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 שבט מבני אלמוני אמן ידי מעשה זה, בראש מתבטאת ההרה האשה של העילאית השלווה
 עליידי נעשה העיצוב באפריקה. האמנות יוצרי מגדולי שהוא שבט השנהב, בחוף הבאולה,
 של המדו״ק העיבוד למרות הצורה, של הכללית התפיסה על השומרים חלקים, משטחים
הפרטים.
 הנושאת בטנה- את מחבקת האשה ס״ס. 47 שגודלה שלמה, דמות של לפסל שייך הראש

 נסימני־הינר לגברים המשמשות הקעקע, צלקלת נראות והפנים הצוואר על העובר. את
 העצומות־ והעיניים הגבות, עם המתחבר והארון, הצר האף לקישוט. גם ולנשים שבטיים,
הארון. הצואר על־ידי יותר עוד המודגשת עדינה, שלווה של ביטוי לפנים נותנים למחצה,
 ואת עצמו) בעץ (שאינו השחור הגוון את לו הנותן בשמן שנמרח מעץ, עשוי הפסל

לבנות. נמלים מפני עליו מגן ופיצוץ, ייבוש מפני עליו שומר גם דה שמן המיוחד. הברק
 אמנות או ופולחן, דת לצרכי רק לא אמנות יוצר השבטים, שאר לרוב בניגוד זה, שבט

 פורטרטים־ ואף פסלי־אבות להיות יכולים פסליו לשמה. אמנות גם אלא תועלתית, שימושית
 הפיסולית המסורת את מבטאים אלה גם לידידים. מזכרת מתן לשם המוזמנים כביכול,
השבט. של והסגנון
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 טבעי־בהיר, הוא העץ הסנופו. לשבט טיפוסי וראש דמוי־מלילים גוף בעל מסוגנן, זוג
 אצל מסמל הלבן הצבע משפחתי. בקבר אלה דמויות נמצאו אחת, סברה לפי לבן. צבוע

המוות. את כלל בדרן הכושים
 52 האשה ס״מ, 64 (הגבר הגובה הבדלי על־ידי המינים. בין מבדיל הנשיי החזה רק לא
 לרמוז האמן הצליח ההבעה, גם ואולי הגו לגבי. הרגליים של הפרופורציות התמירות, ס״מ),

מימין. הדמות של הנשיות ועל השמאלי הפסל של הגבריות על
 מסוגננת, אמנות בכל כמו כלל, בדרך הטבעית. הפרופורציה מן יותר הרבה גדול הראש
 הכושים, לגבי הביטוי. עיקר את מרכזים שהם מאחר יותר, גדולים כושיים בפסלים הראשים

בגולגולת. הוא הרוח או הנשמה מקום
 רבות, הפצרות אחרי רק למסרם. שסרב נודע, בלגי אספן בידי היו אלה פסלים שני
 אחרים. מוצגים של ש*רה ממנו קנה כאשר מהם, להיפרד לשכנעו דובינר הצליח

 הם כי ברור זה, באוסף שהשקיע הסכומים על פרטים למסור אוהב אינו שדובינר אף .
 מיבשת באים חדשים מוצגים ואין כמעט שנה חמש־עשרה מזה כי ניכר. הון מייצגים
 לנצרות, עובר דתו, את ממיר כושי שבט כאשר אלה דברייאמנווז מופיעים כרגיל, אפריקה.

 עברו כבר השבטים שרוב מכיוון לסוחרים. שלו הקודמים הפאגאניים כלי־הכישוף את מוסר
ביותר. עתה נדירות כאלה הזדמנויות הרי האחרון, בדור לאיסלאם לנצרות.או

נדירות. לעתים רק בשוק מופיעים ואמריקאיים, אירופיים באוספים הנמצאים מוצגים גם
האספן. מות עם שלהם, הלאומיים למוזיאונים למסרם רגילים האספנים שיורשי יקרים, כה הם

 מגסה מתוך דברי־ןזאמנות, ייצוא את האחרונות בשנים הפסיקו הכושיות הארצות רוב
 הקולוניאליות הארצות המתחדשת. הלאומנית הגאווה את שיגבירו׳ לאומיים אוספים לבנות
 כן האירופאיות. לבירות לכן קודם שהועברו דברי־האסנוון את למושבותיהן להחזיר החלו

משם. שלקחה היצירות מן ניכר חלק לקונגו בלגיה החזירה
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לצופים לקסום שמדים כושיים כישוף כלי

 קרגל של הקרטונים על מלחמותיו את שלחם בשעה
 כי מעטים רק חשדו הדר, פרי לשיווק המועצה ונגד

 אהבה נושא נסתרת, אהבה יש דובינר (״סם״) לשמואל
 ובעיקר שונים, בחלקי־עולם הפרימיטיבית האמנות זו:
הכושית. אפריקה של

 דובינר התפנה ומלחמותיו, עסקיו מעול צאתו עם
 התוצאה: זו. לאהבה זמנו מלוא את להקדיש 46ה־ בן

שתיפ כושית, אמנות של מוצגים 185כ־ של תערוכה
תל־אביב. מוזיאון של רובנשטיין בביתן השבוע תח

 של מיוחדים בקרטונים למוזיאון שהגיעו המוצגים,
 נשמרו שנה, 11 במשך דובינר על־ידי נאספו קרגל,
במוזיאו וחלקם במחסנים חלקם בביתו, חלקם על־ידו

 אפריקה של לאמנות שייכים כולם בחוץ־לארץ. נים
 אל־צחרה בין המשתרע שטח והמרכזית, המערבית

 כולל הוא בדרום. זאמבזי ונהר במזרח האגמים מצפון,
ור,קונגו. גיניאה חוף הצרפתי, הסודאן את בעיקר

תוכ על מבדחים סיפורים לספר אוהב עצמו דובינר
 אופייני סיפור השונים. המוצגים של ומשמעותם נם

למ השמאלית, .(בפינהסנופו שבט של למסיכה נוגע
 שהיה הסוג מן לאגודת־הסתרים, שייכת זו מסיכה טה).
חלק או בשבט הגברים ושכל בושי, שבט בכל קיים

 אחרז היו האגודות בה. חברים היו מהם
 אסורות! המסיבות היו ולעתים השבט, של
 ה אמונת לפי באגודה. חבר היה שלא מי

לאסון. צפוי היה זה, איסור על עבר
 שהנשים ״מכיוון בחיוך: דובינר טוען

 לו להן אסור היה באגודת־הסתרים, רות
 ול להתבודד רצו כשהגברים לכן, מסיכה.

 הנ זוגותיהם בעיני הן מצאי שלא קים
 ק זקיף מקום־המיפגש ליו מציבים פשוט

לגשת.״ העזה לא אשד, שוב מסיכה.
 כיל אמנות בעיקר היא הכושית האמנות

 רעות. מרוחות השבט על להגן נועדו תיה
 לו להגנה, טובות רוחות של' בכוחן להעזר

 ל! המחלה העברת (על־ידי מחלות ולריפוי
 י גם באו הן ובלידה. בצייד במלחמה, הה

 כי זו, מבחינה אלה. במאורעות הקשורים
 אמנו ואין שימושית, אמנות היא כושית

שמד
 המציאוו את להעתיק מנסה אינו ד,כושי

לפי יוצר הוא הטבע. מן יוצר הוא אין


