ό τα ̟αραδοσιακά µουσικά όργανα ̟ου είδαν και έ̟αιξαν οι µαθητές µας στο σχολείο ήταν 
το «Likembe», βλ. την ̟αρακάτω εικόνα. Το καβούκι της χελώνας χρησιµεύει ως ηχείο. Το 
«likembe» είναι ένα «lamellaphone» (α̟ό τη λατινική λέξη «lamella»/«έλασµα»/«̟λάκα» και την 
ελληνική λέξη «φωνή) ιδιόφωνο, δηµοφιλές στη Λ∆Κ. Όµως εκτός α̟ό τη µουσική, το Likembe ̟.χ. 
στους Ανθρώ̟ους Zande και στους Ανθρώ̟ους Luba, συχνά φέρει γλυ̟τά στοιχεία ̟ου 
υ̟οδεικνύουν την κοινωνική θέση του ιδιοκτήτη του. Ε̟ίσης η γυναικεία µορφή στο Likembe των 
Ανθρώ̟ων Luba, βλ. την εικόνα ̟αρα̟άνω, είναι συµβολισµός για τη µητρογραµµική κοινωνία. 
  

 

Μουσικό Όργανο «Likembe» των Ανθρώ̟ων Zande α̟ό καβούκι χελώνας 

Συνήθως το likembe είναι λαξευµένο σε ένα κοµµάτι σκληρού ξύλου ώστε να έχει ένα καλό θάλαµο 
αντήχησης. Τα ελάσµατα, τα ο̟οία είναι κατασκευασµένα α̟ό στενές λωρίδες α̟ό σφυροκο̟ηµένα 
ε̟ί̟εδα ̟αλιοσίδερα, είναι συνδεµένα µε το όργανο µε σύρµατα χαλκού. Μια µεταλλική ράβδος 
̟ίεσης κείται κατά µήκος και κάθετα ̟ρος τα ελάσµατα µεταξύ αυτών και του τυµ̟άνου. Ο ̟ αίκτης 
έχει τις ̟λευρές του likembe ανάµεσα στις ̟αλάµες των χεριών του µε την ̟λευρά του 
̟ληκτρολογίου στραµµένη ̟ρος τα ε̟άνω. Οι αντίχειρες χρησιµο̟οιούνται για να καµφθεί και να 
α̟ελευθερώσει τα ακουστικώς δραστικά άκρα των ελασµάτων, τα ο̟οία είναι το̟οθετηµένα σε 
σχήµα V. Τα lamellaphones µε ελάσµατα α̟ό φυτικές ίνες ίσως έχουν υ̟άρξει ήδη α̟ό δύο χιλιάδες 
χρόνια στην αφρικανική ή̟ειρο. Το νεότερο µοντέλο, ό̟ως εικονίζεται, διαδόθηκε α̟ό τη νότια 
̟εριοχή του Κονγκό α̟ό την ταχεία και εκτεταµένη µετανάστευση ̟ ου ̟ ροκάλεσε η α̟οικιοκρατία, 
η ο̟οία ενίσχυσε τη µεταφορά του εργατικού δυναµικού και την ανάµιξη των µέχρι τότε άγνωστων 
εθνοτικών οµάδων σε νέα ̟εριβάλλοντα, ό̟ως ήταν τα ορυχεία, οι φυτείες και τα εργοστάσια. 
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Εργαστήριο Κατασκευής Αφρικάνικων Οργάνων: η Μουσική και ο Πυθαγόρας 
 

«Άσε τις εξυ̟νάδες Εβαρίστ! Προφανώς γνωρίζεις την ιστορία ̟ου διέσωσε ο Ιάµβλιχος και µου κάνεις τον 
έξυ̟νο. Αυτός εί̟ε ̟ως ο Πυθαγόρας ανακάλυψε την κλίµακα ̟ερνώντας έξω α̟ό ένα χαλκουργείο. Τότε ήταν 
̟ου άκουσε τα σφυριά να χτυ̟άνε ̟άνω στον άκµονα και αναγνώρισε τις τρείς συµφωνίες: τετάρτης, ̟έµ̟της 
και ογδόης. Άρχισε τους ̟ειραµατισµούς του κι ανακάλυψε ̟ως η διαφορά των ήχων ήταν ανεξάρτητη α̟ό τη 
δύναµη των χτυ̟ηµάτων. Εκτιµώντας λοι̟όν ότι οι διαφορές των ήχων σχετίζονταν µε τα βάρη των σφυριών, 
τα ζύγισε και βρήκε ότι εκείνο ̟ου έδινε τον ήχο της 8ης, ζύγιζε το µισό του βαρύτερου. Εκείνο ̟ου ̟αρήγε την 
5η, ζύγιζε τα δύο τρίτα του βαρύτερου. Εκείνο ̟ου έδινε την 4η, ζύγιζε τα τρία τέταρτα του βαρύτερου. Είχε την 
ιδέα να ε̟αναλάβει το ̟είραµα στο µονόχορδο ανα̟αράγοντας τις ίδιες αρµονικές σχέσεις. Ίσως λοι̟όν, 
στερεώνοντας µ’ ένα βάρος µία τεντωµένη χορδή ΑΒ ̟άνω στους τριγωνικούς καβαλάρηδες ̟ου βλέ̟εις στο 
σχήµα, διαιρώντας την σε τέσσερα ίσα µέρη ΑΓ=Γ∆=∆Ε=ΕΒ, ανακάλυψε ότι χτυ̟ώντας ολόκληρη την χορδή 
ΑΒ άκουγε έναν ήχο τάδε. Αν όµως χτυ̟ούσε το κοµµάτι ΓΒ, ̟ου είναι τα 3/4 του ΑΒ, τότε άκουγε την τέταρτη 
του φθόγγου ̟ου είχε ακούσει αρχικά. Άλλοι ιστορικοί αναφέρουν ότι ο Πυθαγόρας έκανε την ανακάλυψή του 
̟αρατηρώντας τα βάρη των σφυριών. Αυτά ήταν ανάλογα των αριθµών 12,9,8 και 6, και έδιναν διαστήµατα 
τετάρτης, ̟έµ̟της και δια̟ασών. Ίσως έτσι να ανακάλυψε τη σχέση µεταξύ του µήκους ̟αλλόµενης χορδής και 
̟αραγόµενου τόνου. Α̟οκλείεται;» ρώτησε ο Αλ. 
 

 

 
«Τί̟οτα δεν α̟οκλείεται, ένα όµως είναι σίγουρο. Α̟ό τότε η µελέτη της µουσικής µετατρά̟ηκε σε µελέτη των 
λόγων των διαστηµάτων. Και έζησαν αυτοί καλά κι εµείς µελωδικότερα! Πάντως, για να ε̟ιστρέψουµε στο 
µονόχορδο, οι αναλογίες αυτές α̟οδείχθηκαν στην ̟ράξη µε τα ̟ειράµατα του Πυθαγόρα. Α̟ό αυτή την 
κατασκευή, µε µία µόνο χορδή και ένα κινητό καβαλάρη ̟ ου διαιρούσε τη χορδή ε̟ιτρέ̟οντας µόνο σ’ ένα τµήµα 
της να ταλαντώνεται, ξεκινά η δράση µας. Ωραία! Ας µ̟ούµε στις λε̟τοµέρειες. Ο Πυθαγόρας διαίρεσε το 
µονόχορδο σε 12 ίσα τµήµατα. ∆ηλαδή τόσα όσες είναι και οι ακµές του κύβου. «Άρα», εί̟α ̟ιάνοντας δύο 
µακρόστενα ξύλα, µία βάση και δύο ̟λαϊνά, «το ̟ρώτο ̟ου ̟ρέ̟ει να φτιάξουµε είναι ένα κουτί σαν ηχείο και 
να το σηµαδέψουµε χωρίζοντάς το σε 12 ίσα διαστήµατα. Στη συνέχεια να καρφώσουµε στις άκρες τη χορδή ̟ου 
έχει µέσα το κουτί». 

«Πράγµατι, αφού το φτιάξαµε, κάναµε τη χορδή να ταλαντώνεται σε όλο το µήκος έτσι ώστε να βγάλει ήχο. 
Αυτό ήταν το ντο ή υ̟άτη ό̟ως την ονόµαζαν, µε λόγο 1 και συχνότητα 1. Ακριβώς στη µέση το̟οθετήσαµε 
εγκάρσια ένα µικρό ξυλάκι κι έτσι δηµιουργήσαµε το διάστηµα της οκτάβας, ό̟ως ̟εριέγραφε ο Πυθαγόρας το 
ντο ή τη νήτη, κατά τους αρχαίους, µε συχνότητα 2/1. Μετά ̟ήγαµε στον τέταρτο φθόγγο-δια̟ασών: ντο x 3/4, 
ό̟ου ταλαντώνονταν τα 3/4 της χορδής, δηλαδή συχνότητα 4/3 και ο τέταρτος φθόγγος α̟ό τους οκτώ της 
µουσικής κλίµακας ήταν γεγονός. Η µέση, δηλαδή το φα. Πήραµε τα 2/3 της χορδής δηλαδή συχνότητα 3/2 και 
̟ροέκυψε ο ̟έµ̟τος φθόγγος, η ̟αράµεση, το σολ. Ο δεύτερος φθόγγος ̟ροέκυψε α̟ό το λόγο του ̟ρώτου, την 
υ̟άτη, µετά α̟ό ̟ολλα̟λασιασµό µε 9/8, δηλαδή: 1 x 9/8=9/8, τα 8/9 της χορδής, το ρε. Ο τρίτος φθόγγος 
̟ροέκυψε α̟ό το λόγο του δεύτερου 9/8, όταν και ̟άλι ̟ολλα̟λασιάστηκε µε 9/8 δηλαδή: 9/8 x 9/8=81/64 
δηλαδή θα ταλαντώνονται τα 64/81 της χορδής, το µι. Ο έκτος ̟ροέκυψε α̟ό το λόγο του ̟έµ̟του την 
̟αράµεση, ̟ου ̟ολλα̟λασιάστηκε µε 9/8 δηλαδή: 1:2/3 x 9/8=27/16, γεγονός ̟ου σηµαίνει ̟ως θα 
ταλαντώνονταν τα 16/27 της χορδής κι αυτό ήταν το λα. Τέλος, ο έβδοµος φθόγγος ̟ροέκυψε α̟ό τον λόγο του 
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έκτου, ̟ου και ̟άλι ̟ολλα̟λασιάστηκε µε 9/8 δηλαδή: 1:16/27 x 9/8=243/128, ̟ου σηµαίνει ότι για την 
̟αραγωγή του θα ταλαντώνονται τα 128/243 της χορδής, άρα θα ̟αράγεται το σι. ∆ηλαδή ο Πυθαγόρας µε 
ανοιχτή τη χορδή, ̟ου σηµαίνει να είναι σε τέτοια θέση ό̟ου να µ̟ορεί να ταλαντώνεται όλο το µήκος της 
(δηλαδή µε λόγο 1 και συχνότητα 1), ά̟λωσε το δείκτη του και α̟όλαυσε ένα ξεχωριστό µουσικό τόνο. Στη 
συνέχεια, δηµιουργικός και ανήσυχος ό̟ως ήταν, ̟εριόρισε το µέρος της χορδής ̟ου ταλαντώνεται στο µισό 
της µήκος και βρήκε έναν άλλο ήχο, τη δια̟ασών. Αυτό ̟ου σήµερα ονοµάζουµε οκτάβα». 

Παρακάτω στο σχεδιάγραµµα, οι φθόγγοι της Πυθαγόρειας κλίµακας κι ένα σχέδιο στο χαρτί ̟ου α̟εικονίζει τις 
σχέσεις τους µε το µονόχορδο. Λόγος 1, συχνότητα 1, αν ταλαντώνεται όλο το µήκος, ντο. 1/2, συχνότητα 2/1, 
έχουµε το διάστηµα της οκτάβας, δια̟ασών, ντο. 3/4, ο τέταρτος φθόγγος α̟ό τους οκτώ µιας µουσικής 
κλίµακας, η µέση φα. Το σχετικό ̟ινακάκι: 

 

 

 

Αριστερά, σχέδιο του Μιχάλη Ροδίτη α̟ό το 
βιβλίο «Ο Πύργος του Β-Μια Μαθηµατική 
Περι̟έτεια», εικονίζεται η Πυθαγόρεια Κλίµακα, 
και ̟άνω δεξιά, η σχέση του µήκους των χορδών 
µε τις νότες 

 

«Οι Πυθαγόρειοι ̟ ίστευαν ότι οι ̟ λανήτες ̟ ου ήταν σφαίρες, καθώς ταξιδεύουν στον ουρανό ̟ αράγουν µουσική 
λόγω της τριβής τους µε τον γαλαξιακό αιθέρα. Πίστευαν ότι η Γη α̟οτελεί το κέντρο του σύµ̟αντος και ότι 
κάθε ̟λανήτης ̟αράγει τις δικές του νότες, ανάλογα µε την α̟όστασή του α̟ό τη Γη. Παράλληλα, δια̟ίστωναν 
ότι η µελωδία του σύµ̟αντος είναι τόσο ξεχωριστή, ώστε τα α̟λοϊκά αφτιά µας δεν µ̟ορούν να την ακούσουν. 
Ωστόσο, ̟ρόκειται για µια µουσική µε τόση ισχύ ̟ου καθορίζει όλους τους κύκλους της ζωής, α̟ό τις τέσσερις 
ε̟οχές µέχρι τα καιρικά φαινόµενα. Αρκετούς αιώνες αργότερα ο Άγιος Αυγουστίνος ̟ίστευε ότι οι άνθρω̟οι 
ακούν τη Μουσική των Σφαιρών τη στιγµή του θανάτου τους, καθώς και ότι ̟ρόκειται για ήχους ̟ου 
α̟οκαλύ̟τουν την αλήθεια του σύµ̟αντος. Σήµερα γνωρίζουµε ότι δεν υ̟άρχει γαλαξιακός αιθέρας µε τον 
ο̟οίο να έχουν τριβή οι ̟λανήτες. Ό̟ως γνωρίζουµε ότι δεν υ̟άρχει ̟ουθενά µέσα στο σύµ̟αν α̟όλυτο κενό. 
Πίστευαν µάλιστα ότι η ψυχή µέσα α̟ό τα µαθηµατικά και τη µουσική» ̟ετάχτηκε ο Αλ διακό̟τοντας το γερο-
σοφό, «µ̟ορούσε να εξυψωθεί ώσ̟ου να ενωθεί µε το σύµ̟αν κι ακόµη ̟ίστευαν ότι ορισµένα µαθηµατικά 
σύµβολα έχουν α̟οκρυφιστική σηµασία». 

«Ωστόσο ας θυµηθούµε ότι στις αρχές της αρµονίας των Πυθαγορείων βασίστηκε η ευρω̟αϊκή µουσική µέχρι 
̟ου ο Γιόχαν Σεµ̟άστιαν Μ̟αχ ̟ρότεινε την υ̟οδιαίρεση της οκτάβας σε δώδεκα ηµιτόνια. Κάτι ̟ου είχε 
̟ροτείνει δύο χιλιάδες χρόνια ̟ριν α̟ό τον Μ̟αχ ο Αριστόξενος, ο ο̟οίος όµως δεν εισακούστηκε… ». 
Α̟όσ̟ασµα α̟ό το βιβλίο του Ροδίτη (2016) «Ο Πύργος του Β-Μια Μαθηµατική Περι̟έτεια. 
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Μετά α̟ό την ε̟ίσκεψή µας στο ΙΝΑ, δείξαµε στους µαθητές µας φωτογραφίες µε τα αφρικάνικα 
µουσικά όργανα, και κά̟οια βίντεο στα ο̟οία είδαν ̟ώς ̟αίζονται και τους ήχους ̟ου ̟αράγουν. 
Τότε θελήσαµε να κατασκευάσουµε ένα αφρικάνικο ξυλόφωνο. Εκτός α̟ό τις φωτογραφίες και τα 
βίντεο ̟ου είχαµε στη διάθεσή µας, µια µαθήτρια έφερε ένα µεταλλόφωνο για να δούµε ̟ώς 
̟αίζεται και ̟ώς θα µ̟ορούσε να µας βοηθησει στην κατασκευή του δικού µας ξυλόφωνου. ∆εν το 
γνωρίζαµε, αλλά ως δια µαγείας, συνειδητο̟οιήσαµε µετρώντας το µήκος των µεταλικών του 
ελάσµατων ̟ώς αυτά ήταν συµµετρικά – 10 εκ., 9,5 εκ., 9 εκ., 8,5 εκ., 8 εκ., 7,5 εκ., 7 εκ., 6,5 εκ. - και 
βέβαια είχαν άµεση σχεση µε τις νότες, η Πυθαγόρεια κλίµακα α̟οκαλύφθηκε µ̟ροστά στα µάτια 
µας, η σχέση της µουσικής και των µαθηµατικών, βλ. τις δυο εικόνες ̟αρακάτω.  
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Για την κατασκευή του αφρικάνικου ξυλόφωνου ̟ολλα̟λασιάσαµε την κλίµακα των ελασµάτων - 
10 εκ., 9,5 εκ., 9 εκ., 8,5 εκ., 8 εκ., 7,5 εκ., 7 εκ., 6,5 εκ. – ε̟ί 10 εκατοστά. Συναντήσαµε µια µικρή 
τεχνική δυσκολία να εντο̟ίσουµε τις µικρές νεροκολοκύθες ̟ου χρησιµο̟οιούν ως ηχεία κάτω α̟ό 
τα ̟λήκτρα του αφρικάνικου ξυλόφωνου. Έτσι α̟οφασίσαµε µε τον ξυλουργό της Κοινότητας κ. 
Mazieta Eugene, να αλλάξουµε το αρχικό σχήµα του ξυλόφωνου και να αντικαταστήσουµε τις 
νεροκολοκύθες µε ένα ενιαίο ξύλινο κιβώτιο για ηχείο, βλ. τις ̟αρακάτω εικόνες.  
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Φυσικά χρειάστηκαν αρκετές δοκιµές και αλλαγές στη µουσική κατασκευή για την ̟αραγωγή του 
καλύτερου δυνατού ηχητικού α̟οτελέσµατος. Για ̟αράδειγµα, ̟ροσθέσαµε δυο λωρίδες ελαστικού 
καουτσούκ ανάµεσα στις άκρες των ξύλινων ̟ λήκτρων και το ηχείο, ώστε όταν τα κτυ̟ούσαµε αυτά 
να ̟άλλονται µε ελαστικότητα. Αυτή η αλλαγή βελτίωσε τον ήχο, ό̟ως και οι αλλαγές ̟ου κάναµε 
στα ανοίγµατα του ξύλινου θαλάµου αντήχησης. Στο τέλος οι µαθητές µ̟ορούσαν να ̟αίξουν τις 
διαφορετικές µουσικές νότες και κά̟οια α̟λά τραγούδια!    
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Μουσικές δοκιµές του αφρικάνικου ξυλόφωνου α̟ό µαθήτριες του ∆ηµοτικού, και ̟ρόσκληση 
δύων µικρών µαθητών α̟ό το Νη̟ιαγωγείο να δοκιµάσουν, να ̟αίξουν και να ακούσουν. Και τα 
µικρά ̟αιδάκια έδειξαν µεγάλη χαρά και ενδιαφέρον.    
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Κείµενο Μαθήτριας Β’ ∆ηµοτικού 

 

Ε̟ίσης κά̟οια ̟αιιδά έγραψαν ένα κείµενο για τη διαδικασία της κατασκευής του αφρικάνικου 
ξυλόφωνου ̟ου ακολουθήσαµε, τη σχέση του µε τα µαθηµατικά και το ̟αίξιµό του.   
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Κείµενο Μαθήτριας Έ’ ∆ηµοτικού 
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Συνέχεια του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος µε µαθήµατα µουσικής στο σχολείο 
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Παρακάτω µια άλλη µουσική κατασκευή, κουδουνίστρες α̟ό ξύλο και κα̟άκια α̟ό αναψυκτικά. 
Μια διαθεµατική ̟ροσέγγιση µε την Ενότητα 7 στο Βιβλίο της Γλώσσας του Μαθητή Ε’ για την 
κατασκευή µουσικών οργάνων, και τα Μαθηµατικά της Β’ για την εκµάθηση της διαίρεσης, 
µοιράζω-αντιστοιχώ, ̟ όσα κα̟άκια σε κάθε σείστρο, ̟ όσα σε κάθε καρφί, ̟ όσα σε κάθε ̟ λευρά κτλ.   
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Εργαστήριο Ζωγραφικής Μάσκας Willy Baruti (ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ) 

 

 
 

 

 
Στις ̟αρα̟άνω φωτογραφίες, η ε̟ίσκεψη του ζωγράφου Willy Baruti στο σχολείο µας για το 
̟ερυσινό εκ̟αιδευτικό µας ̟ρόγραµµα: «Οικολογία στη Λεκάνη του Κονγκό: Ο Βοτανικός Κή̟ος της 
Κινσάσας». Ακολουθούν φωτογραφίες α̟ό το φετινό βιωµατικό εργαστήριο ζωγραφικής, βασισµένο 
στην ̟ροβολή ενός βίντεο µε το ζωγράφο εν ώρα εργασίας.  
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«24 καρέ», α̟ό την ̟ροβολή του βίντεο «Metamorfosis» 
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Τα 24 καρέ α̟ό το βίντεο «Metamorphosis», α̟εικονίζουν τον ζωγράφο Willy Baruti να αρχίζει και 
να ολοκληρώνει ένα έργο του. Το βίντεο διάρκειας 27’ λε̟τών είναι το α̟οτέλεσµα ενός µοντάζ 
λήψεων 5 ωρών. Είναι διαθέσιµο on-line µε τον τίτλο: «(METAMORFOSIS) The Congolese painter 
Willy Baruti – Ο Κονγκολέζος ζωγράφος Willy Baruti». Στο βίντεο βάλαµε την υ̟οσηµείωση «κάθε 
εµ̟ειρία είναι ένα νέο ̟ρόσω̟ο», εξού και ο τίτλος «Μεταµορφώσεις». Είναι οι µεταµορφώσεις ενός 
̟ροσώ̟ου α̟ό τις εµ̟ειρίες της ζωής του ̟ου δεν φαίνονται, αλλά ̟ου ένας ζωγράφος τις 
αισθάνεται, ακολουθεί το ένστικτό του για να τις α̟εικονίσει, είναι ένα ̟ρόσω̟ο ξαναζωγράφισε 
δεκάδες φορές. Είναι οι µεταµορφώσεις µιας αφρικανικής µάσκας.  
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Στα ̟αιδιά κάναµε δυο ̟ροβολές του βίντεο. Η ̟ρώτη ̟ροβολή έγινε χωρίς διακο̟ή και χωρίς 
καµία άλλη ̟αράλληλη δραστηριότητα. Στη δεύτερη ̟ροβολή αφού ετοίµασαν τα υλικά και τις 
θέσεις τους, άρχισαν να ζωγραφίζουν ̟αραακολουθώντας το ζωγράφο και τη δική τους έµ̟νευση. 
Ό̟ου αισθανόταν ότι ήθελαν να ολοκληρώσουν ή να ̟αρατηρήσουν κάτι, έκαναν µια σύντοµη 
̟αύση στο βίντεο. Τα ̟αιδιά έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για την εξέλιξη του έργου, ό̟ως έγινε και 
στην Ελλάδα µε την ̟ροβολή του βίντεο σε ένα σχολείο. Οι φωτογραφίες αφηγούνται την εξέλιξη 
των δικών τους εικόνων. 
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Οι τελικές µάσκες των ̟αιδιών µε εµφανή διαφορά α̟ό τις µάσκες ̟ου ζωγράφισαν στο ̟ρόγρ.: «Η 
Τέχνη 52 Εθνοτικών Οµάδων της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό: Εθνογραφία, Μάσκες και Ειδώλια». 
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Εργαστήριο Κεραμικής με Τροχό (ΚΕΡΑΜΙΚΗ) 
 

 

Σε τρία εργαστήρια κεραµικής µε τροχό τα ̟αιδιά έδειξαν, 
ένταση στα ̟ρόσω̟ά τους, κίνηση στο σώµα, ̟λαστικότητα 
στα δάχτυλα, συντονισµό στα µάτια και στα χέρια, ̟λούσιο 
συναίσθηµα ̟ου δεν µ̟ορεί να δηµιουργηθεί µε κανένα 
µάθηµα του σχολικού βιβλίου. Γιατί «κάνω τέχνη» σηµαίνει 
ακριβώς «κάνω τη δική µου δηµιουργία». Το βιβλίο µαθητή 
Εικαστικά Ε’-Στ’, και το βίντεο κεραµικής µε τροχό ̟ου 
τραβήξαµε στο εργαστήριο κεραµικής του κ. Teddy α̟ό ό̟ου 
αγοράσαµε τον ̟ηλό, µας έδειξε κά̟οιες διαδροµές για την 
κατασκευή ενός έργου α̟ό ̟ηλό µε τροχό.   

 
Το σηµαντικότερο σηµείο στα ̟ρογράµµατά µας είναι η καθαυτή δουλειά και οι δηµιουργίες των 
̟αιδιών µε ̟ρωτογενές υλικό και µετά α̟ό µια µακριά αναλυτική µαθησιακή διαδικασία.  
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Κεραµική µε τροχό, µε µοντέλα αφρικάνικα αγγεία 
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Τα εργαστήρια αυτά βασίστηκαν στην ̟ αιδαγωγική ά̟οψη ̟ ώς η τέχνη ως δηµιουργία ανα̟τύσσει 
τις ανώτερες γνωστικές, συναισθηµατικές και ψυχοκινητικές ικανότητες και ανάγκες των ̟αιδιών. 
Ένα αυξανόµενο ̟λήθος µελετών συµφωνούν στην ά̟οψη ̟ώς «οι δεξιότητες του 21ου αιώνα», 
ό̟ως είναι η δηµιουργικότητα, η κοινωνικότητα, η συναισθηµατική ωριµότητα και η ευχέρεια στην 
άµεση ε̟ίλυση σύνθετων ̟ροβληµάτων, ό̟ως είναι ένα σχέδιο εργασίας, είναι α̟αραίτητες για την 
ε̟ιτυχία σε έναν ολοένα αυξανόµενο ̟ολύ̟λοκο κόσµο. Συνδυάζοντας την βιωµατική εκ̟αίδευση 
αλλά και τις δραστηριότητες βασισµένες στις τέχνες, αυτό τα βιωµατικά εργαστήρια, κερδίσαµε το 
ενδιαφέρον των µαθητών στο σχολείο στη διάρκεια ολόκληρου του εκ̟αιδευτικού έτους, είτε στην 
ευέλικτη ζώνη, είτε στην αισθητική αγωγή, είτε στην διαθεµατική ̟ροσέγγιση. Η εφαρµογή των 
εργαλείων αυτών στην ̟ράξη, ̟ιστεύουµε ̟ώς καλλιέργησε µε την σειρά της, δεξιότητες στους 
µαθητές ό̟ως είναι η αυτο̟ε̟οίθηση, η δηµιουργικότητα και η ενσυναίσθηση.  

Οι µαθητές δεν χρειαζόταν να έχουν ειδικές γνώσεις ̟άνω στις τέχνες. Οι τέχνες όµως µ̟ορούσαν 
να τους βοηθήσουν να ανα̟τύξουν αυτο̟ε̟οίθηση και εσωτερικά κίνητρα για δηµιουργία, να 
συµµετέχουν σε ένα δυναµικό και ενδιαφέρον µαθησιακό ̟εριβάλλον στην τάξη, να δηµιουργούν 
µε ευρηµατικές µεθόδους για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, ακόµη και τον για τους µαθητές ̟ ου δεν 
θέλουν να συµµετέχουν ενεργά στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια των τρων εκ̟αιδευτικών 
̟ρογραµµάτων για την τέχνη τα ̟αιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν µε α̟λούς τρό̟ους την 
ιστορία της τέχνης διάρκειας 40.000 ετών α̟ό διάφορα µέρη του κόσµου. Κάθε φορά ̟ου 
ανακάλυ̟ταν ένα έργο τέχνης γνώριζαν την ε̟οχή και τον καλλιτέχνη ̟ου το εµ̟νεύστηκε και το 
δηµιούργησε. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ̟αραδοσιακή εθνοτική τέχνη της Λ∆Κ κυρίως 
τις µάσκες και τα ειδώλια. Και τέλος να συµµετέχουν σε δεκάδες βιωµατικά εργαστήρια για τις 
εικαστικές και ̟αραστατικές τέχνες, δηλαδή τη ζωγραφική, την γλυ̟τική, την αρχιτεκτονική, την 
κεραµική και τη µουσική. Έτσι µεταµορφώθηκαν σε µικρούς καλλιτέχνες φτιάχνοντας τα δικά τους 
έργα τέχνης, διαλέγοντας διάφορα χρώµατα, υλικά και τεχνικές. 

Τα ̟αιδιά γνωρίζουν και εµ̟νέονται α̟ό το έργο µεγάλων καλλιτεχνών, εξοικειώνονται σταδιακά 
µε την εικαστική σκέψη, ανα̟τύσσουν τη δηµιουργικότητα τους µέσα α̟ό τον ̟ειραµατισµό µε 
διαφορά υλικά και τεχνικές εξασκώντας δεξιότητες αντίληψης, ̟αρατήρησης, καταγραφής και 
ερµηνείας. Σταδιακά χρησιµο̟οιούν την α̟οκτηµένη γνώση καλλιεργώντας τα ενδιαφέροντα και 
την ̟ ροσω̟ική έκφραση. Στην διάρκεια δυο ετών ανέ̟τυξαν θεµατικές ενότητες ̟ ου συνδυάζονται 
µε ο̟τικό υλικό αναφοράς, σχεδιάζονται δραστηριότητες ατοµικής και οµαδικής εργασίας καθώς 
και ε̟ισκέψεις σε ε̟ιλεγµένες εκθέσεις τέχνης.  

Υλο̟οιήσαµε µικρά θεατρικά δρώµενα ̟ου σταδιακά µυούν τα ̟αιδιά στις τεχνικές του θεάτρου 
και της θεατρικής έκφρασης. Μέσα α̟ό το ̟αιχνίδι, τις βιωµατικές ασκήσεις, και την 
αλληλε̟ίδραση µε τα άλλα µέλη της οµάδας τα ̟αιδιά ανακαλύ̟τουν ένα καινούργιο κόσµο και 
στήνουν µε φαντασία τις δικές τους ̟αραστάσεις. 

Μακροχρόνιες έρευνες έχουν δείξει ότι όλα τα ̟αιδιά διαθέτουν ένα φυσικό ένστικτο για τη 
µουσική. Η ηλικία των τριών, τεσσάρων, ̟έντε χρόνων είναι ιδανική για µια ̟ρώτη γνωριµία µε τη 
µουσική, εφόσον αυτή διδάσκεται µε φυσικό τρό̟ο σαν ̟αιχνίδι. Η οµάδα µουσικοκινητικής µυεί 
σταδιακά το ̟αιδί στον κόσµο της µουσικής. Τα ̟αιδιά κατασκευάζουν µουσικά όργανα, 
ταξιδεύουν µε µουσικά ̟αραµύθια και ανακαλύ̟τουν τη σχέση µουσικής και κίνησης µέσα α̟ό το 
̟αιχνίδι, ακόµη και τη σχέση της µε τα µαθηµατικά και τις άλλες αρµονίες του κόσµου. Η ακουστική 
αγωγή είχε στόχο να αλλάξει τη συµ̟εριφορά των ̟αιδιών α̟έναντι στο ηχητικό ̟εριβάλλον και 
να οδηγηθούν σταδιακά α̟ό την ακοή στην ακρόαση. 
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∆ύο α̟ό τις αισθήσεις ̟ου µας ε̟ιτρέ̟ουν να αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο γύρω µας είναι αυτές 
της όρασης και της ακοής. Χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη η εικόνα, ο ήχος, καθώς και ο συνδυασµός 
αυτών α̟οτελούν ουσιαστικά τα µόνα ερεθίσµατα, ̟ου όχι µόνο µ̟ορούν να καταγραφούν, αλλά 
και να ανα̟αραχθούν. Ό̟ως σε κάθε γλώσσα, έτσι και στην ο̟τικοακουστική, η ικανότητα 
έκφρασης µας συνδέεται άρρηκτα τόσο µε την εκµάθηση της ανάγνωσης όσο και µε αυτήν της 
καταγραφής. Στα εργαστήρια µας, τα ̟αιδιά είχαν την ευκαιρία αφού τους δείξαµε τις βασικές 
δοµές της φωτογραφίας και του κινηµατογράφου, να δηµιουργήσουµε όλοι µαζί τις δικές µας 
ο̟τικοακουστικές ιστορίες και να α̟οκρυ̟τογραφήσουν τα µυστικά της κινούµενης εικόνας. 

Το ̟ρωτο̟οριακό εργαστήριο χορού ενθαρρύνει τα ̟αιδιά να χρησιµο̟οιούν την κίνηση ως µέσο 
αυτοέκφρασης και εξωτερίκευσης των εµ̟ειριών τους µε τελικό σκο̟ό την ̟ροσω̟ική ̟λήρωση και 
την ε̟ικοινωνία. Με ̟ρωτότυ̟ο και δηµιουργικό τρό̟ο ο χορός γίνεται όχηµα ευαισθητο̟οίησης 
και α̟ελευθέρωσης συναισθηµάτων, εµ̟ειριών και αισθήσεων. Παράλληλα µέσα α̟ό το ̟αιχνίδι 
και την άσκηση τα ̟αιδιά α̟οκτούν συνείδηση, δυναµώνουν το σώµα τους και ανα̟τύσσουν τις 
κινητικές τους δεξιότητες. Μέσα στην οµάδα τα ̟αιδιά εµ̟νέονται., ε̟ικοινωνούν και 
συνεργάζονται ενώ η «̟αράσταση»/performance, στην ̟αραγωγή της ο̟οίας τα µέλη της οµάδας 
συµµετέχουν ενεργά µε αυτοσχεδιασµό και ιδέες, δεν α̟οτελεί αυτοσκο̟ό του εργαστηρίου αλλά 
α̟οτέλεσµα της δουλειάς των ̟αιδιών σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 

Η βιωµατική και ολιστική µάθηση α̟ευθύνεται σε κάθε ηλικιακή οµάδα του σχολείου. Η ολιστική 
µατιά διατρέχει τις δράσεις και τα ̟ρογράµµατά µας, µε έµφαση στην καλλιέργεια κενός κοινού 
̟νεύµατος και αλληλεγγύης, αλλά και την εργασία µε τον εαυτό των µαθητών. Ιδιαίτερη έµφαση 
δίνεται κάθε φορά στις ̟ ροσω̟ικές ανακαλύψεις για τον εαυτό και τον κόσµο. Η τέχνη  ενεργο̟οιεί 
άτοµα και οµάδες ̟ρος τη γνώση εαυτού µέσα και α̟ό τις διαφορετικές τέχνες, εικαστικές, θέατρο, 
κίνηση, µουσική, συναισθησία. Η ενδυνάµωση του δεξιού, δηµιουργικού εγκεφάλου, οι ανθρώ̟ινες 
αξίες, οι τέχνες και η ̟εριβαλλοντική εκ̟αίδευση ήταν ̟άντα στο κάδρο των εργασιών µας. 

Τέλος, η ανθρω̟ολογία των σ̟ουδών τέχνης αναλύει ένα ευρύ φάσµα των υλικών αντικειµένων 
̟ου ̟αράγονται α̟ό τους ανθρώ̟ους σε όλο τον κόσµο. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται όχι α̟λώς 
ως αισθητικά αντικείµενα, αλλά είναι κατανοητό ̟ώς διαδραµατίζουν έναν ευρύτερο ρόλο στη ζωή 
των ανθρώ̟ων, για ̟αράδειγµα, στις ̟ε̟οιθήσεις και τα τελετουργικά τους. Τα υλικά ̟ου 
µελετήθηκαν ̟εριλάµβαναν τη γλυ̟τική, τις µάσκες, τα ειδώλια, τα αγγεία κ.ά. Οι ανθρω̟ολόγοι 
ενδιαφέρονται και για τις συµβολικές σηµασίες ̟ου κωδικο̟οιούνται σε αυτά τα αντικείµενα, 
καθώς και στα υλικά και τις τεχνικές ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν. ∆εν ήταν δύσκολή η ερµηνεία των 
συµβολισµών όταν τους µελετούσαµε ̟.χ. τα µαλλιά, η στάση ενός ειδωλίου, τα χέρια κτλ. 

Άλλωστε η ανθρω̟ολογία της τέχνης συµ̟ί̟τει µε την ιστορία της τέχνης, την αισθητική, τις µελέτες 
του υλικού ̟ολιτισµού, και την ο̟τική ανθρω̟ολογία. Ωστόσο, η ανθρω̟ολογική ̟ ροσέγγιση στην 
τέχνη διακρίνεται για την έµφαση της σχετικά µε τις κοινωνικές διεργασίες ̟ου εµ̟λέκονται στην 
κατασκευή των αντικειµένων. Έτσι, ενώ οι ιστορικοί της τέχνης µ̟ορεί να ενδιαφέρονται για το 
έργο και τη ζωή του συγκεκριµένου καλλιτέχνη, οι ανθρω̟ολόγοι της τέχνης έχουν µεγαλύτερη 
σχέση µε το ρόλο και το καθεστώς του καλλιτέχνη στην κοινότητα. Η ανάλυση των µορφών και των 
λειτουργιών των αντικειµένων διευρύνει την κατανόηση των ̟αιδιών για τις σχέσεις της σηµερινής 
κοινωνίας και τη δική τους θέση µέσα σε αυτήν. Άλλα µελλοντικά εκ̟αιδευτικά ̟ρογράµµατα ίσως 
εµβαθύνουν ̟ερισσότερο στην ̟αραδοσιακή τέχνη της Λ∆Κ για τις τελετές, τα καθήκοντα και τις 
υ̟οχρεώσεις ενός ̟αραδοσιακού αρχηγού, τα τύµ̟ανα, τα ̟αιδιά του δρόµου, τη γνώση των 
Πυγµαίων του δάσους κτλ. Μετά α̟ό όλες αυτές τις εκ̟αιδευτικές δραστηριότητες ̟ροετοιµάσαµε 
τα ̟αιδιά να ε̟ισκεφτούν την «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας».  
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Δ’ ΜΕΡΟΣ: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
 

Η ε̟ίσκεψη των µαθητών µας στην «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας» ήταν στοχευµένη 
̟ροκειµένου τα ̟αιδιά να γνωρίσουν α̟ό κοντά ένα σηµαντικό χώρο τέχνης του Κονγκό και εκεί 
να ανακεφαλαιώσουν κατά κά̟οιο τρό̟ο βιωµατικά όλες τις ̟ροηγούµενες δραστηριότητες ̟ου 
είχαν διανύσει για την τέχνη. Με το ∆’ Μέρος ολοκληρώνεται το ̟ρόγραµµά µας µε την ε̟ίσκεψη 
των µαθητών µας στο ̟ανε̟ιστήµιο της «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας», και το σχολικό 
̟λαίσιο «Ινστιτούτο Καλών Τεχνών Κινσάσας» µε τους 1.200 µικρούς µαθητευόµενους καλλιτέχνες. 
Στην ε̟ίσκεψη οι µαθητές µας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν α̟ό κοντά ̟οικίλες µορφές τέχνης, αλλά και 
να αναζητήσουν την ε̟ίδραση της ελληνικής τέχνης σε αυτές, ̟.χ. στη γλυ̟τική και τη ζωγραφική. 
 

 

Στις ̟ροκαταρκτικές µας 
ε̟ισκέψεις για την 
οργάνωση του 
̟ρογράµµατος γνωρίσαµε 
καλλιτέχνες και 
ακαδηµαϊκούς ̟ου 
δέχτηκαν µε χαρά να 
υ̟οδεχτούν και να 
ξεναγήσουν τα δικά µας 
̟αιδιά στην Ακαδηµία.  

Ο γλύ̟της και ∆ιευθυντής 
του «Ινστιτούτου Καλών 
Τεχνών Κινσάσας» (Institut 
des Beaux-Arts de 
Kinshasa) κ. Beya Tshidi, 
µας ξενάγησε στο σχολείο 
της Ακαδηµίας.  

Ο γλύ̟της και καθηγητής 
στην «Ακαδηµία Καλών 
Τεχνών Κινσάσας», κ. 
Victor Mangindula, µας 
ξενάγησε στο ̟ανε̟ιστήµιο 
στα τµήµατα γλυ̟τικής, 
κεραµικής και ζωγραφικής.  

Και οι δυο καλλιτέχνες και 
ακαδηµαϊκοί µας 
ε̟ισήµαναν και µας 
έδειξαν µε ̟οιο τρό̟ο ο 
«ελληνικός κανόνας», η 
«ελληνική τέχνη» ε̟ιδρά 
στη δουλειά τους, βλ. την 
εικόνα αριστερά. 
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Έτσι συνδυάσαµε αυτή την ε̟ίσκεψη στην Ακαδηµία µε το άλλο µας εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα για 
τη Μουσειακή Αγωγή για το Μουσείο και τον Ιερό βράχο της Ακρό̟ολης, γιατί αν η Ακρό̟ολη 
αφορά το µνηµείο, ο «κανόνας» ή ο «Κανών του Πολυκλείτου» α̟οτελεί ίσως το σηµαντικότερο 
κλειδί για την ερµηνεία της ελληνικής τέχνης και ε̟ιστήµης κατά την αρχαιότητα.   
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Φωτογραφίες α̟ό την ε̟ίσκεψη των µαθητών µας στον µεγάλο ̟ερίβολο της «Ακαδηµίας Καλών 
Τεχνών Κινσάσας» ό̟ου εκτίθονται δεκάδες έργα τέχνης των µαθητών και των φοιτητών. Μέσα 
στον ίδιο κατα̟ράσινο χώρο στεγάζονται τόσο το ̟ανε̟ιστήµιο όσο και το καλλιτέχνικό σχολείο, 
χώρους τους ο̟οίους ε̟ισκεφτήκαµε, για ̟ερισσότερα βλ. τη βιντεοσκο̟ηµένη «Ε̟ίσκεψη στην 
Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας»: https://youtu.be/zbpeAHXMG4A  
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Συνοµιλίες των µαθητών µας µε τους µαθητές του καλλιτεχνικού σχολείου της Ακαδηµίας 

Ο γλύ̟της και ∆ιευθυντής του «Ινστιτούτου Καλών Τεχνών Κινσάσας» (Institut des Beaux-Arts de 
Kinshasa) κ. Beya Tshidi, µας ξενάγησε στο καλλιτεχνικό σχολείο της Ακαδηµίας και µας έκανε µια 
λε̟τοµερή ̟αρουσίαση 40’ λε̟τών, για την ̟αρουσία της ελληνικής τέχνης στην Ακαδηµία.  
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Ο ∆ιευθυντής του «Ινστιτούτου Καλών Τεχνών» κ. Beya Tshidi, µας αναλύει τον «ελληνικό Κανόνα». 
Η ̟αρουσίαση του αφορούσε στη µαθηµατική ανάλυση, την ανατοµία και το σχεδιασµό της 
ελληνικής τέχνης βασισµένη στον «Κανών» του Πολυκλείτου. Αυτό το µοντέλο ακολουθεί στα δικά 



251 

 

του έργα τέχνης και στη διδασκαλία του στους νέους καλλιτέχνες του Κονγκό. Η ̟αρουσίαση 
βιντεοσκο̟ήθηκε και α̟οσ̟άσµατά της ̟αρακολουθησαµε στην Ελληνική Κοινότητα.  

Ο «∆ορυφόρος» ή «Κανών» του Πολυκλείτου (440 ̟.Χ.): Ο Πολύκλειτος κατάγονταν α̟ό το Άργος. ∆εν 
σώζονται ̟ ρωτότυ̟α έργα του, ωστόσο έχουµε την υ̟ογραφή του σε βάσεις αγαλµάτων. Ο γλύ̟της, 
σύµφωνα µε τους αρχαίους συγγραφείς, είχε γράψει ̟ ραγµατεία/βιβλίο για την ορθή α̟όδοση των 
αναλογιών του ανθρω̟ίνου σώµατος, αντιµετω̟ίζοντας την ως σύνθεση ε̟ιµέρους τµηµάτων.  

Ένα α̟ό τα καλύτερα αντίγραφα του διάσηµου έργου του Πολυκλείτου ∆ορυφόρος εκτίθεται στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Νεά̟ολης, το ο̟οίο χρονολογείται γύρω στο 440 ̟.Χ., βλ. την ε̟όµενη εικόνα. Πρόκειται για 
άγαλµα ̟ου ανα̟αριστά γυµνή ανδρική µορφή µε δόρυ, ̟ου κοντοστέκεται στηρίζοντας το ό̟λο 
στον αριστερό του ώµο. Α̟οτελεί ̟ρότυ̟ο α̟όδοσης της µορφής και της ισορρο̟ίας κινήσεων. Ο 
νεαρός άνδρας στηρίζεται στο δεξί ̟όδι και  έχει χαλαρό το αριστερό, ̟ου ̟ατάει στα δάκτυλα. 
Λυγισµένο είναι και το αριστερό χέρι, ̟ου κρατάει το δόρυ, ενώ το δεξί κρέµεται ̟αράλληλα µε το 
σώµα. Ο δεξιός ώµος είναι χαµηλωµένος, ενώ ο αριστερός βρίσκεται ψηλότερα. Το κεφάλι µε τους 
ε̟ί̟εδους βοστρύχους είναι ̟ρος τα δεξιά. Το σώµα είναι τετράγωνο και µυώδες µε ̟λατείς ώµους. 
Στόχος του γλύ̟τη ήταν να α̟οδώσει αρµονικά τις αναλογίες του ανδρικού σώµατος.  

Πρώτη φορά η γλυ̟τική κατακτά σε τέτοιο βαθµό τη χαλαρότητα και την ισορρο̟ία της µορφής. 
Η σύνθεση στηρίζεται στην ισορρο̟ία των αντιθέσεων: το δεξί χαλαρό χέρι βρίσκεται ̟άνω α̟ό το 
̟όδι ̟ου στηρίζει τη µορφή, ενώ το αριστερό χέρι ̟ου στηρίζει το δόρυ βρίσκεται ̟άνω α̟ό το 
χαλαρό ̟όδι. Έτσι η µυϊκή δραστηριότητα κατανέµεται και στις δυο ̟λευρές σε µια χιαστί κίνηση. 
Η α̟όδοση των µυών, µαρτυρεί την ̟λήρη κατανόηση της ανατοµίας του σώµατος. Θεωρήθηκε 
τέλεια α̟ό τους συγχρόνους και τους µεταγενέστερους γλύ̟τες, οι ο̟οίοι θεωρούσαν το έργο αυτό 
ως ̟ρότυ̟ο. Εκτός α̟ό το µοντέλο του Πολυκλείτου για την τέχνη και το ανθρώ̟ινο σώµα 
ανα̟τύχθηκαν και άλλα µοντέλα ό̟ως αυτό του Λύσι̟̟ου. 
 

 

Στην εικόνα αριστερά, ο «∆ορυφόρος» ή «Κανών» του Πολυκλείτου µε αναλογία κεφάλι-σώµα 1/7 
(440 ̟.Χ.). Στην εικόνα δεξιά οι αναλογίες του Λύσι̟̟ου, κεφάλι-σώµα 1/8  
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Οι «Πολεµιστές του Ριάτσε» είναι δύο µοναδικά έργα αρχαίας ελληνικής τέχνης, µ̟ρούντζινα 
αγάλµατα (5ου αιώνα ̟.Χ.) στο Εθνικό Μουσείο της Μεγάλης Ελλάδας στο Ρέτζιο Ντι Καλάµ̟ρια. 
Είναι ένα α̟ό τα ̟ολλά ̟αραδείγµατα ̟ου α̟οδίδονται στην σχολή του Πολυκλείτου. 
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Η εξέλιξη αυτή της ελληνικής τέχνης α̟οτέλεσε συνέχεια της αιγυ̟τιακής τέχνης α̟ό την ο̟οία 
̟ήρε ̟ολλά στοιχεία αλλά στη συνέχεια την ξε̟έρασε. Η αιγυ̟τιακή τέχνη διέ̟ονταν α̟ό έναν 
«̟αιδικό κανόνα» χιλιετιών ̟ου ήθελε σχεδόν ό̟ως τα ̟αιδιά, να σχεδιάζει τα µέλη του ανθρώ̟ινου 
σώµατος ιδωµένα α̟ό την ̟ιο χαρακτηριστική τους ο̟τική γωνία: το κεφάλι α̟ό το ̟λάι αλλά το 
µάτι κατά µέτω̟ον, en face, ο κορµός και το στήθος ό̟ως φαίνονται α̟ό µ̟ροστά αλλά τα ̟όδια 
κινούνται ̟λάι, έτσι ενσωµάτωναν στην ανθρώ̟ινη µορφή ότι θεωρούσαν σηµαντικό και όχι ό̟ως 
το έβλε̟ε το µάτι. Η ελληνική τέχνη έσ̟ασε αυτόν τον κανόνα των χιλιετιών.   

 

 «Θερισµός», Ναός Deir el-Medina Λούξορ, 13ος-11ος αιώνας ̟.Χ., «αιγυ̟τιακός κανόνας» 
 

 

Ο Αιγύ̟τιος ζωγραφίζει α̟ό την ̟ιο χαρακτηριστική ̟λευρά για να 
ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά. Έτσι, τα ̟όδια εµφανίζονται στο ̟λάι 
και µάλιστα βλέ̟ουµε την εσωτερική όψη και των δυο, το σώµα 
α̟ό µ̟ροστά ώστε να φαίνονται οι αρµοί, αλλά τα χέρια α̟ό τα 
̟λάγια, το ̟ρόσω̟ο ζωγραφίζεται ̟ροφίλ, αλλά το µάτι 
̟αρουσιάζεται µετω̟ικά για να φαίνεται καθαρά. Οι καθιστές 
φιγούρες εικονίζονται µε τα χέρια ̟άνω στα γόνατα. Οι άνδρες 
είναι σκουρότεροι α̟ό τις γυναίκες ως ένδειξη του ̟λούτου τους. 
Η κοινωνική θέση υ̟οδηλώνεται εµφατικά µε το µέγεθος. Όσο ̟ιο 
υψηλή η θέση, τόσο ̟ ιο µεγάλη η κλίµακα της µορφής. Τα έργα της 
αρχαϊκής Ελλάδας θυµίζουν τα έργα της αιγυ̟τιακής τέχνης µε τη 
γεωµετρική τους αφαίρεση, για να ακολουθήσει το ̟έρασµα α̟ό 
την α̟λή δήλωση του ̟ εριγράµµατος στην αισθητική λε̟τοµέρεια.  

 
Η ε̟ανάληψη του κανόνα στη ζωγραφική τέχνη α̟εικονίζει την κοινωνική σταθερότητα της 
Αίγυ̟του. Η αιγυ̟τιακή κοινωνία βασιζόταν στη σταθερότητα και την ασφάλεια της α̟όλυτης 
εξουσίας του Φαραώ. Η τέχνη των Αιγύ̟τιων είχε ως σκο̟ό «να διατηρεί τη ζωή και την τάξη». 
Περισσότερα στο εκ̟αιδευτικό µας ̟ρόγραµµα: «Ιστορία της Τέχνης για Παιδιά» (2017).  
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Ένα άλλο ̟αράδειγµα των αναλογιών του «αιγυ̟τικαού κανόνα» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Στην εικόνα αριστερά, σύγκριση των 
χαρακτηριστικών και των αναλογιών του 
«Αιγυ̟τιακού κανόνα», και του «Κανόνα» του 
Πολυκλείτου. 
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Ανάλυση του «Κανόνα» του Πολυκλείτου (The Metropolitan Museum of Art) 
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Ο γλύ̟της και καθηγητής στην «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας», κ. Victor Mangindula, µας 
ξενάγησε στο ̟ανε̟ιστήµιο στα τµήµατα γλυ̟τικής, κεραµικής και ζωγραφικής. 
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Ε̟ίσκεψη στην Ακαδηµία Καλών Τχνών στα τµήµατα γλυ̟τικής, κεραµικής και ζωγραφικής. Ό̟ως 
στο καλλιτεχνικό σχολείο, και στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών, ο γλύ̟της-καθηγητής, κ. Victor 
Mangindula µας έδειξε τον τρό̟ο ̟ου τα έργα του αντλούν α̟ό τον «κανόνα» του Πολυκλείτου, 
βλ. «Ε̟ίσκεψη στην Ακαδηµία καλών Τεχνών Κινσάσας»: https://youtu.be/zbpeAHXMG4A  
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Στην εικόνα αριστερά, ανάλυση του µοντέλου 
του «κανόνα» του Πολυκλείτου στο Τµήµα 
Ζωγραφικής της «Ακαδηµίας Καλών Τεχνών 
Κινσάσας». Ό̟ως µας εί̟ε ο γλύ̟της και 
καθηγητής, κ. Victor Mangindula τόσο στα δικά 
του έργα γλυ̟τικής, όσο και στη διδασκαλία 
του στο τµήµα της ξυλογλυ̟τικής 
χρησιµο̟οιούν αυτόν τον κανόνα, µε διάφορες 
̟ροσαρµογές ανάλογα µε τις ̟ροθέσεις του 
καλλιτέχνη. 

 

Μια α̟ό τις εργασίες ̟ου ανέλαβαν οι µαθητές 
µας µετά α̟ό την ε̟ίσκεψη στην Ακαδηµία και 
το καλλιτεχνικό σχολείο και την ανάλυση του 
«Κανόνα» α̟ό τους δυο ακαδηµαικούς-
καλλιτέχνες, ήταν ακριβώς να σχεδιάσουν ένα 
ανθρώ̟ινο σώµα βασισµένο στον «Κανόνα» 
του Πολυκλείτου. Παρακάτω ακολουθούν 
µερικά α̟ό τα σχέδια των µαθητών µας.  
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Σχέδια των µαθητών µας βασισµένα στην ανάλυση του «κανόνα» του Πολυκλείτου 
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Ε̟ί δυο χρόνια διανύσαµε µια µεγάλη διαδροµή. Πιστεύοµαι ̟ώς ̟ήγαµε ̟αρα̟έρα, 
ανακαλύψαµε µε συστηµατική ανάλυση σηµαντικές ̟τυχές τέχνης, της ελληνικής τέχνης ανά τον 
κόσµο, και της αφρικάνικης-κονγκολέζικης τέχνης. Τα ε̟όµενα τρία α̟οσ̟άσµατα α̟οτελούν µια 
ε̟ιτοµή των µεγάλων αλλαγών ̟ου χαρακτήρισαν την ανθρώ̟ινη σκέψη και τέχνη. Μέσα σε 
αυτούς τους λαβύρινθους ζούµε, µέσα σε αυτές τις διαδροµές κινηθήκαµε. Έτσι δηµιουργείται 
̟ερισσότερος κόσµος, χρόνος και τό̟ος, ανοίγει ο κόσµος µε ̟ερισσότερες ε̟ιλογές. Ότι 
̟ροσ̟αθήσαµε, ότι καταφέραµε, είναι διαθέσιµα στην ελληνική γλώσσα. 
 

 «Η ευρω̟αϊκή σκέψη αρχίζει µε τους αρχαίους Έλληνες. Στην ε̟οχή τους χρονολογείται γενικά η 
διαµόρφωση ενός µοναδικού τρό̟ου σκέψης ̟ου για τον ευρω̟αϊκό τρό̟ο κόσµο έχει αναµφισβήτητα 
δεσµευτικό χαρακτήρα. Όταν µάλιστα µε την ̟ροϋ̟όθεσή της ασκούµε ε̟ιστήµη ή φιλοσοφία, η σκέψη 
αυτή α̟οδεσµεύεται α̟ό κάθε σχετική ιστορική συνθήκη και σκο̟εύει στο σταθερό και α̟όλυτο, στην 
αλήθεια. Ακριβέστερα: δεν σκο̟εύει α̟λώς στην αλήθεια, αλλά και κατορθώνει να συλλάβει το σταθερό, 
το α̟όλυτο και το αληθινό. Ωστόσο η σκέψη αυτή σχηµατίστηκε ιστορικά, και η λέξη «σχηµατίστηκε» 
στην ̟ραγµατική της σηµασία είναι ̟ολύ ̟λουσιότερη α̟ό ό,τι συνήθως ̟ιστεύεται. …Για να 
̟αρακολουθήσουµε την εξελικτική διαδικασία του ̟ρώιµου ελληνικού ̟ολιτισµού ̟ου οδηγεί ανοδικά 
̟ρος την ευρω̟αϊκή σκέψη ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ίσουµε τη γένεση της σκέψης στον ελληνικό χώρο ως 
ε̟ανάσταση. Οι Έλληνες δεν ̟ρόσθεσαν α̟λώς νέες ̟εριοχές γνώσης (̟.χ. ε̟ιστήµες, φιλοσοφία) µε 
τη βοήθεια ενός ήδη δοσµένου ̟νευµατικού εξο̟λισµού, ούτε ε̟έκτειναν ̟αλαιές µεθόδους (̟.χ. µια 
λογική διαδικασία), αλλά δηµιούργησαν για ̟ρώτη φορά αυτό ̟ου ονοµάζουµε σκέψη» (Snell, 1989, 
σελ. 9-10). 

 
 «Είναι εύκολο να καταλάβουµε, αντικρίζοντας µερικά α̟ό τ’ αριστουργήµατα της αφρικάνικης 

γλυ̟τικής, γιατί αυτές οι εικόνες συγκίνησαν τόσο µια γενιά ̟ου ̟ροσ̟αθούσε να βγει α̟ό το αδιέξοδο 
της δυτικής τέχνης. Ούτε η «̟ιστότητα στη φύση» ούτε η «ιδανική οµορφιά», τα δίδυµα θέµατα της 
ευρω̟αϊκής τέχνης, είχαν α̟ασχολήσει το νου αυτών των τεχνιτών, τα έργα τους όµως κατείχαν 
ακριβώς εκείνο ̟ου η ευρω̟αϊκή τέχνη φαινόταν ̟ώς είχε χάσει κατά τη µακρά διαδροµή της: την 
ένταση της έκφρασης, τη διαύγεια της δοµής, την άµεση α̟λότητα στην τεχνική» (Gombrich, 2015, 
σελ. 563). 

 
 «Οι µάσκες  ήταν  ̟ράγµατα µαγικά… µεσολαβητές… Στρέφονται  ενάντια  σε  οτιδή̟οτε - ενάντια σε  

άγνωστα, α̟ειλητικά ̟νεύµατα.. Το  είχα  καταλάβει  και  εγώ  ο  ίδιος  ότι  είµαι  εναντίον  όλων. Και  
εγώ  το  ίδιο  ̟ιστεύω  ̟ως, τα  ̟άντα  είναι  άγνωστα, ̟ως  τα  ̟άντα  είναι  εχθρικά! (όλα  τα  φετίχ) 
ήταν  ό̟λα  ̟ ου  θα  βοηθήσουν  τους  ανθρώ̟ους  να  γίνουν  ανεξάρτητοι. Είναι  εργαλεία. Αν  δώσουµε  
στα  ̟νεύµατα  µορφή, τότε  θα  γίνουµε  ανεξάρτητοι. Τα  ̟νεύµατα, το  υ̟οσυνείδητο, το  συναίσθηµα, 
όλα  είναι  το  ίδιο  ̟ράγµα. Ολοµόναχος  στο  α̟αίσιο  µουσείο, µε  µάσκες, µε κούκλες  καµωµένες  α̟ό  
τους  ερυθρόδερµους… Η  έµ̟νευση  για  τις  ∆εσ̟οινίδες  της Αβινιόν ̟ρέ̟ει  να  µου  ήρθε  ακριβώς  
εκείνη  την  ηµέρα, όχι  όµως  εξαιτίας  των  µορφών  αλλά  ε̟ειδή ήταν το ̟ρώτο  έργο  εξορκισµού  
̟ου  ̟ ραγµατο̟οίησα» (α̟όσ̟ασµα α̟ό το ̟ ροσω̟ικό ηµερολόγιο του Πικάσο, η γέννηση της µοντέρνας 
τέχνης). 
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Απολογισμός  
 

Ολοκληρώσαµε τα τρία εκ̟αιδευτικά µας ̟ρογράµµατα για την τέχνη διάρκειας δύων ετών:  

 «Ιστορίας της Τέχνης για Παιδιά» (σσ. 284).  
 «Η Τέχνη 52 Εθνοτικών Οµάδων της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό: Εθνογραφία, Μάσκες και 

Ειδώλια» & «Μουσειακή Αγωγή: το Εθνικό Μουσείο της Κινσάσας & το Μουσείο Ακρό̟ολης» (σσ. 
284). 

 «Χώροι Πολιτισµού και Καλλιτέχνες στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό Σήµερα» & «Η Παρουσία της 
Ελληνικής Τέχνης στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας» (σσ. 274).   

Το ̟ρώτο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα αφορούσε στην ιστορία της τέχνης της ανθρω̟ότητας α̟ό την 
̟ροϊστορική ̟ερίοδο έως σήµερα, 40.000 χρόνια ιστορίας και δηµιουργίας, α̟ό τις ̟ροϊστορικές 
βραχογραφίες έως τη σύγχρονη αφηρηµένη τέχνη, µε ιδιαίτερη έµφαση στον ελληνικό ̟ολιτισµό, 
τις ε̟ιρροές ̟ου δέχτηκε α̟ό τους άλλους ̟ολιτισµούς αλλά και τις ε̟ιδράσεις ̟ου άσκησε σε όλο 
τον γνωστό σύγχρονο κόσµο, α̟ό το δυτικό ̟ολιτισµό µέχρι την Ά̟ω Ανατολή του Βούδα και το 
Νέο Κόσµο. Έτσι τα τέσσερα ̟έµ̟τα αυτής της µελέτης αφορούν στους ελληνικούς ̟ολιτισµούς. Οι 
µαθητές µας συµµετείχαν σε µια ιστορική ο̟τικοακουστική ̟εριήγηση, σχεδίασαν 95 έργα τέχνης 
και έγραψαν τις ̟αρατηρήσεις και τις α̟όψεις τους γι’ αυτά. Ε̟ίσης µελετήσαµε άλλους 
̟ολιτισµούς, τον Κινέζικο, τον Ια̟ωνικό, τον Ινδικό, την Τέχνη του Ισλάµ, τους ̟ρο-Κολοµβιανούς 
̟ολιτισµούς, και ε̟ιχειρήσαµε µια ̟ρώτη εισαγωγή στον ευρύτερο Αφρικάνικο ̟ολιτισµό. 

Το δεύτερο και το τρίτο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα αφορούσαν άµεσα στην τέχνη της Λαϊκής 
∆ηµοκρατίας του Κονγκό. «Η Τέχνη 52 Εθνοτικών Οµάδων της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό: 
Εθνογραφία, Μάσκες και Ειδώλια», ήταν µια εθνολογική και ανθρω̟ολογική µελέτη για τις 
διαφορετικές εθνοτικές οµάδες και την τέχνη τους, την κατασκευή και τη χρήση-λειτουργία-
συµβολισµό της Μάσκας και των Ειδωλίων ̟ ου αντανακλούν τις 450 διαφορετικές εθνοτικές οµάδες 
του Κονγκό. Οι µαθητές µας γνώρισαν την ̟οικιλοµορφία των ̟ολιτισµών του Κονγκό, χώρα στην 
ο̟οία ζουν και µαθαίνουν, ήρθαν σε ε̟αφή µε την οργάνωση και υλο̟οίηση ενός σχεδίου εργασίας 
µε ̟ολλές µαθησιακές διαδικασίες, ζωγράφισαν και σχεδίασαν µε ̟οικίλα υλικά και τεχνικές. 
Ε̟ίσης έκαναν γλυ̟τική µε ̟ηλό έχοντας ως µοντέλα τα αυθεντικά εθνοτικά κονγκολέζικα ειδώλια 
̟ου είχαµε στη διάθεσή µας. Στο δεύτερο µέρος αυτού του ̟ρογράµµατος «Μουσειακή Αγωγή: το 
Εθνικό Μουσείο της Κινσάσας & το Μουσείο Ακρό̟ολης», οι µαθητές µας είχαν την ευκαιρία να 
δουν ̟ολλά α̟ό τα ̟αρα̟άνω τεχνουργήµατα κατά την ε̟ίσκεψη τους στο «Εθνικό Μουσείο 
Κινσάσας». Παράλληλα µε αυτή τη βιωµατική ε̟ίσκεψη, είχαµε συνεργασία µε ΄το «Μουσείο 
Ακρό̟ολης» στην Ελλάδα το ο̟οίο µας ̟αραχώρησε ̟λούσιο υλικό για µια σ̟ουδή του ελληνικού 
̟ολιτισµού και τις ε̟ιδράσεις του στην σύγχρονη τέχνη και ανθρώ̟ινη τέχνη. 

Το τρίτο και τελευταίο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα της τριλογίας για την τέχνη και τον ̟ολιτισµό, 
αφορούσε στους χώρους ̟ολιτισµού/τεχνών και στους καλλιτέχνες στη Λ∆Κ σήµερα. Η εκ̟όνηση 
αυτού του σχεδίου εργασίας αφορούσε στις εικαστικές (visual) και στις ε̟ιτελεστικές (performing) 
τέχνες, δηλαδή στην ̟αραδοσιακή και στη σύγχρονη κονγκολέζικη γλυ̟τική, στη ζωγραφική, στην 
αγγειο̟λαστική, στο χορό, στην ̟αράσταση/performance και στη µουσική.  

Γι’ αυτό ε̟ισκεφτήκαµε ̟ολλούς χώρους ̟ολιτισµού του Κονγκό, α̟ό τις λαϊκές αγορές τέχνης 
µέχρι τα ̟ανε̟ιστήµια, τα ινστιτούτα τέχνης και τα µουσεία, ό̟ως, το «Εθνικό Μουσείο» (Musée 
Νational-IMNC), το «Εθνικό Μουσείο της Κινσάσας» (Musée National de Kinshasa), την «Αγορά 
των Κλεφτών» (Marché des Voleurs), το χώρο τέχνης «ΒΟΒΟΤΟ», το «Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνών 
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του Κονγκό» (National Institute of Arts), την «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας» (Académie des 
beaux-arts de Kinshasa) και το «Ινστιτούτο Καλών Τεχνών Κινσάσας»  (Institut des Beaux-Arts de 
Kinshasa), µε τους 1.200 µικρούς εκκολα̟τόµενους µαθητές/καλλιτέχνες. Ε̟ίσης συνοµιλήσαµε και 
βιντεοσκο̟ήσαµε δεκάδες καλλιτέχνες και ανθρώ̟ους ̟ου ασχολούνται µε την κονγκολέζικη 
τέχνη, τρεις ̟αραδοσιακούς αντικέρ, τον κ. Didier Bosuku, τον κ. Bienvnu Mikobi Buloki και τον κ. 
Ndinga Charle. Συνοµιλήσαµε µαζί τους και καταγράψαµε σε διαδοχικές φάσεις τον τρό̟ο µε τον 
ο̟οίο εργάζονται ο ξυλόγλυ̟της και καθηγητής στην «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας», κ. 
Victor Mangindula, ο γλύ̟της και ∆ιευθυντής του «Ινστιτούτου Καλών Τεχνών Κινσάσας» (Institut 
des Beaux-Arts de Kinshasa) κ. Beya Tshidi, ο ζωγράφος Willy Baruti, ο καθηγητής χορού κ. Leon 
Futa  και ο καθηγητής µουσικής κ. Junior Ngamisata στο «Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνών», ο γλύ̟της κ. 
Edikova Lenda στο χώρο τέχνης ΒΟΒΟΤΟ, ο κεραµίστας κ. Teddy στο εργαστήριό του κ.ά. 

Παράλληλα µε τη γνωριµία µας µε τους χώρους ̟ολιτισµού και τις συνοµιλίες µας µε τους 
καλλιτέχνες, οι ο̟οίοι θα µας βοηθούσαν να σχεδιάσουµε τις ε̟ιτό̟ου ε̟ισκέψεις, υλο̟οιούσαµε 
στο σχολείο µε τους µαθητές ̟ολλά βιωµατικά εργαστήρια τέχνης, ώστε να έχουν µια ε̟αφή µε τον 
̟ολιτισµό του Κονγκό και να ̟ροετοιµαστούν για µια ε̟ίσκεψη στην «Ακαδηµία Καλών Τεχνών 
Κινσάσας» εκτός α̟ό αυτή στο «Εθνικό Μουσείο» του Κονγκό. Μάλιστα στοχεύσαµε την ε̟ίσκεψη 
µας στην Ακαδηµία και το καλλιτεχνικό της σχολείο, εκτός α̟ό τις ε̟ιτελεστικές τέχνες, και στην 
αναζήτηση της ̟αρουσίας της Ελληνικής Τέχνης στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας. Ήταν 
µια ευχάριστη και ουσιαστική ανακάλυψη και ανάλυση. Στη µάθηση δεν αρκεί α̟λά η ε̟ίκληση 
του ονόµατος, αυτό είναι µια ανούσια, µη γόνιµη, είναι µια ̟ρακτική άγνοιας. Μόνο η 
συστηµατική ανάλυση µ̟ορεί να εισχωρήσει σε βάθος, να δείξει στα ̟αιδιά ̟ώς, να τα οδηγήσει να 
ανοίξουν νέους δρόµους δηµιουργίας. Και δυστυχώς στην ̟ατρίδας µας η εκ̟αίδευση είναι 
στερεότυ̟η, ε̟ιφανειακή, εξυ̟ηρετεί την άγνοια και τα συµφέροντα ̟ου τρέφονται α̟ό αυτήν σε 
όλα τα ε̟ί̟εδα της ελληνικής κοινωνίας, εκ̟αιδευτικά, κοινωνικά, ̟ολιτικά.    

Στη δική µας ̟ροσ̟άθεια τα ̟αιδιά συµµετείχαν στην οργάνωση, µελέτη και υλο̟οίηση των 
σχεδίων εργασίας, κατασκεύασαν µάσκες και ειδώλια, ζωγράφισαν, έγραψαν κείµενα, 
κατασκεύασαν και έ̟αιξαν αφρικάνικα µουσικά όργανα, χόρεψαν και ε̟ισκέφτηκαν χώρους 
̟ολιτισµού και τέχνης του Κονγκό. Ε̟ι̟λέον ήρθαν σε ε̟αφή µε τους καλλιτέχνες και τους 
ανθρώ̟ους της χώρας στην ο̟οία ζουν.  

Η τέχνη και τα έργα τέχνης ε̟ι-κοινωνούν ζωτική σηµασία και α̟οκαλύ̟τουν σηµαντικές όψεις 
της κουλτούρας µέσα στην ο̟οία δηµιουργούνται. Μελετώντας την αφρικανική τέχνη και την τέχνη 
του Κονγκό, οι µαθητές µ̟ορούν να σκεφτούν και να αισθανθούν τον σηµαντικό ρόλο ̟ου 
διαδραµατίζει η τέχνη, η τελετουργία, τα συστήµατα ̟ε̟οιθήσεων, οι κοινωνικές οργανώσεις και 
τα ̟ολιτικά συστήµατα στις αφρικανικές κοινωνίες. Η µελέτη ̟ροσέγγισε την αφρικανική τέχνη 
και τον ̟ολιτισµό της µε ε̟ίκεντρο την ̟αραδοσιακή και την σύγχρονη γλυ̟τική, τη ζωγραφική, 
την αγγειο̟λαστική, τη µεταλλοτεχνία, το χορό, τη µουσική και την ερµηνεία/performance.  

Η τέχνη α̟οτέλεσε ̟ηγή έκφρασης, γνώσης δηµιουργίας και µάθησης για κάθε ένα µαθητή και 
µαθήτρια ̟ου συµµετείχε στα ̟ρογράµµατα. Τι να ̟ρωτοθαυµάσει κανείς, τα ειδώλια, τις µάσκες ή 
τα ̟ροσω̟εία µε τις ̟αράξενες εκφράσεις ̟ου ενίοτε µας µοιάζουν ̟αράλογες και άλλοτε µας 
εκ̟λήσσουν µε την δυσαναλογία τους. Όµως θυµόµαστε ̟ως ο Αφρικανός καλλιτέχνης δεν 
ενδιαφέρεται να τέρψει τον θεατή, αλλά να α̟οδώσει σε αυτό ̟ου α̟εικονίζει την αξία ̟ου είναι 
σηµαντική για τον θεό του. Γιατί για να είναι α̟οτελεσµατικά στα τελετουργικά τους ̟ρέ̟ει και 
αυτά να είναι αρεστά στους θεούς τους. Κι ενώ είµαστε σίγουροι ̟ως είναι α̟όλυτα ικανός να 
ανα̟αραστήσει ̟ιστά τη φύση, εκείνος ε̟ιλέγει να είναι αφαιρετικός αλλά ταυτόχρονα 
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συγκινησιακός. Αυτή η α̟ελευθερωµένη εκφραστικότητα, η ε̟ιλεκτική αφαιρετικότητα, τα έντονα 
χρώµατα και η θαυµάσια ισορρο̟ία του δυσανάλογου της αφρικανικής τέχνης, είναι ̟ου µάγεψαν 
τους ευρω̟αίους καλλιτέχνες και υιοθέτησαν τα χαρακτηριστικά της αλλάζοντας τη µοίρα όλης της 
ευρω̟αϊκής τέχνης. Αυτή η εκφραστικότητα, αυτή η εκφραστική γλώσσα µάγεψε και εµάς και τα 
̟αιδιά, και θα το συνοψίζαµε σε µια φράση τους: «Η αφρικανική τέχνη είναι ̟ιο εύκολη, ̟ιο καλή και 
̟ιο α̟λή. Όταν το βλέ̟ω αισθάνοµαι ότι εγώ το έφτιαξα». 

Η συστηµατική καταγραφή των τριών εκ̟αιδευτικών ̟ρογραµµάτων α̟οτελεί µια οργανωµένη 
̟ηγή ̟ληροφοριών για τους µαθητές, τους εκ̟αιδευτικούς και τους γονείς.  Ολοκληρώνοντας την 
λε̟τοµερή καταγραφή της ενασχόλησης µας µε την τέχνη, αλλά και το ̟εριβάλλον ̟έρυσι, 
αισθανόµαστε όλοι µαθητές και εκ̟αιδευτικοί ότι ζήσαµε µια ̟ανέµορφη ̟ερι̟έτεια. Είµαστε 
έτοιµοι να συνεχίσουµε µια νέα ̟ερι̟έτεια µάθησης και συγκίνησης, για τους Έλληνες του Κονγκό.  

Ένα µέρος του εκ̟αιδευτικού ̟ ρογράµµατος ̟ αρουσιάσαµε στην καλοκαιρινή γιορτή του σχολείου 
στην Ελληνική Κοινότητα Κινσάσας, µια ο̟τικοακουστική καταγραφή των ̟αιδιών για την 
̟αρουσία της ελληνικής τέχνης στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας, διάρκειας 14’ λε̟τών, 
«Ε̟ίσκεψη στην Ακαδηµία καλών Τεχνών Κινσάσας»: https://youtu.be/zbpeAHXMG4A  

Την εκδήλωση ̟αρακολούθησε και ο ̟ροσκεκληµένος Υφυ̟ουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, κ. Τέρενς Κουίκ,  
ο ο̟οίος έδωσε συγχαρητήρια στα ̟αιδιά για τα τρία ̟ολιτιστικά ντοκιµαντερ ̟ου ̟αρουσίασαν 
σε γιγαντοοθόνη και δήλωσε α̟ό µικροφώνου: «Μου δώσατε την ιδέα, σε συνεργασία µε τη ΓΓΑΕ, να 
οργανώσουµε α̟ό του χρόνου φεστιβάλ ντοκιµαντέρ, φτιαγµένα α̟ό τα ̟αιδιά της Οµογένειας, στα σχολεία 
τους ή στα Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας. Όλο και κά̟οια µικρή κάµερα θα υ̟άρχει. Ακόµα και ένα κινητό ή 
ένα ̟ ου όλα ̟ ια έχουν HD εικόνα µε ̟ ολλά pixels, µ̟ορεί να κάνει ωραία ̟ ράγµατα µε την ε̟εξεργασία (µοντάζ, 
σ̟ηκάζ, µουσικό χαλί) σε Υ̟ολογιστή. Αφήστε να το ψάξουµε λίγο, να το οργανώσουµε καλύτερα στα χαρτιά 
και σύντοµα θα έχετε νέα µου» (Ιστοσελίδα Υ̟. Εξωτερικών). 

Οι Μαθητές και οι Μαθήτριες ̟ου έλαβαν µέρος στο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα και ο υ̟εύθυνος 
εκ̟αιδευτικός του ̟ρογράµµατος. ∆ρ. ∆ηµήτριος Κουτάντος. Έλαβαν Μέρος οι Μαθητές και οι 
Μαθήτριες: Αθηνά, Γεωργία, ∆ηµήτρης, ∆ιαµάντω, Έλενα, Ελ̟ίδα, Ιωάννα, Κώστας Ιωάννα, 
Ειρήνη, Παναγιώτης, Τάκης, Χριστίνα. 

Ευχαριστούµε θερµά όλα τα µέλη της Ελληνικής Κοινότητας Κινσάσας.  

Ευχαριστούµε το «Μουσείο Ακρό̟ολης» για το υλικό ̟ου µας ̟αραχώρησε. Ευχαριστούµε τους 
χώρους ̟ολιτισµού ̟ου µας δέχτηκαν, το «Εθνικό Μουσείο» (Musée Νational-IMNC), το «Εθνικό 
Μουσείο της Κινσάσας» (Musée National de Kinshasa), το χώρο τέχνης «ΒΟΒΟΤΟ», το «Εθνικό 
Ινστιτούτο Τεχνών του Κονγκό» (National Institute of Arts), την «Ακαδηµία Καλών Τεχνών 
Κινσάσας» (Académie des beaux-arts de Kinshasa) και το «Ινστιτούτο Καλών Τεχνών Κινσάσας»  
(Institut des Beaux-Arts de Kinshasa) µε τους 1200 µικρούς καλλιτέχνες.  

Ευχαριστούµε τους καλλιτέχνες ̟ου µοιράστηκαν µαζί µας τις α̟όψεις και τις εµ̟ειρίες τους, 
µεταξύ άλλων τους τρεις ̟αραδοσιακούς αντικέρ, τους Didier Bosuku, Bienvnu Mikobi Buloki και 
Ndinga Charle, τον ξυλόγλυ̟τη-καθηγητή στην «Ακαδηµία Καλών Τεχνών Κινσάσας», κ. Victor 
Mangindula, τον γλύ̟τη-∆ιευθυντή του «Ινστιτούτου Καλών Τεχνών Κινσάσας» (Institut des 
Beaux-Arts de Kinshasa) κ. Beya Tshidi, το ζωγράφο Willy Baruti, το καθηγητής χορού κ. Leon Futa 
και τον καθηγητή µουσικής κ. Junior Ngamisata στο «Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνών», τον γλύ̟τη κ. 
Edikova Lenda στο χώρο τέχνης ΒΟΒΟΤΟ, τον κεραµιστή κ. Teddy και όλους όσους συναντήσαµε, 
µας βοήθησαν και µας δίδαξαν.  
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