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Domorodé umění Afriky ze sbírky manželů Zemanových 

TISKOVÁ ZPRÁVA K VÝSTAVĚ 

Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

Místo konání: Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary 

Termín: 11. února – 15. května 2016  

Zahájení:  čtvrtek 11. února v 17 hodin v Becherově vile 
    
Autoři:   Jan Samec, manželé Zemanovi 

Otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00 – 17.00 hodin 

vstupné 40,- / 20,- Kč  

Výstava se koná pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Martina Havla 

 
 Interaktivní galerie Becherova vila nabízí jedinečnou příležitost zhlédnout část rozsáhlé sbírky 
manželů Zemanových, tzn. více než stovku masek, soch a dalších rituálních předmětů, jež zastupují 
umění téměř padesátky kmenů subsaharské Afriky.  
Vystavené unikáty představují nejen zcela originální estetické hodnoty a řemeslné dovednosti, ale i 
svébytné podoby duchovní kultury. Naprostá většina děl byla zhotovena pro vlastní užití domorodců 
– především pro různé rituály dané místními tradicemi a vyznávaným náboženstvím,  k oslavným či 
smutečním ceremoniím,  k rozličným iniciačním obřadům, pro řešení sporů, k přípravám bojů a lovů,.  

Výstavní výběr obsahuje artefakty mnoha různorodých stylů, od téměř abstraktních od 
kmene Ašantů po velmi realistické sochy (kmen Makonde). Materiálu, z něhož jsou vytvořeny, 
dominuje jednoznačně dřevo, jehož povrch bývá často vyleštěn, patinován či kolorován přírodními 
hlinkami (kaolinem), výrazně barevná polychromie se objevuje méně. Kámen a bronz je zde 
zastoupen sporadicky. Dřevěné plastiky i masky jsou však doplněny dalšími produkty afrického 
přírodního prostředí, kůží, peřím, slonovinou, mušlemi kauri, případně korálky, provázky, ale i 
hřebíky. V současné kolekci afrických soch a masek je obsaženo několik dominantních motivických 
okruhů. Je to především lidská figura – nejvíce ženská, méně mužská, ale časté jsou zde postavy 
asexuální. Zobrazení samotné zvířecí postavy se objevuje také, ale řidčeji. V obdobném pořadí 
nalézáme i motiv lidské hlavy, především tedy obličejové části, zoomorfní prvky jsou v maskách 
frekventované u méně kmenů (např. Bwa), respektive jako doplněk masky. 
Ženské figury se vyskytují v umění většiny zastoupených kmenů: Jsou hlavním znakem kultu 
plodnosti (Dogon, Luba, Pende), dominují jako zachovatelky rodu (Ašante), příznačně se 
zdůrazněnými mateřskými znaky (velkými prsy – Baga), obvykle s pokrčenýma (Baule) či zkříženýma 
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nohama  (Yombe), někdy v naturalistickém (Makonde), jindy více abstraktním zobrazení (Ambete). 
Velmi časté je spojení s dětmi (Bambara, Senufo), kmen Yoruba  tyto motivy spojuje s kultem dvojčat 
- na jejich ochranu (soška „přeživšího“ dvojčete byla krmena, umývána, léčena); kmeny Mossi a 
Namji zobrazují ženy jako panenky, jež zároveň mohly sloužit i jako „edukační“ pomůcka.  
Bezpohlavní postavy mají nejvíce spirituální význam. V kmeni Bakongo pečuje šaman, který je také 
léčitel a právní expert, o duchovní a fyzické potřeby vesničanů za pomoci postavy „Nkisi nkondi“ 
(někdy i s dvěma hlavami).  Během léčení či řešení různých sporů zatíná do těla přísně schovávaného 
fetiše ostré hřebíky, šrouby, čepele apod. na znamení, že je dotyčný vyléčen či problém vyřešen. 
Sochy „Nkisi“ se vyskytují také u kmene Yaka, mají však dutinu v břiše, do které se umísťuje léčivá 
látka. Mívají někdy protichůdné role, slouží jak k léčení, tak ke způsobení nemoci (aktivovat je může 
pouze šaman). V kmeni Fang slouží sochy „Bieri“ jako relikviáře na tělesné ostatky předků (zuby, 
kosti), se kterými se členové kmene radí před každou velkou změnou (např. stěhování, osazení 
nových plodin). Obdobné relikviáře a schránky vytvářejí členové kmene Kota a Punu. Sochy se také 
užívají pro různé rituály - léčení, přeměna chlapce v muže apod. (Senufo). V kmeni Dogon jsou klečící 
sochy ochranných duchů prostředníkem mezi světem živých a mrtvých a mají doprovázet mrtvé „na 
druhý břeh.  Účel fetišů kmene Teke je individuální a znám pouze jeho majiteli. Sochy zde mívají 
dutinu, do které se umístí příslušná magická látka, která má sloužit k nějakému účelu (např. placenta 
– ochrana dítěte až do puberty apod.).                                                                         
Mužská figura je nejčastěji zobrazována v podobě jezdce (Senufo, Yoruba a Dogon). Velmi působivé 
a vzácné sochy kmene Dogonů byly zachovány v různých místech uctívání, osobních nebo rodinných 
oltářích - pro déšť, dobrý lov, k ochraně lovce. V jejich osobité estetice se projevuje výrazná tendence 
ke zjednodušeným tvarům a silné protáhlé stylizaci. Kůň byl dle jejich mytologie prvním zvířetem na 
Zemi.                                                                        

Ve zvířecích figurách se vyskytují nejvíce motivy lovených zvířat, ať už ptáků (Senufo, Dogon), či 
například antilop (výrazně stylizované dvojpohledové plastiky kmene Bambara). 

Masky měly v kmenech subsaharské Afriky zcela rozličné charaktery, podoby, účely i použité 
materiály. Zjednodušeně dle způsobu nošení bychom je mohli rozdělit na obličejové a helmové, ale 
způsob jejich zpracování a dekoru je natolik rozdílný, že jednoznačná třídící typologie je příliš 
schematická. Mezi nejpůsobivější z vystavených však bezesporu patří masky těchto kmenů: 

Boa  - zvláště sugestivní masky s výrazně stylizovanými lidskými obličeji. Tajemné černé a bílé vzory, 
velká ústa a především velké odstávající uši jsou podány v sumárních jednoduchých stylizovaných 
tvarech. Bwa – většina masek má kruhový obličej s geometrickými vzory malované v živých barvách, 
které zdobí i vertikální ploché dřevo zvětšující výrazně postavu, často s motivem ve tvaru půlměsíce 
na konci. Masky jsou zdobeny i motivy zvířat: antilop, opic, krokodýlů, hadů, ryb a ptáků, někdy i v 
kombinaci s lidskou figurou.  Masky se nosí v přední části obličeje, tanečník se dívá skrz otevřený 
otvor ústí. Dan – zde jsou masky posvátné, nejsou to zástupci duchů, jsou to přímo duchové.  Masky 
se vyznačují konkávními obličeji, vystupující ústy, vysoce klenutým čelem a často jsou opatřeny tmavě 
hnědou patinou.  Většinou obličejové masky - každá má jinou funkci.  Mohou působit proti požárům 
buše v období sucha, jiné se používaly v předválečných obřadech, jindy pro mírotvorné obřady, ale i 
pro zábavu. Ekoi – dva důležité typy masek – s hřebenem a ve tvaru helmy; mohou mít vícero tváří, 
bývají pokryté kůží, mívají vykládané oči, kovové zuby, kolíky místo vlasů, peří, brka. Masky vypadají 
divoce až děsivě. Fang – velké stylizované masky vždy představují tvář, jsou kolorovány bílou hlinkou, 
obvykle ve tvaru srdce s dlouhým a jemným nosem, obličejové rysy pak zdůrazněny černou barvou. 
Kwele – masky „beete“ jsou užívány při rituálech proti čarodějnicím (kmen věří, že za nemoce a různá 
neštěstí může čarodějnictví). Luba – nejznámější typ masky je „kifwebe“, mají bělené drážky na 
tmavých místech, jsou spojeny s mýtem o třech duších od jezera; ženské masky se od mužských liší 
geometrickými vzory. Makonde – helmové masky jsou užívané při iniciačních obřadech, nosí se na 
horní části hlavy. Rozšířené jsou masky zobrazující obličej poměrně realisticky - konkrétní osoby, její 
nemoci a bolesti. 



Výstava v Becherově vile nemá naučný etnografický, etnologický, zeměpisně historický či obdobný 
vědecko-naučný charakter. Cílem autorů výstavy je vyzdvihnout především výtvarnou kvalitu a 
různorodost přístupu domorodých tvůrců, jejichž autentické výtvory byly už v průběhu 19. století 
předmětem velkého zájmu evropských a amerických sběratelů, ale na přelomu 19. a 20. století se 
staly přitažlivou a velkou inspirací pro mnohé moderní evropské umělce. Z nich asi nejznámějším 
příkladem Pablo Picasso a jeho obraz Avignonské slečny z roku 1907 -  přelomové dílo, jež se stalo 
pro historii umění přímým předstupněm vzniku kubismu (viz komentář sběratele Petra Zemana). 
V kompozici malíř použil pro vyjádření obličejů dvou z pětice žen podobu afrických masek, jejichž 
morfologii studoval při návštěvách Vlastivědného muzea a získal i několik masek darem od svých 
uměleckých přátel. Picassův naprosto novátorský počin znamenal nejen výraznou progresi 
v evropském umění, ale podnítil i obecnější zájem o umění domorodé Afriky. Zájem o umění 
domorodců subsaharské Afriky by měla podnítit u obyvatel a návštěvníků našeho největšího 
lázeňského města i současná výstava.  
         Jan Samec 

 

 

 

 

 

 

Komentář sběratele - arch. Petra Zemana: 

 

„Naší snahou tedy prvotní bylo obklopit se rituálními předměty jako uměleckými artefakty, v druhé 
řadě přistoupila i určitá záchrana těchto vpravdě uměleckých děl před zničením zfanatizovanými 
hordami např. v Nepálu po vzoru Číny rudými brigádami v Africe např. Boco haram a jinde ve světě 
různé jiné všeničící skupiny. V Africe k tomu přistupují i epidemicky se rozšiřující se smrtelné choroby 
jako spavá nemoc, malárie, aids a jiné. Např. kmen Bangwa v Kamerunu vlivem katastrofální 
úmrtnosti novorozeňat byl před vyhynutím, zbývalo pár set jedinců, zachránila jej italská charitativní 
organizace a později i s českou účastí. Nedá se jednoznačně říci, která socha nebo maska je cenná 
nebo vzácná, my máme niterný vztah ke všem, ale přece jen vyjímečná je velká Baga z Guineje, 
jezdecká socha Dogonu z Mali, nebo maska Pende z Konga, která byla inspirací k namalování obrazu 
slečen avignonských Pablem Picassem v roce 1907. 
Prvních několik masek jsme získali v 80letech od malíře Karla Chaby, který je měl od satirika Neprakty, 
pak byla mnoho let pauza. Po přemístění na Tenerife /kde žijeme s malými přestávkami dodnes/, kde 
jsme se stali nejprve sousedy a posléze přáteli Thora Hayerdahla, slavného to cestovatele a milovníka 
afrického rituálního umění. Získali jsme od něho několik dalších soch a masek, ale hlavně chuť, díky 
neuvěřitelné blízkosti Afrického kontinentu začínající sbírku dále rozšiřovat. Tak jsme na dalších 
několik let měli o zábavu a dobrodružství postaráno. Návštěvy Afriky přerušila až Ebola, a to na 
několik let. V současné době má naše sbírka několik set taxonu z téměř 80 kmenů.“ 
 
Eva a Petr Zemanovi 

 
 


