
ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ

• Ο Ανιμιςμόσ πιςτεφεται ότι υπιρξε ςε 
όλο τον κόςμο μεταξφ των αυτοχκόνων 
πλθκυςμϊν. Οι ανιμιςτικζσ κρθςκείεσ 
πίςτευαν ςε αναρίκμθτα πνευματικά 
όντα που αςχολοφνται με τισ 
ανκρϊπινεσ υποκζςεισ και ικανά να 
βοθκιςουν ι να βλάψουν τα ανκρϊπινα 
ςυμφζροντα. Θεωροφν πωσ ι ψυχι, το 
πνεφμα, είναι θ βάςθ και οι αρχζσ τθσ 
ηωισ.



• Ο ανιμιςμόσ ωσ επί το πλείςτον 
διαχζεται από τθ διάδοςθ τθσ 
μετεγκατάςταςθσ από τθν Αφρικι ςτθν 
Αμερικι. Εξαπλϊκθκε επίςθσ ςε μζρθ 
τθσ Ρωςίασ και τθσ Αυςτραλίασ.  τοιχεία 
ανιμιςμοφ μποροφν να βρεκοφν ςτισ 
περιςςότερεσ κρθςκείεσ του κόςμου. 
Αςκείται κυρίωσ ςιμερα ςε μζρθ τθσ 
Αφρικισ τθσ Αςίασ και τθσ Αμερικισ από 
ανκρϊπουσ που ςχετίηονται με ζνα 
φυλετικό ςφςτθμα.



ΙΕΡΑ ΦΥΤΑ

Σο Silene undulata, που ςθμαίνει «λευκοί 
δρόμοι/μονοπάτια» είναι ζνα φυτό 
ικαγενζσ τθσ Νότιασ Αφρικισ, το οποίο 
χρθςιμοποιείται από καιρό από τον λαό 
Xhosa ωσ ιερό φυτό.
Η αφρικανικι ρίηα ονείρου χρθςιμοποιείται 
παραδοςιακά για να προκαλζςει προφθτικά 
διαυγι όνειρα κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ μφθςθσ των ςαμάνων.

Σο Peyote, από τθ λζξθ Nahuatl peyōtl , που 
ςθμαίνει «λαμπερόσ», είναι ζνασ μικρόσ, 
χωρίσ ςπονδυλικι ςτιλθ κάκτοσ με 
ψυχοδραςτικά αλκαλοειδι, ιδιαίτερα 
μεςκαλίνθ. Χρθςιμοποιείται από τουσ 
ικαγενείσ τθσ Αμερικισ για πνευματικοφσ 
ςκοποφσ για τουλάχιςτον 5.500 χρόνια.



ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ

• Αναηθτοφν τθν μυςτικι γνϊςθ 
μζςα από διάμεςα (μζντιουμ) .  

• Προςεγγίηουν τουσ μζςα από 
αρχετυπικοφσ χοροφσ και 
αρχετυπικζσ γιορτζσ .

• Χρθςιμοποιοφν μάγουσ για να 
αντιμετωπίςουν ζνα 
ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα.        



ΤΕΧΝΗ

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕ ΜΑΚΕ

Μια μάςκα που χρθςιμοποιείται για πνευματικοφσ 
ςκοποφσ μπορεί ςυχνά να φορεκεί μόνο μία φορά και 

ςτθ ςυνζχεια να πεταχτεί ι να καεί, αφοφ ζχει εκτελεςτεί 
θ λειτουργία τθσ. Μια μάςκα μφθςθσ ςπάνια επιηεί από 

τθν τελετι . 

Μια μάςκα μπορεί να λειτουργιςει ωσ δοχείο για 
προςευχι και ζκκλθςθ ςτουσ Θεοφσ για καλοςφνθ και 

κατευναςμό ι ςτθν άλλθ άκρθ τθσ κλίμακασ, δφναμθ και 
γενναιότθτα ςτθ μάχθ.



ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

ΑΡΙΣΕΡΑ: Πάμπλο Πικάσο, «Head of a 
Woman», 1907 (λάδι σε καμβά)
ΔΕΞΙΑ: Dan Mask από τη Δυτική Αφρική



Σηις περιζζόηερες αθρικανικές 
θσλές, οι τάνηρες ενζαρκώνοσν ηην 
ομορθιά, ηην παράδοζη ή ηον 
πολιηιζμό, ηη δύναμη, ηην 
οικογενειακή καηάζηαζη, ηην 
ηλικία, ηη δύναμη ηοσ πολεμιζηή.

ΧΑΝΤΡΕΣ

Σε όλη τη Δστική Αυρική, οι τάντρες 

κατείταν από καιρό μια ιερή θέση 
στις ανιμιστικές θρησκείες. Τα 

ιερατεία βοσντού τοσ Μπενίν, τοσ 

Τόγκο και της Γκάνας 

τρησιμοποιούν τάντρες σε 

τελετοσργίες και σστνά αυήνονται 

σε ιερά ως προσυορές στοσς θεούς. 



ΤΟΤΕΜ

• Σα τοτζμ προζρχονται από 
Ινδιάνικεσ φυλζσ του Καναδά και 
περιγράφει κάκε φυςικό 
αντικείμενο, ηϊο ι φυτό, για το 
οποίο πιςτεφουν ότι ζχει ιερζσ 
ιδιότθτεσ κι ζτςι το εκτιμοφν ωσ 
προςτάτθ τθσ πατριάσ.

• Κάκε φυλι ζχει και το δικό τθσ 
τοτζμ κι απαγορεφεται να το 
πειράξει ι να το κίξει ακόμα και να 
αναφζρει το όνομα του.



ΜΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Παραδοςιακά, το τφμπανο ιταν 
ο χτφποσ τθσ καρδιάσ, θ ψυχι 
των περιςςότερων αφρικανϊν 
κοινοτιτων.
Πυροδοτοφν ερωτοτροπίεσ 
προαναγγζλλουν τθν επιςτροφι 
και τθν επιςτροφι ςτο ςπίτι και 
ςυνοδεφουν κρθςκευτικζσ 
τελετζσ και τελετουργίεσ, 
καλϊντασ προγονικά  πνεφματα. 
Μποροφν επίςθσ να εμπνεφςουν 
πάκοσ και ενκουςιαςμό και 
ακόμθ και να προκαλζςουν 
ζκςταςθ, μια ςτιγμιαία απϊλεια 
ςυνείδθςθσ  είτε ςτον ντράμερ 
είτε ςτον ακροατι.

Τα τφμπανα μπορεί να είναι 
τόςο μουςικά όργανα όςο και 
ζργα τζχνθσ, γλυπτικζσ μορφζσ 
που ςυχνά διακοςμοφνται με 
λαμπερό τρόπο που ταιριάηει 
ςτθν τελετουργικι τουσ 
λειτουργία.

Breasted drum, 
Akan, Ashant 



Τπάρχουν πάνω από 70 
φυλζσ τθσ Νότιασ Αμερικισ 
που πίνουν ayahuasca. Αυτό 
το φυτικό φάρμακο ζχει 
επθρεάςει τζτοιουσ 
πολιτιςμοφσ με πολλοφσ 
τρόπουσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των 
κοςμολογιϊν τουσ, τθσ 
ςχζςθσ με το περιβάλλον και 
των αιςκθτικϊν αξιϊν 
τουσ. Όπωσ οι Ινδιάνοι 
Huichol από το Μεξικό 
φτιάχνουν εικόνεσ με 
χάντρεσ από τα οράματα που 
βλζπουν πίνοντασ το πεγιότ, 
ζτςι και οι Shipibo 
διακοςμοφν τα αγγεία και τα 
κεντιματα τουσ με ςχζδια 
που προζρχονται από 
οράματα ayahuasca

Οράματα Ayahuasca σε περουβιανή 

κεραμική Shipibo, ρούχα σαμάνου και 

ταπισερί Shipibo.



ΕΚΕΡ
• Σα παραδοςιακά ςαμανικά τφμπανα των 

Ικαγενϊν Αμερικανϊν είχαν ςυχνά εξάγωνο ι 
οκταγωνικό ςχιμα.  

• Σα ςχιματα αντικατοπτρίηονται ςτο ςχιμα των 
παραδοςιακϊν κατοικιϊν Tipi και Hogan, και 
των δφο ικαγενϊν Αμερικανϊν. Αυτζσ οι 
κατοικίεσ είχαν ειςόδουσ που ζβλεπαν προσ τα 
ανατολικά, υποδθλϊνοντασ ότι το οκτάγωνο 
και το εξάγωνο ςχετίηονται με τουσ ουρανοφσ.                                       

Σα ςζικερ ι τα ςζκερ
γεμίηουν με οτιδιποτε, από 
αποξθραμζνουσ ςπόρουσ 
μζχρι πυρινεσ καλαμποκιοφ 
μζχρι λεπτά βότςαλα και 
πζτρεσ. Παραςκευάηονται 
κυρίωσ από αποξθραμζνεσ 
κολοκφκεσ αμπζλου.



ΒΡΑΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σο τοτζμ είναι 
δθμιουργιματα των 
αυτόχκονων λαϊν. Είναι θ 
«επικυμία» του ανκρϊπου 
μζςω τθσ ςκζψθσ και τθσ 
λατρείασ του να αποδϊςει 
υπερφυςικζσ δυνάμεισ ςε 
φυςικά ςτοιχεία, ϊςτε να 
μπορζςει να αντιλθφκεί 
και να ικανοποιιςει τον 
βακφτερο εαυτό του και τισ 
φιλοδοξίεσ του. 
Διαφορετικά είδθ τοτζμ 
ςυναντάμε ςτθν Αμερικι 
,Αφρικι, Αςία, Αυςτραλία. 



Σα εικονίδια αναφζρονται ςτα γραφικά 
ςφμβολα. Είναι αφθρθμζνα ζργα και 
πρόκειται για μια πρϊιμθ εκδιλωςθ 
γραφισ.

. Οι χαραγμζνεσ γραφζσ αντιςτοιχοφν 
ςτθν ςταδιακι ανάπτυξθ του 
πολιτιςμοφ. Σθν τεράςτια περιοχι του 
βουνοφ Γεν ζχουν εντοπιςτεί αρχαία 
Μογγολικά, Θιβετιανά κείμενα, θ 
Βουδιςτικι Μαντάλα και κινζηικοί 
χαρακτιρεσ. 



Η αναπαραγωγι είναι ζνα αιϊνιο κζμα. 
Είναι θ λογικι ζκφραςθ απζναντι ςτθ 
γονιμότθτα. Σα χαράγματα τθσ 
ςεξουαλικισ  επαφισ και τθσ  
αναπαραγωγικισ λατρείασ ςτο βουνό 
Γιν είναι θ απεικόνιςθ τθσ επικυμίασ τθσ 
ιςχυροποίθςθσ τθσ βόρειασ φυλισ.

Η κυςία ιταν κακθμερινότθτα ςτθ ηωι 
των αρχαίων λαϊν. Οι ςκθνζσ κυςίασ 
ςτουσ βράχουσ εκφράηουν το ςεβαςμό 
και τθ  λατρεία ςτθν ανϊτερθ δφναμθ. 
το βουνό Γιν αντανακλοφν τθν 
ευγνωμοςφνθ  ςτον  τεράςτιο Ουρανό 
και τθ μεγάλθ Γθ.



ΠΗΓΕ:
https://shikhazuri.com/african-beaded-jewellery-symbolism-kenya/

https:/www.africadirect.com/African-articles-the- language-of-beads 

https://www.contemporary-african-art.com/african-masks.html

https://www.artyfactory.com/africanmasks/information/african-mask-artists.htm

https://www.ayahuasca-info.com/art

https://matadornetwork.com/bnt/15-sacred-plants-around-world/
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