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Encontro
da arte com a vlda

Concluinc hoje a apresentageo do. trabalho
gue temoe vilndo a apresentar sobre eecultuna
lfiaconde.

Na primeino parte, f,alfmos da importinc'la e
da hist6ria daquela arte e distinguimos tr6s fases
(antiga. dq perdodo colonial e moderna) na Eua
evolu96o.

Neste tnsbalho tentsfros dar u,m,a visflo sobre
os trCs tipos de 'esculturas mraeonde imais encon-
trados: Uiamaa ccnpacto, Ujanaa nf,o conpscto;
Shetani e €tD releyo.

ESCULTUNA
TIPO UJAMAA COMPACTO

Esta concepg6o e n r aiz a-se no5
antigas tradig6es escult6ricras afri-
canas, que sdo especialmente evi-
dentes, no processo comum a mui-
tos povos deste continente, de es-
culpir dentes em marfim, evolucio.
nando as figuras em redordo dente,
partindo da base para o topo, e a
maioria das vezes contando uma
hist6ria, como acontece nos famo*
sos <marfins documentais> dos Ba-

Esculhrra r Eseultura "Ulamaa Compacto>. Coleecio
fumar rap€. Coleceio do Museu de Nam' da Empresa Naelonal de Artesanato. Pau'
pU!a-_-!qq?fg@, Alturu cerca de 20 cm .preto. Altura: 62 cm

ra representando um cagador. Co.
lecA6o do Museu 'de Nampula. Pau-preto:

Altura: cerca de 30 cm
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kon$o. Esta forma era tamb6m
muito usada na escultura antiga do
Benirrt.

No tipo ujamaa compacto, a r€ali-
zag6o da forma escult6rica concre-
tiza-se a roda de um nucleo de
forma acilindrada, em redor do qual
se distribuem em alto relevo, inf-
meras figuras humanas nas mais
diversas actividades, geralmente re-
lacionadas cpm as lides domdsticas
e expressando uma grande sensa-
geo de movimento e composigSo
ritmica.

A sua concepgSo toma como pon-
to de partida, a aldeia tra{icional
maconde, exprimindo este conceito
a familia restrita tradicional matri-
linear, composta pelo tio materno
<nzomba)), as suas irmds e maridos
destas, as respectivas filhas e filhos.
as filhas e filhos destas, e assim su-
cessivamente, constituindo este gru-
po uma pequena povoagSo.

Geralmente no alto da peqa des'-
taca-se em maiores dimens6es um
b u s t o ,  e s t e  b u s t o  r e p r e s e n t a  o
<nzomba>>, chefe do grupo. Introdu-
zem tamb6m frequentemente uma
figura abstracta e estilizada de con-
terido mitol6gico, que afirmam re--
presentar um antepassado da matri-
linhagem (Likola).

O nome de ujamaa pelo qual e
conhecido este tipo de escultura.

vem da mesma palavra em lingua
<Swahili> que significa familia.

ESCULTURA TIPO UJAMAA
NAO COMFACTO
Neste tipo de escultura, as figu-

ras s6o trabalhadas em redor de
um espago oco, e nao de um nricleo
macigo como acontece no tipo des-
crito antes. Esta forma de trabalhar
exige maior mestria e um treino
mais intensivo. Podemos dizer que
a impressSo causada por estas duas
formas escult6ricas e diferente, a
primeira e maciga, salientando-se
mais o volume das figuras e uma
sensagS,o de forqa compacta. A se-
gunda 6 mais leve e aligeirada, ga-
nhando assim em leveza aquilo que
perde em impondncia.

ESCULTURA TIPO <SHETANb
Shetani 6 uma palavra swahili

- que tem origem na lingua he-
braica conforme afirma Margot
Dias (1973) - e que se pode tradu-
zir por espfrito, sendo tamb6m vul-
garmente traduzida por satanis ou
diabo. Pensamos no entanto atrav6s
de algumas recolhas que fizemos e
de algumas consultas bibliogrdficas
que a palavra Shetani para os ma-
condes n6o significa o mesmo que
a palavra diabo, no seu significado
cristSo. Ela tem um significado mui-
to amplo, designando uma varicda-

de complexa ds figuras mitol6gicas,
sendo umas consideradas perrgosas
para os seres humanos outras n6o.
E esm imensa variedade de figuras
gue o artista maconde representa.
ora individualmente, ora em peque-
nos grupos, nas estatuetas vulgar-
mente designadas por este nome.
Eis uma pequena relagSo de algu-
mas destas figuras:

<Mbegua; - gelnelhante a urn
javali, que proporciona mui-
ta sorte a quem o v€.

Ngenge> - Espirito mau e hor-
roroso das selvas, devorador
de criangas.

..Nandenga> - Espirito demo-
niaco, identificado com a fi-
gura da cobra.

<Ligumbengumbe> - Espirito
mau devorador da carne hu-
mana.

<Sit6gua> - Espirito do mar.
comedor de peixe.

<<M m a k a>> - Extremamente
cruel, atacante de homens.

O
Poderiamos continuar a acrescen-

tar nomes a esta lista, pois a varie-
dade de Shetani 6 indeterminada,
cabendo somente b imaginagSo do
artista invent6-los num permanente
movimento de liberdade criativa.

ra represen
Colecqdo do Museu de

Altura:

unr
Nampula. Pau-preto.
17 cm

Eseu ( lYl ll rl

MuseuNacional de Arte. Madelra
Altura: 42,5 cm

lecgf,o do Museu
Errregaiii.iffi] Eseultura "Mu earregando 6gua>.

de Nampula. Madelra
Altura: 38.5 cm
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Escul tura "Ujarnaa Conrpactop.  ( i * lcr :gao
r la Ernprcsa Nacional  dc Artcsanato pau-

-preto.  Al tura:  G2 crn

A escultura Maeonde
est6, na sua forma
e contefdo,
multo rilirectamente
llgada a vivOncla
soelal da regltro.
Nlsso reslde, takez,
a sua imensa forga
erladora bem eomo
a sua popularldade

Shetanl. Colecgio do Mus0u Na.
Arte. Pau-preto. Altura: 43,5 cm

Esta criatividade baseia-se no en-
tanto, num profundo enraizamento
num ambiente mitol6gico, em que
desde crianqa o homem maconde
vive. S5o fundamentalmente espiri-
tos da selva, selva essa que no pro.
cesso educativo, 6 apresentada A
crianga com aspectos aterrorizado-
res e perigosos (2). A imaginag6o
criadora vai t6o longe que algumas
pegas evidenciam mesmo um con-
tefdo de cnitica social, conhecendo-
-se Shetani que se identificam com
polfcias, e outras figuras dos meios
urbanos frequentados pelos artis-
tas, e onde muitos t€m vivido.

A escultura designada por She-
tani, apresenta assim uma grande
forga criadora, fruto da liberdade
e poder de imaginagdo dos artistas
que partindo de figuras reais, hu_
manas ou animais as transformam
profundamente em seres mfticos de
grande forga expressiva. AIi6s esta
6 a caracteristica mais evidente des_
te estilo - a expressividade _ e por
vezes, por mais irreais que nos pa_

'regam estas esculturas, elas est5o
extremamente ligadas e realidade
da vida. NEo nos podemos esquecer
que nos fltimos anos. at6 d inde_

Escultura Shetani. Coleegdo do Museu Na-
elonal  de Arte.  Pan-preto.  Al tnra:  BB cm
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pendencia de Mogambigue, os ma-
condes foram sujeitos a uma exis-
t€ncia angustiosa, de massacres,
torturas, pris6es e exilio. Foi neste
contexto que surgiu a arte macon-
de moderna, e 6 este contexto, pen-
samos', que nos permitg explicar a
evid€ncia das suas formas angus-
tiosas e contorcidas, das suas faces
cscancaradas e gritantes, do seu
aspecto pat6tico.

Aqui tambdm o acabamento 6 es-
merado, e o mais pequeno perme-
nor a gue a imaginagdo chega, cui-
dadosamente registado. Ora o ritrno,
ora o movimento descoordenado,
ora mesmo o estatismo pleno da
vivacidade, s6o caracteqisticas essen-
ciais destas esculturas. As figuras
apresentam membros finos e alon-
gados, torgos ora esguios ora arre-
dondados, cabeqas monstruosas. As
cenas er6ticas e canibalfsticas sdo
as mais frequentes.

ESCULTURA BM RELEVO

Neste tipo de escultura, as ima-
gens salientam-se em relevo na su-
perficie de uma tdbua, podendo
mesmo esta ser atravessada dum
lado a outro, por concavidades des-

Parte dos lnstrumentos usados pelos eseultores no s('u trabalho

tinadas a aligeirar a pega. Esta for-

ma de esculpir atesta tamb6m o
grande espirito inovador do artista
maconde, pois ela ndo existia na
tradigSo. Conhecemos vdrias pegas
extraordin6rias executadas neste es-
tilo, uma delas, pertencente As co-
lecg6es do Museu Nacional de Arte,
em Maputo, apresenta 3 guerrilhei-

ros deitados em posiqao de fogo, e
um de p6, numa brilhante concep-
950.

(2) Este tipo de oducagSo tem uma ra

z6<t hist6rica, pois no passado o afasta'

mento da aldeia por elernentos isolados,

poderia significar facilmente a sua eap'

tura, por grupos adversos empenhados n()

processo de escravatura.

Escultura Shetani. Colecaf,o do Museu Na.
eional de Arte. Pau-preto. Altura; cerea

de 40 cm

Eseultura Shetani. Colecqio do Museu Na-
cional de Arte. Pau-preto. Altura: 52,5 em

Escultura Shetanl. Coleegfio do llluseu Na-
clonal de Arte. Pau-preto. Altura; 90 em
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