
od 25. Marca do
30. Julija 2023

OD PICASSA OD MANA RAYA
OD CALDERJA DO BASQUIATA
IN MATISSA

TRST
Magazzino 26
Porto vecchio � dvorana »Carlo Sbisà«

IL MITO
DELL’ARTE
AFRICANA
nel ‘900

PRODUKCIJA
NAVIGARE SRL



»Mit afriške umetnosti« je razstava v razstavi. Na začetnem delu razstave se boste 
»potopili« v svet afriške umetnosti, tako da boste v nadaljevanju lahko dojemali njeno 
bistvo v delih umetnikov 20. stoletja. 
Namen afriške umetnosti je v tem, da duhovni svet napravi »otipljiv«. To stori s pomočjo 
kipov, bodisi sakralnih bodisi profanih, ali s pomočjo mask, ki so sredstva za 
vzpostavljanje stika z duhovnim svetom in silami onstranstva. Nikoli ni govora o 
»umetnosti zaradi umetnosti« ali larpurlartizmu.
Zanimanje za tako imenovano »art nègre« (črnsko umetnost) sega v leto 1906. V tem 
obdobju pomembni umetniki, kot so Matisse, Picasso, Gauguin, Braque in mnogi drugi, 
začnejo zbirati afriške skulpture in vnašati njihove značilnosti v svoja dela, izmed katerih 
so najbolj znane Picassove Avignonske gospodične (1907).

Koncept 
razstave



Plastične in kiparske umetnine, ki so nastale v Afriki južno od Sahare, so del družbene, plemenske in 
kulturne stvarnosti afriške umetnosti. Ta dela imajo enako dostojanstvo kot vse umetniške 
manifestacije zahodnega sveta.
Namen afriške estetike je narediti duhovni svet oprijemljiv in to uresničuje z ustvarjanjem sakralnih in 
profanih kipov, okrasov, pa tudi telesnih dekoracij. Tu ni govora o »umetnosti zaradi umetnosti«, saj 
imajo skulpture, še posebno pa maske, natančno magično-religiozno funkcijo: postanejo medij vitalne 
forme (Nyama). Njihov slog predstavlja vizijo nadčutne resničnosti, ki je po eni strani skupna vsem 
plemenom, po drugi strani pa »filtrirana« prek umetnikove osebnosti. Poleg tega so skulpture in zlasti 
maske sredstva za vzpostavitev stika s silami onstranstva, kipci prednikov pa so posredniki. 
V afriški umetnosti skratka sobivajo kulturne vsebine, simbolni pomeni in magično-religiozni vidiki, vse 
pa je obdano s presenetljivimi estetskimi in oblikovnimi karakteristikami. Zanimiv vidik razstave je v 
tem, da so obiskovalci pritegnjeni k ugotavljanju razlik med vizualno in notranjo lepoto, med estetskim 
videzom in moralnimi vrednotami, vse do razumevanja enotnosti med obliko in vsebino.

OPIS



Začetek zanimanja za črnsko umetnost sega v leto 1906, ko Henri Matisse na Derainovo pobudo 
obišče pariško trgovino Emila Heymanna (imenovanega »le père sauvage«) in kupi kipec 
Kongo-Vili. Kipec nato pokaže Picassu in Gertrude Stein, ki sta nad njim navdušena. V istih letih 
Paul Gaugin, Georges Braque, André Lhote, Maurice de Vlaminck in Alberto Magnelli kupujejo 
afriške kipe, kar je dokumentirano na fotografijah iz tistega časa, ki prikazujejo ateljeje 
umetnikov. V zgodnjih letih 20. stoletja nastanejo tudi prve velike zbirke, na primer zbirka 
ameriškega kiparja Jacoba Epsteina in zbirka Jacquesa Lipchitza. 
 V tistem času Pariz predstavlja najpomembnejši trg afriških umetnin in veliki pariški galeristi, 
med njimi Paul Guillaume, Charles Ratton in Joseph Brummer, so razsvetljeni spodbujevalci 
afriške umetnosti. 
Zanimanje za to umetnost narašča in se diverzificira, kar vodi k temu, da se umetniki pariške 
avantgarde lotijo raziskovanj, ki v nekaterih primerih prispevajo k revolucionarnim umetniškim 
tokovom, zlasti h kubizmu. Njegov ustanovitelj Picasso naslika Avignonske gospodične (1907), ki 
niso le manifest kubističnega gibanja, ampak tudi ena izmed uprizoritev ženskih obrazov, za 
katere je značilna osupljiva podobnost z afriškimi maskami (Mahongwe, Baoulé, Senoufo). 
Afriška umetnost bo odtlej prisotna v številnih drugih umetninah, nastalih od začetka dvajsetega 
stoletja do danes. Gre za kulturo, ki navdušuje in zapeljuje ter moderne in sodobne umetnike vodi 
k občutku za duhovnost in mističnost.

Picasso in drugi:
mit afriške umetnosti
v 20. stoletju



PICASSO Festival d’Avignon aus Palais des Papes



Donna Mursi-Etiopia



Prvi del razstave predstavlja okrog 100 afriških umetnin – kipov, mask, naslonjal za glavo in predmetov 
za vsakdanjo rabo. Vse skulpture pripadajo zbirki kustosov Bruna Albertina in Anne Alberghina in so 
rezultat njunega več kot 30-letnega posvečanja potovanjem, zbiranju in preučevanju te teme.
Vsak sklop se začenja z namensko povečano fotografijo, osvetljeno iz ozadja. To so fotografije, ki jih je 
kustosinja Anna Albergina posnela v Afriki. Gre za evokativne podobe tega, kar si je mogoče ogledati v 
vsakem posameznem sklopu; obiskovalcu omogočajo, da »vstopi« v kulturo afriških ljudstev in v kraje 
na njihovi celini.
Obiskovalca spremljajo tudi videoposnetki, ki so jih posneli kustosi in prikazujejo obrede in običaje 
nekaterih ljudstev: plese, slovesnosti, magične rituale, pa tudi dogodke iz vsakdanjega življenja.
Drugi del razstave obsega okrog 30 umetnin iz 20. stoletja. Obširen oddelek je posvečen Picassu: 
njegovim risbam, litografijam in keramičnim izdelkom. Razstava se nadaljuje z deli Matissa, Calderja, 
Gauguina, Mana Raya, vse do najsodobnejših Mimma Paladina, Basquiata in Xu De Qija. Ta dela odlično 
odražajo neminljivi vidik afriškega mita.

Razstava
in njena vsebina 



MAN RAY Cadeau scultura



BASQUIAT “Glenn” Porcelain plate



PICASSO Figurina con corpetto a righe



VSTOPNICE ZA
RAZSTAVO 
CENE 

Redna vstopnica € 13,00
OB KONCIH TEDNA
IN PRAZNIKIH
Redna vstopnica
OB DELAVNIKIH

€ 11,00

Biglietto ridotto
(solo in biglietteria) 
VSE DNI
Mladi do 14 let
Novinarji
Univerzitetni študenti
Posebni dogovori
Invalidi in spremljevalci
Starejši od 65 let

€ 9,00

Šole

Skupine nad 10 oseb

€ 4,00

€ 15,00

€ 7,00

Otroci do 6 letBrezplačno

od 25 Marca
do 30 Julija 2023

KRAJ RAZSTAVE

TRST - MAGAZZINO 26
Porto Vecchio - dvorana »Carlo Sbisà«

PRODUKCIJA

NAVIGARE Srl
navigaresrl.com

PRODAJA VSTOPNIC

MAGAZZINO 26
+(39) 351 3558588

REZERVIRAJTE VODENI OGLED

+(39) 351 840 3634
+(39) 333 609 5192

prenotazioni@navigaresrl.com

RAZSTAVA ODPRTA ZA OGLED

OD TORKA DO PETKA
od 10.00 do 18.00

SOBOTA, NEDELJA IN PRAZNIKI
od 10.00 do 20.30

PONEDELJEK ZAPRTO

Zadnji vstop 30 minut pred zapiralnim časom 

SPLETNA PRODAJA 
ticketone.it 

navigaresrl.com
triestecultura.it

PROIZVODNJA

Odprta vstopnica
Vključuje vstop brez čakanja
in plakat v omejeni nakladi

IL MITO
DELL’ARTE
AFRICANA
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OD PICASSA OD MANA RAYA
OD CALDERJA DO BASQUIATA
IN MATISSA



PROIZVODNJAUreditev razstave:
ANNA ALBERGHINA
BRUNO ALBERTINO
VINCENZO SANFO

NFORMACIJE IN REZERVACIJE
+(39) 351 840 3634
+(39) 333 609 5192
prenotazioni@navigaresrl.com
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