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Narodziny czy renesans?
Paradoks sztuki Kurumbów na tle społeczno-ekonomicznych 

zmian życia codziennego

Słowa kluczowe: sztuka afrykańska, sztuka tradycyjna, Kurumbowie, zmiany w tradycji, artysta

Procesy współcześnie zachodzące na gruncie lokalnych społeczności Afryki Za-
chodniej pod wpływem intensyfikacji kontaktów zewnętrznych1 odciskają piętno na
wszystkich formach życia społecznego. Dynamika tych procesów jest na tyle duża, że
nie omĳa tak spetryfikowanych elementów, jak sztuka tradycyjna2. Poddając analizie
zmiany, jakie zachodzą na poziomie funkcji i formy obiektów sztuki tradycyjnej, w po-
wiązaniu z charakterystyką zainteresowań rynku turystycznego, nie można nie zauwa-
żyć pewnych prawidłowości. Zamykają się one w nowym podejściu do określonych,
najbardziej reprezentatywnych elementów tradycji, która staje się w ten sposób przed-
miotem ekonomicznych spekulacji. To dopiero przemiany zachodzące pod wpływem
rozwoju lokalnego rynku sztuki, w sposób zasadniczy powiązanego z rozwojem ruchu
turystycznego, powodują w następstwie istotne zmiany w świadomości lokalnych wy-
twórców oraz w sposobie podejścia do przedmiotów stanowiących do tej pory frag-
ment religĳnej sfery życia. 

Katarzyna Podyma
Muzeum Miejskie w Żorach

1 Kontakty zewnętrzne są rozumiane zarówno na poziomie terytorialnym, np. z sąsiadującymi gru-
pami etnicznymi, jak i na poziomie kulturowym zachodzącym pod wpływem ruchu turystycznego.

2 Definicja szeroko rozumianej „sztuki afrykańskiej” nie stanowi tutaj przedmiotu rozważań. Dla
wprowadzenia pewnej poprawności metodologicznej w artykule wykorzystano termin „sztuka tra-
dycyjna” rozumiany jako sztuka związana z funkcjonowaniem tradycyjnych struktur społecznych,
w odróżnieniu od pojęcia „sztuka” powiązanego w sposób bezpośredni ze współczesnymi zjawis-
kami artystycznymi. Rozdzielenie sztuki tradycyjnej jako zjawiska historycznego i jej współczes-
nych egzemplifikacji zostało podkreślone poprzez użycie prefiksu „nie-”, odwołujące się
bezpośrednio do okresu, kiedy pojęcie sztuki nie funkcjonowało w języku i świadomości lokalnej.
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Mapa natężenia ruchu turystycznego pokrywa się w zdecydowanej większości z obsza-
rami, na których sztuka tradycyjna nie straciła swojego znaczenia, a wręcz przeciwnie –
zyskała zupełnie nowy wymiar znaczeniowo-funkcjonalny. Jednocześnie wskazanie
obszarów, które charakteryzują się słabą dynamiką rynku turystycznego, daje podstawy
do przypuszczeń, że w tym wypadku mamy do czynienia bądź z brakiem zmian w za-
kresie sztuki tradycyjnej, bądź z jej regresem pod wpływem islamu. Taka prawidło-
wość powinna więc być obserwowana na obszarze zamieszkiwanym przez grupę
etniczną Kurumbów (Burkina Faso), która nie będąc celem turystycznych peregryna-
cji, została jednocześnie poddana głębokiej infiltracji islamu. Regularne badania tere-
nowe prowadzone od 2001 r. wykazały jednak zmiany nie tylko na poziomie
znaczeniowym sztuki tradycyjnej, lecz także funkcjonalnym, pozwalające na zaistnie-
nie pojęcia „sztuka” i „artysta” w zupełnie nowym, europejskim znaczeniu. 

Artykuł stanowi próbę wskazania oraz opisu zmian zachodzących w rozumieniu
funkcji i znaczenia sztuki tradycyjnej Kurumbów, przejawiających się zarówno w spo-
sobie traktowania artefaktów kulturowych, jak i w nowych możliwościach artystycz-
nych w kontekście życia codziennego. Będzie również próbą egzemplifikacji nowych
potrzeb – dookreślenia własnej tożsamości etnicznej z jednej strony oraz uniwersali-
zacji artystycznej z drugiej3. 

***
Sztuka Kurumbów, stanowiąc zwarty i zamknięty system4, uzyskała pod wpływem

islamizacji życia codziennego5 status jednej z historycznych deskrypcji kulturowych. Jej
przejawy zachowały się jedynie w formie szczątkowej, pod postacią nagrobnych stel,
słupów podtrzymujących wiaty czy nielicznych przykładów rzeźby figuralnej6. Do-
skonałe pod względem warsztatowym opracowanie tradycyjnej sztuki Kurumbów
przez badaczy Annemarie Schweeger-Hefel i Wilhelma Staudego zdawało się po-
twierdzać, że wszystko zostało już zanalizowane i opisane. Rzeczywiście, stan wiedzy
zaewidencjonowany i opisany przez Austriaków stanowił bez wątpienia systematyczne,
ale zamknięte studium wiedzy o tradycyjnej sztuce Kurumbów. Tymczasem badania
prowadzone współcześnie zdają się różnić od tak kategorycznie postawionej tezy. Pro-
ces rezygnacji z tradycyjnych form ekspresji religĳnej, związany bezpośrednio z przemia-
nami w świadomości lokalnych społeczności, przebiegał od lat trzydziestych XX w.
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3 Badania, które do tej pory były prowadzone w sposób próbkowy w rejonie Pobe-Mengao, Na-
msiguyi oraz Bourzangi, wymagają znacznego rozszerzenia terytorialnego i systematyzacji. 

4 A. Schweeger-Hefel, W. Staude, Die Kurumba von Lurum, Wien 1972, s. 164.
5 Wydaje się jednak, że w wypadku Kurumbów wpływ na odejście od sztuki tradycyjnej mogły mieć

również inne czynniki, w kraju Kurumbów można bowiem wskazać miejsca, gdzie tradycja masek
nie została w pełni zarzucona. Problem wymaga jednak szczegółowych badań terenowych.

6 Według Annemarie Schweeger-Hefel powodem takiego stanu rzeczy mogło być zapomnienie spo-
wodowane śmiercią. Zob. A. Schweeger-Hefel, L’art Nioniosi, „Journal de la Société des Africanis-
tes” 1966, t. 36, z. 2, s. 308.



485

w zauważalny sposób7. Rozwój rynku turystycznego po II wojnie światowej proces ten
jedynie zintensyfikował, mimo że najczęściej wykorzystywane szlaki i odwiedzane
miejsca turystyczne ominęły region kraju Kurumbów. Intensywny rozwój rynku an-
tykwarycznego nie tylko w Ouagadougou, lecz także poza Afryką, w Europie i Ame-
ryce, spowodował „oczyszczenie” również tych terenów z większości obiektów sztuki
tradycyjnej. Zainteresowanie europejskiego rynku antykwarycznego sztuką Kurum-
bów spowodowało także poważne zmiany w formie i technice wytwarzania artefak-
tów8. Zmiany te jednak nie zawsze musiały znajdować bezpośrednie uzasadnienie
w dyktacie rynku antykwarycznego. Jak zauważa Christopher D. Roy, zróżnicowanie
form mogło być spowodowane czynnikami związanymi z lokalnymi preferencjami
warsztatowymi oraz określonymi impulsami zewnętrznymi9. Efektem takich zmian
było wytworzenie się lokalnych rynków sztuki tradycyjnej w sposób zupełnie natu-
ralny. Najcenniejsze, z punktu widzenia tradycji, artefakty chronione są do dzisiaj przez
właścicieli w zagrodach, przede wszystkim ze względu na szacunek dla odchodzącego
świata i być może wiarę w siłę przodków, pomimo wpływu islamu.

Jednak na tle sąsiadujących ludów bardzo wyraźnie zaznaczył się moment zaniku
tradycji pełnego zaangażowania artefaktów w życie lokalnych społeczności, a co się
z tym wiąże w sposób bezpośredni – pozbawienia ich podstawowej funkcji i przedło-
żenia nad nią formy10. Zwrot ten był warunkowany nie tylko recepcją i rozprzestrze-
nieniem się islamu, lecz także brakiem ciągłości i intensywności ruchu turystycznego,
który na terenie sąsiadujących Dogonów stał się katalizatorem podtrzymującym i wa-
runkującym rozwój sztuki tradycyjnej. Stając się przedmiotem handlu, obiekt trady-
cyjnej kultury dogońskiej zyskał wymiar ekonomiczny, który ukonstytuował zupełnie
nową jego definicję i co ważniejsze – funkcję bliższą strukturom myślenia europej-
skiego. Obiekt opisywany jako sztuka wymknął się tam z ram życia tradycyjnego, po-
zwalając tym samym na wprowadzenie istotnych zmian w zakresie reguł
produkcyjnych, te zaś pozwoliły na przemianę „nie-sztuki tradycyjnej” w sztukę tra-
dycyjną. Można zaobserwować szybką defunkcjonalizację przedmiotów nie-sztuki oraz
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7 Świadczy o tym chociażby liczba artefaktów sztuki Kurumbów, które można było w tym czasie
znaleźć na pchlim targu w Brukseli. Zob. W. Fagg, African Sculpture, Washington 1970, s. 117. 

8 William Fagg zasugerował w swojej pracy, że to pod wpływem rynku antykwarycznego koszykowe
nakrycie głowy będące elementem maski antylopy zostało zastąpione formą drewnianą. Stąd jego
wątpliwość co do autentyczności wielu masek Kurumbów znajdujących się już w tym czasie w ko-
lekcjach muzealnych i galeryjnych.

9 Taki wpływ mógł mieć konkurs ogłoszony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez władze
lokalne w Ouahigouya oraz szeroko zakrojone zakupy, jakich dokonał w tym czasie dyrektor Mu-
zeum w Ouagadougou. Zob. Ch.D. Roy, The Art of Burkina Faso, www.uiowa.edu/~africart/
Art%20of%20Burkina%20Faso.html (dostęp 15.03.2010). Znaczna część masek pozyskanych przez
Annemarie Schweeger-Hefel w latach sześćdziesiątych XX w. została wykonana na jej zlecenie i nie
nosi śladów użytkowania.

10 W ten sposób w niektórych rejonach kraju Kurumbów (Lurum) tańce masek zostały wyelimino-
wane z życia lokalnych społeczności. 
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powolną zmianę świadomości wytwórców, przy czym jednym z powodów takiego
stanu rzeczy może być lokalizacja warsztatów produkcyjnych na terenie sąsiadującego
ludu Bamana. Jest to również odzwierciedlenie zmian w geografii kulturowej – wza-
jemnego przenikania i adaptacji motywów, form i znaczeń. 

W kraju Kurumbów, gdzie tradycja uległa przeobrażeniu pod wpływem islamu
i „nie-sztuka tradycyjna” została usunięta z form życia społecznego, mamy obecnie do
czynienia z intensyfikacją zainteresowań tym obszarem życia. Obserwowalna dycho-
tomiczność sztuki zamyka się z jednej strony w swoistym renesansie „nie-sztuki”, za-
interesowaniu powrotem do odrodzenia jej funkcjonalno-społecznej strony, z drugiej
zaś w narodzinach sztuki Kurumbów jako zjawiska wynikającego z zupełnie nowych
potrzeb społecznych. Jak podaje jeden z informatorów, w dalszym ciągu żyją ludzie
chroniący tradycję, nadal „mamy naszą kulturę, która nadal funkcjonuje”11. Funkcjo-
nuje również lokalny rynek sztuki, a obiekty-artefakty są przygotowywane z myślą
o sprzedaży. W wywiadach pojawia się określenie „kolekcjoner” wskazujące na wy-
kształcenie się lokalnej grupy handlarzy, która skupuje „stare” artefakty, oraz te, które
zostają wytworzone na potrzeby współczesnego rynku sztuki. Wydaje się, że tę sytua-
cję należy traktować jako marginalne kontinuum, źródło zarobkowania niewielkiej
grupy ludzi, którzy bardzo często traktują je jako dodatkowe12. 

Teza o „niezmienności” i wspólnocie regionalnej13 pojawiająca się w literaturze
przedmiotu wydaje się poddawana próbie pod wpływem rejestrowanych zmian. Para-
doksalnie, zamknięty okres okazał się czasem, który znajduje kontinuum współcześnie.
Pod wpływem lokalnej inicjatywy dochodzi bowiem do ruchów jednoznacznie wska-
zujących na wzrost zainteresowania nie tylko tradycją, lecz także powrotem do niej.
Weryfikacji ulega myślenie o własnym dziedzictwie kulturowym w kategoriach po-
wrotu do źródeł, rodzi się świadomość „bycia artystą”. Wydaje się, że w tym wypadku
„kulturowe oczyszczenie” spowodowało daleko idące reperkusje zarówno na pozio-
mie myślenia o sztuce, jak i na poziomie tożsamości własnej wytwórcy tej sztuki. Od-
rzucenie tradycyjnych form reprezentacji kulturowej w formie masek czy rzeźb
pozwoliło na swobodne kreowanie nowych struktur kulturowych oraz wyznaczenie,
precyzyjnego już, pola semantycznych znaczeń „nowej” sztuki tradycyjnej. Przejawem
tej ostatniej są informacje podawane przez jednego z informatorów14, a świadczące
o tendencji powrotu do form sztuki czynnej15. Próba powrotu wydaje się w tym wy-
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11 Informator Adi Sawadogo, historyk amator, muzułmanin, urodzony w 1964 r. 
12 Temat wymaga oczywiście wnikliwych badań terenowych w zakresie intensyfikacji zjawiska.
13 Rozważana już m.in. przez: D. Paulme, Organisation sociale des Dogon, Paris 1940; E. Leuzinger, The

Art of Black Africa, New York 1976; J. Laude, The Arts of Black Africa, Los Angeles 1973; J. Delange,
Arts et Peuples de l’Afrique noire: Introduction à une analyse des créations plastiques, Paris 2006; A. Gro-
myko, Maski i skulptura tropicieskoj Afriki, Moskwa 1984.

14 Informator Adi Sawadogo.
15 W tym kontekście – sztuki, która jest gromadzona w miejscach specjalnych, jakimi są muzea, jak

również sztuki, która odgrywa ważną rolę w życiu lokalnej społeczności i jest w nim aktywna.
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padku próbą odtworzenia – bliższą działaniom folklorystycznym niż rytualnym. W od-
różnieniu od Dogonów, u których tańce masek są w dalszym ciągu ważnym elemen-
tem życia społecznego i religĳnego, u Kurumbów ich rola sprowadzałaby się jedynie
do funkcji społeczno-ekonomicznej. Nie można oczywiście pominąć pozytywnych
skutków takiego stanu rzeczy dla zachowania tożsamości lokalnych społeczności oraz
wymiaru propagandowo-ekonomicznego, zwłaszcza w kontekście przebudowy in-
frastruktury drogowej, nowej parcelacji gruntów, a co za tym idzie – nowych możli-
wości w przechwytywaniu części ruchu turystycznego.

Jednym ze sposobów wdrożenia w życie nowego sposobu postrzegania roli sztuki
tradycyjnej w życiu społeczności jest niewątpliwie inicjatywa tworzenia lokalnych mu-
zeów, przede wszystkim w ramach struktur administracji lokalnej. Zdarzają się jednak
próby indywidualnej inicjatywy w tym zakresie. U źródeł tych prób leży z całą pew-
nością nie tylko zainteresowanie własną tożsamością i chęć jej uchwycenia w najstar-
szych artefaktach, lecz także myślenie ekonomiczne, osadzone w realnej obserwacji
zmian zachodzących w społecznościach sąsiadujących. Powrót do tradycji i jej este-
tycznej reprezentacji przefiltrowany przez społeczno-ekonomiczne uwarunkowania
może powodować hybrydyzację form i funkcji, której ostatecznym efektem będzie
„nowa” tradycja i „nowa” sztuka tradycyjna. Pewnym problemem wydaje się w tym
zakresie również brak ciągłości technologicznej i estetycznej, choć z punktu widzenia
europejskiego warsztatu badawczego – to, co jest problemem dla nas, niekoniecznie
musi stanowić istotną przeszkodę in situ.

Brak perspektyw rozwojowych przejawiał się również, jeszcze nie tak dawno,
w braku rzemieślników mogących wykonywać w przyszłości tradycyjne przedmioty
sztuki16. Tymczasem pod wpływem zmian, jakie zaszły w świadomości społeczności
lokalnych, myślenie o zajęciu rzeźbiarza uległo weryfikacji. Zmiana w tym zakresie
została spowodowana wzrostem zapotrzebowania na przedmioty sztuki, zmianą este-
tycznych predylekcji ludzi i i ich „nową” świadomością artystyczną zaistniałą pod wpły-
wem kontaktów ze światem zewnętrznym. W ten sposób wytwórczość zastrzeżona dla
ściśle określonej grupy ludzi zaczęła zyskiwać zupełnie nowy wymiar17. Zmianie uległo
zarówno myślenie o wytwórcy obiektów sztuki, jak i myślenie o jego statusie społecz-
nym i miejscu w strukturach tradycyjnych. Osoba wykonująca tradycyjne formy na
potrzeby lokalnej społeczności została zastąpiona przez rzemieślnika artystę mającego
świadomość własnych umiejętności i swoistego posłannictwa. Przykładem takiej osoby
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16 Informatorzy wskazują jako jedynego czynnego rzeźbiarza tego, który pracuje w Zanie. W wywia-
dach pojawiają się jednak osoby, które zajmują się rzeźbieniem również w innych miejscowościach
kraju Kurumbów. Być może wynika to z faktu, że zajęcie to jest czynnością dodatkową, niestano-
wiącą źródła utrzymania.

17 Informatorzy w latach sześćdziesiątych XX w. potwierdzali praktykę, że malowanie masek odby-
wało się w tajemnicy przez określonych (odpowiednich) mężczyzn, którzy swoją wiedzę zawsze
przekazywali najstarszemu synowi. Zob. A. Schweeger-Hefel, W. Staude, Die Kurumba von Lurum...,
s. 200.



488

jest z całą pewnością Adi Konfe18, który ma nie tylko świadomość bycia artystą, lecz
także świadomość sławy i popularności, jaką cieszy się z powodu swojej twórczości.
W wywiadach mówi o sobie jako artyście, którego wszyscy znają, który dostaje zlece-
nia na malowanie i meczetów, i domów prywatnych. Znaczący w tym kontekście wy-
daje się fakt jego indyferentności religĳnej – pytany o religię odpowiada, że „ma życie
wewnętrzne”, ale „nie jest pełnym muzułmaninem”. W jego wypowiedziach o włas-
nych pracach wyjątkowe miejsce zajmuje kategoryzacja walorów. Piękno, jako wy-
znacznik estetycznych predylekcji, zajęło miejsce utylitarności religĳnej, a w miejsce
sakralnego uniesienia pojawiła się czysta przyjemność czerpana z kontaktu wzroko-
wego. Ta ostatnia stała się źródłem jego popularności i uznania. Piękno czystego koloru,
również tego pochodzącego z mieszania farb19, oraz mimetyczność formy stały się wy-
znacznikami jego twórczości. Z punktu widzenia krytyki europejskiej można oczywi-
ście zdystansować się do określenia jego twórczości „sztuką” i poprzestać na zamknięciu
jej w ramach popularnej reklamy i rzemiosła. Wydaje się jednak, że taka konkluzja nie
stanowi właściwego komentarza do sytuacji, z którą mamy do czynienia. Swoista „re-
wolucja kulturalna” zmienia paradygmaty „nie-sztuki tradycyjnej”, pozwalając na po-
prawność stosowania określenia sztuka tradycyjna oraz wprowadzając termin „sztuka”
do użytku codziennego w rozumieniu jak najbardziej europejskim. Ta ostatnia zmiana
nie stanowi jednak podstaw do klasyfikacji wytworów sztuki zgodnie z europejskimi
desygnatami. Konfe, jako artysta, posługuje się nie tylko tym gatunkiem sztuki, który
na terytorium kraju Kurumbów wcześniej nie występował20, lecz także stosuje go na
zróżnicowanym technologicznie podłożu – jak sam podaje „[...] mogę namalować coś
na płótnie. Mogę narysować na płycie, na domu”21. Wprowadzenie nowej technologii
i możliwości z nią związanych w postaci waloryzacji kolorystycznej spotkało się ze
sprzeciwem wynikającym z przyzwyczajenia lokalnej społeczności i oporu przed zbyt
radykalnymi zmianami. Konfe doszukuje się tego oporu w braku znajomości i zado-
wolenia z tego, co otacza odbiorcę. Mówi: „Czasem pokazuję im jakiś kolor i mówię,
że jest ładny, ale oni i tak preferują niebieski”. Uwidoczniony również w tej wypowie-
dzi podział na artystę i odbiorcę wskazuje na wykształcenie nowych relacji społecz-
nych, pomimo że u ich źródeł leży średniowieczna zależność pomiędzy zleceniodawcą
a wykonawcą nakazująca podporządkowanie się kontraktowi.

Przykłady rodzącej się „nowej” sztuki Kurumbów są widoczne na murach i domach
Pobe-Mengao. Wzrastająca corocznie liczba przedstawień świadczy o chęci otaczania
się pięknem, taką bowiem kategorią najczęściej posługują się rozmówcy, gdy mówią

Katarzyna Podyma

18 Artysta z Pobe-Mengao.
19 Adi Konfe zwraca uwagę na fakt, że w jego wiosce ludzie preferują kolor zielony i niebieski, nato-

miast ulubionym kolorem ludzi z miasta jest kolor łososiowy, który powstaje ze zmieszania koloru
czerwonego z żółtym z niewielką domieszką czarnego.

20 W literaturze znajdziemy odwołania jedynie do rytów. Malarstwo, jako samodzielna dyscyplina
sztuki, nie występuje.

21 Informator Adi Konfe, artysta lokalny.
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o walorach, którymi powinna się cechować sztuka. Jednak codzienna praktyka poka-
zuje jeszcze jedną prawidłowość osadzoną głęboko w tradycji – jest nią utylitarność
przedstawienia, która zeszła co prawda na drugi plan względem formy i koloru, ale bez
której nie można mówić o sztuce lokalnej. W ten sposób powstają realizacje spełniające
wymogi współczesnej estetyki oraz wymogi funkcji, jaką spełniają w społeczności –
przekaźnika informacji. Malarskie przedstawienia reklamują miejsca, są rodzajem kro-
niki historycznej, opisują codzienne zwyczaje, są wreszcie „mówiącym” elementem
estetyzacji życia codziennego22. Tak intensywny i dynamiczny rozwój malarstwa, które
wcześniej jako samodzielna dyscyplina sztuki na tym terenie w ogóle nie występowało,
jest z całą pewnością wskaźnikiem poważnych zmian w upodobaniach estetycznych
lokalnej ludności. Celowa estetyzacja otoczenia zgodnie z nowymi regułami wprowa-
dza inne niż dotychczas możliwości w zakresie tematu i techniki, przy czym forma,
podobnie jak kolor, pozostaje w zgodzie z ogólnie przyjętym kanonem. 

W odróżnieniu od immanentności sztuki względem religii w okresie „nie-sztuki
tradycyjnej” jej usamodzielnienie się jako niezależnego elementu obecnego w życiu
codziennym spowodowało potrzebę uściślenia jej nowych funkcji. „Piękno” i „infor-
macja” stały się desygnatami nowego podejścia. W ten sposób sztuka jest rozumiana
przez lokalną społeczność przez pryzmat swoistej estetyzacji celowej – by wskazać po-
zycję danej osoby, jej status społeczny i ekonomiczny, jak również szerzej pojętą este-
tyzację kontekstową w celu wskazania wagi pewnych wydarzeń zaistniałych w życiu
lokalnej społeczności pod wpływem czynników zewnętrznych23. 

Nowe formy przekazu w estetyzującej formule stały się dla lokalnej społeczności
źródłem myślenia o sztuce i traktowania jej przede wszystkim w kategorii biznesu
i przemyślanej spekulacji socjologicznej, świadczącej o uściśleniu własnej świadomo-
ści na drodze do sztuki jako naturalnej potrzeby wypowiedzi. W dalszym ciągu jednak
niesprecyzowana rola artysty zamyka się w zręczności zobrazowania – ubrania w formę
– zamówienia klienta. Jego nieobecność zaś powoduje, że sztuka nie ma jeszcze cha-
rakteru indywidualnej wypowiedzi twórczej24. Prace są jedynie komentarzem dystan-
sującym się od bycia świadectwem.

Narodziny czy renesans? Paradoks sztuki Kurumbów...

22 Wydaje się, że można w tym zakresie mówić o pewnej zbieżności traktowania znaków, które po-
jawiają się na murach i domach, ze znakami, które wcześniej zdobiły ciała czy maski. Informacyjna
funkcja znaku została zachowana, tyle że prostotę abstrakcji geometrycznego znaku zastąpiono rea-
listycznym odwołaniem. W ten sposób na podstawie muralu zdobiącego ścianę domu każdy może
zidentyfikować, kto w nim zamieszkuje.

23 Powodem takiej estetyzacji przestrzeni może być chociażby wizyta przedstawicieli władzy.
24 W okresie „nie-sztuki tradycyjnej” sztuka poprzez prymarność aspektu sakralnego była „widząca

i widziana”, całkowita redukcja tego aspektu współcześnie spowodowała jej zubożenie do tylko
„widzianej”. Zob. J.G. Bidima, L’Esthétique des arts négro-africain : pluralité et historicité des imaginaires et
pratiques, [w:] La philosophie contemporaine. Chroniques nouvelles, ed. G. Fløistad, t. 9, Dordrecht 2007,
s. 83–110.
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***
Tradycja jest bez wątpienia jednym ze źródeł inspiracji dla współczesnej sztuki Bur-

kiny, której przejawy można zauważyć nie tylko w stolicy kraju. Zmiany, jakie zacho-
dzą w podejściu do sztuki na prowincji, świadczą o wejściu tej ostatniej w orbitę
europejskiego świata sztuki, przynajmniej w zakresie rozumienia definicji. Czerpanie
z tradycji opiera się przede wszystkim na eksploatacji znaku jako nośnika informacji.
Przy czym należy zauważyć, że w pracach artystów współczesnych znak nie ma już
swojego tradycyjnego kontekstu i przyjmuje zupełnie nową funkcję – staje się łączni-
kiem pomiędzy współczesnością a tradycją, staje się metaznakiem25. Obiekt sztuki, nie
będąc już obiektem kultowym, staje się odwołaniem, metonimią czy metaforą, która
pozostawia to połączenie kulturowo różne. Nie jest też motywem plastycznej mani-
pulacji zależnym od wyobraźni artysty. 

Renesans sztuki tradycyjnej wydaje się raczej iluzją opartą na wierze w możliwość
zintensyfikowania twórczości opartej na tradycji w celu swoistej fosylizacji kulturo-
wej26. Bardziej realny jest sentymentalny powrót pod postacią folkloru. Z uwagi jed-
nak na nikłe możliwości stworzenia dynamicznie rozwĳającej się sieci turystycznej
wizja ta ogranicza się do niewielkiego grona ludzi zaangażowanych ekonomicznie.
Ogół zjawisk, z jakimi mamy do czynienia na terenie kraju Kurumbów, należy trakto-
wać więc raczej w charakterze narodzin „nowej” sztuki, która w sposób ograniczony
łączy się z przeszłością, stanowiąc jednocześnie autonomiczną sferę życia codziennego.

Katarzyna Podyma

25 S. Eliard, L’art contemporain au Burkina Faso, Paris 2002, s. 157.
26 M. Ouedraogo, Culture et développement en Afrique, Paris 2000, s. 83.
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Il. 1. Lokalny artysta – Adi Konfe – w swoim atelier (fot. Lucjan Buchalik)

Il. 2. Przykład estetyzacji przestrzeni – reklama restauracji-baru – informacja bezpośrednio użyteczna,
Pobe-Mengao (fot. Katarzyna Podyma)
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Il. 3. Przykład estetyzacji przestrzeni – kobieta przy żarnach – informacja społeczna, Pobe-Mengao 
(fot. Katarzyna Podyma)

Il. 4. Przykład estetyzacji przestrzeni – portret Ayo Konfe – informacja historyczna, Pobe-Mengao 
(fot. Katarzyna Podyma)
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Il. 5. Przykład estetyzacji przestrzeni – przedstawienie antylopy – informacja estetyzująca, Pobe-Mengao
(fot. Katarzyna Podyma)
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Birth or renaissance? The paradox of Kurumba art 

in the context of the socioeconomic changes of everyday life

Summary

The research that was carried out in the Kurumba territory seemed to confirm the le-
gitimacy of the statement that the traditional art of the Kurumba people belongs to the past
and that local people walked away from it due to external factors. The only remaining tra-
ces of Kurumba art are residual and are visible in sepulchral steles, poles supporting shel-
ters and some figural sculptures. Lack of development prospects also manifested itself in the
shortage of artisans who could carry on making traditional art objects. The moment of the
territory’s decline was evident in relation to the neighbouring people. In all likelihood, the
decline was a consequence of the reception and spreading of Islam, as well as the lack of
tourists – the driving force behind the development of art in the neighbouring region of
Dogon. The intense growth of the antiquarian market considerably reduced the number
of valuable objects on the land of the Kurumba people, with the only pieces remaining
being kept by their owners in their farmsteads primarily because of the belief in a vanishing
world. Paradoxically, traditional Kurumba art, thought to belong to the past, is reflected in
the present; action taken due to a local initiative explicitly reveals a growth in interest not
only in tradition, but in its revival as well. Not only is the perception of their own cultural
heritage being verified in terms of “going back to the roots,” but a new self-awareness of
being an artist is also being born. It seems that in this case, “the cultural catharsis” has cau-
sed major repercussions in terms of how art is perceived, as well as in terms of the self-awa-
reness of the art makers. The rejection of traditional forms of cultural representation, i.e.
masks or sculptures, has created freedom for the creation of new cultural structures and has
given grounds for the establishment of a precise semantic domain for “new” traditional art. 

Keywords: African art, traditional art, Kurumba tribe, changes in the tradition, the artist
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