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A escultura da África negra pode ser con
siderada sob dois pontos de vista: primeiro como 
objeto de culto, segundo como obra de arte. A 
África encara suas máscaras, estátuas e outros 
trabalhos em madeira, marfim, ou bronze - mui
tas vezes em pedra ou cerâmica - não como obras 
de arte, mas sim como instrumentos usados nos 
rituais mágico-religiosos. Esta maneira de enca
rar as obras de arte, tem sido objeto de estudos 
antropológicos. As cerimônias são inúmeras, mas 
incluímos, apesar das limitações na amostragem 
desta coleção, os objetos de culto usados nos ri
tos mais importantes como:

The sculpture of Black África can be 
considered from two main points of view: first 
as cult-objects, second as works of art. The 
African regards his masks, statues and other 
works in wood, ivory, brass (seldom in stone and 
pottery) not as artworks, but as implements used 
in their magico-religious rituais. This utilitarian 
view is the subject of anthropological studies. 
These ceremonies are numerous, but we have
included, in spite of limitations in the scope 
of this collection, a number of cult objects used 
in the most important rituais, such as:
Initiation (female): N.os 1,35 
Initiation (male): N.os8,10Iniciação (feminina): N.osl, 35 

Iniciação (masculina): N.os 8,10 
Agricultura (colheita): N.os 2,
Agricultura (semeadura): N.os 4, 5 
Ritos fúnebres: N.os 2,12,24 
Fatos Mitológicos/legendários: N.0' 4, 5,12,20 
Culto de Ancestrais: N.os 3,26,30, 35 
Ritos da Fertilidade: N.os 3,26,30, 35 
Adivinhação N.°22 
Curas Médicas: N.os 23,30,34 
Práticas de Proteção: N.os 24,24/a, 25, 30 
Utensílios: N.os 7,14,15,16,18,28,29,33.

Note-se que algumas gravações são usadas 
em vários rituais: n.° 13 (Senufo) na agricultura, 
cerimônias fúnebres e místicas; n.° 30 (Mumuye) 
em curas, culto aos antepassados, e proteção à 
casa; n.° 35 (MTongwe) em cerimônias funerá
rias, iniciação e culto aos antepassados.

Estes objetos de cerimônias são usados pela 
maioria das tribos do Centro-Oeste Africano que 
produzem objetos de arte, elevando-se o seu nú
mero a mais ou menos 150. Quanto à sua distri
buição, nós conseguimos abranger os seguintes 
Daíses, incluindo os exemplos mais típicos: Re- 
lública do Mali, Serra Leoa, República da Guiné, 
lepública do Alto Volta, Libéria, Repúbli

ca da Costa do Marfim, Nigéria, República dos

Agriculture (Harvest): N.os2,12
Agriculture (sowing’): N.os 4, 5
Funerary rituais: N. 2,12,24
Mythological or legendary events: N.os 4,5,12,20
Fertility rites: N.os 3,26,30,35
Ancestor cult: N.os 3,26,30,35
Divination: N.°22
Medicai healing: N.os 23,30, 34
Protective practices: N.os 24,24/a, 25,30
Utensils: N.os 7,14,15,16,18,28,29,33.

It is to be noted that some carvings are 
used in various rituais: N.° 13 (Senufo) in agricul- 
tural, burial, and mythical ceremonies; N.° 30 
(Mumuye) in healing, ancestor cult, and protec
tor of the house; and N.° 35 (MTongwe) in 
funerary, initiation and ancestor rituais.

These ceremonial objects are used by most 
of the West-Central African art-proaucing 
tribes, numbering about 150. As to the distribu- 
tion, we have endeavored to cover the following 
countries including the most typicai specimens: 
Rcpublic of Mali, Sierra Leone, Rep. of Guinea, 
Rep. of Upper Volta, Libéria, Rep. of Ivory 
Coast, Nigéria, Rep. of Cameroon, Rep. of Ga- 
bon and Zaire. Special emphasis is placed upon 
the inclusion of seven cult objects from the



Yoruba nation (Nigéria) in view of the prevail- 
ing Afro-Brasilian studies.
AESTHETICS

For the Western man, African sculpture 
became artwork after the cubist revolution in 
painting, according to which it is not the subject 
of the artwork (the what), but the structurc (the 
how, or the style) of the work which carries 
the impact. For the viewer it is the experience 
of the work and not the knowlcdge or informa- 
tion about it, which is the result of appreciating 
a work of art.
ARTISTIC QUALITY

As with every work of art of every culture 
and period of history, the artistic quality depends 
on two factors: first, to some degree the Creative 
person was imbued with a principie, a concept 
or bclief beyond human egocenteredness. Reli- 
gion, the bclief in a highcr force, the power of 
faith, is one of the most wide-spread concepts 
inspiring the creation of artworks all over the 
world, including África, which implies a sub- 
mission to and dependence upon the power of 
the supematural. Second, by genetic distribu- 
tion resulting in an endowment, certain Creative 
ersons have talent for artistic expression (the

Camarões, República do Gabão e Zaire. Desta
que-se a inclusão de 7 objetos de culto da Nação 
Yoruba (Nigéria), em vista a um prevalescente 
estudo Afro-Brasileiro.
ESTÉTICA
Para o homem ocidental, a escultura Africana 
tomou-se obra de arte depois da revolução cubis- 
ta da pintura, segundo a qual não é o assunto 
da obra (o que), mas a estrutura do trabalho (o 
como ou o estilo) que dão o impacto. Para o es
pectador é a experiência do trabalho e não o 
conhecimento ou informação sobre ele, que 
resulta na apreciação da obra de arte. '
VALOR ARTÍSTICO

Como acontece com todas as obras de arte 
em todas as culturas e períodos da história, o 
valor artístico depende de dois fatores: primeiro 
o autor está até certo ponto condicionado por 
princípios, conceitos ou crenças além do egocen
trismo humano. A religião, crença numa força 
superior ou poder da fé, é um dos conceitos que 
mais freqüentemente inspiram a criação de obras 
de arte em todo o mundo, incluindo a África, o
que implica uma submissão e dependência a um 
poder sobrenatural; segundo, certas pessoas cria
tivas tem talento para a expressão artística (o co
mo) do conceito espiritual que deu o ímpeto 
à criação. Se ambos se combinam e integram 
dentro do artista, resulta um trabalho autêntico 
de grande valor, preocupação principal do co
lecionador. De fato, estas duas qualidades estão 
integradas no artista africano: ele consegue con
cretizar a sua energia criativa de uma maneira 
expontânea e direta, e ao mesmo tempo - para 
nós um mistério - juntar a isto o sentido do ta
lento artístico da mais alta sofisticação. Na com
posição desta coleção, levou-se em consideração 
tanto o uso no ritual Africano de esculturas co
mo a grande qualidade artística; o que mostrará 
a grandeza da arte da África negra.

I ) of the very spiritual concept which g 
the impetus to create. If both are combined; 
integrated within the artist we face an authentic 

K of high artistic quality, the main concem 
of the collector. Actually these two are fused 
in the African artist: he is able to actualize his 
Creative energies in a spontaneous, direct manner 
and combine it with a - for us mysterious - 
sense of artistic talent of highest sopnistication. 
In the composition of this collcction, both the 
African ritual usage of their carvings and the 
high artistic quality have been taken into con- 
sioeration, and it will give an overall display of 
the greatness of the art of Black África.
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1 Máscara Elmo, tribo Mendi, Serra 
Leoa, Alt. 44cm., Diâm. 26cm.

Tanto as tribos Mendi, como as tribos Temne 
usavam máscaras de Elmo conhecidas como Min 

na sociedade feminina Bundu, como 
sociedade Sande dos Vai e Bassa na 

Libéria. Estes elmos eram esculpidos a partir de 
um tronco inteiro de uma grande árvore. Eles 
eram usados sobre a cabeça com as bordas assen
tadas nos ombros. Há elmos com uma, duas e qua
tro caras. Uma tira feita de fibra era colada na 
borda, e o corpo estava coberto por uma roupa, 
inclusive pés e mãos. Estas máscaras eram muitas 
vezes descritas como máscaras do diabo. O papel 
da Bundu era ensinar às moças, na idade da pu-

Helmet mask, Mendi tribe, Sierra 
Leona, H. 44cm., Diam. 26cm.

Both the Mendi and the Temne tribes used 
helmet masks known as Min (spirit) in their 
Bundu female society, as did the Sande society 
of the Vai and Bassa in Libéria. These helmets 
were carved from the lull trunk of a large tree. 
They were worn o ver the head with the rim

1
(espírito) 
o fazia a

resting on the shoulders. There are helmets 
with one, two, and four faces. A collarette made 
of fiber was attached to the rim, and a costume 
covered the whole body, including the hands 
and feet. These were sometimes described as 
“devil” masks. The role of the Bundu was to 
educate girls at the age of puberty in the initia- 
tion ceremony for their roles in society, mainly 
as wives and mothcrs. Officers of the society 
wore these masks to protect the women of the 
tribe. They also wore them when arresting 
violators in the Bundu laws and taking them 
before the chief to bc fincd. The present exhibit

berdade, na cerimônia da iniciação para o seu 
desempenho futuro na sociedade, sobretudo co
mo esposas e mães. Oficiais da sociedade usavam 
estas máscaras para proteger as mulheres da tribo. 
Também usavam quando prendiam os violado
res das leis Bundu e ao levá-los ao chefe para 
serem punidos. O exemplo em exposição mostra 
as características típicas desta espécie de máscara: 
testa alta, com marcas de sacrifícios, penteado 

quatro partes e largas argolas ao pescoço. A 
particularidade desta peça é que tem marcas de 
sacrifício, com um buraco debaixo dos olhos, 
provavelmente para que quem a usa possa ver 
durante a dança.

shows the typical characteristics of type of hel
met mask: large- forehead, with scarification 

hair style in four parts, fat rings on the 
neck. The unusual aspect of this piece is that 
it has pierced scarification marks below the 
eyes, probably fo 
when he uses it in dances.

marks,
em

r the wearer to see through

O Cabeça de pássaro, Tribo Baga, Rep. 
^ da Guiné, Alt. 29cm., Larg. 24cm.

A sociedade Simo fica em atividade durante a 
estação seca depois da ceifa do arroz. Durante 

, a debulha do grão, dançam à volta do Anok 
cabeça de pássaro, que está colocada no chão. 
A sociedade Simo participa também dos funerais 
de seus membros.

Head of a bird, Baga tribe, Rep. of 
Guinea. H. 29cm. W. 24cm.2

The Simo society is active during the dry season, 
after the rice harvest. During tne threshing of 
the grain, people dance around the Anok 
head of a bird, which is placed on the ground. 
The Simo society is also active at the burial of 
its members.



O Máscara, tribo Dogon, República do 
Mali, Alt. l,04m., asas 47 e 55cm.

Esta é a máscara kanaga (pássaro), cuja face é 
estruturalmente triangular. A superestrutura 
tipo Cruz de Lorena representa um pássaro mís
tico, de asas abertas, o kommondo. A forma tri
angular do rosto da máscara é o maxilar superior 
do pássaro, e a forma cônica, em baixo, é a língua. 
Segundo certos mitos, a superestrutura era a 
“Mão de Deus”.
Membros da sociedade Ava usavam esta más- 

quando dançavam em cima do telhado da 
do morto a fim de conduzir sua alma ao 

(nyama), e ao mesmo tempo 
vivos dos flagelos que podem 

ser provocados por uma alma errante. Depois da 
cerimônia o morto era considerado como um 
antepassado. A máscara era usada também 
fim do luto e no aniversário da morte. Hoj 
dia, os dançarinos fazem espetáculos 
máscara para os turistas, especialmente em Sanga. 
(Para estudo mais detalhado veja: Ladislas Segy, 
“The Ecology of Dogon Sculpture”. Ethnologis- 
che Zeitschrift, Zurich, publicado em 1975. 
(pág. 45, ilt. 27).

3 Mask, Dogon tribe, Mali Rep. H. 
1.04cm. Wings 47 and 55cm.

This is the kanaga (bird) mask, the face of which 
is triangular in strueture. The cross-of-Lorraine 
type of superstrueture actually represents the 
outstretched wings of a mythical bird, the kom
mondo. The triangular shape on the face of 
the mask is the upper jaw of the bird, and the 
conical form below is the tongue. According 
to certain myths, the superstrueture was “the 
hand of god.” Mcmbers of the Ava society wore 
these masks when dancing on the roof of the 
house of the deceased in order to lead his soul 
(nyama) to its resting place, and at the same time 
to defend the survivors from the harm an errant 
soul might inflict upon them. After the ceremony 
they considered the deceased man an ancestor. 
The masks were also wom at the end of mourn- 
ing and on anniversarics of deaths. At the pres- 
ent time dancers performing with the same type 
of mask provide entertainment for tourists, 
especially in Sanga.
(For detailed study see: Ladislas Segy 
Ecoloey of Dogon Sculpture.” Ethnologische 
Zeitschrift, Zurich, to be published in 1975. 
(p. 45, ill. 27.)

Mask, Bambara tribe, Mali Rep. H. 
60cm.

The agricultural ceremonics in which various 
animal masks were worn were oriented towards 
supplication for rain and crop fertility. Each mask 
represents a different animal - the hyena, the 
monkey, or a larger beast such as the crocodile, 
and has its own characteristic role ascribed ac-

cara
casa
lugar de repouso 
para defender os

no
e em 

com esta

, “The

A Máscara da tribo Bambara, República 
• do Mali, Alt. 60cm. 4

As cerimônias da agricultura em que se usavam 
várias máscaras de animais, tinham a finalidade
de pedir chuva e grande fertilidade nas colheitas. 
Cada máscara representa um animal diferente - 
a hiena, o macaco ou um bicho maior como o 
.crocodilo, e o seu papel é determinado segundo 
a tradição mitológica. Esta máscara mostra os 
maxilares do crocodilo, mas tem também uma 
cara humana com nariz alongado que é típico em 
outras esculturas Bambara. Tem também ore
lhas e um chifre (o outro está faltando). Há

cording to mythological tradition. This mask 
shows the jaws of the crocodile, but has also
a human face with elongated nose, typical of 
other Bambara sculptures. It also has ears and 
one horn, the other missing. There is a slight



uma leve pátina avermelhada na fronte. 
Ilustração: Ladislas Segy, “Masks of Black Áfri
ca”, Fig. 34 New York, 1957.

reddish patina on the front.
Illustrated: Ladislas Segy, “Masks of Black Áfri
ca”, Fig. 34, New York, 1975.

C Máscara de cabeça de antílope estili- 
w/zada, tribo Bambara, República do CT Stylized Antelope headdress, 

O bara tribe, Mali Rep. H. 47cm.
called

Bam-
Mali, Alt. 47cm.
Estes disfarces para cabeça são chamados de tji- 
wara. A palavra tji significa“trabalho”e wara si
gnifica “animal.” Segundo a mitologia Bambara 
o tji-wara foi o animal que ensinou ao homem 
a agricultura, e como se tomar bom lavrador. Es
tes omatos para cabeça, de que existem muitas 
variantes, eram colocadas sobre um boné de 
vime que ficava na cabeça do dançarino, como 
mostra o objeto exposto, e a sua face, ou algumas 
vezes todo o corpo, era coberto por uma fibra 
vegetal para esconder a identidade. Eles eram 
usados com o fim de aumentar a fertilidade da 
terra por membros da sociedade Flanton, antes 
da estação das chuvas e quando os campos es
tavam roçados. O exemplo da nossa exposição 
é o tipo sogoni koun do distrito Bougouni de 
Bambara. Pode-se ver um resto de cola onde 
estavam grudadas conchas cauri e contas ver
melhas - (duas ainda visíveis nas costas). Ele tem 
dois chifres e duas orelhas.

These head-gears are 
tji meaning “work” and wara meaning “animal”. 
According to the Bambara mythology tji wara 
was the animal who taught the people the art 
of agriculture, how to become good farmers. 
These headdresses, of which a large number of 
variants exists, were wom attachcd to the 
danceris hcad by a basket-work cap, as shown 
in our exhibit, his face, sometimes his whole 
body, covered with a vegetation fiber to hide 
his identity. They were used with the aim of 
increasing the fertility of the earth by members 
of the Flanton society before the rainy season 
and when the fields were cleared. Our exhibit

tji wara, the word
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/T Figura de marionete, tribo Bambara, 
vJ República Mali, Alt. 58cm. /f Figure of a marionette, Bambara 

O tribe, Mali Rep. H. 58cm.
These marionette figures were called mcrekum 
and were carved in various forms such as animais, 
human figures or heads only, and they were 
used in the Do entertainment. The aim was to 
act out mythical and religious themes. The stage 
consisted of a larger artificial animal with carved 
wooden head. It was covered with drapery to 
hide the men manipulating the puppets. Our 
exhibit is an elongated human figure, which 
used to have arms (now missing) that could be

mi Estas marionetes chamavam-se merekum e eram 
esculpidas em várias formas como animais, figu
ras humanas ou só cabeças, e eram usadas no 
espetáculo Do. O fim era representar temas mi
tológicos e religiosos. O palco era um animal 
grande, artificial, com a cabeça esculpida em ma
deira. Estava coberto de tecidos para esconder os 
homens que manipulavam as marionetes. Na 
nossa exposição trata-se de uma figura humana 
alongada com braços (que estão faltando) que 

ser movidos durante a representação.
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O rosto e o pescoço são pintados de amarelo, 
e os olhos tinham em volta placas de metal re
dondas. As unhas estão intactas.

ed during the represcntations. The face and 
are staincd yellow, and the cyes used to 

have a round metal plaque. The nails are still 
intact.

mov
neck

'"7 Banco, Bobo-Quele (Bwa), Rep. do 
/ Alto Volta, Alt. 22cm., Larg. 

44cm. *"J Stool, Bobo-Ouele (Bwa), Rep 
/ Upper Volta. H. 22cm., L. 44cm.

The Atncans do not use chairs, nor do do they 
sit on the ground, but rest in a crouching p 
tion with limbs close to the body. The stool fits 
the thigh to support their buttocks in this posí- 
tion. It is to be noted that the “head” handle 
of the stool shows clear Bambara influence.

. of
Os africanos não usam cadeiras, nem se sentam 
no chão, mas descansam em posição curvada 
com os membros perto do corpo. O banco en
caixa as coxas para suportar as nádegas nesta po
sição. Note-se que a “cabeça”, lugar por onde se 
pega o banco, mostra influência Bambara.

osi-

w O Máscara Elmo, Bobo-Fing, Rep. do 
O Alto Volta,Alt. 43cm., Diam.20cm. O Helmet mask, Bobo-Fing, Rep. of 

O Upper Volta. H. 43cm., Diam. 20cm.
The Bobo-Fing are the Southern ncighbors of 
the Bobo-Ouele or Bwa tribe. The mask has 
very strong facial features, with a triangular nose 
jutting forward and mouth forrned of two tri
angular shapes. The hair style is crest-like, 
reminding us of some Etruscan helmets. In 
spite of these very forceful features, according 
to the Musee National of Ouagadougou, this 
mask is known as niadale, representing the most 
beautiful girl of the village.
Illustrated: Ladislas Segy, “Masks of Black Áfri
ca”, Fig. 110, New York, 1975.

Ç\ Fertility fig 
y Upper Volta. H. 20cm.

These statues are called rad (doll) kamba (child) 
and wcre given to female children so that they 
would “get used to handling other babies.” The 
statues are of a basic phallic form with emphasis 

the breasts, thus combining the male and 
female attributes and indicating their role in 
terms of human fertility. The girl who had such 
a statue kept it until her first child was bom. 
The statues werc also used by stcrile women,

Os Bobo-Fing são os vizinhos do sul dos Bobo- 
Ouele ou tribos Bwa. A máscara tem feições 
muito carregadas, com um nariz triangular sali
ente e uma boca formada por duas figuras trian
gulares. O penteado é em crista lembrando al
guns elmos Etruscos. Apesar destas feições car
regadas, segundo o Museu Nacional de Ouaga
dougou, esta máscara é conhecida como niadale 
e representa a moça mais bonita da aldeia. 
Ilustração: Ladislas Segy, Máscaras da África Ne
gra, Fig. 110, Nova Yorlc 1975.

Q Figuras da fertilidade, Tribo Mossi, 
y Rep. do Alto Volta Alt. 20cm.

Estas estátuas são chamadas rad kamba e 
eram oferecidas às crianças do sexo feminino 
nara que se habituassem a tratar de outros be
bês. As estátuas têm uma forma fálica com ênfa-

ures, Mossi tribe, Rep. of

se nos seios, combinando assim os atributos femi
ninos e masculinos, indicando o seu papel na 
fertilidade humana. A moça que possuísse tal 
estátua guardava-a até que nascesse o seu primei
ro filho. As estátuas são também usadas por mu
lheres estéreis debaixo das saias, na esperança de 
assim ficarem grávidas. Estas estátuas são muitas

on
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who carried them under their skirts in the hope 
of becoming pregnant. Often they are called 
“Mossi dolls”; although the children play with 
them, they are in fact fertility amulets.
Our examples show the main characteristics of 
such statuettes. They come only in small sizes, 
with no facial expression, except a horizontal 
incision for the mouth and large ears with a hole 
into which earings used to be put.
(For detailed study see: Ladislas Segy. “Mossi 
Doll , an Archetypal Fertility Figure.” (A mor- 
phological-phenomenologicaí investigation.) 
TRIBUS, Linden Museum fur Volkcrkunde. 
Stuttgart (Germany) N.° 21. November 26, 
1974. (p. 45, ill.31.)

'IfAMask, Wobe-Guere tribe, Libéria. 
JLU H. 29cm.

These masks were used in the Poro male secret 
society which extends its function from Guinea 
through Libéria to the Ivory Coast, and includes 
tribes such as Wobe, Guere, Geh, Gio, Kra,

vezes chamadas de “Bonecas Mossi”, e apesar 
das crianças brincarem muito com elas, são na 
realidade amuletos para aumentar a fertilidade. 
Os nossos exemplos mostram as características 
principais de tais estatuetas. São pequenas 
tamanho, sem expressão no rosto, salvo uma in
cisão horizontal como boca e grandes orelhas 
com um buraco onde era costume colocar 
brincos.
Para estudo detalhado veja: Ladislas Segy “Mossi 
Doll an Archetypal Fertility Figure.” (A mor- 
phological - phenomenological investigation) 
Tribus, Linden Museum fur Volkerkunde. Stut
tgart (Germany) N.° 21, November 26, 1974 
(pág.45, ilt. 31).

-i í~\ Máscara, tribo Wobe-Guere, Libéria, 
lAy Alt. 29cm.

em

Estas máscaras eram usadas nas sociedades secre
tas Poro que atuam desde a Guiné, através da 
Libéria, até a Costa do Marfim, e inclui as tribos 
Wobe, Guere, Geh, Gio, Kra, Konor, Mano, etc. 
Todas elas têm o mesmo tipo de máscaras (com 
algumas diferenças que se notam quando estu
dadas em separado) devido à grande extensão da 
influência Poro. A sociedade era presidida por 
um chefe hierárquico que controlava a vida so
cial e religiosa das tribos sob sua jurisdição, com 
poderes de vida e morte. Cada máscara encarna
va um espírito (ge) que tinha um nome próp 
e a máscara era usada pelos oficiais da sociedade. 
Não eram os homens que celebravam o ritual, 
mas o espírito representante da lei. Um dos pa
péis dos Poros era iniciar os rapazes adolescentes 
na sociedade secreta masculina, ensinando-lhes 
os costumès tradicionais e leis da tribo, mantendo 
assim a coerência religiosa e social da sua socie
dade. Esta máscara tem olhos salientes e cilíndri
cos (algumas com olhos tubulares) um largo 
nariz triangular, a boca aberta tem dentes de leo-

Konor, Mano, etc. They all have the same tvpe 
of masks (with differentiations, as seen when 
they are studied separately) due to the overall 
role of the Poro. Tnis society was under a hier- 
archical ruler who controlled the religious and 
social life of the tribes under his jurisdiction, 

ower of life and death. Each mask in- 
(ge) which had a name of its 
$k was worn by the officers of 

the society; it was not the man who performed 
the ritual role, but the spirit representing the 
law. One of the major roles of the Poro was to 
initiate adolescent boys into the adult male secret 
society, teaching them the traditional customs 
and laws of the tribe, and thus maintaining the 
religio-social coherence of their society. The 
resent mask has protruding cylindrical eyes 
some tubular), a large triangular nose, gaping

having p 
carnated a spirit 
own, and the mas

no

I



mouth with leopard tceth inscrted, and fur 
attached to both sidcs. They werc crcated to 
frighten outsidcrs.

Statue of a hornbill, Senufo tribe, 
Ivory Coast. 89cm.

This is a large statue of a standing hornbill, cal- 
led Porpianong, a fcrtility symbol used in the 
Lo secret socictv. It has a long beak resting on 
the exaggerated belly (a symbol of pregnan- 
cy). The beak has an incised pattern, the upper 
part with zig-zag carving, below which the eyes 
and ears are carved. The rectangular wings are 
outstretched, and have also vertical incisions, 
two horizontal lines engraved on the abdômen. 
The bird is polychromed with round, painted 
ornamcntations.

Helmet mask, Senufo tribe, Ivory 
Coast. H. 32cm. L. 43cm.

The Korubla society has used various animal 
helmet masks in its rituais, m agricultural festiv- 
ities and also at burials. The prescnt mask repre- 
sents a legcndary hycna. It has a large openjaw 
with tongue and teeth protruding. On the top 
of the mask is a carved cameleon with two small 
tusks on both sides and large ears.
Illustrated: Ladislas Segy, “Masks of Black Áfri
ca”, Fig. 79, New York, 1975.

Panei of a door, Senufo tribe. Ivory 
Coast. H. 73cm. W. 18cm.

This panei represents a crocodile with a fish 
in its mouth carved on a door for the shrine of 
a river deity. It is bclieved that rivers have deities. 
As the rivers provide food, but also often inun- 
datc fields, the deity dwelling in a river is petit- 
ioncd for its benediction: to give abundant fish- 
ing and to refrain from flooding. The crocodile 
is considered as the messenger of such a deity

pardo e pele em ambos os lados. Eram feitas 
para assustar forasteiros.
4 4 Estátua de búceno, Tribo Senufo, 
_Li_ Costa do Marfim, Alt. 89cm. 11Esta grande estátua de um búceno em pé, cha

mado Porpianong, é um símbolo de fertilida
de usado pela sociedade secreta Lo. Tem um 
longo bico sobre um ventre exagerado (símbolo 
da gravidez). O bico tem um desenho gravado, 
sendo a parte superior em zig-zag, e embaixo 
estão gravados os olhos e as orelhas. As asas re
tangulares estão abertas e têm também incisões 
verticais, ou seja duas linhas horizontais gravadas 
no abdômen. O pássaro é policromado com 
ornamentações circulares.

Máscara Elmo, Tribo Senufo, Costa 
____do Marfim, Alt. 32 cm., Larg. 43cm.
A sociedade Korubla usou várias máscaras de 
animais nos seus ritos, em festividades agrícolas 
e também em enterros. Esta máscara representa 

hiena lendária. Tem grandes maxilares

12 12
uma
abertos com dentes e língua salientes. No topo 
da máscara existe um. camaleão gravado com 
dois pequenos caninos de cada lado e grandes 
orelhas.
Ilustração: Ladislas Seg 
ca”, Fig. 79, Nova York 1975.

“Masks of Black Afri-y>

4 O Painel de porta, Tribo Senufo, Costa 
Udo Marfim, Alt. 73cm., Larg. 18cm. 13um crocodilo com um 

em home-
Este painel representa 
peixe na boca, gravado numa porta

ivindade do rio. Acreditava-se 
que os nos tinham divindades. Como os rios 
além de providenciar alimento também inun
davam os campos, as divindades que neles habi
tam são homenageadas a fim de se obter as suas 
graças: dar muito peixe e não transbordarem. O 
crocodilo é considerado como um mensageiro

nagem a uma



and the fish is thrown to it as a sacrificial act 
to support the petitioner’s prayer.

/\ Tambourine beater, Baule tribe, 
ITT Ivory Coast. H. 28cm.

Today only a bent stick is used to beat the 
drum. But in earlier times, as is shown here, the 
stick (known as lahoure) became a work of art. 
The handle has a spiral carving; the head itself 
has an animal carved on one side and on the 
other side some fabric is still attached, this being 
the part which struck the tambourine.

'i CPulley, Baule tribe, Ivory Coast. H. 
-LOl9cm.
The weaving in most of the African tribes is 
done on a narrow hand loom, and the bands

are sewn together to

da divindade, e atiram-lhe peixe, como sacrifí
cio, para apoiar a oração daquele que pede.

Batedor de tambor, Tribo Baule, Cos
ta do Marfim, Alt. 38cm.

Hoje é usado um pedaço de pau dobrado para 
tocar tambor. Mas em tempos remotos, como 
aqui se mostra, o pau (conhecido como lahoure) 
era uma obra de arte. A peça tinha uma grava
ção em espiral; na ponta, ná um animal gravado 
de um lado e um tecido colado do outro, sendo

14

esta a parte que batia no tambor.
Roldana, Tribo Baule, Costa do Mar
fim, Alt. 19cm.

A tecelagem na maioria das tribos Africanas é 
feita num estreito tear manual, e as tiras (com 
mais ou menos 5 polegadas de largura) são cos
turadas umas nas outras para fazer uma roupa. 
Os quadros usados para separar as diferentes tra
mas num tear manual horizontal estão suspensos 
da roldana (Polia). O objeto em exposição tem 
uma face humana alongada feita em baixo relevo 

penteado. É provável que a inc usão de um 
humano (ou cabeça de animal), tenha uma 

função protetora, para se obter sucesso no tra
balho de fiação.

Banco, Ashanti, Gana. Alt. 22cm., 
Larg. 40cm.

Existe um banco sagrado em ouro guardado no 
relicário do rei (Asantehene) que simboliza a 
“alma” da nação, sobre o qual se atiram libações 
para alimentar o antepassado. Há vários bancos 
de estilos diferentes tendo cada um nome asso
ciado a uma idéia ou função. O que aqui vemos 
chama-se nsebe’gwa, ou banco amuleto, que ser
via para uso normal. O banco é talhado de um 
bloco de madeira, tendo um suporte cilíndrico 
central. É talhado a partir do interior da árvore 
para dar um aspecto rendado. Tem quatro pes, 
cada um com um desenho em zig-zag feito em

15
(about five inches wide)
make a garment. From the pulley are suspended 
the frames (handles) used to separate altemate 
warps in a horizontal hand loom. The present 
exhibit has an elongated human face carved in 
low relief with hair style. It is probable that the 
inclusion of a human face (or animal head) must 
have had some |j>rotective role to make the

com
rosto

weaving success

16 Síool, Ashanti, Ghana. H. 22cm.

There is a sacred Goldcn Stool kept in the shrine 
of the king (Asantehene) which symbolizes the 
“soul” of the nation, upon which libations are 
pourcd to “feed” the ancestor. There is a large 
number of stools in different styles, each having 
a name associated with a particular idea and 
function.The present one is called nsebe’gwa, or 
amulet stool, which was for common usage. The 
stool is carved from one block of wood, having 
a cylindrical central support. It is carved from 
the inside so as to give a lace effect. It has four

L. 40cm.

v

j
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mim m

relevo, e o assento propriamente dito é em forma 
convexa, com motivos gravados nos dois lados.
i '"7 Figura protetora da fertilidade, 
/ Ashanti, Gana, Alt. 32cm.

Estas figuras de cabeça discóide e sem pernas, 
das quais somente os braços são gravados, são 
conhecidos como Akua’ba, e eram usadas pelas 
mulheres atrás, na cintura.
Tinham três funções: primeiro, assegurar bom 
parto às mulheres grávidas, e também transmitir 
a beleza da estátua à criança; segundo, ajudar 
mulheres estéreis a tornarem-se férteis; terceiro, 
ajudar a encontrar crianças perdidas - quando 

criança desaparecia, supostamente roubada 
por um espírito maligno, a estátua era colocada 
com comida e moedas de prata à entrada da 
floresta, para atrair o espírito, e assim, interessá- 
lo na troca da estátua pela criança. A estátua aqui 
exibida tem quatro filas de linhas amarelas na 
base, três tiras no pescoço e uma concha cauri, 
pendurada no topo da cabeça. A parte de trás 
da cabeça tinha desenhos simbólicos cinzelados, 
e toda a estátua tinha uma patina devido ao ma
terial de sacrifício que lhe punham 
Para estudo detalhado: Ladislas Segy, “The 
Ashanti Akua’ba Statues as Archetypc and the 
Egyptian Ankh”. A Theory of Morphological 
Assumption. AHTHROPOS,

other legs, each having a zig-zag pattem carved 
in relief, and the seat itself in a convex form has 
also pierced motifs on both sides.

1 *—] Fertility-protective figure, Ashanti, 
JL / Ghana. H. 32cm.

egless figurines, of which 
í are known as Akua’ba, 

were wom by women in the back of their 
waistcloth. They had three functions: first to 
insure good delivery for the pregnant woman, 
and also to impart the beautv of the statue to 
the child; second to help steriíe women become 
fertile; third, to help find lost children - when a 
child disappeared, supposedly stolen by a malev- 
olent spirit, the statue was placed with food 
and silver coins at the edge of the forest to 
attract this spirit, and he would then exchange 
the child for the statue. The present statue has 
four rows of yellow beads at the base, three 
on its neck, and one cowry shell hanging from 
a hole on the top of its head. The back of the 
head has incised symbolic desivn patterns, and 
the whole statue has a patina due to sacrificial 
material poured over it.
(For detailed study see: Ladislas Segy, “The 
Ashanti Akua’ba statues as Archetype and the 
Egyptian Ankh”. A Theory of Morphological 
Assumptions. ANTHROPOS, International Re- 
view of Ethnology and Linguistics. St. Augustin 
(Gcmiany), N.° 21, November, 1972, (p. 34,

These discoid-headed le 
only the arms are carve

Clan

uma

rows

em cima.

International
Review of Ethnology and Linguistics. St. Augus- 
tin (Germany), N.°21, Novembro 1972. (pág. 34 
ilt. 31).
1 O Pesos para Ouro, Tribo Ashanti, Gana.
-i-OPequenos objetos de metal, fundidos pelo 
processo do desperdício de cera, conhecido co 
mo Mrammuo, eram usados para pesar o pó de 

que servia como troca antes dos Europeus 
introduzirem as moedas. Os pesos têm várias 
formas, como figuras humanas, animais, objetos 
e desenhos geométricos. A coleção que se segue,

18 Gold-weights, Ashanti tribe, Ghana.

Small brass objects cast in the lost wax process, 
known as Mrammuo were used to weigh the 
gold dust which served as exchange before the 
Europeans introduced their currency. The gold- 
weights have a great many different fomis, 
such as human figures, animais, objects, and

ouro



geometric designs. The following small collec- 
tion aims to show the most typicai examples: 
1. Gold dust box in hammered metal - 2. Spoon - 
3. Human figure.
Objects: 4. Bell - 5. Drum - 6. Stool - 7. Sword - 
8- Shield-
Animals: 9- Fish- 10. Catfish- 11. Lizard- 
12. Crab-13. Birds-14. Antelope.
Geometric: 15. in long rectangle form with 
rays of the sun-16. in square form with anothcr 
square form within-17. in formof apyramid- 

in form of pyramid with a cannon on its 
top-19. with double spiral - 20- with swastica 
design.

pretende mostrar os exemplos mais típicos:
1 - Caixa de ouro em pó, em metal martelado;
2 - Colher; 3 - Figura humana.
Objetos:
4 - Sino; 5 - Tambor; 6 - Banco; 7 - Espada 
8 - Escudo.
Animais: 9 - Peixe; 10 - Lampreia; 11 - Lagarto; 
12 - Caranguejo ; 13 - Pássaros; 14 - Antílopes. 
Geométricos: 15 - Um longo retângulo com 
raios de sol; 16 - Em lorma de quadrado, com 
outro quadrado dentro; 17 - Em forma de pirâ
mide; 18 - Forma de pirâmide, com canhão no 
topo; 19 - Espiral dupla; 20 - Com desenho da 
cruz suástica.

18. i

1 QFigura protetora da fertilidade, Tri- 
1 ybo Fanti, Gana, Alt. 27cm.
Tanto os Fanti como os Ashanti falam a língua 
Akan. Os Fanti vivem na zona costeira e têm

'l Q Fertility-protective figure, 
J_ y tribe, Ghana. H. 27cm.

Fanti

The Fanti and the Ashanti are both Akan-spea- 
king pcople. The Fanti live in the Coastal re- 
gions anel have the same beliefs as the Ashanti. 
Hence the meaning and function of these statues 
is the same as for Exhibit N.° 17, with the dif- 
ference that the present statue has legs, although 
no arms, and the head is a rectangle instead of a 
discoid. The small ears have each a hole into 
which earings used to be inserted. It also has 
beads on the legs and neck and a symbolic 
incised design on the back.
O Dance wand, Yoruba, Nigéria. H.

56cm.
This stafl is known as Oshe Shango and was 
used in dance by the worshippers of Shango,

and the fourth 
ng (Alafin) trac-

ed his origin to Shango. The main feature of a 
great number of Oshe Shango staffs is a super- 
strueture in the form of a double-axe (neolithic 
celts), the original of which was washed out of 
the ground during hurricanes and was believed 
to have been thrown by Shango. Hence the

as mesmas crenças dos Ashanti. Razão pela qual 
a função e significado destas estátuas é o mesmo 
do objeto exposto com o número 17, com a 
diferença desta ter pernas embora não tenha 
braços, e a cabeça é um retângulo em vez de 
discóide. As pequenas orelhas, têm um buraco, 
onde se costumava colocar brincos. A figura tem 
ainda contas nas pernas e pescoço, e um desenho 
simbólico gravado nas costas.

Y^vCetro de dança, Yoruba, Nigéria, 
sLj\J Alt. 56cm.
Este material é conhecido como Oshe Shango e 
é usado na dança pelos adoradores de Shango, 
o deus Yoruba do raio e quarto rei do país Yo
ruba - razão pela qual o rei (Alafin) era descen
dente de Shango. A característica principal de 
um grande número de cctros Oshe Shango é 
uma super estrutura em forma de machado du
plo (machado neolítico), cujo material era le
vantado do solo durante tempestades (furacões), 
pois acreditava-se ter sido atirado por Shango.

the Yoruba god of lightning 
king of Yorubaland; hence the ki



E por isso que o segundo nome de Shango é Ja- 
kuta que significa atirador de pedras. O material 
exposto tem machado duplo com três marcas 
em cada lado, que se repetem em ambas as bo
chechas de uma mulher ajoelhada, sendo estas 
as marcas de sacrifício Yoruba mais típicas. A

second name of Shango is Jakuta, meaning the 
stone-thrower. The present staff has the double- 
axe with three marks on each side which is also 
repeated on both cheeks of a kneeling woman, 
these being the most typical Yoruba scarifica- 
tion marks. The kneeling woman with large 
breasts is given various interpretations; one that 
she may represent Oya, wife of Shango. She 
may simply mean fertility, sincc it is believed 
that Shango brings children to his devotees. In 
the Candomblé rituais in Bahia the Orixa Shan
go is honored as the god of lightning; so is 
Yansa Oya, the wife oí Shango. They also use a 
staff known as Oche (Machado duplo), usually 
made of simple metal tube to which two trian
gular shapes are welded at the top.
[For furtner study see: Ladislas Scgy, “Shango 
Sculpture”, ACTA TROPICA Basel. Vol 12, 
N.°2 (1955), (p. 35, ill. 18).

mulher ajoelhada com grandes seios, tem vários 
significados: um, que representa Ova, mulher de 

|ue significa fertilidade, uma vez 
Snango dá filhos às suas dc-

sig
Sh ango; outro, que 
que se acredita que rmango c 
votas. Nos ritos Candomblé, na Bahia, o Orixá 
Shango é adorado como Deus (do raio), como 
o é também Yansã Oya, mulher de Shango. É 
utilizado um material chamado Oche (Macnado 
Duplo), muitas vezes feito de um simples tubo 
de metal ao qual estão soldados no topo duas 
formas triangulares.
Para estudo mais aprofundado: Ladislas Segy,
“Shango Sculpture”, ACTA TROPICA, Basel.
O i Máscara, Tribo Yoruba, Nigéria, Alt.

-L 41cm., Diâm. 24cm.
Estas máscaras usadas em festividades Epa ti
nham muitas variações. Algumas têm várias filas 
de figuras, com um cavaleiro no meio, outras 
com uma figura de pé segurando uma tigela.
A presente amostra, é uma das mais simples e 
mais expressivas com uma boca angular e olhos 
salientes pintada com riscas encarnadas e bran
cas. A máscara Epa representa os mortos, e era 
dedicada ao crescimento em geral, e à fertilidade.
OOBandeja para adivinhar, Yoruba, Ni-
ZlZ-zgéria, Diâm. 31cm. OODivination tray, Yoruba, Nigéria.
Para todas as ocasiões, um adivinho altamente ZL^Diam. 31cm.
treinado (Babalawo) era consultado: para lidar For every occasion a highly trained diviner (Ba- 
com o oráculo Ifa, para predizer o futuro, para balawo) is consulted: to handle the Ifa oracle,
aconselhar no decurso dos acontecimentos, para to foretell future events, to advise a coursc of
descobrir qual dos espíritos dos avós iria encarnar action, to find out which grandparenfs spirit 
na criança que está para nascer, ou para dar o would be incarnated in an expected child, and
nome apropriado a ele ou ela. O adivinho tem I to give the appropriate name to him or to her.

Oi Mask, Yoruba tribe, Nigéria. H. 41cm.
Diam. 24 cm.

These masks used in Epa festivities have a great 
many variations. Some have several tiers of 
figurines, with a horseman in the middle, some 
with a standing figure holding a bowl. The pres
ent sample is one of the simplest and most ex- 
pressive, with strong angular mouth and prom- 
inent eyes, painted with red and white lines. The 
Epa mask represents the dead and was dedicated 
to growth in general and to fertility.



The diviner has 16 kola or palmnuts in a bowl 
which hc throws, and, according to the configu 
ration they take, he recites an odu, an appropirate 
saving, usually in the form of a short poem, 
which refers to the supplicant’s problem or il- 
lness. He must memorize a large number ot 
such rehgio-magical poems (2651 The present 
exhibit is a divination tray called Okoua-Ifa 

which white powder was spread, and the 
he diviner. Therc are three

16 kola ou tâmaras numa tigela, e segundo a 
configuração que eles tomam após serem atira
das, ele recita um Odu, normalmente na forma

pequeno poema, que se refere ao proble- 
doença ao suplicante. O adivinho tem

oemas

de um 
ma ou
que decorar um grande número de 
mágico-religiosos (265). O presente objeto é 

bandeja de adivinhações chamada Okoua- 
Ifa sobre a qual se espalhava um pó branco e o 
Odu era marcado pelo adivinho. Existem três 
cabeças feitas em baixo relevo, sendo que a maior 
representa Eshu, o fazedor de truques Yoruba, 
personificando o elemento sorte/azar o qual de- 

acalmado antes de se consultar o oráculo. 
Existem ainda outros três animais gravados na 
borda da bandeja. Na Bahia, o Eshu é conhecido 
como Exu, um Orixá irritável e malévolo, e na 
qualidade de mensageiro dos outros Orixás, ele 
é honrado nos ritos Candomblé.
Para estudo mais aprofundado: Ladislas Segy, 
“African Attitude Toward Sickness. Its Relation 
to Sculpture”. ACTA TROPICA, Basel, 1975 
(pág. 45, ilt. 20).

O Bastão de Ferro, Tribo Yoruba, 
Nigéria, Alt. 92cm.

O bastão batido de ferro é chamado opa 
osanyin, significando o bastão de Osanyin, o 
nome do espírito protetor das ervas (Orisha). 
O curandeiro (onisnegun) usava este bastão para 
prescrever os medicamentos adequados aos seus 
pacientes. O bastão tem um pássaro no topo que 
representa a feiticeira, a qual, se supõe, toma for
ma de pássaro com um grande bico vermelho, 

normalmente se acredita ter causado a

uma
upon
odu is marked by t 
heads carved in low relief, the largest repre- 
senting Eshu, the Yoruba trickster who stands 
for the chance element and who has to be ap- 
peased before the oracle can be consulted. Three 
other animais are carved on the bordcr of the 

In Bahia, Eshu is knownas Exu,amalev-

ve ser

tray.
olent and irritable Orixa, and as the messenger 
of the other Orixás he is honored in the Can
domblé rituais.
(For further study see: Ladislas Segy, “African 
Attitude toward Sickness. Its relation to Sculp
ture.” ACTA TROPICA, Basel, 1975 (p. 45, 
ill. 20).

Iron StafF, Yoruba tribe, Nigéria. 
92cm.

The wrought iron staff is called opa osanyin, 
meaning the staff of Osanyin, the name of the 
herbalist protectivc spirit (Orisha). The healer 
(onishegun) used this staff to prescribc the 
proper medication for his patients. The staff 
has a bird on the top which represents the 
witch, who is supposed to take the form of a 
bird with a long red beak, and who is usually 
believed to have caused the sickness. Hence 
the witch must be pacified before the medica
tion can be effective.

23

e que
doença. Esta é a razão pela qual a feiticeira tem 
de ser pacificada para que o remédio faça efeito. 
Para estudo mais aprofundado sobre as curas da 
Nigéria: Ladislas Sagy, “African Attitude toward 
Sickness. Its Relation to Sculpture”. ACTA TRO-

(For further study on the Nigerian healing see: 
Ladislas Segy, “African Attitude toward Sickness. 
Its Relation to Sculpture.” ACTA TROPICA,

»
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PICA Basel, 1975, (pág. 45, ilt. 20). (Um bastão 
semelhante, com um pássaro no topo, chamado 
Ossain, é usado na Bahia nas cerimônias Can-

Bascl, 1975, (p. 45, ill.20). 
(Similar iron staff.with bird on the top called
Ossain is used in Bahia in the Candomblé 
monies.)

cere-domblé).

0/1 /O /I 0 Estátua, Tribo Yoruba, 
rei»Nigéria,3lcin./29cm.

0/1 /Q A o Statues, Yoruba tribe, 
^1/ ^ i cl.Nigeria. H. 31cm./29cni.

Estas estátuas são conhecidas como Ibeji, devido 
à Orisha (divindade) protetora dos gêmeos. O 

deriva da palavra Ibi (recém nascido) e Eji 
(dois). Supõe-se que os gêmeos tenham só 
alma, e se um morre, é feita

Thcse statues are known as Ibeji, after the pro- 
tective Orisha (deity) of the twins. The 
derives from the word Ibi (First born) and Eji 
(two). Twins are considcrcd to have onc soul, 
and if onc dies, a statuc is made to become the 
abode ol the departed half-soul so that through 
the statuc the surviving twin’s half-a-soul is 
reunified with the deccased half-a-soul. The 
statues are washed, “fed”, and rubbed with red 
camwood powder mixed with oil, and 
instances the hair (or a cap) is rubbed with indigo. 
No. 24 represents a male statue, having the 
typical three claw marks scarification on both 
cheeks. It has a cap which is rubbed with indigo. 
No. 24a is a female with cxaggcrated breasts 
having also scarification marks, two metal rings 
on arms and a blue bead necklace.
(For further detailed study see: Ladislas Segy, 
“The Yoruba Ibeji Statue.” ACTA TROPICÁ, 
Basel, Vol. 27, No. 2,1970 (p. 39, ill. 52).

namenome
uma

O uma estátua para 
servir de lar a meia alma que partiu, para que a 
meia alma do gêmeo que sobreviveu se reunifi- 
que à outra metade. As estátuas eram lavadas e 
esfregadas com pó vermelho misturado 
óleo, e em alguns casos o 
é esfregado ae azul. O

com
cabelo (ou capacete) 

n.° 24 representa uma 
estátua masculina que tem as três marcas típicas 
de garra nas duas bochechas. O capacete é azul. 
O n.° 24 a é uma estátua feminina 
exagerados tendo também marcas de sacrifícios, 
2 argolas de metal nos braços, e um colar azul 
de contas.
Para estudo mais detalhado: Ladislas Segy: “The 
Yoruba Ibeji Statue”. ACTA TROPICÁ, Basel, 
Vol. 27, N.° 2,1970 (pág. 39, ilt. 52).

in some
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com seios

O C Estátua,Tribo Ibo, Nigéria, 33cm.
Entre os Ibo do norte (perto de Onitsha) 

usa-se uma estátua chamada Ikenga. O

O C Statue, Ibo tribe, Nigéria. H. 33 cm.
Z^Among the northern Ibo(around Onitsha) 
a statue called Ikenga is used. The name deri
ves from I-ke, meaning strength or power. This 
Ikenga means “placc of strength”. As a house- 
hold protective figure, it was consultcd before 
any undertaking, such as a new enterprise, and 
petitioned for worldly success and achievement. 
The statue was usually purchased when a young 
man moved into his own house. There are many 
typcs, some a sitting figure, holding in one hand 
the severed head of an enemy, in the other a

O nome
P^vlui uc í-kc, que sigmnca rorça ou poder. 
Ikenga significa “lugar da força”. Como fig 
protetora do lar, era consultada antes de se tomar 
alguma decisão como um novo empreendimen
to, e lhe era pedido glória e sucesso. A estátua 
geralmente adquirida quando um jovem se mu
dava para sua própria casa. Há muitos tipos desta 
estátua, algumas sentadas, segurando numa mão 
a cabeça decepada do inimigo

ura

era

e na outra a

-V-
íj .
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sword. The present one is more “abstractcd”, the 
body formed from a block of wood, and the 
head has two homs. (Some scholars suggest that 
the ram’s horn may derive from the ram-headed 
Egyptian god Amon-Ra.)

Mask, Ibibio tribe, Nigéria. H. 22cm. 
W. 18cm.

espada. A que aqui vemos é mais “abstrata”, tem 
o corpo formado por um bloco de madeira e a 
cabeça tem dois chifres. (Alguns estudantes su
gerem que o chifre de carneiro deriva da cabeça 
ue carneiro do Deus Egípcio Amon-Ra).

Máscara, tribo Ibibio, Nigéria, Alt. 
22cm., Larg. 18cm.

Estes tipos de máscaras eram produzidas pelas 
tribos Ibibio do Oeste conhecidas também como 
Anang. Eram usadas pela sociedade secreta Ekpo 
(sociedade masculina), nos rituais em que se hon
ravam os antepassados, e para reforçar a lei ba
seada nos precedentes tradicionais. A socieda
de secreta usava um grande número de máscaras. 
O exemplo presente representa um espírito 
mítico do subsolo. Costumava ter um maxilar 
mais baixo para que durante a dança a boca se 
movesse por meio de uma corda escondida. O 
fim a atingir era inspirar terror naqueles que não 
seguiam as leis tribais.

26 26
These types of masks were produced by the 
western Ibibio tribe known also as Anang. They
were used by the Ekpo male secret society in 
rituais to honor the dead ancestors and enforce 
the law based upon traditional precedents. The 
society used a great number ot masks. The pre
sent example represents a mythical undcrground 
spirit. It used to have a lower jaw, so that during 
tne dance the mouth was moved by means of a
hidden cord. The aim was to inflict terror on 
those who did not follow the tribal laws.

O^Heimet mask, Ibo tribe, Nigéria 
Z, / H. 41cm.
This is a three-quartcr-lcngth helmet mask used 
by the Mmwo society, with a crested top, 
probably hairdo. Masked dancers costumed in 
brightly colored patchwork pants and blouses, 
witn their hands and feet covcred, appeared at 
funerais. The masked dancers did not merely 
represent, but were believed to be, the spirit ol 
the dead. They disguised their voices, aiming, 

African burial ceremonies, to

ry~] Máscara de Elmo, Tribo Ibo, Nigéria, 
Z./ 41cm.
Este é um cimo com três quartos de compri
mento, usado pela sociedade Mmwo, com o topo 
em crista que era provavelmente um penteado. 
Os dançarinos usando esté elmo c vestidos com 
calças e blusas em retalhos cosidos muito colori
das, com as mãos e pés cobertos, apareciam em 
funerais. Estes dançarinos mascarados não só 
representavam, mas acreditava-se serem o espí
rito dos mortos. Eles disfarçavam as vozes, como 
em tantas cerimônias funerárias Africanas, para 
obrigar o espírito do morto a entrar no mundo 
do espírito (abe mno), para evitar qualquer mal 
aos sobreviventes.

as in so many 
induce the dead man’s spirit to enter the spirit 
world (abe mno) so as to avoid any harm to 
the survivors.

? rArmlet and Bell, Benin 
kingdom, Nigéria.

The Benin kingdom was a great power, and King 
(Oba’s) rule extended over what todav is the 
Southern part of Nigéria. At the heignt of its

28/29
Bracelete e Sino do Reino 
Benin, Nigéria.28/29

-



O reino Benin era uma grande potência, e o po
der do rei Oba estendia-se até onde hoie é 
parte sul da Nigéria. No auge do seu po' 
século 14 ao fim do séc. 17, produziram um gran

em marfim

power, from the 14th to the late 17th century, 
it produced a grcat number of extremely refined 
ivory carvings and complex bronze (brass) cast- 
ings in the lost-wax process in the forms of neads, 
animais and plaques. Wc present only two small 
items from the large body of Benin material.

oie e a 
der, do

de número de sofisticadas gravações em marfim 
plicadas peças fundidas de bronze feitase com

pelo' processo do desperdício de cera na forma 
de cabeças, animais e placas. Apresentamos so
mente dois pequenos objetos do vasto material 
Benin.

28Armlet H. 11.5cm. Diam. 9.5cm.
This armlet was worn by a warrior (many pla
ques show such a custom) to shield his wrist. 
The pierced cffect, which is the result of high 
technical accomplishment, is to be noted. To 
cast this cylindrical form an earth core was 
needed, penetrating the lozange open work and 
at the same time assuring the free flow of the 
liquid metal. Alter cooling, the core was broken, 
as well as the outside covering, and the emcrging 
cast is etched.

O OOBracelete,ll,5cm.,
^OEste bracelete era i

, Diâm. 9,5cm.
_____  __usado pelo guerreiro

(muitas placas documentam este costume) para 
proteger o pulso. Note-se as incisões no bracele
te, reflexo de uma técnica muito apurada. Para fa 
zer a fundição na forma cilíndrica era necessário 
um macho de terra penetrando o trabalho aberto 
do lozango e ao mesmo tempo assegurando o 
corrimento livre do metal líquido. Depois de 
esfriar, o macho era quebrado assim como a 
cobertura exterior. A fundição emergente está

29 Bell. H. 11.5cm.
This rectangular bell, has relief on the frontal 
side representing the symbol of male power, 
imbuing the object with higher efficiency. Thcsc 
bells were worn by the warrior on a cora around 
his neck. Thcy were also placed on the altars 
and rung before prayer to call the attention of 
the spirit to the petition of the worshipper.

Northern Ni-

Tliis statue had multiple uses: it was kept in a 
hut and taken out to greet visitors. It was 
consulted when the people wished to locate a 
thief. It was used in nealing. It was kept in the 
compound of a large familial group in a special 
hut with the skulls of the ancestors, the aim

gravada.

O Q Sino, 11,5 cm.
Este sino retangular tem um relevo frontal 

representando o símbolo do poder masculino, 
dando ao objeto maior eficiência. Estes sinos 
eram usados pelo guerreiro num cordão à volta 
do pescoço. Também eram colocados nos altares 
e tocava-se antes das orações para chamar a aten
ção do espírito para o pedido do orador.

OStatue, Mumuye tribe. 
%y\J geria. 71cm.

O Estátua, Tribo Mumuye, Norte, da 
Nigéria 71cm.

Esta estátua tinha vános usos: era guardada numa 
cabana e só era tirada para saudar visitantes 
Consultavam-na quando se pretendia localizar 
um ladrão. Era também usada nas curas. Era 
guardada numa cabana especial, com os des-

being to imbuc the statue with the ancestors’ 
life-rorce. The statues were considered the pro- 
tectors of the house. Sacrifices and offerings
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pojos dos antepassados, com o fim de transferir 
para a estátua a torça de vida dos antepassados. 
As estátuas eram consideradas protetoras do lar. 
Faziam-lhe regularmente sacrifícios e oferendas.

O'l Máscara, tribo Mumuya, Norte, da 
Nigéria 48cm.

Esta máscara era usada em ritos de fertilidade. 
Além do chifre, existem gravados seios de mu
lher, indicando que o fim era aumentar a capaci
dade da mulher em conceber.

were made regularly to them.

/2y| Mask, Mumuye tribe, Northern 
Jl geria. H. 48cm.
The mask was used in fertility rites. In addition 
to the horn, there are fcmale brcasts carved, in- 
dicating that the aim was to increase female 
capacity to conceive.

Ni-

QQ Headdress, Bamum tribe, Rep. of 
*JZ<Cameroon. H. 35.5cm. Diam. 21.4cm.
From the stylistic point of view, there are four 
distinct territories in the Cameroon, one being 
the Grassland, where a numbcr of tribes 
(Bamum, Bekom, Bamileke) with common 
mythological heritage produced a rather coher- 

tyle. The present example is a mask, carved 
i one blocK of wood and hollowed out. It 

was not used as a helmet (as were several of the 
masks in the collectioiri but, like many Ekoi 
headdresses, was placea on the head of the 
dancer, who wore a costume as well.
Illustrated: Ladislas Segy, “Masks ol Black 
África”. Fig. 179. New York, 1975.

O O Enfeite de cabeça, tribo Bamum, Rep. 
*L/Z-/dos Camarões, Alt. 35,5cm., Diâm.
21,4cm.
Do ponto de vista estilístico, há quatro territórios 
distintos nos Camarões, sendo uma terra das pas
tagens, onde um certo número de tribos (Ba
mum, Bekom, Bamileke) com heranças mito
lógicas comuns, produziam dentro de um estilo 
coerente. O presente exemplo é uma máscara, 
esculpida a partir de um bloco de madeira côn
cavo. Não era usada como elmo (como eram 
várias máscaras da coleção) mas, como muitos 
enfeites Ekoi para cabeça, era colocado na cabeça 
do dançarino, que usava também uma roupa 
especial.
Ilustração: Ladislas Segy, “Masks of Black Áfri
ca”. Fig. 179 New York 1975.

ent s 
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Drum, Bakuba tribe, Zaire. H. 51cm. 
Diam 31cm.

This is a ceremonial drum covered with animal 
skin. It has four handles and the upper and lower 
parts have incised ornamentation.

33i

OTTambor, Tribo Bakuba, Zaire, Alt. 
*_A_}51cm., Dhâm. 31cm. tribe, Zaire. H.

This is a magical statue callcd namoganda in- 
carnating the good spirit (nkisi), and it belonged 
to the vnlage medicine man (noganda). Its role 
was to help the herbalist to recognize plants 
whose potent vital energy was able to cast out 
the evil spirit from the bodv of the patient, 
hence effecting cure of the ailment. The statue

O/| Statue, Bakongo 
J i 37cm.Este tambor usado nas cerimônias era coberto

pele. Tem quatro alças e a parte superior 
e inferior têm ornamentações gravadas.

0/1 Estátua, tribo Bakong 
J I37cm.

de

o, Zaire, Alt.

Esta é uma estátua mágica chamada namoganda 
que encarna o espírito do bem (nkisi), e perten-



cia ao feiticeiro da aldeia (noganda). O seu papel 
era ajudar o herbanário a distinguir as plantas 
cuja energia era capaz de expulsar o espírito do 
mal do corpo do doente, curando-o. A estátua

holds a box which contains the magical sub- 
stance (bilongo) from which it gets its power. 
This is covered with a glass (in some cases a 

>r) and glass is also inserted for eyes. It wears 
klace of nut shells, as well as ribbons tied

rrurror 
a nec
around the waist, the arms, etc.
(For further studi.es of magical medicine in 
África, and especially the role of statuary, con- 
sult: Ladislas Segy, “The African Attitude toward 
Sickness. Its relation to Sculpture.” ACTA TRO- 
PICA, Basel, 1975 (p. 45, ill. 20).

segura uma caixa que contém a substância má
gica (bilongo) da qual lhe provém o poder. Esta 
é coberta por um vidro (em alg 
espelho) e os olhos são também feitos de vidro. 
Tem um colar feito de cascas de nozes assim 
como fitas à volta da cintura, braços, etc.
Para estudo mais detalhado da medicina mágica 
na África especialmente o papel da estatuária, 
consulte: Ladislas Segy, “The African Attitude 
Toward Sickness . Its relation do Sculpture’.’ 
“ACTA TROPICA”, Basel, 1975 (pág. 45, ilt. 20).

uns casos um

O C Máscara,
*_X_/Gabão, 35cm.
Este tipo de máscara era usado por várias tribos 
da região do rio Ogowe, como Omyene, Balum- 
bo, Okanda, etc. A maioria tem as faces pintadas 

kaolim branco (existem algumas com caras 
pretas), com olhos estreitos, lábios pintados de 
vermelho, e algumas até com marcas de sacrifí
cio em relevo, e um penteado ao alto parecendo- 
se com as mulheres que vivem nesta região. 
O aspecto particular do objeto exposto é que 
no cimo da cabeça está gravado um crocodilo 
ou lagarto. A máscara tem um aspecto oriental 
pouco usual, mas não foi estabelecida esta influ
ência. Conhecida como duma ou mvudi, repre
sentava um espírito guardião feminino na inicia
ção das moças adolescentes, em ritos funerários 
e cultos de antepassados e também em danças ao 
luar. Nas cerimônias funerárias da sociedade

um antepassado 
as pessoas que 

usavam máscara, algumas vezes em pernas de 
pau representavam na dança da lua cheia.

tribo M’pongwe, Rep. do
QCMask, M’pongwe tribe, Rep. of Ga- 
*~AJbon. H. 35cm.
This type of mask was used by various tribes 
in the Ogowe river region, such as Omyene, 

• Balumbo, Okanda, etc. Most of them have facesem
painted with white kaolin (there are a few with 
black faces), slit eves, red-painted lips, some with 
scarification marks carved in relief, and a high- 
piled hair style resembling tliat of women living 
in this region. The unusual aspect of this exhibit
is that on the top of the hair a crocodile or lizard 
is carved. The mask has an unusual oriental 
expression, but no such influence has been 
established. Known as duma or mvudi, it re-

irit in the initia- 
unerary rites and

presented a female guardian sp 
tion of adolescent girls, in funerary ntes and 

cults, and also in dances under the fullancestor
moon. At the burial ceremonies of the Punu 
society the mask represented a female ancestor. 
In the Mukui society the masked persons, so- 
metimes on stilts, performed at the dance of 
the full moon.

Punu, a máscara representava i 
feminino. Na sociedade Mukui
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A coleção do Grupo Boston foi seleciona 
da por Ladislas Segy, diretor da Galeria Segy de 
Nova York, que também escreveu este catálogo. 

Algumas de suas obras mais conhecidas

The Grupo Boston collection was selectcd 
by Ladislas Segy, director of the Segy Gallery in 
New York, wno has also written this catalogue. 
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• Masks of Black África. Their Function and 
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• African Studies
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