
Магија маске Догона

На врху Сењака, ушушкан у пуно зеленила и окружен парковима, налази се Музеј афричке уметности, једини

музеј у овом делу света посвећен култури и уметности „црног континента“.

Први пут сам га посетио поводом Афро фестивала, на дан Дурбар, када је музеј

посебно шаренолик и занимљив. Тада се окупе представници афричких амбасада,

одевени у своје народне ношње и посетиоцима понуде предмете и кулинарске

специјалитете својих земаља. Ту се могу видети таписерије, тканине, џелабе, накит,

маске, скулптуре, удараљке, а то мноштво боја и мириса допуњује афричка музика,

која се изводи уживо у музеју.

Први експонат на који се наилази је рибарски чамац из Гане, на коме је

изрезбарена пословица „Ниједан човек не може опстати сам“. Разгледајући

експонате и крећући се између витрина као кроз лавиринт, пажњу ми је привукала маска народа Догон из

Малија, коју је музеју даровала породица Печар из Београда. Направљена је од дрвета, она је део природе, тј.

део свих нас. Неискварене лепоте, украшена симболима, лепа и разумљива.

Статуе и фигуре су посебно значајне у животу Догона. Статуе су отелотворење

предака и симбол су племена. Фигуре приликом погребних обреда носе мушкарци,

замахују њима пратећи ритам бубњева и на тај начин осигуравају прелаз душе

преминулог у свет предака.

Зидови барака украшени су тканинама од ручно преденог памука, маштовито

осликане пругама, геометријским фигурама и животињама.

Гледајући маску, потпуно очаран њеном лепотом и тајанственошћу и размишљајући о

томе како је настала и одакле је дошла, у мислима сам се пребацио у једно догонско

село, у нека давна времена. Изнад мене је блештаво небо без облачака, а окружен

сам шумом баобаба и акација. Старешина села ми је пожелео добродошлицу и рекао да постоји веровање да

су Догони народ који потиче од становника планете која кружи око звезде Сиријус. Због тога су магија и

митови део њиховог живота. На улазу у село налазе се две величанствене статуе стражара од извајаног

дрвета, које представљају заштитнике Догона. У средишту села налази се трг где се одржавају скупови и

свечаности и диван-колиба у којој се људи састају и сатима разговарају и решавају сеоска питања.

Маске се украшене бојама направљеним од минерала и биљака, а од којих свака има симболичне

асоцијације: црна представља земљу, црвена енергију и радост, бела опасност...  Старешина села ми је

објаснио да су маске веома значајне у њиховом животу. Оне су посредници између људи и сила које треба

обуздати и преусмерити у корист човека: управљају муњама и громовима, лече од болести, штите рибаре.

Пажњу ми је привукла музика која се чула са трга. Старешина села ми је објаснио да бубњеви прате ритуалне

игре и објављују битне догађаје, а уз инструмент кору приповеда се и пева о историји свог народа. Одједном

се ритам бубњева из села ускладио са ритмом музике која се чула из музеја и тако сам се вратио у реалност.

Био сам истовремено и одушевљен и тужан. Срећан, јер се преда мном појавио један нови, неоткривени свет,

а жалостан јер њега више нема.

Не много далеко од центра Београда, надохват руке, али скривен и стрпљив, Музеј афричке уметности чека да

га посетиоци пронађу и да их онда „освоји“ својом лепотом и тајанственошћу.


