
gojenja rastline, žetve, sestave čika, trgovine, umetniško izdelanega orodja in 
skrinjic za betelove liste in fiziopatološkega učinka na človeško telo. — Toshiro 
Uno in Jean d'Anual razpravljata o starodavnem japonskem športu z lokom 
Kyudo. 

V tretjem zvezku je zanimiv uvodni članek o veri v nadnaravna bitja in 
čarovnem zdravljenju v Néguebu. Avtor je zbral podatke leta 1962 pri arab
skem plemenu Tiyaka v Néguebu. Princip te beduin.9ke ljudske medicine je 
povsem preprost; premagati demonske sile, ki lahko škodujejo človeku. — Anne 
Chapman precej obširno razpravlja o severnoameriških indijanskih totemskih 
stebrih. Avtorica razčlenjuje totemsko umetnost iz različnih vidikov. Mimo 
umetniškega stila, rafiniranosti in tehnike, poudarja tudi simbolični pomen 
stebrov. Zanimiva je povezava totemskih stebrov z indijanskim praznikom 
»potlač«. — Jacqueline Delange prispeva v tem zvezku krajši članek, vendar 
zelo pomemben, o posebni ceremonialni posodi Kuduo pri Ašanti ljudstvu v 
Gani. Predmet je vreden posebne pozornosti po sociološki in religiozni strani 
v zgodovini aristokratske umetnosti Ašanti ljudstva. 

Vsak zvezek zaključujejo pisma znanstvenikov, ki na ta način razpravljajo 
s sodelavci o znanstvenih raziskovanjih. Mimo teh so objavljena tudi razna 
krajša poročila in ocene strokovne literature. Pavla Štrukelj 

Margaret Trowell, Afričan Design. New York (1960). Str. 78 + ilustr. 76. 4» 
V zadnjem času je na svetovnem knjižnem trgu dosegljivih več dobrih 

kritičnih del o afriški umetnosti. K tovrstni literaturi se je pridružila tudi knjiga 
avtorice Trowell. 

Pisateljica, ustanoviteljica šole za afriško umetnost v mestu Makerere, je 
skoraj vse življenje posvetila vzgoji afriške mladine v Keniji in Ugandi. Pri 
pouku je svoje učence usmerjala, da so se načrtno spoznavali s celotno afriško 
umetnostjo, to je s fino in dekorativno ali uporabno umetnostjo. Na osnovi 
svojega šolskega načrta je že takrat mislila na to knjigo in zanjo zbirala 
gradivo. Zato jo je tudi napisala kot pregleden sumarični učbenik in v njej 
obravnavala predvsem risbo črnske uporabne umetnosti nasploh. V knjigi 
je zapovrstnost poglavij sestavila tako, da knjigo lahko koristno uporablja 
učenec šole za afriško umetnost, kot tisti strokovnjak, ki se kakorkoli ukvarja 
z raziskovanjem afriške umetnosti ali kulture sploh. 

Poglavja navedenega dela obsegajo afriški kontinent južno od Sahare. Krat
ka in jedrnata poglavja so razporejena takole: Namen uporabne umetnosti. 
Stenska dekoracija. Vzorci na rogoznicah in španskih stenah. Risba na tekstilu. 
Okrašeni pletarski izdelki, Okraševanje z biseri. Okras na kožah in usnju, Braz-
gotinanje in poslikovanje telesa. Vzorci na kalebase posodah. Ornamenti na 
lesu, Ornamentalno rezljanje slonovine, Krašenje kovinskih izdelkov. Risba na 
lončenih posodah in Motivi v afriški risbi. 

Avtorica obravnava v uporabni umetnosti predvsem njeno tehnično stran. 
Zato upošteva material, način izdelave in orodje. Mimo tega pa so ji tudi sami 
motivi zelo pomembni, kajti med njimi je raziskala mnogo podobnosti in tudi 
različnosti med posameznimi črnskimi ljudstvi. Zbrala je predvsem gradivo, ki 
je sistematično urejeno in daje nazoren pregled o velikem obsegu stilizacije 
figur in drugih simbolov. 

Na koncu knjige so na 76 straneh dodane kvalitetne in izbrane fotografije. 
Vsaka ima natančen opis fotografiranega primerka obravnavane umetnosti. 

Pavla Štrukelj 

Poleksija D. Dimitrijević-Stošić: Posala u starome Beogradu, Beograd 1965. 
Str. 112. 

V Beogradu je pred kratkim izšla knjiga, ki podaja kulturno podobo Beo
grada V X I X . stoletju. Delo je pisano na osnovi ustnega izročila, zbranega od še 


