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Τν 1907 ν Πάκπιν Πηθάζν επηζθέθζεθε ζην Δζλνινγηθό Μνπζείν ηνπ Τξνθαληεξό, 

ζην Παξίζη, ηελ έθζεζε αθξηθαληθήο ηέρλεο. Δθζηαζηάζηεθε κε ηηο κάζθεο Νηαλ ζε 

ηέηνην βαζκό, πνπ αλαθάιπςε ζηηο αξρέγνλεο αθξηθαληθέο κνξθέο, ζθαιηζκέλεο ζε 

μύιν από έβελν, ην θιεηδί ηεο δσγξαθηθήο ηνπ πνπ ηνλ νδήγεζε ζηηο «Γεζπνηλίδεο 

ηεο Αβηληόλ» θαη ζηε ξήμε ηνπ κε ηελ παξαζηαηηθή δσγξαθηθή. «Οη κάζθεο δελ ήηαλ 

απιώο μπιόγιππηα θνκκάηηα. Ηηαλ καγηθά αληηθείκελα» είπε ν δσγξάθνο ζηνλ γάιιν 

δηαλννύκελν Αληξέ Μαιξό, όπσο εθείλνο αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ «Η κάζθα ηνπ 

Πηθάζν».  

Μηα αλάινγε ζηηγκή απνθάιπςεο ζπκβαίλεη θαη ζηνλ θόζκν ηεο κόδαο. Οη 

ζρεδηαζηέο ηνπ παξόληνο παξαηεξνύλ ην ηνπίν, ηελ αδξή πθή ησλ αθξηθαληθώλ 

εδαθώλ, ηηο γξακκέο θαη ηα ζθαζίκαηα ηεο άλπδξεο γεο, ηα θύκαηα ηεο άκκνπ ζηελ 

έξεκν.  

Οη ζύγρξνλεο ζπιινγέο Akris, Celine, Missoni, Zero+Maria Cornejo, Calvin Klein 

Collection αλαθέξνληαη κε ηα πθάζκαηά ηνπο ζε ιεπηνκέξεηεο ηνπ αθξηθαληθνύ 

ηνπίνπ πνπ κεγεζύλνληαη ςεθηαθά. Τν ζρήκα ησλ ξνύρσλ ηνπο βαζίδεηαη ζηνλ ηξόπν 

πνπ νη γπλαίθεο ηεο Αθξηθήο ηπιίγνπλ γύξσ από ην ζώκα ηνπο δηαθνξεηηθά θνκκάηηα 

πθάζκαηνο.  

Σηελ θαινθαηξηλή ζεδόλ ππάξρνπλ ξνύρα πνπ θάζε εθαηνζηό ρξώκαηνο θαη ζρεδίνπ, 

ξαθήο θαη πιέμεο, δηαθόζκεζεο θαη πηπρήο εκθαλίδεη ην ηέινο κηαο επνρήο 

απνηθηνθξαηηθώλ κεζνδεύζεσλ, όπσο είρε παξαηεξήζεη ν Δληνπαξλη Σαΐλη ζην 

βηβιίν ηνπ «Κνπιηνύξα θαη ηκπεξηαιηζκόο» (εθδ. Νεθέιε). Οηη δειαδή νη ιανί ηεο 

Αθξηθήο απιώο βξίζθνληαη εθεί θαη αλ δελ ππήξρε ν επξσπαίνο παξαηεξεηήο λα 

καξηπξήζεη ηελ ύπαξμή ηνπο, ην λόεκά ηεο ζα παξέκελε αόξηζην, θεπγαιέν.  

Ο ληγεξηαλόο ζρεδηαζηήο Duro Olowu, νκάδεο ζρεδηαζηώλ θαη ηνπηθώλ ηερληηώλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηε ζπιινγή Edun, ε ζρεδηάζηξηα ατηηλήο θαηαγσγήο Σηέια Τδηλ, ε 

νπνία βξήθε ππνζηήξημε από ηνλ ΟΗΔ γηα λα πξνκεζεπηεί πθάζκαηα από ηηο 

γπλαίθεο πθάληξηεο ηεο Μπνπξθίλα Φάζν, παξνπζηάδνπλ πξσηόηππα δείγκαηα 

ζύγρξνλεο αθξηθαληθήο έκπλεπζεο, πέξα από ηα θνιθιόξ ζηνηρεία ηνπ έζληθ 

εμσηηζκνύ.  

Η πξόζθαηε έθζεζε ζην Μόλαρν «Afritecture» παξνπζίαζε δείγκαηα θνηλσληθήο 

αξρηηεθηνληθήο από αθξηθαλνύο, επξσπαίνπο θαη ακεξηθαλνύο αξρηηέθηνλεο πνπ 

θαηαζθεύαζαλ ζε δέθα ππνζαράξηεο ρώξεο ζρνιεία, λνζνθνκεία, δεκόζηνπο ρώξνπο 

ζπλαζξνίζεσλ θαη αγνξώλ. Σήκεξα, 25 ρξόληα κεηά ηελ έθζεζε ζην παξηδηάληθν 

Μπνκπνύξ «Οη κάγνη ηεο Γεο» («Les magiciens de la Τerre» ην 1989), όπνπ ε 

ζύγρξνλε ηέρλε κε δπηηθώλ ρσξώλ αλαγλσξίζηεθε σο θαιιηηερληθή θόξκα θαη όρη 

σο «εζλνινγηθά αμηνπεξίεξγα αληηθείκελα», ν δηεπζπληήο ηεο επόκελεο Μπηελάιε 

Τέρλεο ηεο Βελεηίαο 2015 είλαη ν ληγεξηαλόο ζεσξεηηθόο ηέρλεο Οθνπη Δλβεδνξ.  
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