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*Escreuer,ohistilris
no pqu-prelo
-,

Por AlbanoNuoromele

-

O Mestre de escultura makonde, Malios Ntundu, produziu tr4s
pecas de puu-preto representando, segundo disse, igual nrtnterp de
'fases
beni disiintas di vida da populaqdo do Plana'to de Mueda'
<Quero (escreverD a nossa Hist6ria no Pau-preto> - explica Ntun.dui:, nome ld sonoro fios mei<ts artisticos mogarnbicanos, pois pertence ao autor de umo das <<Pegasdo Ano> - eleitas pela empresa
de ter sido uma das <<presengasf
<<Artesanata, Loia-Gcleria-al6m
por este semandrio. Ele recebeu'ruts en't casa,
184>>seleccionda
aldeia Nandimba, em Setembro deste ano.
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As tr€s pegas integrarlo uma
exposi@o individual que o artista pensa poder realizar ?m
Maputo no pr6ximo ano. Trata.
-se de uma previs6o bastante
<tremida>>,na medida em que,
embora Ntundu esteja j6 preparado para o evento, encorajado
por contactos e incitamentos da
empresa (Artesanato Loja-Galeria> (agora atrav6s do <<Horizonte Arte Difusdo>), o plano
desta exposigdo ainda nio tomou forma.
- Ma.s eu vou <<escreveD>a
Historia dos rnakon<Ies nlestno
sent exposigdo _- Ceclarou o
mestrc, na sua voz calma. propria de algu6m que sabe, dispensando sem hesitaE6es que o
dieam, o seu valor real. Em face
disto, <Domingo>>preferiu falar
com o escultor <<longe>>
dos planos da exposigSo.
-Vou
ntostrar-lhe as tr€s peqas que lz - anunciou quando
rnudamos de assunto. Desapareceu na porta escura da sua
palhota, mas voltou, pouco depois, com um sorriso, passo
confiante e as pegas nas mios-

Segundo o autor, uma <fala
dos antepassadosde muito tempo>>. Representa uma velha de
olhar desconfiado e taciturno.
A tatuagem e lac6nica e abstracta. kva ir cabega um enorme cesto e meteu numa bolsa
da tanga curta algumas espigas
de milho. O ombro esquerdo
suporta a enxada e a mdo direita segura firmemente a boisa
da tanga, para n6o cieixar cair
as espigas,de modo que o enorcesto nio tem outro suporte
sen6o cabeqa e o equilibrio do
corpo cansado, sincronizado no
movimento dos p€s pisando o
carreiro conhecido.

fig-uras geom6tricas convencib-.
nais. A enxada vai no cesto que
ndo est6 completamente cheio
de milho.
'A
mdo direita segura o c€sto,
enorme tamb€m, mas a esquerda esti totalmente livre e caida,

Matias Ntundu: -Quero
<<escrever>>a
H i stiriu no plu- preto
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um pouco afastada do corpo
para ter a liberdade do movimeato de vai-vem. que auxilia
J passo. Apesar do beb6, que
dorme tranquilamente nas costas da mde" esta 6 bonita e parece comunicativa.
Por (ltimo, a terceira pega repreden[a um criado de mesa, em
casa do patrdo, transportando
habilmente uma bandeja a transbordar de comida confeccionada. N6o tem tatuagens este
criado de movimento servil,
aprumado e robusto. <<Falatle
hoje> - disse Ntundu, acrescentando: - Ndo me pergttnte qual
porque eu penso que hd
<<hoje>>,
rttuitos <<hojo>... hd coisa5 que
eu vi ontetn e continuo a vcr
hoje. Hd conlusdo de <<hoja>.
- Mas se o Matias Ntundu
n6o viu os antepassados, esses
<de mu:to tenlpo>>,como 6 que
diz que esta pega fala deles?-perguntamos, tendo na mira a
velha de olhar desconfiado e
tacirturno.
- As pessoas ndo acabant de
qua!quer maneira - respondeu
o Mestre.- Os velhos continuam por ai, vivos" Nesta aldeia
hrl velhas como esta escultuta.
Eu tambdm .sei perguntar corno
voc€s. Falo com esses velhos.
penso no que me dizem, vejo
e depois imagino tamb6m
Ntundu ndo parece ter dificuldades em (sacar)) dos velhos
a historia dos antepassadosmais
rccuados. Disse-nos que nao
precisa inclusivainente dc fazer
uma introdugi.o para fazer conrpreender aos seus interlrrcutores
sobrc a necessidadede responder as perguntas:- Ea att ndo
pergulllo. eotrverso.
- j s l e : a s - a d i a n t a- - r r r l , ,
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orecist;, de ir d cusa tlesses ve-

A outra pega 6 sobrq antepassados mais'pr6ximos. A tanga
foi substituida por uma indument6ria mais cuidada e completa, embora a mulher. jovem.
representada na pega, ainda ndo
traga blusa.e lengo de cabeqa.
Alguns motivos decorativos. da
roupa acentuam a beleza dos
traqos femininos. A tetuagem,
profusa, faz lembrar algumas

gambique para Tanzania com
toda a familia.,
Foi naquele Pais onde se tornou mestre. Antes disso, mestre
era Patricio Benj3mim, que o
ensinou a esculpir O teste foi
u{na cara de Lt'nine e um emblerna com as efieias de EduarIhos. Falo com eles na niachantdo Mondlatre, chim lado e de
ba, quando alguttt deles tem
Julius Nyerere, doutro.
- Naa 6 qualquer artista que
unt terreno pr1xinto do meu.
E utrta conversa nonnal. QuanNtundu,
laz issq - infoimou
do fa!am corttigo consitlerattt
acrescentando que go problenn
que falatn com unt cutrpon?s
nd<,t 6 fazer unu co!sa>>. mas
sirrtples, unt filho. EIes t€m rasim a criatividade.
Numa cooperativa, segundo
zdo, por que muitas vezes, eu
prdprio ndo trre dou conta de
ele, quem atribui o titulo de
que estou a fazer"investigagdo.
mestre sao 06 Cooperativistas.
56 depois, ir noite, deitado,
Se o artista n6o pertence a uma
quando os filhos estd.oa dormir
colectividade; o ptblico encarrega-se de o julgar e decidir.
sem problemas de fome <<eucosNa aldeia Nandiniba existem
l.tut!c nen.\ar: ah! rnar aquilo que
apenas dois mestres, Matias
o_ vello falou eu posso <eserever> no pan-preto! Entdo coNtuidu e um outro escultor. GanleQo a fazer a pega no dia
briel Mpiuka.
quando
seguinte,
acabar o traMas Ntundu 6 tambim conhebalho da ttnchutba - conta
cido na comunidade cdmo funMatias Ntundu.
dador da Cooperativa do Escul- Mas os velhos podem sator de Nandimba, criada em
ber que voc€ estii a ouvir ou a
Dezembro de 1964, durante a
perguntar para depois <escreveD) Luta Armada. Ele formou, deno pau-preto? - insistimot.
pois de se ter tornado mestre,
- Nao sei - disse o escultor.
muitos artistas nesta coopera-Sabe? Aqui naaldeia, quando
tiva.
ttte vAent dizetn assitrt: <<ac1ue,le
Ap6s u Independ0ncia,Ntuni Nttmdu, o <<lurtdi>>.
Eu ctcho
du aparece pela primeira vez
que quando dizettt isso, as p6publicamenteem Maputo em l9
soas v€etrt pritrteiro a pessiu e
publicamcnte em Maputo em
depois o ailista. Entao o5 telhos
1985 quando se preparava para
sc deslocar a RDA, onde apreldam cotn Nlundtt e ndo tottt
o <<fundi>>.Agora, se eles sabem
setttou gry12exposigdo mostra-vcnda de xilografia, artc que
que eu volt escrever a hist<iria
d.eles tatnbdm ndo hti orobletamh6m conhece. embora a terhas. Ndo licanr Tangatlos.
nha praticamente abandonadc.r
por falta de material. Tambdm
NTUNDU E A ARTE
foi seleccionado para as <<Presenqas/84>.O nome de Ntundu
Tem 38 anos o nosso entre"
voltou a ser repetidamente refevistado. Nasceu em Mandimba,
rido nos circulos culturais da
Mueda, provincia de Cabo Delcapital este ano, como autor de
gado" Comegou a aprender a'
uma das <pegas do Ano>, elgiarte makonde pouco antes de
tas pela empresa Artesanato,
1964, Uro em que fugiu de MoLoia-Galeria.
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O nosso entrevislulo A uator de untu r/r-rs<Pegas do Ano/35> rJrrc'
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