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Anotace 

Dvořáková, K. Magie masek. /Diplomová práce/ Praha 
2008. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra 
výtvarné výchovy 114 s. 

Tato práce pojednává o psychologické podstatě vzni-
ku a používáni masek. Pokouši se ozřejmit lidské pohnut-
ky vedouc! k používáni masek. Popisuje funkce masek a 
jejich vliv na lidskou psychiku a chováni. Reflektuje 
mýty, rituály a kulturní fenomény současnosti i minu-
losti. Důraz klade na současné oblasti výskytu masek a 
jejich přinos pro výtvarnou edukaci. 

Klíčová slova: maska, psychologie, současnost, výtvarná 
výchova, námět 

Annotation 

Dvořáková, K. The Magic of Masks. /Thesis/ Prague 2008. 
Chales University, Faculty of education, Department of 
Art education 114 pages 

This thesis deals with the psychological background 
of creation and usage of masks. It attempts to show 
motives for using masks, describes various functions of 
masks and the influence they have on human psyche and 
behavior. The thesis reflects myths, rituals and cultu-
ral phenomena in the past and present. It emphasizes the 
contemporary areas of mask occurence and their benefit 
for art education. 
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1. Úvod 
Člověk se již odpradávna snaži vyznat se sám 

v sobě. Pokouši se kategorizovat stránky své osobnos-
ti a nějak ji uchopit. Ať již na sebe nahlížel jako na 
bytost zcela, nebo převážně duchovni podstaty, či jako 
na striktně biologickou součást přírody, byl si alespoň 
matně vědom těch zákoutí své existence, které unikaly 
jeho rozumovému uchopeni. V průběhu vývoje lidstva byly 
doby, kdy mu to přišlo přirozené a doby, kdy ho nepří-
tomnost vysvětleni znejistovala. Mira aktivity a způsob 
pátráni po nezmapovaných územích jeho samého se lišily 
civilizace od civilizace, stalet! od staletí, člověk od 
člověka. 

V současné době se nám na tyto otázky pokouši odpo-
vědět věda, filozofie a jejich představitelé. Dřivé to 
bylo náboženství, náboženští vůdci, šamani a kouzelni-
ci, kteři však z mnoha společnosti a kultur nevymizeli 
ani v dnešních dnech. Právě s nimi je spojen mystický, 
pro mnohé kultury špatně pochopitelný, výklad člověka 
jako součásti tajemných zákonitosti světa duchů, božs-
tev a magických sil. S timto pojetím souvisej! obřady, 
rituály a svátky, při nichž maska zastává významnou 
roli. Dnes maska získává i úlohu odlišnou, a to v závis-
losti na proměně moderní společnosti. Právě vysledováni 
jejiho postaveni v současnosti bude věnována převážná 
část textu. 

1.1.Cile diplomové práce 
V práci se zamýšlíme nad psychologickou podstatou-

vzniku a používáni masek. Soustředíme se na magický(nejen 
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ve smyslu okultním) potenciál a pokoušíme se vysledovat 
a ozřejmit lidské pohnutky vedoucí k jejich používáni. 
Cilem diplomové práce je popsat důvody vedoucí k nošeni 
masek a psychologické účinky na osobnost člověka, jenž 
ze vztahu jedinec-maska prameni. 

Cilem didaktické části je navrhnout obecné možnos-
ti využiti masek ve výtvarné výchově s ohledem na před-
chozí text diplomové práce a překonáni chápáni masky 
coby jednostranného zábavního předmětu. 

1.2.Struktura diplomové práce 
• V kapitole MAGIE MASEK objasňujeme název práce 

a zabýváme se maskou jako okultním předmětem. Hod-
notíme magický potenciál masky dnes a v minulosti 
v různých společnostech světa. Sledujeme funkce 
masky jako magického artefaktu. Dále formulujeme 
funkce, které se váži k masce jako odmytizovanému 
obj ektu. 

• Kapitola o SOUČASNÝCH OBLASTECH VÝSKYTU MASEK je 
věnována představeni vice i méně známých sfér, 
se kterými může dnešni člověk přijit do styku. 
Podáváme vysvětleni jednotlivých fenoménů, a to 
jak z hlediska sociálního, tak psychologického. 
Psychologický rozbor je zastoupen jen stručně 
v případech, které si o to svou specifičnosti žáda-
jí • 

• PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY masek mapuji psychologické 
principy spojené s maskou. Využíváme zde konkrét-
ních příkladů z předchozí kapitoly. 

• V oddile DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ MASEK -se zaměřujeme 
na masku jako na fenomén psychologické podstaty, 
všímáme si i kulturně-antropologických konotaci. 
Zabýváme se jejim potenciálem pro výtvarnou eduka-
ci. 

• Práce je průběžně doplněna o OBRAZOVOU ČÁST s dopro-
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vodným textem, soustředícím se zejména na výtvarné 
hledisko zmiňovaných masek, které by v některých 
případech svým zařazením do hlavního textu naru-
šovalo jeho výstavbu. Pokud neni uvedeno jinak, 
zdrojem obrázku je internet. Obrázky jsou upraveny 
pro potřeby práce(výřezy, průhlednost). 

15 
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2 . Magie masek 
Na začátku této kapitoly analyzujeme samotný název 

práce. Předložíme jeho vysvětleni a „usazeni" do kon-
textu zamýšleného směřováni textu. Jedině tak lze totiž 
osvětlit celou myšlenkovou strukturu práce a vysvětlit, 
proč si všimá určitých věci, vyzdvihuje je a rozebí-
rá, zatímco jiné přechází téměř bez povšimnuti nebo jen 
s okrajovým zájmem. 

2.1.Pojem maska 
Centrem našeho zájmu je pojem maska jako označeni 

pro jakoukoli změnu lidského obličeje. Zde je důležité 
upřesnit, že ačkoliv si každý z nás nosi sám v sobě mno-
ho masek a tento aspekt lidské psychiky je jistě také 
zajímavý, soustředí se tato práce na masku jako hmot-
ný, trvalý a sám o sobě nezávislý artefakt(výjimku tvo-
ři masky líčené, pojímané jako pomíjivý objekt závislý 
z velké části na tváři nositele). 

Slovo maska má původ ve slově larva. Tak byla ozna-
čována maska, duch zemřelého či strašidlo v latině(ve 
starobylém Řimě termin masca znamenal duši zemřelého). 
Stejné slovo se ve významu maska objevuje i v českém 
jazyce. íránským terminem pro larvu je mascherah (ve 
smyslu maškary) a odtud pravděpodobně toto označeni 
přešlo i do dalších jazyků, (rusky- maska, německy- die 
Maske, anglicky- mask, francouzsky- le masque, italsky 
macchera, Španělsky- mascara) (!) . 

Maska je téměř vždy nedílnou součásti určitého 
oděvu. Proto si v některých případech všimneme i jejího 
spojeni s kostýmem. Pokud je obličejová maska vnimá-
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na neodděleně od celého ustrojeni, bývá takový převlek 
označován jako maškara. 

2.2.Pojem magie 
Přestože se v následujícím textu dotkneme magie ve 

smyslu nauky(vědy), v názvu diplomové práce zastupuje 
tento pojem význam přitažlivosti a působeni. Dal by se 
tedy chápat jako ekvivalent českého slova kouzlo, které 
může být použito jak v rovině vábivosti a půvabu, tak 
v rovině účinku. Slovo magie však podle nás lépe vysti-
huje specifický vliv masek na lidskou psychiku. Kouzlo 
dle našeho subjektivního cítěni příliš implikuje zejmé-
na ono pozitivní přitahováni a „okouzleni" věci. 

2.3.Magie masek ve smyslu okultním 
Spojeni „magie masek" (chápáno ve smyslu okultním) 

nás zavede až do doby pravěku. Známé vyobrazeni kou-
zelnika/šamana z francouzské jeskyně Les trois freres 
pochází již z paleolitu, dokladuje používáni převleků 
a také masek. Ať se již jednalo o šamana, nebo ne, mělo 
toto použiti „magický" důvod. Je nepravděpodobné, že by 
bylo znakem něčeho jiného. Tehdejší lidé jim s největ-
ší pravděpodobnosti navazovali kontakt se silami, které 
pro ně byly vnitřně důležité(ať již měly v jejich před-
stavách jakoukoli podobu či formu). Navázáni kontaktu 
se dělo pomoci obřadů- rituálů. Maska jako magický arte-
fakt je nerozlučně spojena právě s obřady-rity. „Magie 
si tvoři vlastni rity jako ustálený náboženský systém. 
Ritu předchází ale mýtus. Rozluka světa byti od svě-
ta významu- protiklad obrazu a věci. Spiše tu existuje 
vztah identity. Obraz nepředstavuje věc-je věci; neza-
stupuje ji jenom, nýbrž púsobi stejně jako ona, takže 
ji nenahrazuje v jeji bezprostřední současnosti."'2' To 
považujeme za významnou charakteristiku úzce se dotýka-
jíc! právě masek. Ve starých kulturách, či u dnešnich 
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předliterárnich společnosti neni maska jen prostřední-
kem, nástrojem. Často bývá právě onou magickou silou. 
Člověk s nasazenou maskou tak pouze nepředstavuje něko-
ho jiného, on se jim skutečně stává. Ve změněném stavu 
vědomi, které muže být vyvoláno tancem, bubnováním nebo 
omamnými látkami, se dotyčný stává „skutečným" ztěles-
něním ducha, jehož vidi v masce. Jak poznamenal jeden 
Sališ* : „Během tance nejsem v činnosti, pouze se poko-
řuji tvé sile. Jdu jen cestou této sily."'3' 

Tim se dostáváme k prvotním a základním funk-
cím masky, jakými bylo výše zmíněné navázáni kontaktu 
s duchy předku, bohu či zvířat. V kontextu předchozího 
vysvětleni se tak člověk v podstatě vzdával své iden-
tity, aby přijal jinou a stal se onim vzývaným duchem. 
Tyto obřady měly mnoho důvodu: touha po ochraně či 
získáni výhod(jakými mohl být úspěšný lov), zajištěni 
plodnosti(jak u přírody tak u lidi), vyléčeni nemoci 
apod. Dělo se tak cestou ovládnuti, neboť, jak uvádi 
Frazer, při práci s duchy je magie omezuje, či přinucu-
je, ale nepokouši se je ziskat na svou stranu, jako by 
to dělalo náboženství. Tyto bytosti jsou totiž v posled-
ní instanci také podřízeny neosobním věcem (přírodě 
a jejim zákonitém), které vše řidl a které lze zařikánim 
(na základě jejich znalosti- v předliterárnich kultu-
rách většinou na základě podobnosti věci) ovládat'4'. 
Tato myšlenka prameni z Frazerovy teorie rozdílu magie 
a náboženství, který vykládá tak, že „náboženství zahr-
nuje jednak viru v nadlidské bytosti, které řidi svět, 
jednak úsili ziskat si jejich přižeň..." tim náboženství 
předpokládá, „že chod přírody je do jisté miry pružný 
a proměnlivý, a že můžeme přesvědčit, nebo přimět bytos-
ti, které jej řidi, aby zasáhly v náš prospěch a odvedly 
proud události z řečiště, kterým by jinak plynul. Tato 
vira v pružnost a proměnlivost přírody...je v přímém roz-
poru se zásadami jak magie, tak vědy, protože obě před-

* Sališ- Příslušník kmene Sališú- stát Washington USA 
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pokládají, že běh přírody je přesně daný..."'5' 
Nezdolná víra a identifikace s maskou neplati-

la úplně bezezbytku. Jako přiklad si uveďme arizonský 
kmen Zuňiú. V rituálu přijímáni děti mužského pohlaví 
do Kótikili (druh bratrství) vystupuje několik božstev 
(v podobě maskovaných mužů z kmene). Ta mladým novicům 
udileji rány větvemi. V jedné části rituálu božstva 
odloží masky a nechávají mladým chlapcům poznat, že 
jsou lidmi. Mladici si jejich masky nasadi a také je 
udeři. Podle Arnolda van Gennepa je smyslem této proce-
dury odhaleni. Má novicům ukázat, že strašidla z jejich 
dětství jsou jen maskami'6'. 

Předešlým příkladem jsme se dostali k dalším velmi 
významným druhům rituálů. Jsou jimi rituály iniciační. 

Na tomto mistě by bylo vhodné podotknout, že cilem 
práce neni podat celistvý antropologický a etnografický 
výčet používáni masek. Některé momenty a poznámky jsou 
však důležité pro pochopeni celé problematiky. To se 
týká i iniciačních rituálů, patřících do skupiny ritu-
álů přechodových. 

Přechodové rituály obecně provázely člověka v mil-
nících jeho životni pouti. Vázaly se na důležité změny. 
A.Gennep rozlišuje 

• přechodové rituály odluky, týkajici se zejmé-
na pohřbů 

• rituály pomezní, majici význam při těhoten-
ství, zásnubách a mezi něž patři i iniciace 

• rituály sloučeni, které se využívaly nejčas-
těji při svatbách'7' 

U každé z těchto skupin lze vysledovat používá-
ni masek. A neni pro ně třeba chodit daleko jak země-
pisně, tak časově. Například český masopust je svého 
druhu přechodovým rituálem. Oslavuje období spojené se 
zakončením zimních práci a přípravou na jaro. Objevu-
je se v něm tradice svateb (doba pracovního klidu byla 
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pro svatby vhodná) a s nimi spojené „komické svatby 
s průvodem masek"'8'. Zároveň zde můžeme nalézt prvky 
iniciaci mladých chasniku do světa dospělých. Vzhledem 
k tomu, že magický původ masopustu téměř vymizel a byl 
nahrazen zábavnou funkci, budeme se mu věnovat v jiné 
části práce (viz str.27). 

Magické účinky masky, jako objektu přijímajícího 
vtěleni nadpozemské bytosti, však nejsou jedinou jeji 
funkci při okultních rituálech. Prozaičtějšími důvody 
jejich používáni je potřeba zahaleni. Ve většině přípa-
dů se nejedná o masku v pravém slova smyslu. Sem patři 
nejrúznějši haleni hlav či zakrýváni obličeje. Děje se 
tomu tak proto, aby se člověk oddělil od „...profánní-
ho, neboť už sám pohled je kontaktem."'9' Jedná se tedy 
o vyděleni se z tohoto světa, o vymezeni se vůči němu 
a zabráněni kontaktu s nim. Toto vyděleni je jedním 
ze způsobů, napomáhajících změněným stavům vědomi (viz 
str. 81) 

2.4.Magie na ústupu 
Jak již bylo výše naznačeno, s maskou jako předmě-

tem magických mystérii se v současné době příliš nese-
tkáme. Zůstává především u „primitivních,, kultur ve 
vazbě na šamany. 

V naši- euroamerické civilizaci však téměř zcela 
dominuje funkce zábavná. I přes to, že některé obřa-
dy a zvyky přetrvaly do našich dnů, jejich magický 
potenciál vymizel. Tak je tomu například u již zmí-
něného masopustu, ale i u jiných průvodů masek, které 
měly svůj původ ve viře v nadpřirozeno a duchovno. Je 
to dáno zejména odklonem od tradic, způsobeným překot-
ným vývojem vědy a pozitivistického myšleni. Z této 
oblasti se bohužel nedají zcela vyloučit ani původní 
domorodí obyvatelé Ameriky. Ačkoli si američtí Indiá-
ni v mnohém snaži udržet své zvyky, nezřídka navazuji 
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na zcela zpřetrhané tradice, jejichž obnovováni je ve 
valné miře pouze turistickým lákadlem. V Česku průvody 
„pohanských" masek nenacházely odezvu ani u křesťanské 
cirkve, která je christianizovala začleňováním svých 
prvků (např. sv.Mikuláš), ani v pozdějším totalitním 
režimu, který je naopak vstřebaných křesťanských prvků 
zbavoval a snažil se je vyzvednutím jejich zábavního 
charakteru zcela odmytizovat. Dnes tedy můžeme vnimat 
masku, se kterou obyčejný člověk naši civilizace při-
chází do kontaktu, jako ryze zábavní předmět, využívaný 
na maškarních plesech či masopustech. Ještě odcizeněji 
se s ni setkáváme jako s turistickým suvenýrem z cest, 
nezřídka sloužícím jako pouhá mrtvá dekorace vytržená 
z kontextů svého významu a funkce. 

Vzhledem k tomuto faktu je pro autorku středem 
pozornosti dnešni společnost a jej i odmytizovaný vztah 
k maskám (ve smyslu okultním), neboť šamanismus či jiné 
náboženské užíváni masek je nám velmi vzdáleno. Jen 
málo lidi je dnes schopno studovat a chápat mentali-
tu duchovního rozměru transů a starých rituálů. I přes 
to však kořeny masek sahaji do těchto oblasti a je 
nezbytné se o nich zminit. Jsme přesvědčeni, že zákla-
dy působeni na lidskou psychiku se při používáni masek 
v určitých aspektech neliši. Liši se celkový přistup 
k nim a mira uvědomováni si jejich účinků. Vazby na 
staré nauky a kulty sice v mnohých případech vybledly 
a jejich vystopováni je často spiše násilné, vytváří 
se však „kulty" nové. Jejich důležitost je pro nynější 
společnost(především pro děti a mladé lidi) a jeji spo-
luformováni aktuálnější a výraznější. 0 to výraznější, 
že masky mohou společnosti zaměřené na člověka pomoci 
nahlédnout do psychologie chováni a osobnosti jedince. 

2.5.Současné pojeti masek 
Naznačili jsme, že magie ve smyslu transcendentna 
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ze současného užíváni masek postupně mizl. Zároveň jsme 
si však řekli, že magie byla základní složkou a důvodem 
pro jejich používáni. Jak tomu tedy je? Proč masky stá-
le patři ke kulturní tradici, proč se objevuji i nové 
způsoby jejich využiti? 

Ve vyčerpávajíc! odpovědi na tuto otázku bychom 
museli vysvětlit změnu lidské společnosti jako tako-
vé. Lidstvo se vyviji, a to nestejnoměrně. Musime tedy 
vymezit společnosti a kultury, o kterých budeme hovořit. 
Některých společnosti se totiž změny v oblasti kultur-
ních a náboženských tradic téměř netýkají a význam masek 
je pro ně stejný jako před mnoha staletími. Soustřeďme 
se tedy na nám blízkou oblast euro-americké civiliza-
ce a některé (zdůrazňuji-pouze v určitých aspektech), 
podobné civilizace jako je například Čina či Japonsko. 

Hlavni změny ve společnosti jsou v posledních sta-
letích spojeny s vědou a pokrokem. Ten mnohdy zatlaču-
je do pozadí viru, i když samozřejmě ne nezbytně všude 
a vždy. Tlumeni viry jako hlavního předpokladu nábožen-
ství utlumuje i význam magie. Ta se sice vynořuje jako 
módni vlny čarodějnictví a starých nauk, ale nemá již 
takovou silu. Ústup magie neni způsoben jen příklonem 
k vědeckému viděni světa. Magie byla především spojena 
s pohanskými kulturami a vlivem křesťanství se trans-
formovala do zázraků světců a božích zásahů jako do při-
jatelné formy, případně do čarodějnictví jako negativní 
sily. Lidské užíváni magie bylo tedy viděno záporně, 
a proto již tehdy upadalo. Na základě výše zmíněného 
rozdílu mezi magii a náboženstvím vidi britský antropo-
log a etnolog J.G. Frazer rivalitu mezi těmito sféra-
mi symbolicky jako boj mezi knězem a kouzelníkem. Kněz 
stihal kouzelníka, neboť ho jako představitele poko-
ry k vyššímu principu pobuřovala kouzelníkova vira ve 
vlastni moc'10'. S timto názorem, pramenícím z Frazero-
va pojetí magie (a do něj tedy i věrohodně zapadajícím), 
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souhlasíme, i když problém mezi náboženstvím a magii 
spatřujeme spiše v uctíváni jiných sfér nadpřirozena. 

Zvyky trvajici z minulosti samozřejmě nemohly zmi-
zet naráz a ani termin minulost dobře nevyjadřuje realitu 
změn. Ty se uskutečňovaly pozvolna (s výjimkou přelo-
mových vynálezu) a jejich realizace probíhala pomalými 
procesy začleňováni a zapomínáni. Proto dodnes přetrvá-
vajíc! zvyky maji většinou jiný náboj a jsou jinak chá-
pány, než jak tomu bylo dřivé, ačkoli snad maji podobný 
průběh a vzhled. 

2.6.Funkce nošeni masek 
Formulujme si základní pohnutky, které jedince 

vedou k nošeni masek. Funkce nošeni masek můžeme zcela 
obecně rozdělit na: 

• zakrývaci 
• vyjadřujíc! (obsahovou) 

Tyto funkce se samozřejmě nevyskytuj i v „čisté"podobě 
a navzájem se prolínají. Je však možné vysledovat pře-
vahu té či oné, popřípadě jejich vyváženost. 

Zakrýváním je myšlena v prvé řadě touha po anony-
mitě. Každá maska zakrývá, ale jen u některých je tato 
jej i funkce hlavni pohnutkou. Budeme ji proto zmiňovat 
tam, kde je markantní. 

Vyjadřujíc! (obsahové) schopnosti masek se obje-
vuji zejména tam, kde chce nositel masky pomoci ni 
něco sdělit. Důležitá je expresivita masky a jejiho 
vzhledu. 

Obsahovou rovinu nelze nikdy zcela potlačit, ale 
v určitých oblastech je primární a zdůrazňovaná, zatím-
co v jiných nedůležitá a nezáměrná. 

Kombinace obou je logickým vyústěním plného využi-
ti potenciálu masky. 
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V následujíc! kapitole se nesnažíme jmenovat pří-
klady podle vyřčených funkci. Soustředíme se na různé 
oblasti nošeni masek a funkce zmiňujeme v rámci nich. 
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3. Oblasti současného výskytu masek 
V této části práce se věnujeme konkrétním ukáz-

kám využiti masek, které jsou typické pro dnešni spo-
lečnost, přestože některé maji kořeny v dávné minu-
losti. Různorodost oblasti postihujeme jejich popisem 
a nastíněním problematiky „proč". K tomu nás vede nevel-
ké obecné povědomí o některých z nich. 

Skupiny aktivit spojených s maskou jsou voleny jako 
sondy do lidské společnosti současnosti. Demonstrujeme 
si na nich různé přístupy k maskám a poslouží nám jako 
konkrétní příklady v navazujíc! kapitole o psychologii 
masek. Prozatim nebudeme zabíhat do přílišných psycho-
logických objasněni, na která si pro větši přehlednost, 
ponecháváme celou samostatnou část(viz str.75). 

3.1.Slavnosti, průvody a jiná setkává-
ni masek 

V prvni oblasti se zaměříme na nejdůležitějši „reje 
a hemženi" masek. 

Jedná se o setkáváni lidi, která jsou podmíněna 
maskami. Vyznačuji se sociálními vazbami mezi účastní-
ky, kteři sice mohou fungovat jako nezávislá autonomní 
jednotka, ale teprve v kolektivu dostává jejich maska 
plnohodnotného uplatněni. 

3.1.1. Masopust 
K pochopeni vývoje jednotlivých slavnosti je nutné 

všimnout si i historických souvislosti, jenž nám dovolí 
vysledovat změny a tim i ozřejmit dnešni podobu. 
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Vmaškarních průvodech se vysky-
tovaly ustálené typy masek, ja-

kými byly například kobyla, žid, 
smrt, kohout, medvěd a podobně. 
„Nejexotičtějši" maskou byl bak-
chus, odkaz na spojeni s řeckými 
dionýsiemi a římskými bak-
chanáliemi. Právě bakchus a žid 
se již v masopustních průvodech 
téměř neobjevuji. 
Náhrada za tradiční masky po-
sunula český masopust dál od jeho 
tradic. V některých případech 
je k novým maskám přistupováno 
citlivě, s ohledem na historii, 
často se však masopustní průvod 
měni v nelogickou směsici rá-
doby vtipných maškar, parodu-
jících, nebo jen prostě „otrocky" 
ztělesňujících, masově známé lí-
bivé předlohy. V takovém případě 
se stává přehlídkou kýče a ne-
originálnosti . 

Masopust s klasickými maškarami na 
Valašsku. 

Citlivě a výtvarně nápaditě pojaté 
masky v Roztokách (rok 2008) akcentu-
jící tradice českého masopustu. 

Ukázka přejímání cizích (v tomto případě tzv. 
Teletubbies dokonce i zahraničních)postav, 
které nemají s masopustem nic společného. 
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Co se týče masek, je u nás v Česku nejdůležitějši 
události masopust. Toto obdobi před příchodem půstu je 
s maskami nerozlučitelně spjato již několik století. 
„Středověké i novověké prameny hovoři o ... masopustních 
průvodech již od 13. století."'11' 

Smyslem masopustu byla oslava konce zimních práci 
a připrav na novou hospodářskou sezonu a připomenuti 
nadcházejícího čtyřicetidenního půstu, který začínal 
s koncem masopustu na popeleční středu. Proto byl maso-
pust slavnosti rozvernou, plnou jidla, piti a tance což 
mu zůstalo až do dnešních dnů, ačkoli tradice půstu je 
již pro většinu lidi mrtva. 

V průvodech se vyskytovaly ustálené typy masek. 
Mnohé z nich vymizely a byly nahrazeny maškarami s vaz-
bami na současný svět. Jsou jimi nejrůznější maškary 
současných známých osobnosti, unifikované neoriginálni 
škrabošky nebo maškary módního charakteru(např. čaro-
dějnice ala Harry Potter*). Tyto převleky vzdaluji maso-
pust od tradice s pevnými základy a dělají z něj spiše 
povrchni maškarní průvod. Je to dáno i změnou hospo-
dářského rázu. Zemědělství na vesnicích již neni stejné 
jako třeba ještě před šedesáti lety. Význam pracovního 
klidu a důležitosti připrav na nadcházejíc! práce upa-
dá. Stejně upadá důležitost půstu. Z masopustu se tak 
stává přijemná veselice a na jeho význam a tradiční prů-
běh se zapomíná. 

A jaká je a byla role masek o masopustu? Vzhle-
dem k danému průběhu masopustů v dřívějších dobách měly 
masky silný symbolický charakter. Neni našim záměrem 
podávat o tomto detailní svědectví, ale i obecná cha-
rakteristika mnohé osvětli. 

Základními skupinami masek byly a stále jsou masky 
lidské, zviřeci a démonické.'12' Měly své způsoby cho-
váni- mluveni, či jen vydáváni zvuků a činnosti. Repre-
zentovaly určité oblasti života (např. smrt) a jako 

* Harry Potter- postava mladého kouzelníka z knih pro děti britské 
spisovatelky Joanne Rowlingové. 
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takové je mohly ironizovat. Symbolika masek se objevo-
vala i při jejich výrobě v používáni určitých materiá-
lu. Obrácená kožešina znamenala mnohost, zvonky ochranu 
a seno úrodu. V tomto ohledu byly staré masopusty váž-
nější a dogmatičtější než ty dnešní. V bezuzdné zábavě 
se ale stále velice podobají. Povzdech Petra Chelčic-
kého připomíná, jak lidé tropi „mnohá vzteklá bláznov-
stvie, obžerstvie, smilstvie, opilstvie, marni veselé, 
nestydaté rozpustěnie, již za právo na masopust uvede-
né..."<13> 

Masky v průvodech tedy neměly a nemají pouze funk-
ci vyjadřovací tzn., že neodkazuji pouze na svou úlo-
hu v průvodu. Svou funkci zakrývaci pomáhají odpoutat 
zábrany a popustit uzdu bujarému veselí. A to i přes-
to, že na vesnicích se většinou vi, kdo se pod kterou 
maskou skrývá. Nevázanost maskovaných postav povzbu-
zuje k radovánkám i ostatní a v kombinaci s alkoholem 
vytváří atmosféru dočasného utlumeni „počestných mra-
vů". Z vlastních zkušenosti z masopustů na jihočeské 
vesnici vnimá autorka textu toto uvolněni jako naprosto 
přirozené, ba očekávané. Během masopustu zůstává maska 
maskou(s jeji magii), přestože známe jejiho nositele. 
Jeho konáni je konáním masky a jako takové mu nebývá 
později vyčítáno. Tropi-li v opilosti nezbednosti, je 
mnohem menši šance, že budou přetřásány a kriticky hod-
noceny, než jak by tomu bylo při jeho opilosti v jiný 
čas. S tim jde ruku v ruce i chováni ostatních k maskám. 
I před maskami nošenými jinak mírnými a slabými jedin-
ci děvčata utikaji, protože se tradičně snaži vyhnout 
pomazáni obličeje. I k jinak důstojným a váženým obča-
nům si děti dovoluji neplechy a provokuji je, protože 
je vnimaji jako maškaru. Dochází zde k potlačeni roli 
zastávaných ve skutečném životě. 

V dnešní době neni zábava spojená s masopustem tak 
„zhýralá", jak se někomu mohla zdát v minulosti. Je 
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to způsobeno jednak obecně jiným náhledem na morálku 
a jednak i odlišným přístupem k masopustu. Ten se již 
stává na většině mist pouze podívanou. Obyvatelé se do 
něj nezapojuji tak jako dřiv, stávají se spiše diváky. 
S ústupem vzácnosti odpočinku a pobaveni se (jejichž 
výrazem se masopust jistě stal) ustupuje i důležitost 
masopustu jako jedné z mála příležitosti k zábavě. Mezi 
maškarami a ostatními se tak prohlubuje distance, která 
znemožňuje hlubší prolnuti. 

3.1.2.Karnevaly 
Ve stejném obdobi jako české masopusty, odehráva-

jí se v některých jiných zemich karnevaly. Jejich název 
pochází s největši pravděpodobnosti z pojmenováni toho-
to časového úseku- „carnis trivium" a ze složeniny caro, 
carnis, Cannes a vale- správně carne leva ve významu dát 
masu „vale"'14'. V podstatě se jedná o stejný typ slav-
nosti jako u našich masopustů. Objevuje se zde oslava 
konce zimy, nástupu jara a veselí před nadcházejícím 
půstem. 

Nejznámějším z těchto karnevalů je karneval Benát-
ský. Masky se v něm objevily až v patnáctém století, 
dřivé byl pojímán jako punčochová slavnost*. Na rozdíl 
od českých masopustů, nebo například karnevalu v bra-
zilském Riu, nemá ten v Benátkách přesně, nebo ales-
poň přibližně stanovený průběh. Je zahájen na náměstí 
sv.Marka a pak volně probíhá v podobě tanců a večírků po 
celém městě. Jediný spojující prvek je předem vyhlášené 
téma jako například Marco Polo, Federico Felliny apd. 

Zatímco v tradičním českém masopustu se kostýmu-
je jen určitá skupina lidi(v určitý čas), která pak 
zajišťuje průběh celého masopustu s ustálenými zvyk-
lostmi a scénkami, v Benátkách nosi masku každý kdo 
chce a kdekoli chce. I důvody nošeni masek se diamet-
rálně liši. Hlavním využitím masek při benátském kar-

* Odvozeno z tehdejších mužských úborů zahrnujících barevné pun-
čochy . 
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nevalu bylo získáni anonymity, tedy funkce zakrývaci. 
Krása masek byla jen pomyslnou třešničkou na dortu. 
Důvodem anonymity je zrušeni hierarchie. Bohatl vedle 
chudých, šlechtici vedle obyčejných lidi. Sociální roz-
díly byly obtížněji vysledovatelné, tim spiše, že mas-
ky mezi sebou nehovořily. Nastávalo ničim neomezované 
sexuální veselí. Právě sexuální podtext a půvab masek 
udělaly z tohoto karnevalu přitažlivou akci, na kterou 
se sjížděly tisice lidi z různých zemi. 

Koncem osmnáctého století v době úpadku Benát-
ské republiky zasáhl Vatikán. Zvláštním výnosem proti 
pokleslým mravům karnevaly zrušil. Na jejich obnovenou 
moderní premiéru si musely Benátky počkat až do konce 
osmdesátých let minulého století'15'. 

Tanec, hudba, sex to jsou hlavni pojmy, které se 
člověku vybaví při jmenováni dalšího slavného karneva-
lu, tentokrát v brazilském Riu de Janeiru. Je to sice 
stejně jako v Čechách nebo Benátkách slavnost masopust-
ní, jeho průběh je však odlišný. Podobu tohoto kar-
nevalu do velké miry určuje i to, že neni poznamenán 
(jak je tomu u předešlých dvou jmenovaných slavnosti) 
zimou. Diky příjemnému klimatu se může brazilský kar-
neval konat jako svátek tance samby , která vyžaduje 
na množství látky nenáročné kostýmy. Rio pojimá osla-
vy jako přehlídku tzv. škol samby. Objevuji se v nich 
alegorické vozy a tisice tanečníků a tanečnic v nápadi-
tých, často velmi odvážných kostýmech. Každá škola ladi 
své vystoupeni v rámci určitého tématu. To bývá často 
kontroverzní. Letos (v roce 2008) vystupuje například 
jedna škola s tématem holocaustu. Zábava probíhá jednak 
na ulicích a jednak jako oficiální průvod na tzv. sambod-
romu. Ačkoli se karneval soustředí zejména na nákladné 
kostýmy, vystupuji v průvodu i masky(zejména líčené). 
I lidé neúčastnici se průvodu nosi masky, ty však nemají 
žádnou tradiční, ustálenou podobu a jedná se o nejrúz-
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Benátský karneval je přehlídkou 
pestré okázalosti. To se pro-

mítá i do výtvarné podoby masek. 
Ne však nezbytně. 
Základem je celoobličejová mas-
ka vyrobená z papirmaše. Někte-
ré postavy ji nechávají záměr-
ně bilou a specifičnost vytváří 
kostým, který může být střídmý 
a nenápadný, ale i velmi náklad-
ný a výrazný. Při zdobeni masek 
barevnými plochami, nebo lineár-
ními ornamenty se často používa-
jí barvy jako stříbrná a zlatá. 
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Podoba a technické provedeni 
cosplay masek jsou určeny do 

velké miry žánrem příběhu, v němž 
daná postava vystupuje. Nejčas-
těji jsou zastoupeny fantasy a 
sci-fi příběhy. Masky maji buď 
Učenou, nebo pevnou formu. Vždy 
jsou spojeny s kostýmem. 
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nějši latexová monstra, karikatury politiku apod. 
Pojem karneval se přenesl z významu masopustních 

oslav i do označeni ostatních druhu slavnosti v maskách. 
Zde se nám překrývají pojmy jako maškarní ples, bál, 
karneval, používané jako označeni jakýchkoli slavnos-
ti v maskách. Obliba takových zábav sahá již do minu-
losti, kde byla určena zprvu pro šlechtickou či vysoce 
postavenou společnost. Dnes již nemá maškarní ples punc 
oné až dekadentni zábavy. Taneční zábavy v maskách se 
převážně pořádají pro děti. Významu masek pro děti se 
budeme podrobněji věnovat v didaktické části diplomové 
práce (viz str.85). 

3.1.3.Cosplay 
Novodobou tradici převleku tvoři tzv.cosplay. Ter-

mín je zkratkou anglického „costume play"'16' (volně pře-
loženo hráni v kostýmu, kostýmové hrátky). Jedná se 
o srazy příznivců seriálů (ze jména kreslených), filmů, 
počítačových her, vzácněji pak hudebních skupin. 

V cosplay dostupuje vrcholu fenomén fanouškovstvi. 
Smyslem je setkáváni „vyznavačů" např. určitých počíta-
čových her v kostýmech jejich oblíbených postav a hrdi-
nů. Největši popularitu získalo toto „odvětvi" fanouš-
kovské náklonnosti v Japonsku. Tam jsou nejčastěji tzv. 
cosplayery ztvárňováni zástupci anime seriálů a her. 
V severní Americe a Evropě se ale cosplay objevuje také 
a to zejména na sci-fi a anime setkáních. V Japonsku je 
největši akci Comíket (comic market), každoroční setká-
ni příznivců anime a mangy v Tokiu'17'. Stejně jako jsou 
některé masky benátského karnevalu vzácnosti děděnou 
celými generacemi a jsou proto na karnevalu provázeny 
hlídači, má Comiket svá pravidla o foceni costplayerú 
a zákaz dotýkáni. Lidi v kostýmech ale můžete potkat 
nezávisle na pořádaných akcich třeba i jen tak na ulici. 
Cosplay se stalo součásti japonské subkultury. V mnoha 
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případech je na takové lidi nahlíženo jako na „sociálně 
mimo" nebo „tak trochu odlišné", protože costplay bývá 
spojováno s pohnutými(ve smyslu veřejně nepřijímanými) 
sexuálními praktikami a tudiž vnímáno negativně. Obleč-
ky souvisejíc! s cosplay se často objevuji jako součást 
pornografického průmyslu. Termín otaku, označujíc! skal-
ní fanoušky anime a magna, má hanlivý význam. Japonec 
si pod nim představi člověka až chorobného'18'. Odnoži 
cosplay je tzv. crossplay, při němž jde o výměnu roli. 
Ženy se oblékají do mužských kostýmů, muži zastávají 
ženské role. To však neznamená, že by se v těchto pří-
padech jednalo o osoby s transexuálnimi sklony. 

Z velké části se při těchto setkáních jedná hlav-
ně o kostýmy, které obličejovou masku v podobě pevného 
artefaktu nemaji. V zájmu věrohodnosti charakteru se 
costplayeři uchyluji k líčeni a zevnějškovým úpravám 
jakými jsou změny účesu a doplňky v podobě vousů, kon-
taktních čoček apod. To ale vyvolává stejné působeni 
jako maska sama. Úlohou masek v takovýchto případech 
neni zakrývat, ale pouze vyjadřovat. Identita nosite-
le nehraje v těchto případech žádnou roli, důležitá je 
mira věrohodnosti ztvárněni postavy. Je to projev lás-
ky a obdivu k určité postavě. Neni cilem se maskovat 
k určité příležitosti- maskováni samo o sobě je účelem. 
Maskované postavy přejímají i chováni „originálů". Sou-
těže na těchto setkáních nehodnot! jen vzhled masky, 
ale i jeji projev. Jde tedy i o dramatickou stránku, 
gesta, postoje či přednes „hlášek" typických pro danou 
postavu. 

Setkáváme se s přejimánim ciziho charakteru, které 
je ovšem do velké miry uvědomované a nacvičené. Jedná se 
o víceméně pasivní (ve smyslu inovace) nápodobu- hráni 
role dle scénáře. Nicméně nelze vyloučit, že dochází 
ke spontánním projevům nezamýšlené identifikace. 

S převleky tohoto stylu se můžeme setkat i na pre-
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Jedním z nejoblíbenějších témat 
cosplay jsou počítačové hry. Mezí 
nejčastěji napodobované postavy pat-

Smyslem cosplay je nápodoba. 

Dosáhnuti co nejvěrnější sho-
dy s napodobovaným modelem jsou 
podřízeny i vyjadřovací prostřed-
ky volené k výrobě masek. Při 
autorské výrobě je třeba jistá 
mira improvizace. Vzor může být 
např. počítačovou grafikou vytvo-
řená postava, u jejíhož obleče-
ni nelze zjistit materiál, může 
se jednat o charakter s tak spe-
cigickým nereálným tvarem např. 
obličeje, že je zapotřebí výro-
ba pevné obličejové masky apod. 
Existuji i obchody, zabývajíc! 
se kostýmy zaměřenými na témata 
objevujíc! se v cosplay, a tak 
je možno zakoupit paruku, kte-
rá je přesnou napodobeninou vla-
sů určité postavy, nebo již celé 
masky. Většina cosplayerú se 

ří zvláště v Japonsku hrdinové hry 
Finál Fantasy (FF). 

FF-Víncent 
vlevo cosplay 
dole originál 

však přiklání s samovýrobě, a to 
jak z důvodů finančních, tak přes-
tižnich. Kromě věrohodnosti nee-
xistuji žádná pravidla či nároky 
kladené na cosplay masky. 
Podoba masek osciluje mezi drob-
nými zásahy v podobě kontaktních 
čoček, úprav vlasů a makeupu, až 
k pevným celohlavovým maskám. 
Estetická působivost jednot-
livých masek je určována opět 
mirou podobnosti. Svou roli hra-
je i distance, kterou divák vůči 
masce zaujme. Čim věrohodnější 
ztvárněni vzoru cosplayer před-
stavuje, tim menši distanci mezi 
nim a divákem vyvolá. Divák ho 
pak nevnímá jako představitele 
role, ale jako postavu samu, což 
je smyslem celého cosplay. 
Častým inspiračním vzorem je 
anime (seriály, filmy a komixy 
kreslené japonským stylem man-
ga), který také ovlivňuje vzhled 
masek- výrazné oči a vlasy, dět-
ský vzhled. 

Most Harajaku Tokyo-Japonsko. 
Známé shromaždiště maskovaných 
postav. 
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Fursuit je význačný nejen téma-
tem zviře, ale i materiálem 

imitujícím srst. Ta je však pojí-
mána jako hebká, bez ohledu na 
skutečnost. Nejčastějším mate-
riálem je tak plyš. Vzácněji se 
objevuji i masky např. plazů, kde 
srst nehraje významnou roli. 
Estetická rovina masek se pohy-
buje na hranici kýče. Šablonovi-
tě zjednodušené oči a rozesmáté 
tlamy ve velké většině odkazuji 
na roztomilost až sladkost zví-
řat. Pro většinu furrikú je to 
hlavni cil. Stylizovanost zviřat 
podrhuje často nereálná, výraz-
ná barevnost. Lze zde vysledovat 
spojitost s kreslenými postavič-
kámi pro děti(např. Disney). 

Na srazech se může potkat několik 
desítek až stovek fursuiterů. 

Nahoře-Podoba masek se pohybuje od 
velmi stylizované formy (vlevo) k 
realističtéjŠímu, detailnějŠímu po-
jetí (vpravo) . 
Dole-variabilita tématu pes 

Komunita fursuiterů má i svého 
malíře. Je jim Jay Van Buren, Brook-
lynský malíř specializuj ící se na 
protréty fursaiterů. Zachycení je-
jich "pravého já" může představovat 
další krok k legitimitě jeho exist-
ence . 

Mimo běžných masek (vlevo), můžeme 
narazit i na velmi originální kusy. 
Ty mnohdy porušuj i pravidlo roztomi-
losti a plyšového dojmu(vpravo). 

Kostra hlavy-technícká stránka výro-
by masky je náročná a její složitost 
je určována zamýšlenou koncepcí. 
Některé masky mohou mít svítící oči, 
pohyblivé částí apd. 
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miérách filmu (např. Hvězdné války, Pán prstenu...) či 
při vydáních knih (např. Harry Potter). Nesmíme se však 
nechat zmýlit spojením s fanouškovskou komunitou. Mno-
hé převleky jsou mistrovskými dily a jejich výrobní či 
pořizovací náklady nemusí být vždy nejlevnější. Cosplay 
v prestižní rovině tedy neni zábavou pouze pro „nácti-
leté" nebo dokonce děti, ale i seriózním koníčkem pro 
náruživce. 

3.1.4.Fursuit 
Specifickou odnoži převleku pro dospělé je tzv. 

fursuit (ze slova furry-chupatý, měkký. Tedy volně pře-
loženo- chlupatý oblek- chlupáč). Pod toto označeni 
spadá vše od pouhých uši a pacek až po kompletní kos-
týmy na celé tělo, které mohou být chlazené větráčkem 
na baterii. Podobně jako u kostýmu maskota, umožňu-
ji nositeli přijmout jinou osobnost. Jejich majitelé-
fursuiteři, za ně utratí od několika set do několika 
desítek tisic korun, v závislosti na složitosti návrhu 
a použitých materiálech'21'. 

Tyto převleky jsou používány jak z pracovních 
a tedy neosobních důvodu (maskoti, charita), tak jako 
„hobby" záležitost. 

Funkce nošeni těchto masek (spojených s celo-nebo 
částečně tělovým kostýmem) se odviji od účelu použiti. 
U maskotů je tato funkce funkci vyjadřovací. U různých, 
někdy až intimních, srazů fursuiterú hraje roli i funk-
ce zakrývaci. 

Část furry komunity tvoři i lidé, realizujíc! skr-
ze chlupaté kostýmy zviřat své sexuální fantazie. Pro 
tyto případy vylepšuji své převleky otvory na specific-
kých místech, některé obleky disponuji speciálně vyro-
benými imitacemi genitálii. V případě srazu takto zamě-
řených „furrikú" je zakrývaci funkce téměř rovna funkci 
vyj adřuj ici. 
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Anonymita je důležitá jak ve smyslu zatajeni iden-
tity, tak v obtížněji pochopitelném smyslu zatajeni 
lidskosti. Mnoho lidi, nosicich fursuit ho pojímá jako 
cestu k vyjádřeni „vnitřního zvířete" a lidskou stránku 
osobnosti se tedy snaži potlačit. Nikdy ji však zce-
la nepopiraji. Fursuiteři chodi vzpřímeně po nohách 
a někteří i mluvi, představuji tedy zviře, ale vždy 
antropomorfni povahy. 

V případech silné touhy po identifikaci s před-
stavovaným zvířetem je obličejová část kostýmu- maska 
pojímána velmi realisticky. Protipólem jsou stylizované 
zviřeci hlavy. Propracovanější masky mohou mit pohyb-
livé části či větráčky určené ke zchlazeni. Můžeme se 
setkat i s maskami Učenými. 

3.1.5.Larp 
Jak u cosplay, tak u fursuitu, se primární motiva-

ci k převlékáni a nošeni masek stává převlékáni samo. 
Setkáváni těchto masek je také založeno zejména na touze 
seskupovat se a ukazovat svůj kostým. Jenže kostým jako 
takový vybizi ke hráni. Cosplaeři i fursuiteři se snaži 
napodobovat chováni představovaných modelů. Toto cho-
váni však většinou nepřekračuje formu nápodoby modelu 
a složitější dramatické výstupy jsou spiše výjimkou. 

Larp (akronym anglického pojmenováni live action 
role-play game) je terminem pro hráni roli. Jedná se 
však o zcela specifické hráni roli ve formě hry ve smyslu 
hráčském i svým způsobem divadelním. Jde o hru s urči-
tými pravidly, ve které vystupuji postavy- hráči, kteři 
se pravidlům podřizuji. Na rozdil od slovních či desko-
vých her však hráči představuji své postavy „naživo". 
Larp je spojen zejména s venkovním prostředím a to jak s 
městy, tak s přírodou. Neexistuje oficiální teorie lar-
pu, který se v poslední době teprve dostává do popřed! 
zájmu nejen samotných hráčů, ale i teoretiků. Vyčerpá-
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vajici popis larpu neni předmětem této práce proto jej 
jen stručně charakterizujme. 

Larp muže mit mnoho podob. Téma muže být čerpáno 
různých oblasti- z fantasy, sci-fi, hororu, historické 
nebo špionážní oblasti atd. Jeho smyslem je, aby skupin-
ka účastníků zažila dobrodružství v roli jiné postavy-
charakteru. Je mnoho organizačních druhů- bitva, druži-
na, svět, úkol pro jedince apod. Hru zpravidla vede tzv. 
Gamemaster. Herni systémy jsou různé. Nezřídka se odviji 
od osoby Gamemastera. Doba trváni může být od několika 
hodin až do několika let. Většinou se ale jedná o krát-
kodobější útvary v rozmez! dvou dni až týdne. Některé 
systémy úzce rozlišuji, zda je jednáni hráče součás-
ti hry-„IC", („in-character", „in-game" či „in-play"), 
nebo se chová na základě své reálné osobnosti- „00C" 
(„out-of-character", „off-role", „out-of-game" či „off-
play") . Reálné prostředí, v němž se postavy pohybuji 
je přetvářeno do imaginární podoby jednak v představách 
hráčů, jednak i hmotnými zásahy. Na rozdil od divadla 
zde můžeme najit silnější identifikaci s roli. Stejně 
jako ve slovních RPG hrách (anglický název-role playing 
game/český název- hry na hrdiny), nastává u dlouhodo-
bějších her vytvořeni pevného vztahu s představovaným 
charakterem. Ten si do určité miry vytváří hráč sám. 
Zapojuje se tak do přitažlivého utvářeni a předváděni 
identity, kterou si vysni. Pouto s touto novou strán-
kou své osobnosti, která se může vytvářet i několik let 
je silné i křehké zároveň. Smyslem RPG a tim i larp je 
prožíváni. Prožíváni něčeho, co se ve skutečném životě 
nemůže přihodit. „Hrdina" představovaný hráčem se vyví-
jí, má své nálady, své názory a s postupujícím časem 
svou minulost, kterou logicky s nim sdili i jeho tvúrce-
hráč. Vše, co se tedy dotýká postavy, dotýká se i hrá-
če. Zajímavou kapitolou je v tomto ohledu smrt postavy. 
V naprosté většině případů je definitivní a hráč si musi 
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vytvořit charakter nový. 
V larpu je tedy nutná určitá identifikace s roli, 

ke které patři i kostým. Stejně jako u cosplay se jed-
ná zejména o oblek a drobné úpravy vizáže. Neni ale 
ničim zvláštním, vystupuji-li v takových hrách bytosti 
vyžadujíc! náročnější masku(monstra, upíři, mimozemšťa-
né, neexistujíc! rasy apod.). 

3.2.Maskované známé osobnosti 
Název této skupiny může vypadat jako slovní hříč-

ka či nelogismus. Má navodit představu známé osobnosti 
skryté pod maskou, nebo osobnosti, jenž je známá prá-
vě svou maskou? Oboji. Následujíc! nositelé masek jsou 
známými osobnostmi diky maskám, ale u většiny z nich 
by sláva neskončila ani s jejim odložením. Maska sice 
skrývá identitu dotyčného a soustředí na sebe pozornost 
a obdiv, potlačená identita je však stejně tak zajímavá, 
ne-li zajímavější. Skrytá osobnost nositele se paradox-
ně stává také „známou", byť i jen ve smyslu slávy. 

3.2.1.Hudebni skupiny 
Hudba má na lidi odedávna velký emocionální vliv. 

Velel hudebnici byli obdivováni a oslavováni ještě dři-
vé než herci. V současné kultuře je již silně zakotven 
fenomén známých osobnosti či lépe řečeno „hvězd"-„cele-
brit". V hudbě konkrétně to znamená obdivováni určitých 
„model", které je schopno přejit až v hystericky cho-
robné uctíváni. U hudebních skupin je zřejmě největšim 
příkladem tohoto fenoménu britské uskupeni The Beatles 
ze šedesátých let minulého století. Obraz křičících, 
třesoucích se fanynek omdlévajicich už jen z přítomnos-
ti členů kapely si vybavi asi každý z nás. Platonická 
láska či obdiv silně váže k idolům, které jsou do vel-
ké miry vytvořené na základě nereálných fantazijnich 
představ. K tomu se připojuje silná touha po přiblíženi 
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Larp zahrnuje mnoho témat, a 
ptoto i širokou škálu typů 

masek. Obecně lze řici, že jsou 
dvě skupiny. Do prvni spada-
jí masky, které téměř nemění 
"normálni"vzhled nositele(drobné 
úpravy uši, nosu, líčeni, paru-
ky) . Druhá skupina, do niž patři 
převážně nestvůry, se vyznačuje 
velkými zásahy do podoby hráče, 
nebo rovnou nošením celoobličejo-
vé masky. Prvni skupina se objevu-
je převážně v rolích hrdinů(tzn. 
hráčů, kteři procházej! fiktiv-
ní svět) . Ke druhé skupině pak 
většinou patři vedlejší postavy 
příběhu, které svět daného lar-
pu pomáhají dotvářet(kouzelné 
bytosti a monstra). 

Maska v podobě zašpičatělých uší 
elfky ve fantasy larpu. 

Nahoře a vpravo-masky monster. 
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Catman (kočičí muž) 
nositel Peter Criss. 

Volba jeho převleku 
váže na jeho dětství v 

Brooklynu. Měl prý devět 
životů. 

Demons (démon) 
nositel Gene Simmons. 
Název masky reflektuje 

Simonsův cynismus a 
temné stránky. 

Starchild(hvězdné dítě) 
nositel- Paul Stanley. 
Maska i přezdívka vznik-
ly údajně díky jeho 
beznadějně romantické 
povaze a snílkovství 

Spaceman (vesmířan) 
nositel-Paul Frehley 
Své označení si 
vysloužil tím, že 
byl vždy "tak trochu 
mimo"- jako z jiné 
planety. 

Masky skupiny Kiss vycházely z 
jednoduché komixové kresby. 

Jelikož vlasy a obleky hudebníků 
si byly podobné, masky zastáva-
ly důležitou rozlišovací funk-
ci. Odkaz na masky superhrdinú a 
fakt, že se Kiss ličili zami, bez 
cizi pomoci, stál zřejmě u zro-
du jednoduchých výrazných ploch. 
Geometrizujici ráz umocňuje pevný 
ostrý obrys. Až na postavu Catma-
na se kompozice masky soustředí 
na okoli oči a zvýrazněni úst. 
Jako podklad slouži bilá barva, 
zakrývajíc! celý zbytek obliče-
je. Ornamenty pak maji jednodu-
chou barevnost s převahou jedno-

ho odstínu. Masky se vyznačuji 
osovou symetričnosti dle verti-
kální osy, určenou linii nosu. 
Toto pravidlo porušuje pouze mas-
ka Starchild, jenž je diky této 
výjimečnosti výrazná. 
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se, končici v některých případech bezvýhradnou identi-
fikaci s chováním a názory uctívaných vzoru. V tom je 
až nebezpečná sila nejen hudebních skupin. Je to fak-
tor intenzivně pusobici zejména na mládež a to v době, 
kdy si sama utváří svůj náhled na svět, své postoje 
a žebříček hodnost, přičemž jako na příklady často hle-
dí např. právě na oblíbené hudební formace. Podle nich 
tak často radikálně měni nejen svoje dosavadní názory, 
ale i třeba zevnějšek. Většinou se jedná o změny experi-
mentátorské, impulzivní a dočasné, ale i tak důležité. 

Skupinou, která zapůsobila na celé generace fanouš-
ků byla americká rocková skupina Kiss založená v roce 
1973. V hudební sféře proslula zejména nahrávkami ži-
vých koncertů a mnoha hity. Čim se ale zapsala naprosto 
nesmazatelně i do povědomí lidi, kteři ji neposloucha-
li, byly masky. A nejen ty. Svou prezentaci postavila 
na do té doby neslýchaných „show", při nichž se obje-
vovaly pyrotechnické efekty pliváni krve a dalši hrůz-
ně přitažlivé momenty. Masky byly poznávacím znamením 
členů skupiny. Byly to masky líčené, převážně černobílé 
a členům skupiny propůjčovaly vzhled komiksových hrdi-
nů. Každý člen měl svou masku, svou identitu, vycháze-
jíc! z jeho povahových vlastnosti. „Kissáci" měli své 
přezdívky, odvozené právě z masek a povah. Zvláštnosti 
skupiny bylo, že velmi dlouhou dobu (do roku 1983) nikdo 
neznal jejich skutečnou podobu. Skupina si zakládala na 
své image a bez masek neposkytovala ani rozhovory médi-
ím. Členové se líčili sami a poprvé své pravé tváře uká-
zali při živém vystoupeni na stanici MTV, čimž doslova 
šokovali hudební svět. Sami své demaskováni v dané show 
zdůvodnili tim, že: „prostě bylo na čase". Také komen-
tovali své důvody k nošeni masky. Odmítli, že by se za 
maskou chovali jinak, než kdyby ji neměli. Makeup vní-
mali jen jako součást vystoupeni a nikdy ho prý nepo-
kládali za něco vic než třeba kabát'21'. Otázkou však 
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zůstává, proč pro ně byly masky tak důležité, že se bez 
nich oficiálně nikdy na veřejnosti neobjevili, a když 
neměli možnost se nalíčit, zakrývali si obličej šátky 
a tmavými brýlemi. V tomto pojeti masek se tak snoubí 
touha po anonymitě i silná vyjadřovací stránka. Jejich 
chováni při vystoupeních některým lidem připadalo aso-
ciální. Diky maskám však bylo přijímáno v jiné rovině, 
než kdyby se připisovalo „normálním obličejům". Býva-
li kritizováni za ztvárňováni násilí.* Tímto ale byly 
postiženy jen jejich alter ega- jejich masky, neboť se o 
nich vždy hovořilo v rovině jejich přezdívek. Masky tak 
tvořily bariéru, kterou byli lidé schopni vnimat jako 
opravdovou osobnost a tu také podrobovat kritice. 

Kiss byli inspiraci pro mnoho dalších hudebníků. 
Hlasitě se k jejich odkazu hlási finská skupina Lor-
di. Jej i zakladatel Tomi Putaansuu se vyznal z obdivu 
k tomuto americkému vzoru a to jak k jejich maskám, tak 
i k teatrálním efektům při vystoupeních. Lordi se sou-
středí na žánr heavy-hardrocku. Jejich kostýmy se však 
oproti Kiss posunuly k pevným maskám. Členové Lordi se 
diky nim přeměňuji ve fantaskní monstra. To co Kiss děla-
li intuitivně a s jistým drzým „floutkovstvim", prováděj! 
Lordi promyšleně s plánovanou preciznosti. Jejich masky 
jsou složité, materiálem je pěnový latex. Maska leade-
ra skupiny s názvem Mr.Lordi je složená z mnoha dilú 
a jeji „instalace" zabere 2-3 hodiny. Ostatní členové 
maji masku z jednoho kusu a na jeji nasazeni potřebuji 
kolem dvaceti minut. Stejně jako kdysi Kiss si i skupina 
Lordi úzkostlivě chráni svou pravou identitu. Nikdy se 
neobjevuji bez masek. Jenže v tomto ohledu narazili na 
fenomén, který nebyl za časů Kiss tak rozvinutý - média. 
Anonymita Lordi byla pro novináře lákavou senzaci a tak 
se i přes veškerá opatřeni skupiny dostaly na veřej-
nost jejich civilní fotografie. Nejprve se jednalo o 
fotku jejich zakladatele, což Lordi označili za urážku 

* Nařčeni z nabádáni k násili odmitali s tim, že jde jen o rela-
xační techniku uvolněni nahromaděného tlaku. Stejně jako například 
box. 
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a pokus zničit pověst budovanou po deset let. Když pak 
zanedlouho potom publikovaly časopisy 7Páiváá a Katso! 
i dalši snímky členu bez masek, sklidily již kritiku od 
samotných čtenářů. Jejich tlak vedl k omluvě ze stran 
obou periondik a slibu, že se podobná věc nebude opako-
vat (22) . V případě Lordi hraje anonymita zásadní roli. 
Ve spojeni s vědomím, že pod maskami jsou obyčejní lidé, 
ztrácejí totiž na démonickém působeni, o něž tolik usi-
luji. Jejich prezentace je přimo založená na tom, že 
je lidé vnimaji jako monstra, jež ukazuji jejich mas-
ky. Vizáž členů skupiny vede některé lidi k tomu, že je 
obviňuji ze satanismu. V Řecku v roce 2006, na soutěži 
Eurosong(kterou nakonec vyhráli), se některé organiza-
ce snažili o jejich bojkot.* Skupina sama tato nařčeni 
odmítá. Démonický zjev prý ještě neznamená inklinaci 
k ďáblu, jak to o nich tvrdi zástupci cirkve. Ďábla se 
dokonce v klipu Devil is a loser (Ďábel je ztroskota-
nec-překlad autorka)snaži zesměšnit. Odděleni monster 
a démonů tradičně spojených s nečitými silami od sata-
na, který je jejich hlavním představitelem, však nevy-
světluji. Zřejmě převládla touha po zdánlivé originali-
tě a přitažlivosti bez hlubšího uvažováni o návaznosti 
na staré mýty, pověry a chápáni dobra a zla. Módni zájem 
o „temnou kulturu" však příliš nekoresponduje s jejich 
snahou o proniknuti do mainstreimového proudu hudebního 
průmyslu. 

Podobnou image jako Lordi má například skupina 
GWAR. Voli ovšem tvrdši formu a jej i hrůzostrašné masky 
doplňuji i vystoupeni plná násilí, předstíraného sexu 
a imitaci stříkající krve i jiných tělesných sekretů. 
Jedná se o skupinu širši veřejnosti poměrně neznámou, 
což zase lichotí zarytým příznivcům žánru. 

Jinak se s maskou jako pomocníkem k expresi svých 
pocitů vyrovnává skupina s názvem Death in June. Jejich 
těžce žánrově zařaditelná hudba (post punk-post indu-

* Ve Finsku byl některými lidmi výběr Lordi do soutěže kritizován. 
Chtěli, aby president Halonen vetoval záznam této hudební skupi-
ny. V Řecku se množství organizaci snažilo zastavit Lordi v sou-
těženi . 
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strial- neofolk) je provozována hudebníky v maskách, 
které jsou píseň od písně jiné. Volba jejich vzhledu 
se odviji od tématu. Opět se vyhýbají fotografováni 
v civilu. 

Skupin a hudebníku vystupujících v maskách je vice. 
Vybrali jsme nejtypičtějši případy, čimž považujeme 
nastíněni problematiky za dostačující. 

3.2.2.Wrestling 
Wrestling je na prvni pohled sport. Při bližším 

ohledáni však zjistíme, že jeho zařazeni do kategorie 
světa známých osobnosti je naprosto legitimní. Přesah 
do sféry popularity je markantní. 

Tato show se prezentuje jako zápasy. Kruté a bru-
tální, bez striktních pravidel. Ve skutečnosti se jed-
ná o vystoupeni nacvičená se stejnou pečlivosti, jako 
například divadlo. Stejně jako divadlo maji svůj pří-
běh založený většinou na klasické zápletce dobra z zla 
(„hodný chlápek versus zlý chlápek"). V těchto „scé-
nářích" se objevuji archetypálni témata jako láska 
a nenávist, zrada, smrt, ale i vydíráni či rasismus. 
Pravidla a detaily kolem těchto zápasu pro nás ale ne-
jsou tak důležité. Důležité je, že zápasnici vystupu-
ji v převlecích, které jsou součásti jejich identity. 
Tato identita neni tak zcela imaginativni jako např. 
u larpu. Dala by se spiš přirovnat k pověsti filmové 
hvězdy. Mnoho wrestlerú je známými osobnostmi i mimo 
ring a jejich wreslerská image je často jejich nedílnou 
součásti. Velký počet charakterů je však vlastnictvím 
jednotlivých wrestlerských asociaci a může být v průbě-
hu doby představován různými lidmi. Někteří účinkujíc! 
tak sami měni během své kariéry podobu, což může být 
spojeno například se slabým zájmem obecenstva. Napros-
tá většina je však svázána s jednim charakterem, s nimž 
se poj i jméno, určité návyky a způsoby jednáni, chvaty 
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Lordi si zakládají na démonic-
ké image. Jejich hudební kli-

py a oficiální fotografie podtrhu-
ji temnotu a děsivost, kterou se 
skupina svým vzhledem snaži navo-
dit. Při styku s realitou, kde 
jsou vystaveny běžnému nasviceni 
a konfrontovány s předměty reál-

ného světa, ztrácí jejich masky 
na působivosti. I přesto členové 
skupiny masky na veřejnosti za 
žádných okolnosti neodkládaji i 
přes osobni nepohodli. 

Frontman skupiny studoval tvo-
řeni filmů. To se promítlo i 

do vizuální podoby masek, kte-
ré zpracováním připomínají masky 
filmové. Maska Mr. Lordi je nej-
propracovanějši ze všech. Tvoři 
ji několik samostatných části. 
Masky ostatních jsou z jednoho 
kusu a jejich nasazeni je pro-
to snazši. Výtvarné provedeni se 
soustředí na detaily, jako jsou 
jizvy, otevřené rány či odloupá-
vajici se kůže. To dovoluje late-
xový materiál. Doplňky- červené 
kont.čočky. 

Oficiální foto skupiny 

Skupina u bazénu v Řecku při soutěži Eurovize v roce 
2006 

Maska Mr. Lordi 
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Masky lucha libře vycházej! 
jak ze zviřat, tak z představ 

hrdinů a nadpřirozených bytosti. 
Tomu odpovídá i jejich vizuál-
ní stránka. Nápadné jsou svými 
výraznými barevnými kombinace-
mi. Zápasník musel být na prvni 
pohled dobře identifikovatelný, a 
proto je kompoziční řešeni masek 
jednoduché a čitelné. Masky jsou 
skládány z čistých barevných 
ploch, které jsou jasně vymeze-

ny. Každá z masek má svůj charak-
ter, který je určován polaritou 
dobra a zla. 
Zajímavé je srovnáni s tradičními 
čínskými operními maskami, kte-
ré jsou ve svém působeni podobně 
čisté a barevně působivé. Barva 
má i v činské masce symbolickou 
hodnotu, určuje charakter posta-
vy a pomáhá ji zviditelnit se. 

® IÍ m 
W) ^ 

Vlevo od černé svislé čáry- Příklady masek lucha libře(kukly). Vpravo od 
černé svislé čáry- Masky čínské opery (líčené masky) . 

Ukázka ze zápasu maskovaných soupeřů 
v ringu. 

Santo(vpravo) a Blue Démon(vlevo). 
Dvě z největších legend lucha libře. 
Oba byli slavnými osobnostmi. Blue 
démon nikdy na veřejnosti nesundal 
svou masku a po své smrtí v r.2000 v 
ní byl dokonce i pohřben. 
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a samozřejmě kostým. U amerických wrestleru se objevují 
i obličejové masky. Ty jsou však hlavně spojeny s mexic-
kým lucha libře. Tyto masky vycházej! z mexické tradice 
sahajici k aztécké civilizaci. Masky jsou cenným ukaza-
telem zápasníkovy příslušnosti (v mexickém lucha libře 
je dělba na dobré a zlé velmi striktní)a předmětem obdi-
vu publika. Dalši výhodou v dřivé komunikačně zaostalé 
zemi (s rozptýleným osídlením a složitými zeměpisnými 
podmínkami) bylo to, že promotéři a impresáriové moh-
li současně uvádět jednoho zápasníka(identitu) ve dvou 
nebo vice od sebe velmi vzdálených arénách. Ostrá riva-
lita mezi zápasníky vede k pořádáni nejsledovanějšleh 
soubojů, při nichž soupeři dávaji v sázku svou masku, 
neboť poražený ji musi před publikem odložit a odevzdat 
vítězi, prozradit své jméno a nikdy stejnou masku nes-
mi znovu navléknout'23'. Maska se tak stává trofeji, 
obdobou skalpu u amerických indiánů a zároveň důležitým 
odznakem prestiže. Prezentuje zápasníkovu silu, nepora-
zitelnost, představuje tak předmět magických rozměrů. 
Z původních jednoduchých barevných kombinaci se časem 
design masek rozrůznil do evokaci zvířat, bohů, staro-
dávných hrdinů a jiných archetypů'24'. 

3 . 2 . 3 . Tetováni a jiné modifikace tváře 
Ačkoli je našim záměrem věnovat se zejména maskám 

s dočasným působením, u nichž se odehrává pomíjivá změ-
na osobnosti způsobená zamaskováním a následným demas-
kovánim, zminime se i o maskách trvalých, které maji 
na psychiku jedince stálý vliv. Takovými maskami můžeme 
nazvat tetováni, skarifikaci a jiné permanentní úpravy 
v oblasti obličeje. Za specificky trvalé masky, které 
radikálně měni vizuální stránku člověka pokládáme různé 
deformace(uměle vytvořené), týkajici se nejen obličeje, 
ale i celé hlavy. To jsou nejrůznější „modelace" lebky, 
vytahováni rtů a ušních boltců s následným zaváděním 
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destiček či válců, úpravy nosu či zubů. V tomto oddilu 
diplomové práce se budeme věnovat tetováni jako cestě 
k proslaveni v současné době a nedávné minulosti. Na 
úvod se však zminime o obecných aspektech tatuáže a je-
jich kořenech. 

Tetováni je rozšířené po celém světě a náhled na 
něj se měni jak s hranicemi jednotlivých územi, tak 
vzhledem k době a náboženskému systému. Například židé 
a křesťané maji tetováni zakázáno. Křesťanskému světu 
ho zapověděl cisař Konstantin v roce 325 n.l. s odka-
zem na necivilizovanost a barbarskost'25'. Navic tatuáž 
nenachází ani oporu v Bibli, kde se pravi, že „nebudete 
si svá těla zjizvovat pro mrtvé, ani si dělat nějaké 
tetováni." (26) 

Kořeny tetováni tváře, případně celé hlavy, musí-
me hledat u domorodých kmenů na různých místech světa. 
Důvody j sou estetické, mytologické, rituální, symbolické 
a tedy magické, ale i přislušnostni. K těmto nadindivi-
duálnim aspektům se (u euroamerické „naši" civilizace) 
přidružuji motivy zcela osobni, jakými jsou fetišismus, 
sadomasochismus nebo exhibicionismus. Ne každý tetovaný 
je samozřejmě masochista nebo fetišista, někteří nemusí 
být hnáni ani exhibicionismem. Tyto pohnutky se ovšem 
objevuji a jsou zejména pro psychology zvláště zajíma-
vými. Vznikl dokonce pojem koherentní fetišismus, který 
zaštiťuje skupinu fetišismú zaměřených na kůži'27'. Ten 
je pro nás důležitý, neboť předpokládá, že jedinec je 
stimulován tetováním do té miry, že je nucen si neu-
stále pořizovat dalši a dalši. To zpravidla zprvu vede 
k celoplošnému tetováni těla, které může vyústit i do 
potřeby tetováni hlavy. Tuto teorii bychom ale měli 
uplatňovat zejména na naši současnou společnost, neboť 
tetováni hlavy u domorodých společnosti je dáno kul-
turní tradici. Ta, jak už bylo řečeno, vychází přede-
vším z magicko rituálních tradic. Nezanedbatelný motiv 
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Ukázka skarifikace muže ze západní Afriky. 
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Fascinace maorským tetováním 
moko se projevila i na obrazech 

českého malíře Bohumíra Lindau-
era(1839-1926) . Ten připlul na 
Nový Zéland v roce 1874 a po 
seznámeni s jeho domorodými oby-
vateli je začal portrétovat. Za-
chytil téměř všechny tehdejší 
maorské náčelníky, ale i obyčejné 
lidi. Stal se slavným a známý je 
na Novém Zélandu dodnes. Maoři 
mu dokonce dali přezdívku- Pake-
hou, což v jejich jazyce zname-
nalo "bezbarvý".* 
Diky Lindauerovi se nám zachova-
la podivuhodně (až fotograficky) 
přesná dila**, ukazující specific-
ky jedinečná tetováni. 

* viz. http://www.xantypa.cz/kategorie.asp?idk=766 
** Reprodukce na této straně jsou detaily větších děl. 
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zde ale hraje i vymaněni se z přírody. Lévi Strauss 
to následovně vysvětluje na přikladu zdobeni jednoho 
kmene, které sice neni trvalé, ale je možné ho vztáh-
nout i na tetuáž. „Malováním obličeju..Mbayové vyjadřo-
vali vždy...odpor k přírodě. Domorodé uměni dává najevo 
suverénní pohrdáni k hlině, z niž jsme zhněteni...člověk 
musel být omalovaný, aby byl člověkem, ten kdo zůstával 
v přirozeném stavu, nelišil se nijak od zvířete."'28' 

Asi nejznámějším zástupcem obličejového tetováni 
jsou Novozélandšti Maorové. Toto etnikum je proslulé 
svým zdobením tváři zvaným moko. Nejedná se o tetováni 
v pravém slova smyslu. To je zde spojeno se skarifika-
ci, neboť bylo prováděno ostrým dlátkem a do vzniklých 
jizev se zatirala barva. Mělo podobu spirálovitých (nebo 
přimě lineárních) vzorů, které měly význam totožnostni. 
Jejich pozice bývala přesně určena a tak mohly napově-
dět, jaké má dotyčný postaveni, hodnost, zaměstnáni nebo 
zda je ženatý. Významnou roli moko ale bylo i odstraše-
ni nepřítele. Maska představovaná tímto tetováním měla 
nahánět strach a děsit protivníky. V neposlední řadě 
tetováni ukazovalo (a to plati nejen u Maorú) schopnost 
snášet bolest(která je u techniky moko zvláště velká) 
a také zvyšovalo erotickou přitažlivost. 

V Africe se u černých etnik tetováni nevyskytuje 
kvůli barvě pleti. Zde se domorodci zdobi skarifikaci-
zj izvovánim. 

V naši civilizaci bylo na tetováni pohlíženo jako 
na bizardní zvláštnost, nebo odporné znamení pokleslého 
(či přimo kriminálního) stavu. Prvními osobami, které 
se nechaly tetovat na obličej i(a vůbec tetovat ve vět-
ším rozsahu) byli J. Rutherford a J.B Cabri. Ruther-
ford byl tetován Maory a do Evropy se dostal počátkem 
19. století. Cabri se ze zajeti Marakézanú dostal ve 
30.letech 19. století. Oba se živili veřejným vystupo-
váním a stali se atrakci. Od té doby se tetováni lidé 
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stali populárním cirkusovým zpestřením. 
Prvním „moderně a celoplošně" tetovaným člověkem 

byl tzv. Velký Omi(vlastním jménem Horace Ridler). Ten-
to za hrdinství vyznamenaný major britské armády se po 
prvni světové válce chtěl uchytit v cirkusu, ale jeho 
nezajímavá tetováni mu nepomohla. Nechal se tedy celý 
(podle svého návrhu) potetovat vzorem černobílé zebry. 
Nastoupil život s novou identitou a tu svou pravou pro-
zradil až před smrti. V jeho případě se jednalo o image, 
touhu prosadit se a tedy i o silnou dávku exhibicio-
nismu. Nechal si propíchnout nos, aby v něm mohl nosit 
kel, vytahat ušni lalučky upilovat zuby. Byl to od něho 
v jistém směru odvážný čin nejen v rovině fyziologické, 
ale i sociální, neboť na něco takového tehdejší spo-
lečnost nebyla zvyklá. Jeho tater zprvu dokonce tako-
vou proměnu odmítal provést. Omi se vystavil nebezpečí 
sociální izolace a odmítáni. Jelikož ale nežil ve zce-
la běžném prostřed! a na své výjimečnosti si zakládal, 
mohl to unést. Na svůj vzhled však doplatil, když chtěl 
znovu vstoupit do armády a bojovat ve druhé světové 
válce. Nebyl přijat. 

Posun ve vnímáni tetováni si můžeme ilustrovat na 
případu nejznámější české tetované osobnosti, kterou 
je hudební skladatel Prof. Dr. Vladimír Franz. On sám 
o důvodech nezvyklé výzdoby těla neradhovoři. Soudi, že 
společnost v naši zemi je příliš zaměřená na vysvět-
lováni. V pořadu Fokus* řekl:"Myslím, že jsou věci, 
které by se neměly zdůvodňovat." Dnes pan Franc vede 
běžný život sice provokativní osobnosti, ale jinak může 
přednášet a účastnit se "normálního" kulturního živo-
ta. Pokud by chtěl přednášet na vysoké škole v době, 
kdy žil Velký Omi, byl by to jistě problém. Tolerant-
nost současné společnosti je větši. To umožňuje větši 
rozšířeni netradičních tetováni. I přesto ale přetrvává 
názor, že člověk s potetovanou tváři je exhibicionista 

* Fokus, režie Jan Bělohlavský, vysiláno 10.3.2008 ČT 2 

56 



Ktetováni v oblasti obličeje se 
přistupuje buď jako k drobné 

ozdobě, nebo jako k celoplošnému 
obrazci. 
Nejčastěji se voli ornamentální 
vzory. Ty mohou splývat do zdáni 
jednolité plochy, nebo být výraz-
ně separované. Toho se docilu-
je především barvou a velikosti 
části. 
Dalším tématem tatuáže tváře je 
nápodoba zvířat. Většinou se 
nejedná o realistická zpodobně-
ni zviřeci anatomie a srtsti. K 
navozeni dojmu zvířecího výrazu 
se využívá geometrických, styli-
zovaných a jiných tvarů, posklá-
daných tak, aby vyvolávaly iluzi 
zvířete. 
Na této straně uvádíme příklady 
výrazného, jednoduchého vzoru, 
imitujícího zviře(Velký Omi ali-
as Muž zebra) a jemného, složité-
ho ornametizujiciho vzoru (Vla-
dimir Franz). 
Oba tito muži k tvorbě své vizáže 
volili kromě tetuáže i doplňky v 
podobě kovového piercingu umís-
těného různě po obličej i(Franz) 
či kostěných šperků protažených 
nosem a ušima(Omi). 

Vladimír Franz 

Velký Omi 
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Muž lebka 

Enigma Ještěří muž 

Fascinace kovo-
vými šperky- pie-
rcingem 

Kočiči muž používá k tvorbě své 
masky tigra různé vyjadřovací 

prostředky. Od plastik po teto-
váni . 
Do implantátů nad hornim rtem si 
může "zašroubovat imitace vou-
sů". Mimetický přistup k šelmám 
ho spojuje s kmenem Matsesú ze 
severovýchodního Peru. Ti věři, 
že jim maska jaguára zajisti jeho 
silu a pomůže jim v lovu. Proto 
si zdobi obličej "jaguářimi vou-
sy", které si protahuji nosem. 

Kočičí muž-detail obličeje 

Kočičí muž 

Příslušník kmene Matsesů 
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často ho tetovaný obličej živi. 
Tak je tomu v případě dalši známé osoby pod pseudo-

nymem Enigma. Tento člověk je potetován kousky skládač-
ky puzzle. Navic má ještě plasticky vytvarované růžky 
a deformované uši. Enigma se svým zevnějškem živi a na 
vystoupeních provádí různé „zběsilé" akce (zasunováni 
puštěné vrtačky do nosu a podobně). Snaži se vzbudit 
dojem asociálního démonického tvora. 

Ještě dál zašel Američan Dennis Smith. Jeho vnitř-
ní touha stát se tygrem ho přiměla k tetováni obličeje, 
piercingu, upilováni zubů, používáni kontaktních čoček, 
plastikám a dokonce i k implantováni silikonových vou-
sů. Jeho touhu bychom mohli nazvat posedlosti. Vytvá-
ří na svém obličeji trvalou masku, kterou by mu mohli 
závidět leckteří mistři filmových triků. Dennis je prý 
motivován snem, ve kterém mu indián nakázal nastoupit 
cestu tygra. Je třeba řici, že do oněch změn žil Dennis 
spořádaným životem slušně placeného programátora. Jeho 
motiv tak nebyl zoufalým pokusem uživit se vyniknutím. 
On ve svou přeměnu skutečně věři. 

Podobnou transformaci podstupuje i tzv. Ještěři 
muž. Tetováni v obličeji u něj napodobuje šupiny. Pod-
stoupil také trháni a zašpičatěni zubů. Jeho nadočni-
cové oblouky jsou domodelovány několika hrbolkovitými 
výstupky a podstoupil tzv. splitting, což je podélné 
rozpůleni jazyka. Ten dokáže ovládat tak, že může kaž-
dou polovinou hýbat jinak. Ještěři muž chce bořit spo-
lečenská pravidla, chce se lišit, být jedinečný. Jeho 
maska je tak spiše projevem vzdoru a exhibicionismu, 
než nějakou vnitřní potřebou. Jeho zevnějšek ho rovněž 
živi, protože vystupuje na různých akcich. 
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3.2.4.Hrdinové a padouši 
Výrazné misto v povědomí lidi zaujímají masky 

objevujíc! se v kultu superhrdinu. Pojem „superhrdina" 
(angl. Superhero) chápeme jako legitimní název fiktiv-
ních charakteru vyznačujících se hrdinskými akty (spo-
jenými zejména s jejich fyzickými zvláštnosti)konanými 
zejména pro veřejné blaho. Tato problematika je svá-
zána s komiksem, odkud zasáhla i mnoho jiných odvětvi 
vizuální kultury. Nejsilnějším prostředkem k osloveni 
co největšího procenta „konzumentu" je v současné době 
médium televize. Superhrdinové a jejich příběhy se brzy 
ze stránek komiksu přenesli do animovaných seriálu, fil-
mu a později i do filmu a seriálu hraných. 

Hrdina je jeden z klasických Jungových archetypu. 
Ty jsou dle Jungových slov nevysvětlitelné a „i nejlep-
ši pokus o vysvětleni neni nic jiného než vice či méně 
zdařilý překlad do jiného jazyka. (Vždyť jazyk neni 
nic jiného než obraz!) V nejlepším případě bude člověk 
pokračovat ve sněni svého mýtu a dá mu moderní podo-
bu."'29' Superhrdinové tak nejsou ničim jiným, něž pře-
tavením starých hrdinských mýtu, pokusem o vyrovnáni se 
s nimi na hřišti současných poměru a hodnot. Nic v lid-
ském nitru tak hluboce zakořeněné nemůže zmizet beze-
zbytku. „Archetypy jsou jako koryta řek, jež opustila 
voda, po době bliže neurčené je však muže znovu vyhle-
dat. Archetyp se podobá starému vodnímu toku, jehož 
vody tekly dlouho a hluboce se vryly do země. A čim déle 
se toho směru držely, tim je pravděpodobnější, že se tam 
dřiv či později znovu vráti."'30' A tak je to i s kul-
tem hrdiny. Své výsadní misto měl v několika historic-
kých obdobích, vynořoval se a zanořoval v závislosti na 
stavu společnosti. Své vrcholy měl kromě antiky v ran-
ném středověku, vrcholné renesanci a diky romantismu 
v devatenáctém století. Jeho duch byl naopak potla-

60 





Maska jako symbol skryté 
identity, spojená se zakrý-
váním zohaveného obličeje, 
je použita např. v romantic-
ké filmové adaptaci Fantoma 
opery (vlevo) , nebo v anar-
chisticky laděném snímku 
dle komixové předlohy V jako 
vendeta (dole). 

Kladné postavy nosí mas-
ku většinou z donucení. A to 
jak z donucení druhou osobou, 
jako v několika verzích zná-
mého příběhu Muž se železnou 
maskou (nahoře) , tak celou 
společností v zájmu utajení 
při konání dobra, jako např. 
Zorro(úplně nahoře). 

Masky jsou ve filmech používány 
zejména pro svou symbolickou 

hodnotu. Je zveličována jejich 
funkce znaku. Uvádíme zde něko-
lik ne j známě j šleh příkladů fil-
mových masek. Názvy filmů před-
kládáme tak, jak byly upraveny 
pro český trh. Detailnější údaje 
o autorství, hercích či premié-
rách považujeme v této ilustraci 
za nedůležité. 

Zřejmě nejhojněji jsou mas-
ky ve filmu zastoupeny v žán-
ru hororu(často až „béčkové" 
kvality). Jsou ztělesněním 
zla, depersonalizuj i vraha a 
umocňují tak strach. Zajímavé 
je, že ve většině případů mají 
masky světlou až bílou barvu. 
To má pravděpodobně umocňovat 
výraz masky a být v rozporu 
s ponurostí a krvavostí pří-
běhů . 

Záporní hrdinové „rádi" užívají mas-
ku, jak se o tom přesvědčil slavný 
francouzský detektiv Vidocq ve Filmu 
Fantom z Paříže(vlevo nahoře), nebo 
slavný francouzský komik L.Funés 
v sérií filmů o Fantomasovi (vlevo 
dole). 
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čen v pozdním středověku, osmnáctém a dvacátém století. 
Žurnalista Harrison Salisbury ve své knize Heroes of My 
Time řekl: „Nežijeme v čase hrdinu."'31' Salisbury tim 
myslel reálné hrdiny, zástupce lidstva. Tento nedosta-
tek pociťujeme silně dodnes. Podvědomá snaha o udrženi 
hrdinu, naše fascinace timto fenoménem, vede k vytvá-
řeni pseudohrdinu z hercu a jiných známých osobnosti. 
Úplnou degradaci je pak nazýváni hrdiny účastníky růz-
ných televizních „reality show". 

Superhrdinové tak supluji neexistujíc! vzory. 
To je jednou z paralel, jež lze vysledovat mezi nimi 
a jejich předky v podobě hrdinů antických. Obě tyto 
kategorie(superhrdinové a antičti rekové) jsou v jistém 
smyslu nadlidmi. Antičti hrdinové bývají často polo-
bohy, nebo jejich schopnosti prameni ze spojenectví 
s nimi. Superhrdinové se až na výjimky rekrutuji z řad 
obyčejných lidi. Jejich sila je způsobena nejrúznějši-
mi genetickými mutacemi, šílenými experimenty a vyná-
lezy. Obě skupiny mivaji se svou existenci problémy. 
Ta mýtická se potýká s neshodami s bohy, ta moderní 
řeši rozpory se svou existenci jako takovou. Nejčas-
těji jsou totiž superhrdinové do světa dobrodružství 
a ušlechtilých činů vtaženi nehodou,* tudiž nedobro-
volně, jejich schopnosti je v mnohém omezuji a život, 
který žili, je zničen. Ve snaze uchovat si alespoň 
zbytek soukromí a starého života se uchyluji k nošeni 
masek. Superhrdinstvi je totiž vnímáno jako alter ego. 
Nereálné příčiny vzniku superschopnosti vedouc! k exis-
tenční nevěrohodnosti takových jedinců jsou vysvětlo-
vány složitými pseudovědeckými okolnostmi. K umožněni 
zdáni pravděpodobnosti se využívá i tohoto alterega, 
které dovoluje lidem pociťovat lidskou stránku hrdinů. 
Tyto dvě polohy je nutné rozlišit a to právě maskou. Ta 
určuje nejen vizuální podobu hrdinů, ale i jejich psy-
chické rozpoloženi, neboť v jejich duševních pochodech 

* Např.z obyčejného fotografa Petera B. Parkera se po náhod-
ném kousnuti zmutovaným pavoukem stane hrdina Spiderman, jenž má 
pavouci schopnosti-lezeni po stěnách apod. 
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hraje odmaskováni často závažnou existenciálni roli. 
Markantně je to vidět na filmové a komiksové postavě Mas-
ka*. Hlavni aktér přiběhu je obyčejný, plachý a nesmělý 
člověk. Po nalezeni zvláštni masky a jejim nasazeni se 
měni v charismatickou postavu, odvážnou, přitažlivou, 
která je však znásobením jeho potlačovaných vlastnosti. 
Maska je zde prezentována jako zlo, které však muže být 
dobrým člověkem posunuto na přijatelnou, i když bláz-
nivou rovinu. Hrdina tak diky masce prožije své skryté 
fantasie, které by v „normálním" stavu nikdy nerealizo-
val) Maska však přinese i nočni múry pro jeho skutečné 
morální hodnoty. Bojuje tak s maskou, která chce být 
nošena. Nastoluje se tim dilema mezi volbou neovlada-
telné, amorálni osobnosti, splňujici sny za cenu výčitek 
svědomí a odmaskováním, které s sebou přináší vlastni 
vědomi ale i touhu po vlastnostech maskované identity. 

Kostým, barevnost a vůbec celý design se většinou 
vztahuje k druhu schopnosti a jménu postavy. Tim je 
samozřejmě určována i obličejová maska. Jeji základní 
tvar vychází ze tři variant-tzv. domino maska, zakrý-
vajíc! pouze oči, pulhlavová maska s odkrytými ústy 
a konečně celohlavová maska. Samostatnou kapitolou jsou 
hrdinové bez masek. Tim je zdánlivě i jeden z nejzná-
mějších představitelů tohoto žánru, jeho ikona, Super-
man (vznikl v roce 1938) . I u něj je však pravidlo masky 
zachováno. Jeho maskou totiž neni trikot s pláštíkem 
v němž podniká své záchranné mise, ale jeho převlek za 
„civila" obyčejného člověka Klarka Kenta. Superman je 
totiž výjimkou z pravidla „vytvořeného hrdiny". Jeho 
původ je mimozemský a nadlidská sila je mu tudiž přiro-
zená. Maskou, kterou nosi, je tedy jeho identita oby-
čejného člověka, konkrétně brýle, dodávající mu vzhled 
nenápadného muže. Přestože se jeho vzhled až na brýle 
a drobné změny vlasů nijak neměni, ani jeho nejbližši 
přátelé ho nikdy nepoznají. Tento logicky těžko uvěři-

* Filmová verze-USA, 1994, The Mask Režie: Chuck Russell Hraji: Jim 
Carrey, Peter Riegert, Peter Greene, Amy Yasbeck, Tim Bagley, Reg 
E. Cathey, Cameron Diaz, Joely Fisher, Ben Stein, Meadow Williams 
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Domino maska-
Robin 

Existuji tři základní typy masek 
superhrdinú- domino maska, 

púlhlavová (obličejová) a celo-
hlavová (obličejová) maska. Něk-
teré z nich jsou velmi jednoduché 
a slouži pouze k navozeni dojmu 
skrýváni identity. Takové masky 
nebývají nijak zajímavě výtvarně 
zpracovány. Maska ale může být 
i složitým dilem. Jeji základ-

Celohlavová maska-
Spiderman 

ni tvar nemusi kopírovat obli-
čej, ale může ho přesahovat či 
být obohacen o modelaci mimiky. 
Nezřídka má vizuální stránka mas-
ky spojitost se jménem a schop-
nosmi svého nositele. Tim bývá 
určována i jeji barva a doplňky 
(např-křidélka, znaky apd). 

Púlhlavová maska-
Captain Amerika 

Ve filmu Maska je kouzelný arte-
fakt pevný a ze dřeva. Jak-

mile je však nasazen, měni se v 
zelenou karikaturu nositele. Jde 
tak o výjimečný připad, kdy maska 
nejen měni podobu majitele, ale 
i sebe samu. Je tedy narozdíl od 
jiných masek skutečnou součásti 
osobnosti. 

Zápornému hrdinovi Do-
rienovi propůjčí maska 
podobu monstra. 

Hodný Stenley se vlivem 
masky změní v drzého, 
ale okouzlujícího muže. 

Maska z filmu Maska. 
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Superhrdinové jsou svým půvo-
dem fenomén kreslený. Ač se 

dnes objevuji i v podobě hraných 
filmů, jejich existence je spoje-
ná právě s kresbou, která určuje 
jejich podobu. 
Výtvarná podoba těchto hrdinů a 
tim i masek, jež nosi, se odviji 
od stylu kresby(malby), kterým 
jsou vytvořeni. Komiksová kres-
ba bývala obecně jednoduchá až 
schematická s výraznými liniemi. 
Barevnost byla čistá, většinou 
bez valérových přechodů(v rámci 
jedné plochy). Jako ve všem, i v 
komixové tvorbě se však setkáváme 
s posunem. V dnešni době neexis-
tuje jednotný komiksový styl. I 
u klasických komiksových hrdinů 
došlo k výrazné změně. Viz srov-
náni dvou kreseb Supermana dole. 

Superman z obálky 
šestého dílu komik-
su o jeho příbězích 

Současná kresba 

-YWU 
fttCP TO 

Superman a jeho alterego Clark 
Kent na obálce komíksu 

Na Starším vyobrazeni Superma-
na jsou patrné plochy čistých 

barev, ohraničené černou obryso-
vou linii. Vnitřní kresba téměř 
chybi. Modelaci tvaru a světlo 
vnímáme jen diky dvěma výraz-
nějším stinúm na trenýrkách a 
v podpaží hrdiny. I fyziologic-
ká stránka postavy je umírněná 
a věrohodná. Oproti tomu novější 
kresba nám představuje Supermana 
jako opravdu nadlidskou bytost, 
kde nás upoutají především obrov-
ské svaly. Modelace tvaru je 
docílena silným kontrastem svět-
la a stinu a plynulými barevný-
mi přechody. Tento způsob kresby 
má podtrhovat heroičnost a vzbu-
zovat silnější emoce. Nemělo by 
smysl hovořit na tomto mistě o 
kýči, neboť komiksová kresba je 
natolik specifickým odvětvím, že 
výrazové prostředky, které by u 
jiného tématu vyvolávaly dojem 
kýče, jsou u komiksu legitimní. 
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telný aspekt je však nutno chápat symbolicky. Superman 
je prototypem superhrdiny. Byl prvním a to on určil 
směr dvoj i identity hrdinu, který je dnes běžný a je 
tedy nutno ho ozvláštnit. V jeho případě se jednalo jen 
0 jeho propojeni se světem lidi, jenž bylo záminkou 
k dějovým zvratům. Jeho chováni a brýle se tedy v tomto 
případě rovnají v pomyslné rovině celohlavové masce. 

Jakožto metaforické vyjádřeni čistého dobra, 
potřebuji i superhrdinové svůj protiklad k vyváženi 
sil. Jsou jim nejrůznější kriminální živly a proradní 
zákeřní lidé. Pravými soupeři jim ale jsou „superpadou-
ši", neboli záporné postavy také disponujíc! zvláštními 
schopnostmi. Platí u nich to samé jako u jejich kladných 
protějšků, jen zrcadlově obrácené do roviny zla. 

Jako o hrdinech můžeme hovořit i o různých jiných 
postavách, vyskytujících se ve filmech. Ve filmovém prů-
myslu se používá masek běžně jako triku, v některých 
je však maska přiznaným aktérem příběhu. Tématika může 
být různá- od sci-fi, přes superhrdiny až k historickým 
námětům. 

3.3.Kriminalita 
S maskami se bohužel nesetkáváme jen při příjem-

ných a kulturních okolnostech. Jsou zneužívány k odsou-
zeníhodným činnostem jako jsou kriminální, nelegální 
a hranice slušného chováni překračujíc! aktivity. 

V těchto připadech je jedinou funkci masky zakrý-
vat. Propůjčuje zločincům a aktérům jiných nekalých 
skutků bezpečí anonymity, pocit sily a tim odblokovává 
1 jejich zábrany. Nemusí to být jen onen pocit důsled-
ku, že je „nikdo nepozná" ale už samo o sobě to, že je 
„nikdo nevidí". Obličej je důležitou kontaktní zónou. 
Ukazuje naše pocity, vypovídá o nás, co jsme. Tento kon-
takt je však pro zločince nežádoucí. Umožňuje poškoze-
ným nahlédnout do slabin a pocitů a to je vnímáno jako 
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nebezpečné. Jsou-li si vědomi, že nikdo nemůže pozoro-
vat jejich obličej, mohou se citit jinými lidmi. Mas-
ka jim dovoluje projektovat do své osobnosti chováni, 
kterého by se jinak nedopustili, protože spojeni jejich 
obličeje se světem by je brzdilo. 

Proč si zločinci voli užiti masky je otázkou. V něk-
terých případech jistě hraje roli určitá mira cynismu, 
nebo paradoxní touha po zviditelněni. Ačkoli se snaži 
být nepoznáni, něco je žene k tomu, aby byli něčim 
výjimeční, aby byli označitelni. K dominantní zakrý-
vaci funkci se tak může přidružit funkce vyjadřovací 
a to tehdy, chce-li dotyčný výběrem masky něco nazna-
čit. Může jit například o snahu zastrašeni oběti. A tak 
jsou známy případy přepadeni kostlivcem (maska lebky), 
různými monstry, nebo třeba hororovou maskou, která se 
objevovala ve filmech Vřiskot* . Vedle těchto hrůzostraš-
ných typů se setkáváme i s klauny, superhrdiny či ame-
rickými prezidenty. 

Existuji i masky tradičně chápané jako ukaza-
tel násili. Jsou jimi např. silikonové punčochy pře-
tažené přes obličej nebo v jiné rovině kápě nechvalně 
proslulého hnuti Klu Klux Klan. Zde maska vystupuje 
nejen k zakrýváni totožnosti při pácháni trestných činů 
a obecně odsuzovaných skutků, ale také je ukazatelem 
příslušnosti k určité názorové skupině. 

Maska je v kriminalitě jev rozšířený. V mnoha 
zemich je jeji nošeni na veřejnosti řešeno legislativ-
ně restriktivními opatřeními. V České Republice nošeni 
masek upravuje zákon 0 právu shromažďovacim, který zni: 
„Účastnici shromážděni nesměji mit obličej zakrytý způ-
sobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci, 
je-li proti shromážděni prováděn zákrok útvaru Poli-
cie České republiky."'32' Zákaz nošeni masek kdekoli na 
veřejnosti(pro osoby starši 161et) plati například na 
Floridě nebo Virginii'33'. 

* Scream Horor - Thriller USA, 1996 Režie: Wes Craven Hraji: 
Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette. 
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Zákazy prameni z obavy a přesvědčeni, že maska 
nošené mimo příležitost nějakého svátku je příznakem 
latentního násilí. Důkazem je scénka natočená skrytou 
kamerou z jedné americké show'34'. Aktér scénky vcházi 
do několika obchodů, aby si zcela běžně nakoupil jako 
kdokoli jiný. Na rozdíl od každého jiného má na hla-
vě nataženou silonovou punčochu. Chová se příjemně, 
prohliži si zboži, nebo se jde slušně zeptat na cenu. 
Reakce prodavačů a ostatních nakupujících se pohybu-
ji od zděšeného ustrnuti, panických útěků a schováváni 
pod stoly, až po agresivní útoky na figuranta. V jednom 
případě se prodávajíc! zavře za železnou mřiž a volá 
policii. Od toho neupusti ani po té, co mu maskovaný 
zákazník naprosto normálním tónem hlasu vysvětluje, že 
si chce jen koupit CD, které drži v ruce a punčochu má 
pro to, že se mu to libi. 

Maska je tudiž vnímána stejně jako „zbraň" a ani 
chováni jedince neodpovídajíc! zločinným úmyslům, nemůže 
být argumentem, proč ji tak nevnímat. 

V tomto ohledu jsou v Evropě a Americe postavena 
do problematické role náboženství, vyžadujíc! zakry-
ti tváře. U muslimských žen, sunnitských židovek aj . 
je zakryti obličeje přihlášením se k danému pohlaví 
a společnosti tim, že se izoluji od okolního světa'35'. 
V některých zemích (např.Francie) je zakrýváni na ško-
lách zakázáno s odůvodněním rovnoprávnosti. Ta se má 
rozvíjet nezdůrazňováním náboženských symbolů. Rozpor 
může nastat, postavi-li se vedle sebe zákaz nošeni masek 
souvisejíc! s obavami z násilí a volnost v nošeni zaha-
lujících oděvů spojených s virou. V extrémně vyfabu-
lované situaci by mohlo dojit k tomu, že si zloději 
obléknou nikáb, nebo budou své masky klaunů a politiků 
vydávat za náboženský úbor. V souvislosti s touto pro-
blematikou prohlásil americký arabista D.Pipes v rozho-
voru pro Hospodářské noviny že: „nikáb, který ponechává 
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otevřenou pouze štěrbinu na oči, je z bezpečnostních 
důvodu neakceptovatelný. Lidé na ulici nemohou být mas-
kováni." (36) 

Smutnou, avšak pochopitelnou skutečnosti tedy je, 
že maska nošená mimo několik obecně známých příležitos-
ti je automaticky odznakem násili a zločinu a jako tako-
vá je přijímána buďto s nedůvěrou a strachem, nebo je 
preventivně zakazována. 

3.4.Sexualita 
Na spojeni sexualita versus maska jsme narazili 

již v oddilu o cosplay a fursuitu. U cosplay se jedná 
o užíváni masek a převleků k podněcováni sexuální fan-
tasie. U fursuitu je sexualita podstatnou součásti jedné 
z jeho forem. Maska je zde hlavním předpokladem k sexu-
álnímu vzrušeni. Styk bývá provozován nejen v rovině 
zviře-zviře, kde je posunut do sféry „vnitřních tvorů", 
ale i v rovině člověk-zviře. Objevuje se zde sexuál-
ní deviace fetišismus (srst jako fetiš) a v přenesené 
rovině se může jednat i o výskyt jisté inklinace k zoo-
filii. Na internetu se vyskytuji i pornografické stránky 
zaměřené na furry tematiku. Tyto stránky jsou určeny 
homosexuální komunitě. Změna identity ve zviře je však 
tak velkým zásahem do osobnosti, že pohlaví většinou 
ustupuje stranou. Valná část fursuiterú provozujících 
sex v kostýmu je bisexuálni. Pro furry sex se použí-
vá výraz Yiff- slovo odvozené od zvuku, která vydávají 
pářici se polární lišky'37'. 

Existuji však masky, jejichž účel je ryze fetišis-
tický a sexuální. Jsou to masky užívané při BDSM (B&D 
- bondage a disciplině /svazováni a výchova/,D&S - domi-
nance a submisivita, S&M, sadismus a masochismus'38' ) 
praktikách. Materiály pro tyto masky jsou latex, guma 
a kůže, které podporuji těsné přilnuti k obličeji. Jako 
BDSM pomůcky maji rozličné tvary. Mohou být celohlavo-
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Klu klux klan (kkk) je název 
spolků(první byl založen 1866 

v USA), vyznačujících se silným 
rasistickým smýšlením, antika-
tolicismem (hlavně v dřívějších 
dobách), antisemitismem a odpo-
rem ke komunismu a homosexua-
litě. Hlásali nadřazenost bilé 
rasy, což se také projevova-
lo v maskách, kterými zakrývali 
svou totožnost při násilnostech, 
páchaných zejména na afroameri-
čanech. Bilá barva má zřejmě sym-
bolický význam a má naznačovat 
čistotu, protože členové kla-
nu věřili, že jsou rytiři prá-
va. Přes všechny zrúdnosti co kdy 
napáchal, KKK stále existuje. 
Masku v podobě bilé kápě zakrý-
vajíc! obličej nenosili členo-
vé vždy, neboť k příslušenství 
se hrdě hlásili. Šlo zejména o 
ochranu při konáni trestných 
činů. 

Velkou diskuzi v současné době 
vyvolala novinka ve světě módy. 

Je ji propinaci mikina s kapucou, 
která ze dá zcela zapnout. Tvář 
je tak úpně zamaskována. Na kapu-
ci jsou umístěny různé motivy, 
některé z nich vyvolávají iluzi 
masky. 
Výrobce odmitá negativní vliv 
svého oděvu na lidi s tim, že 
jde čistě o módni věc. Pravdou 
ale je, že mnoha lidem se neli-
bí potkávat takto zamaskované 
jedince na ulici. Už jen důvod 
k nošeni takovéto součásti oděvu 
vyvolává spory. Pravděpodobně je 
motivaci touha po odlišnosti a 
vyvoláváni úžasu. 
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(Nahoře)Ukázka variability tvarů a 
doplňků BDSM masek. Zip na ústech 
(třetí maska z leva) může být roze-
pnut a posléze zapnut. Je tak jed-
ním ze způsobů ovládání partnera. 

Smyslová deprivace, materiá-
lový fetiš a rozděleni roli 

na dominantního a submisivniho 
jedince jsou hlavními předoklady 
sexuálního vzrušeni při použí-
váni bondage masek. Materiálem 
je nejčastěji kůže, latex, nebo 
guma. Připojuji se k nim ještě 
kovy, které jsou používány na 
doplňky, jako řetězy, zipy, ost-
ny, přezky, cvoky apod. Barev-
nost těchto masek je jednoduchá a 
téměř nikdy se nesetkáme s jinou 
barvou než je černá (vzácně-
ji červená). Vzhledem k sexuál-
ní fantazii jedince mohou masky 
zakrývat celý obličej(většinou 
i celou hlavu), nebo jen urči-
tou část(oči, ústa). Jak již 
jsme zmínili výše, ozvláštněnim 
jsou nejrůznější kovové doplňky 
ale i řemeny, roubíky atd. Mas-
ky tak vyvolávají dojem mučiciho 
nástroj e. 

Kreativitě se meze nekladou 
a tak může maska nabýt např. 
zoomorfních tvarů 

Fetišistická facsinace se objevu-
je i u masek plynových(nehoře) . Při 
pohledu na kostýmy, kterými se tyto 
masky v sexuální oblasti doplňuj i se 
nemůžeme ubránit myšlence na erotome-
chanoidy H.R.Gigera (vlevo) 
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vé, zakrývajíc! pouze oči, ve formě několika pásku přes 
obličej, s otvorem pouze na ústa apod. Zapinaji se nej-
častěji zipy či šněrováním. V závislosti na využitel-
nosti mohou být obohaceny trubičkami k piti, roubíky, či 
uzaviratelnými otvory (např. ústa, oči nos). Důvody pro 
jejich používáni přimo souvisí s výše zmíněnými prakti-
kami. Důležitým prvkem je dominance a submisivita- role, 
které aktéři zastávají. Postaveni submisivniho partne-
ra je třeba omezit na sexuální předmět- hračku, sluhu. 
Maska napomáhá depersonalizaci a tim prohlubuje podřa-
zené postaveni ve hře. Jejim dalším účelem je kontrola 
nad nositelovými smysly. Jejich deprivaci (znemožněním 
dýcháni, vizuálního kontaktu, mluveni) je ovládán, což 
vzbuzuje sexuální vzrušeni. 

Masky nosi i tzv. top (odvozeno od rozděleni roli 
na top-vrch a bottom-spodek) např. domina. Jejich masky 
mivaji volný obličej. Maji za cil umocnit sexuální při-
tažlivost a nadřazenost. 

Sexuální fascinace se ale neomezuje na masky pře-
neseně řečeno „kulturní" povahy. Fetišistická náklon-
nost se objevuje i u masek pracovních, jakými jsou 
například masky plynové'39'. Byl zaznamenán případ Nor-
mana Hutchince(53 let) z Anglie, který se pod falešnými 
záminkami snažil vylákat z nemocnic chirurgické roušky, 
které byly jeho fetišem. Neváhal se dokonce při tomto 
vymáháni uchýlit k násilí, za což byl odsouzen na tři 
roky do vězeni'40'. 

Latexové a kožené masky však nemusi výhrad-
ně sloužit k aktivnímu sexu. Pro určité skupiny lidi 
(zejména žen) je nošeni takových masek zálibou s ero-
tickým podtextem, ale bez zjevného spojeni s BDSM. Tento 
fetiš se týká spiše image, vizuální stránky osobnosti 
a psychologických účinků zvyšováni sebevědomí a vědomi 
atraktivity.* 

* viz např intrnetové stránky http://www.maskme.com/ 
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V oddilu o současných oblastech využíváni masek 
jsme předložili zásadní příklady výskytu masek v dneš-
ní civilizaci. Tyto oblasti silně pusobi především na 
mladou část populace. Považujeme tedy za nutné, aby 
s nimi byli pedagogičtí pracovnici alespoň do základní 
miry obeznámeni, neboť tim mohou lépe porozumět svým 
žákům.* K tomu ovšem nestačí jen znát daná odvětvi. Je 
nutné se nad nimi zamyslet a ptát se po jejich účinku 
na osobnost žáka. 

* Ne všechny oblasti výskytu masek jsou pro děti vhodné. BDSM masky 
nejsou pro výtvarnou edukaci přimo využitelné, starších žáci se ale 
s nimi mohou setkat. Je dobré, aby o nich měl učitel povědomí. 

74 



••-.y Magie masek Kateřina Dvořáková 

4.Psychologické aspekty masek 
V předchozí části textu jsme se psychologic-

ké rovině masek věnovali jen velmi málo a pouze tam, 
kde dokreslovala a objasňovala existenci určitého jevu 
jejich nošeni. V této části se zaměříme na objasněni 
možných přičiň a účinku nošeni masek a to jak v obec-
né rovině, tak na konkrétních případech výše popsaných 
kategorii. Právě to považujeme za nejdůležitějši moment 
užíváni masek, jehož objasněni je nezbytné k pedagogic-
ké či terapeutické práci s maskami. Proto bude z této 
kapitoly vycházet i didaktická, součást práce. 

4.1.Osobnost 
Ačkoli souhlasíme s Allportem v tom, že „osobnost 

člověka je krajně individualizovaná a tedy v populaci-
a to nejenom současné- neopakovatelná"'41', pokusíme se 
nejprve uchopit lidskou osobnost v obecnějším pojeti. 

Osobnost je svého druhu hypotetický konstrukt. Je 
spiše odvozována z toho, co je pozorováno, než že by 
byla plně pozorovatelná. Je to autoregulujici se sys-
tém, který spolu se situaci determinuje obsah a průběh 
psychických procesů, které jsou chápány jako reakce 
individua na určitou okolnost-situaci(42) . Můžeme ji 
tak chápat jako určitou veličinu, hrajici důležitou 
úlohu ve vzorci stanovujícím naše chováni i myšleni. Co 
ale determinuje ji? Nechceme se zaměřit na vyčerpáva-
jíc! postihnuti tématu slovníkovými definicemi a zkou-
máni různosti pohledů rozličných autorů na tuto pro-
blematiku. Zcela záměrně budeme zohledňovat pro nás 
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důležité aspekty. Zmiňme zde tzv. Velkou pětku (Big 
five) pětif aktorový model základních rysů osobnosti. 
Všimá si extroverze x introverze, emociálni stability 
x lability, svědomitosti x nesvědomitosti, příjemnos-
ti x nevraživosti, kulturnosti x nekulturnosti. Ať již 
jsou tyto rysy z velké části dané dědičnosti a nebo dle 
pojetí behavioristú ovlivněné a utvářené okolím, jejich 
podoba určuje osobnost. A právě osobnost je tim hlavním 
regulátorem našeho prožíváni světa včetně masek. Vhod-
nější než hovořit o určité masce a jejim obecném vli-
vu na psychiku lidi, by tedy bylo rozebírat konkrétní 
osobnost člověka a jeho přistup k masce, jeho predispo-
zice, jak je schopen interakci s maskou prožívat. Přes 
veškerou mystiku maska neni hlavním aktérem změn během 
této interakce. Tim je právě individuální a neopakova-
telná osobnost jedince. Maska je nástrojem, spouštěčem 
transformace části lidské psychiky, který ale oživá 
pouze diky ni. Potenciál tohoto artefaktu je bez člo-
věka „uspán". Dřimá, aby se probudil vždy v jiné formě 
a sile, v závislosti na tom, kdo jej probudí. V tomto 
ohledu magie masek spočívá v tom, jaká osobnost se ji 
dá „očarovat". 

V souvislosti s právě popsaným jevem znovu zmiňme 
film Maska, kde artefakt masky využívá negativní potla-
čené vlastnosti lidské psýché, znásobuje je a tak čini 
ze svého nositele nadlidsky vybavenou bytost. Zatímco 
z milého, zakřiknutého hrdiny učini drzého exhibicio-
nistu, ze zákeřné a podlé postavy se stane sadistické, 
zlé a velice nebezpečné monstrum. Ačkoli je zde tedy 
maska ukazována jako závadný předmět, který ovládá svého 
nositele a ten čini i to, co by v bdělém stavu jinak neu-
dělal, moment rozdílnosti charakteru zdůrazňuje, že ani 
tak nemůže vytvořit osobu zcela odlišnou od té původní. 
Asociální chováni v tomto případě vychází ze skrytých 
tužeb a je pouze zvýrazněno a uskutečněno. Maska tedy 
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svému nositeli nemůže vnutit nic, co by sám ve skrytu 
svého podvědomí až nevědomí nepovažoval za možné. Maska 
se nachází v pozici zesilovače těchto z různých důvodů 
zavrhovaných pohnutek. Jak ale může takový zesilovač 
fungovat? A může například změnit temperament člověka, 
který je dán spiše biologickými faktory a výchovou je 
ovlivnitelný jen zčásti? 

4.2.Persona a popíráni roli 
Podle předchozích vět je patrné, že musime rozli-

šovat několik vrstev jedince a jeho osobnosti. Jsou zde 
vrstvy uvědomované, ale ne zcela projevované, vrstvy 
vnějši prezentace osobnosti, jenž jsou různými faktory 
ovlivňované a vrstvy neuvědomované. Ty jsou dle psycho-
analýzy situované do nevědomí a právě ty nás výrazně 
ovlivňuj i. 

Podívejme se podrobněji na tu část lidské osob-
nosti, kterou dáváme najevo našemu okoli. Neni náho-
dou, že pojem osoba vychází z latinského pojmu persona 
respektive z latinského prosópon, které na divadle zna-
čilo charakter představovaný maskou. Jistě proto si ji 
zvolil i C.G.Jung, aby pomoci tohoto označeni definoval 
„komplikovaný systém vztahů mezi individuálním vědomím 
a společnosti, popřípadě..." jakousi masku, „...která 
má na jedné straně dělat na ostatní lidi určitý dojem 
a na druhé straně zakrýt pravou povahu jedince."'43' 
Personu tedy chápe jako to, co si ostatní o člověku mys-
li, že je, ačkoli právě tim neni. Lidskou přirozenosti 
tedy je „nebýt docela tak sám sebou". Neni to ale proces 
zcela vědomý nebo chtěný. Člověk je během svého vývoje 
ovlivňován mnoha jevy. Tvaruji a omezuji ho nejrůzněj-
ší sociální normy a očekáváni společnosti. Během svého 
života zastává mnoho roli, do kterých ho často „vma-
nipuluje" sám život a se kterými se tedy ne vždy plně 
vnitřně ztotožňuje. Interiorizace norem je nezbytnou 
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součásti začleněni do společnosti. Vnitřně nepřijaté, 
zvenči vynucované chováni logicky vede k rozporům mezi 
jednotlivými rovinami osobnosti. Podobně je tomu u Freu-
dovy teorie Id, ego, Superego. Člověk je pojímán jako 
dichotomni bytost je důležitá rovnováha mezi po slasti 
bažicim Id a realitu udržujícím Egem. Tato rovnováha je 
ve znamení věčného vyvažováni. Pokud dojde k nějaké-
mu narušeni vývoje osobnosti, může převážit jedna nebo 
druhá složka, což vede k poruchám osobnosti. Ego je 
oslabováno rozpory mezi jeho reálnou a ideální podobu. 
Člověk tedy existuje ve znamení věčné seberegulace. Ta 
neni pojímána pejorativně, neboť je do velké miry nut-
ná k fungováni společenských systémů. Avšak tato regu-
lace může vytvářet vnitřní pnuti, touhu po vyjádřeni. 
Jej i ventilace se uskutečňuje mnoha přijatelnými zpú-
soby- uměnim, sportem a podobně. Mira tohoto pnuti je 
však velice individuální a pro někoho je běžně přijí-
maným způsobem těžko ventilovatelná. A právě v těchto 
případech sehrává svou úlohu maska. Na přikladu benát-
ského karnevalu jsme si demonstrovali uvolněni mravů a 
morálky. To nebylo ničim jiným než timto metaforickým 
uvolněním ventilu. Role a normy chováni byly na krát-
ký čas zapomenuty a vládu přejaly ty složky osobnosti, 
které byly jinak normalizovány. Maska pak sloužila jako 
pomyslné vymezeni této dočasné osobnosti, jak ze strany 
totožnostni(nebylo poznat, kdo je kdo), tak časové (po 
demaskováni se vraci „púvodni"osobnost). 

Zapíráni sociálních roli a norem, podporované mas-
kou je patrné i v kriminální oblasti. Mimo získáni ano-
nymity, propůjčuje maska jedinci novou, společnosti 
nezatíženou, identitu. Nasazeni „cizího obličeje" je 
momentem, který dodává odvahu, silu a tlumi sociali-
zované části osobnosti. Patrné je to v individuální 
i v kolektivní sféře a sociální činnosti. Kolektivní 
rovina je prezentována hromadným chováním. „Jednotlivec 
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v davu muže projevit chováni, které u něj nelze pozo-
rovat v jiných situacích."'44' Dav sám o sobě poskytuje 
pocit anonymity a participace na většim, naše rozhodová-
ni přesahujícím celku. Častým jevem v davu(kolektivních 
pochodech) jsou právě masky. Opět zde důrazně vystupu-
je potřeba anonymity, zároveň ale i touha po potlačeni 
„obyčejné a poslušné" osoby, která se hlási k obecně 
uznávaným pravidlům. Je zde potřeba diferencovat se vůči 
ne-kolektivu. Zodpovědnost za činy kolektivu neneseme 
my- jako maskovaný jedinec- součást. To dovoluje prová-
dět věci, které by odmaskovaný jedinec (sama jednajici 
odpovědná jednotka) neshledával přípustnými. Odbourá-
ni zábran může vést až k tzv. primitivnímu sociálnímu 
chováni'45'. Podobně je tomu i u vlivu subkultur- jak 
je tomu například v negativně pojímané pouliční odnoži 
cosplay. 

4.3.Projekce 
„Projekce je obecným psychologickým mechanismem, 

jenž přenáší subjektivní obsahy jakéhokoli druhu na 
objekt."'46' Projekci je tak v podstatě i např. jakékoli 
uměni. Jak to ale souvisí s maskami? 

Projikováni se týká každé oblasti, v niž se masky 
vyskytuji. Vytvářeni nových, či pozměněných charakte-
rů jako výsledek interakci s maskami, je projektivní 
proces. Odehrává se jak v rovině vědomé, tak nevědomé. 
Toho se uživá i v expresivních technikách psychotera-
pie, jakými je například psychodrama. A co jiného než 
hráni roli, do kterých projikujeme část sebe je diva-
dlo nebo Larp? Každé hráni role je limitováno scénářem, 
čim je volnější, tim větši část osobnosti nám dovo-
lí vyjevit. Přitažlivost konkrétně Larpú spočívá nejen 
v představováni jiných charakterů, ale i ve vyjádřeni 
vlastních neprojevených tužeb, což se děje v rovině ne 
zcela uvědomované. V běžném životě je nám poskytnuto 
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málo příležitosti projevit se jako hrdina, uplatnit 
naši odvahu, nebo touhu po nadpřirozených schopnos-
tech. Hrát někoho jiného je však náročné na imaginaci 
a oproštěni se od skutečného světa. Jako pomocná berlička 
nám v tomto případě poslouží maska. Byť i drobná změna 
vizáže nám dá záchytný bod. Bod, do kterého můžeme smě-
rovat onen nový charakter, hmotnou základnu pro obsahy 
našeho nitra, které by jinak narážely na naši skutečnou 
podobu, již okupovanou naši běžnou identitou. 

Někdy ale projikujeme mnohem netradičnější obsa-
hy, což si žádá i solidnější základnu-masku. Při našem 
seznámeni se s fursuitery jsme psali o vnitřním zvíře-
ti, které se projektivním ztvárněním promítá do masek 
nejrůznějšleh tvorů existujíc! i neexistujíc! fauny. 
Projikováni vnitřních obsahů do hmotné formy zvířete 
reflektuje animálni, vitální a instinktivní prvky osob-
nosti. Někdy až fetišistická obliba zviřat či srsti 
(formou sbíráni „plyšáků" a jiných vyobrazeni a ztvár-
něni zviřat)se snoubi s touhou „být". Být předmětem své-
ho vlastního zbožňováni, zakusit všechny ty vlastnosti, 
které u věci obdivujeme. Podobně je tomu u „extrémně" 
tetovaných lidi, kteři se snaži svou skrytou identi-
tu vyjádřit vytetováním na obličej. Je možné to chápat 
jako zoufalý a surový způsob o vlastni expresi. Otázkou 
zůstává, jaký vliv má na člověka případná změna názoru. 
Tetováni je ve většině „západní civilizace" povoleno po 
dovršeni dospělosti, jenž je určována mistni legislati-
vou. U nás je to 18 let. V takovém věku může u některých 
jedinců stále existovat riziko náhlých a radikálních 
změn pohledu na svět. Tetováni na obličeji se pak může 
stát velkou překážkou nejen interpersonálni, ale také 
intrapersonálni. 

A co masky, které ne j sou vyj ádřenim našich tužeb, ale 
naopak představuji démony a příšery? Maji nějakou vazbu 
na nás a naše nitra? C.G.Jung jednou napsal:"Setkáni se 
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sebou samým patři k nejnepřijemnějšim věcem, jimž se 
lze vyhnout, pokud má člověk živoucí symbolické posta-
vy, do nichž projikuje všechno niterné a neznámé."'47' 
Jedná se tak o tzv. atributivni projekci, kdy přičítáme 
vlastni nežádoucí obsahy jiným osobám, v našem případě 
zástupcům-maskám. Vytěsněním všeho nechtěného z oblasti 
„já" do oblasti „ne-já" pomáhá udržovat vnitřní rovno-
váhu'48' . 

4.4.Vědomi 
Zásadní změnu, kterou maska může přivodit, je změna 

vědomi. Nemůže k tomu samozřejmě dojit vždy, u každého 
a se stejnou intenzitou. „Vědomi představuje zvlášt-
ní úroveň řizeni a zaměřenosti individua i jeho reálné 
aktivity ve smyslu zachováni časové kontinuity, selek-
tivity a osobni integrity, při uvědomění vnějšího světa 
a v interakci s nim."'49' Laicky řečeno, pokud vim, kdo 
jsem, kde jsem a co a proč dělám, nacházím se ve stavu, 
kdy je mé vědomi aktivní. Může ale nastat i varianta, 
při niž budu aktivní bez svého vědomi? Zdánlivě hloupá 
otázka. Ovšem jen do doby, než si řekneme, že existuji 
tzv. změněné stavy vědomi. 

Podle S.Grofa, zakladatele tzv.transpersonálni 
psychologie se v běžném stavu vědomi „ztotožňujeme pou-
ze s malým zlomkem toho, čim skutečně jsme"'50'. Tyto 
stavy nazývá holotropnimi (z řeckého holos-celek a tre-
pein-pohybovat se, cilit směrem k něčemu). V takových 
stavech jsme pak prý schopni překonat úzké hranice své-
ho těla a ega a uvědomit si svou pravou a úplnou pod-
statu. To se může zdát trochu vědecky nestandardní, ale 
svou podstatou zde můžeme vysledovat pokus o vysvětleni 
jevů, jako jsou transy. Grof si ve své knize Psychologie 
budoucnosti stěžuje, že dimenze lidské psýché je zatim 
pojímána pouze v rovině biologie, postnatální biogra-
fie a Fredova individuálního nevědomí'51'. To vnimá jako 
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nedostatečné. Pro nás je jeho teorie transpersonálnich 
jevu (jevu překračujicich osobni hranice) zajimavá ve 
spojeni se šamanismem a možnostmi masky způsobit změ-
nu vědomi svého nositele. Zážitky různých zvířecích 
a jiných duchů vysvětluje právě překročením hranic časo-
prostoru a konsensuálni reality. Přínosné pro tuto práci 
je stanoveni technik vyvoláváni holotropnich stavů'52'. 
Vyjmenujeme si ty, které mohou být prospěšné pro tuto 
práci a doplníme je o heslovité poznámky týkajících se 
jejich spojeni s maskami: 

• Práce s dechem-maska jako předmět zakrývajíc! 
obličej vyžaduje mnohdy jiný přistup k dechu. Prá-
ce s dechem bývá tudiž nutnou podminkou k jejimu 
používáni např. při šamanských rituálech. 

• Zvukové techniky-bubnováni, chřestidla a jiné opa-
kované zvuky pomáhají šamanům(ale i třeba dnešni 
mládeži na technoparty)navodit stavy transu. Tyto 
doprovodné techniky se užívaly při nošeni šaman-
ských nebo kouzelnických masek. 

• Tanec a pohyb- tance v maskách jsou známé a časté. 
Můžeme zminit indiánská etnika a vlastně i dnešni 
plesy a průvody, které ale nemají za cil přivo-
lat trans. Stejně tak mohou být využita cvičeni, 
jako je např. Tchaj-ti. V něm konkrétně se spojuje 
pohybová stránka se cvičením dechu.* 

• Sociálni izolace, smyslová deprivace- zde měl autor 
na mysli zejména šamanské uchylováni se do izolace 
jeskyni či speciálních chatrči. I maska sehrává 
v tomto procesu významnou roli. Izoluje od okoli, 
pomáhá v soustředěni se. Opět bychom zde mohli 
zminit praktiky BDSM, kde je omezeni smyslů zdro-
jem požadovaných stavů blaha. 

• Fyziologické prostředky, přetěžováni smyslů. Bolest 
způsobovaná tetováním je jedním z prostředků docí-
leni alespoň částečné změny vědomi. Určitou roli 

* Tchaj-ťi sice nemá spojeni s maskou, my ho zde však uvádime 
z dúvodú jeho použiti v prezentaci praktické části Diplomové prá-
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hraje i v BDSM. 
Tyto techniky se u starých společnosti užívaly ke 

změně vědomi i při rituálech přechodu, jenž byly vlast-
ně zážitky vedoucími ke změněnému statutu osoby. 

Souběžně s našim vědomím, nás ovlivňuje již něko-
likrát zmíněné nevědomí. V něm zasuté, potlačené nerea-
lizované tendence se mohou ve větši miře uplatnit právě 
když je naše reálné vědomi potlačeno. 

Změněné stavy vědomi však dle našeho názoru nema-
jí v běžné pedagogické praxi větši uplatněni. Jejich 
navozeni je obtížné a pro některé lidi i vnitřně nepři-
jatelné. Nebezpečí negativních vlivu na psychiku děti 
a dospívajících je velké a proto je považujeme za 
nepoužitelné. Přínosné mohou být v rovině terapeutické, 
což překračuje kompetence běžného učitele. Je však dob-
ré o jejich existenci vědět. Zmiňujeme je zde také pro-
to, že některé z technik navozováni těchto stavu jsou 
využitelné ke zklidněni, relaxaci, či hře(např. decho-
vá cvičeni, tanec, bubnováni). V následujíc! kapitole 
proto navážeme na psychologická objasněni účinku masek 
a zaměřime se na obecné i konkrétni možnosti začleněni 
masek do výtvarné výchovy. 
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5.Didaktické využiti masek 

5.1.Maska jako objekt zájmu 
Námět masky se objevuje ve výtvarné výchově MŠ, 

ZŠ a ZUŠ poměrně často, především v cyklicky se opa-
kujících intervalech v období maškarních plesu, maso-
pustu nebo mikulášských oslav. Nachází se tak zejména 
v poloze předmětu jednostranně zábavní povahy bez hlub-
šího didaktického záměru. Máme tim na mysli někdy až 
šablonovité škrabošky právě na maškarní plesy, besídky 
či divadlo. V takových případech je hlavni tvorba masky 
pro pozdější nevýtvarný účel, kterému je maska pouhým 
doplňkem. V návaznosti na celý text diplomové práce se 
budeme zajímat o masku jako o plnohodnotný námět-kon-
cept se všemi jeho rozměry(estetickými, emocionálními, 
postojovými apod.). 

5.2.Přinos tématu maska 

5.2.1.Rozvíjeni osobnosti žáka 
Výchovně vzdělávací přinos tématu maska je závis-

lý na pedagogově volbě námětu, didaktickém konceptu 
a práci s nimi. Předchozí kapitoly poskytly celou řadu 
námětů, které mohou obsahovat přinos pro rozvoj žáků. 
Momenty jako maskováni a hrdinství, maska a obřad, mas-
ka a odbouráváni zábran a podobně, nabízej i řadu „pro-
blémů" k řešeni. Uveďme si příklady některých z nich 
v podobě navzájem působících(ať již polaritně či kore-
lačně) pojmů: identita - anonymita,kontakt - samota, 
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zábava - strach, násobené schopnosti - smyslová depri-
vace, známé já - neznámé já, změna - stálost, sebeex-
prese - přetvářka. 

Sila tohoto tématu spočívá v úzké vazbě na osob-
nost. Může tak rozvíjet intrapersonálni a interperso-
nálni inteligenci. To ovšem pouze za předpokladu, že 
je poskytnut dostatečný prostor pro zážitek masky (jak 
tvorby tak nošeni) a jeho následnou reflexi. Zaměřeni 
této práce a jej i snaha o výtvarný a psychologický náh-
led tématu maska, nás vede k upřednostněni artefiletic-
kého pojeti výtvarné výchovy. Atefiletika je „specifické 
pojetí výchovy uměním s převažujícím zájmem o výtvarný 
projev, které klade zvláštní zřetel na uplatněni osob-
ni zkušenosti žáků v heuristicky pojatém vzděláváni a 
na spojeni výrazového uměleckého projevu s jeho reflexi 
v kulturních a psychosociálních kontextech."'53' Pokud 
tedy chceme využit masku jako prostředek k poznáváni 
sebe i ostatních lidi prostřednictvím výtvarného dila, 
j evi se toto pojeti jako nejvhodnějši. Maska vyžadu-
je aktivní kontakt tvůrce, artefaktu a někdy i diváka 
v rovinách komunikačních (verbální i nonverbálni) a to 
by se mělo projevit i při jejim začleněni do výtvar-
né výchovy. Návaznost na osobni žákovy zkušenosti je 
důležitá k tomu, aby ho téma zaujalo, obohatilo a aby 
jej přijal. I proto jsme se snažili zabývat také sou-
časnými „trendy" v oblasti masek. Pro dnešni mládež je 
jistě přitažlivější maska cosplayera (představujícího 
jeho oblíbenou počítačovou hru) než maska z bálu deva-
tenáctého století, tetováni Catmana jejich pozornost 
upoutá intenzivněji než vyobrazeni tetováni indiánské-
ho. Je proto dobré citlivě přistupovat už k výběru uká-
zek výtvarné kultury a nebát se postupovat od moderněj-
ších k historickým. 

Při práci s tématem maska musi učitel počítat s tim, 
že narazi na svébytná „podtémata", souvisejíc! s mas-
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kou jen zčásti(např. hrdina, zločinec, sexualita, image 
atd.). Je tedy nutné umět je skloubit s maskou, aby se 
přiliš neodtrhávaly, ale zároveň jim ponechat prostor 
a využit je. Například téma hrdina nám dovoluje navázat 
na to, že již žáci maji s daným konceptem jisté osobni 
zkušenosti. Měli bychom tak pracovat s jejich indivi-
duálními prekoncepty, které obsahuji specifickou žákovu 
představu. Právě v ni se skrývá možnost obohaceni nejen 
žáka samotného, ale v následné reflexi i obohaceni celé-
ho kolektivu. Na učiteli je, aby koncept tematizoval. 
Konkrétní námět Maska superhrdiny se tak muže například 
zaměřit na vyjádřeni určité nadlidské sily v masce. 
Ve výtvarném problému, v podobě volby výrazových pro-
středku adekvátních k zamýšlenému sděleni, se promítne 
i žákovo osobité chápáni takové sily. V následné reflexi 
muže žák představit takového hrdinu, vymyslet mu jméno 
v závislosti na vyjádřené sile a popsat jeho charak-
ter. Tim se dostane k obecné charakteristice hrdinství 
a jeho důležitosti. 

5.2.2.Rozvíjeni výtvarných dovednosti 
Maska jako námět výtvarné edukace nám nabizi širo-

kou škálu možnosti také co se týče výtvarných tech-
nik, materiálů a způsobů vyjádřeni. Může být využita 
jak ke seznámeni (prohlubováni) s plošnými výtvarný-
mi technikami(malba, kresba), tak k práci s prostoro-
vým zobrazením(modelováni, objektová tvorba). Potenciál 
masky nabizi realistickou studii i stylizaci a abstra-
hováni. Ve volbě výrazových prostředků tak poskytuje 
volnost, neboť je aplikovatelná do mnoha výtvarných 
technik. Učiteli by se tedy nemělo stát, že si pod 
pojmem maska vybavi pouze „pomalovaný kus papiru". 

Maskou se nechalo inspirovat mnoho umělců. Mimo 
ukázek z výše zmíněných oblasti je proto vhodné ukazovat 
i jejich práce. Tim děti nejen inspirujeme, ale zároveň 
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jim rozšiřime znalosti výtvarné kultury. Jednoduchosti 
tvaru masek a sošek tzv."primitivních" národu byli ve 
své době ovlivněni například kubisté. Jako dalši při-
klad mnoha můžeme uvést dadaismus. Dadaisté při svých 
představeních v Kabaretu Voltaire pracovali s fantas-
tickými kostýmy a s bizardními maskami. Ty vytvářel 
Marcel Janco. Hugo Ball, jedna z vůdčích postav hnuti, 
řekl: „Hnaci sila těchto masek se na nás neodolatelně 
přenášela... prostě chtěly, aby se ti, kdo si je nasa-
dili, začali pohybovat v tragicko absurdním tanci."'53' 

5.2.3.Maska ve spojeni s dramatikou 
Důležitou roli hraje propojeni masky s dramatickým 

projevem. I ve výtvarné výchově by se v souvislosti s tím-
to tématem měla objevit jistá tělesně výrazová stránka. 
Jak jsme si již řekli, maska nemůže plně fungovat (ve 
smyslu psychologického působeni na osobnost) pouze jako 
samostatný artefakt. Již samotný akt nasazeni a sejmu-
ti může být podán jako dramatická složka. Přidružuji se 
ale i rozvinutější složky jako je hra v roli(přebíráni 
roli ve smyslu sociálním) nebo simulace(hrajlei jedná 
za sebe) . Takové formy jsou však náročné na čas a na 
vedeni učitelem. Drobné výstupy však mohou žáky aktivi-
zovat, poskytnout jim regulované „vybiti"(emocionální 
i tělesné)a uvolnit tak případný přetlak. K tomu mnoh-
dy postač! gesto či krátká dramatická etuda. Problémy 
s mluveným projevem mohou být suplovány pantomimou. Při 
práci s maskou je také důležitá mimika, která je maskou 
značně omezena, nebo zcela mizi. Většinou se pak veške-
rý tělesný projev soustředí na řeč těla, gesta a mimiku 
oči. 
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Maska- Olga Šímová 
Foto- autorka 

Maska otevírá pole pro využiti 
netradičních materiálů a tech-

nik. Aniž bychom museli použí-
vat barvy, nůžky nebo lepidla, 
dokážeme vytvořit masku pomoci 
origami. Maska může doslova ožit 
a jako symbol života a vzniku nést 
na svém povrchu hlinu a rostlin-
ky. Jednou z dalších možnosti je 
použiti technologii, jakými je 
počítač, projektor apod. To může 
vzbudit zájem i v žácich, kterým 
by „klasická" tvorba masky nic 
neříkala. Variant je mnoho a je 
na každém učiteli, aby v dětech 
podporoval fantasii a vedl je k 
přemýšleni nad obsahem a formou. 

Maska- Irena Fejová 
Foto- autorka 
Irena Fejtová na svou masku, v podobě bílého 
papírového kvádru, promítla fotografie z diapo-
zitivů. Postupně otevírala okénka v masce, až 
ukázala svou tvář. 

Maska (realizace i foto)- autorka (technika- skládání 
papiru-origami. Návod in Aytůre-Scheeleová, Z. Hobby 
origami. Praha:Ikar, 1994.ISBN 80-85830-39-6.) 
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5.3.Úskali při použiti tématu maska 
Přinos masky jako tématu pro výtvarnou výchovu muže 

být velký. Velké však také mohou být škody, způsobené 
nesprávným přístupem. 

V pedagogice se pracuje se skupinou lidi, kteři jsou 
velmi zranitelní. S dětmi a dospívajícími. Ti vyžaduji 
citlivé zacházeni. Nejinak je tomu u výtvarné výchovy, 
zvláště u jejiho artefiletického pojeti. To si od uči-
tele žádá nejen citlivost, uměni naslouchat a navozeni 
pocitu bezpečí, ale také schopnost uvažovat nad zadáním 
a možnými komplikacemi. Artefiletika jako přistup silně 
zaměřený na osobni zkušenosti, jejich vyjádřeni a refle-
xi, pracuje totiž s odhalováním nitra žáka. To od peda-
goga vyžaduje důkladné zváženi vhodnosti a nevhodnosti 
tématu, jeho působeni na žáky a jejich reakci na něj. 
Téma maska se může stát problematickým a může vic uško-
dit než pomoci. Už sám námět nemusi být vždy vhodný a to 
jak obecně svým zařazením( např. „Maska jako potlačova-
né já" zařazené v prvni třidě), tak individuálně svou 
nepřijatelnosti pro jedince ( např. „Maskovaní padouši" 
pro děti s blízkou osobou odsouzenou za trestný čin) . 
Oproti těmto extrémním případům může být samozřejmě 
nevhodnost námětu tak individuální a hluboko zasutá, 
že ji jedinec ani nemusi umět definovat. Úskali spoje-
ná s maskou se však neomezuji jen na námět, ale i na 
fyziologickou rovinu. Některým dětem předmět na obli-
čeji čini obtiže. Může jim vadit i se jen na maskované 
lidi divat. V obou oblastech nevhodnosti (námětové/psy-
chické/ a fyzické) se může u děti objevovat odmítáni, 
pocity nepřijemnosti(duševní i fyzické), strach, tiseň, 
stud apod. Je důležité se jim snažit předcházet např. 
vhodnou motivaci a pokud se vyskytnou, umět je řešit. 
Nikdy totiž nemůže pedagog eliminovat všechna rizika. 
Autorka uvádi přiklad z vlastni zkušenosti (viz reflek-
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tivni bilance,příloha A), kdy se musela rozhodnout, zda 
si naruši hodinu tim, že dovolí jedné divče demasková-
ni, nebo zda bude riskovat, že se divče udělá nevolno. 
V takovém případě musi učitel odhadnout, zda jsou neli-
bé pocity normálním projevem nezvyklé situace, které se 
později zúročí při reflexi, nebo jsou již vážným rušivým 
zásahem do žákovy osobnosti. Neni vhodné žáky do nošeni 
masek nutit a je dobré připravit se na možnost odmít-
nuti. Opět zde hraje roli schopnost odhadnout žákovu 
upřímnost. Při odmítnuti je dobré se na žáka intenzivně 
individuálně zaměřit (pokud je to možné probrat s nim 
celý úkol) a požádat ho o spolupráci s tim, že mu bude-
me pomáhat a postaráme se o to, aby se mu nic nestalo. 
Dobré je také poskytnout záruku, že když se do úkolu 
zápoji, ale pocit nepříjemnosti se bude stupňovat, bude 
moci aktivitu přerušit. Pokud identifikujeme žákův odpor 
jako nepřekonatelný, je dobré mit připravenou zálož-
ní činnost. Může také masku jen vytvořit, ale nenosit. 
Pokud to úkol dovoluje, může se například stát našim 
dočasným pomocníkem při výuce. 

Při reflexích masek s vysokým osobním vkladem a se 
sebeexpresivni rovinou je nezbytné vyvarovat se neod-
borných pokusů o diagnostiku žáků. Zaměřeni této prá-
ce na psychologické působeni masek je miněno v rovině 
informativní a má sloužit k pochopeni obecných mecha-
nismů maska-osobnost. V žádném případě si neklademe za 
cil využívat masky jako nástroje k diagnostice, nebo 
dokonce ovlivňováni(léčbě) psychických problémů(nemoci) 
jedince. Takové využiti masek je jistě možné, ale v rovi-
ně arteterapie, která vyžaduje velké odborné znalosti. 
Běžný učitel by měl být schopen masku využit k rozvíje-
ni žáků, což je také velmi přínosné a důležité. 

5.4.Zařazeni tématu maska 
Využiti masky jako tématu má, jak jsme si již řek-
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Obrázky na této straně pochá-
zej! z víceletého gymnázia 

Českolipská v Praze. Představuji 
prvni úkol autorčiny zamýšlené 
řady o masce. Ten spočíval v por-
trétu „osobního bubáka", něče-
ho, co bych na sobě chtěl změnit. 
Ukázky jsou pracemi studentů 3. 
ročníku osmiletého gymnázia. K 
úkolu pařilo i nepovinné pojme-
nováni bubáka a jeho vlastnosti. 
Po práci děti mluvily o svých 
bubácích, co vyznačuji a jak by 
se jich chtěly zbavit. 
Foto- archiv autorky 
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li, svá úskali. Ne vždy je vhodné, ne vždy je opodstat-
něné . 

Masku můžeme použit u všech věkových skupin žáků. 
Má to ale své meze. Malé děti ještě plně nechápou význam 
alterega, nevědomí a podobných psychologických rovin 
lidské osobnosti. Teprve těsně před a na začátku škol-
ní docházky začinaji vědoměji oddělovat já-svět, zhruba 
do osmi let nekriticky přijimaji informace předkládané 
autoritami. Jejich sebepojeti se teprve formuje. Ani 
u nich však maska nemusi končit v postaveni pouhé maš-
karní škrabošky či vybarvené šablony. Může se vice vázat 
na vnímáni mimiky a pocitů druhých(je smutný,veselý, 
tvářiš se někdy vesele i když si smutný), na obecné 
povědomí o masce(proč a kdy nosime masku)a na masku jako 
vyjádřeni něčeho důležitého(co máš rád, jaký/kým by si 
chtěl být). Můžeme ji využit i jako předmět výtvarného 
vzděláváni-seznamováni s technikami, historii, barva-
mi apod. S přibývajícím věkem můžeme zařazovat hlubši 
sociální a psychologické obsahy. 

Téma maska může být využito k poznáváni sebe sama 
a k poznáváni druhých v kolektivu, který se přiliš nezná 
i ve skupině s již vyvinutými sociálními vztahy. Napří-
klad k seznámeni(či hlubšímu poznáni) nám může posloužit 
projektivní sada obrázků, kdy si z různých vyobrazeni 
masek určitou vybereme a následně specifikujeme, proč 
jsme ji zvolili a zda to o nás něco vypovídá. Podob-
ně tak mohou jini lidé vybrat obrázky masek, které jim 
k nám z různých důvodů „pasuji". 

Maska je dobrým námětem pro tematické řady i projek-
ty. Ve větších celcích (dlouhých řadách či pro j ektech) však 
klade vysoké nároky na učitele, který musi zajistit ori-
ginalitu, dobré řetězeni a zajímavost úkolů, aby přede-
šel opadnuti zájmu ze stran žáků. Rozsáhlejší projekty 
je dobré prokládat nesouvisejícími úkoly. Na základních 
školách může být projekt zabývající se maskou(a týkajici 
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se tedy zejména vzdělávací oblasti Uměni a kultura a to 
oblasti Výtvarná výchova) propojen s dalšími předměty 
ze vzdělávacích oblasti jakými jsou Člověk a jeho svět, 
Člověk a příroda(zeměpis), Člověk a společnost(dějepis, 
výchova k občanství). 

Možné je i úzké propojeni úkolů s tématem maska 
s úkoly zaměřenými na jiné, příbuzné téma. Jako zahájeni 
řady můžeme tedy využit úkol s tématem portrétu a po té 
plynule přejit na masku (děti maji například za úkol na-
malovat své alterego- svého „bubáka"(viz str.92), který 
může za nějakou jejich špatnou vlastnost. Tento portrét 
následně přeměn! v 3D masku. Mohou vytvořit protiklad 
a následně svést „boj" vedouc! ke zničeni špatné mas-
ky.) Využiti portrétu pomůže eliminovat bezradnost nad 
novým tématem i automatické použiti schémat masek, se 
kterými se ditě setkalo(maškarní apod.). 

5.5.Didaktická řada „Maska a já" 
Z našeho soustředěni se na masku jako předmět pozná-

váni lidského nitra vychází i autorkou navržená výtvar-
ná řada. Nese název „Maska a já" odráži proces sebepo-
znáváni. Sebepoznáváni je celoživotní proces, nikdy si 
nemůžeme být jisti, že se skutečně do detailu známe, 
stejně jako nás nemůže úplně znát někdo jiný. Je na nás, 
jaké úsili tomu věnujeme a do jaké hloubky svého já se 
dostaneme. Předkládanou řadu považujeme za praktickou 
ukázku zohledněni principů účinků masek vycházejících 
z předchozího textu práce. 

Maska a já 
návrh tematické řady 

pro ZUŠ. Věk žáků:17-181et 

KONCEPT- řada je zamýšlena jako pojednáni o hodnotě(ve 
významu kulturním i pro jedince) a účinku masek. V druhé 
rovině pak reflektuje vnitřní život osobnosti v porovná-
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ni s jejim pusobenim na okoli. 
KONTEXTY/+výtvarná kultura/- Maska jako výtvarný a etno-
graficko-antropologický artef akt-předliterárni kultury 
a rituálně obřadní využíváni masek. Maska dnes- jeji 
zábavní a subkulturni potenciál. Psychologické aspekty 
masek. 
KOMPETENCE -Komunikativní, personální a sociální. 

Úkol 1. METAMORFÓZA MASKY/maska jak se vnímám/ 
CÍLE 
Účastnici hodiny (žáci) popisuji vztahy anonymity 
a identity. Dovedou vlastními slovy vyjádřit a disku-
tovat o niterných stavech. Jsou schopni během tvorby 
zvolit a použit výrazové prostředky adekvátní k jejich 
představám o výsledku. Dokáži vysvětlit symboliku výra-
zových prostředku výtvarného projevu a to demonstrovat 
na své práci. Analyzuji práci druhých. 
PŘIDANÁ HODNOTA 
Rozvíjeni intrapersonálni inteligence. Vyjádřeni pohy-
bem. 
ZADÁNÍ 
Vstup do hodiny-Žáci ihned po příchodu do hodiny dosta-
nou na obličej dvě stejné,na sobě položené, bilé masky 
(papir). (Zdvojeni masek je nutné z důvodu následného 
přetvářeni masky. Nasadi si masky dvě a posléze jednu 
sejmou. Se sejmutou maskou budou dále pracovat. Obličej 
však budou mit stále maskován.) Hodina však jakoby nebyla 
zahájena-mohou se bavit s ostatními, či odejit na toa-
letu, ale nesmi masku sundat. Společně s vyučujicim(má 
také masku)pak po začátku hodiny připraví třidu tak, 
aby vznikl kruh z židli(tato aktivita má umožnit zažiti 
těchto masek. Je možné nahradit „potkáváním masek"-žáci 
dostanou masky, prochází se v nich a zdrávi ostatní) 
Úvodní část- Posaďte se do kruhu a chvili se jen tak 
rozhlížejte. Pak si na papir napište několik asocia-
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cl, které se vám vybaví ve spoejni maskou, kterou máte 
na obličeji i s tim, jak jste se v předchozích minu-
tách citili. Po té masku (myšleno jednu vrchní)odložte 
a zamyslete se, jak ji přetvořit, aby se stala osobněj-
ší a to v jakémkoli pojeti (aktuální nálada, charakter, 
temperament, záliby, špatné vlastnosti, touhy, štit pře 
okolím....atd.). 
Práce na masce-Můžete mezi sebou mluvit, ale nesmíte si 
povídat o práci a svých záměrech. Před dokončením se 
zamyslete nad svou maskou. Jaké asociace ve vás vyvolá-
vá? Pojmenujte ji a vymyslete, jak byste ji představili 
(viz niže). Nasaďte ji a posaďte se do kruhu. 
Brainstorming, představení-Ostatní se (v návaznosti 
na techniky použité k tvorbě masky) vyjádři, jak na 
ně vaše maska púsobi a co dle nich vyjadřuje. Meto-
dou brainstormingu vyjádřete své asociace či nápady na 
jméno(zapisuje učitel na velké kusy papíru, které pak 
položí před tu masku, ke které se daný papir vztahu-
je) . Po té nastane představováni. Každý postupně vstane 
a svou masku představí. A to gestem, tanečním krokem, 
či jiným pohybem. Pohyb můžete doprovázet zvukem, mono-
logem, citoslovcem. V prezentaci musi zaznit jméno vaši 
masky. Posaďte se. Pak uveďte svoje asociace, osvětlete 
proč jste si zvolili danou techniku a jestli se odhady 
ostatních „trefily" do pravdy. 
Závěrečná diskuse- Jestli chcete-odmaskujete se. Na 
závěr všichni diskutujte, jak se citite při nošeni této 
masky a komunikaci s jinými a jak se tyto pocity liši 
od nošeni masky nepřetvořené- přečtěte své asociace ze 
začátku hodiny 
POPIS AKTIVIT 
Příprava třidy. Kruhové posezeni se zapisováním asoci-
aci Výtvarná práce na přetvářeni masky. Brainstorming-
vyvoláváni asociaci. Dramatický výstup. Skupinová dis-
kuse . 
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VÝTVARNÝ PROBLÉM 
Kompoziční řešeni prostorového artefaktu, plastická 
modelace, exprese pomoci barevných ploch. 
MATERIÁL 
Papir a různé dalši materiály a předměty, lepidlo, 
barvy (temperové, akrylové vodové, tuže..), fixy, tužky, 
pastelky. 

(Reflektivni bilance, fotodokumentace a jiné materiály 
k úkolu-Metamorfóza masky viz přílohy.) 

Úkol 2. SPOLUPRÁCE/maska jako výsledek interak-
ce s okolím/ 
CÍLE 
Žáci dovedou tvořit v kooperaci s druhými. Formuluji 
své záměry. Zdůvodňuji postup své práce. Hodnotí výsle-
dek tvorby. 
PŘIDANÁ HODNOTA 
Kontakt s druhou osobou. Rozvíjeni nonverbálnich komu-
nikačních dovednosti. 
ZADÁNÍ 
Dvojice bude mlčky tvořit masku toho druhého. Začněte 
maskou pro jednoho z dvojice, pak vytvořte masku pro 
druhého. Nonverbálně se domluvte na velikosti papiru 
a pak mačkáním, trháním a přehýbánim (bez jakýchkoli 
nástrojů) tvořte. Po té si každý masku připevni(pomoci 
gumičky či provázku). Po práci v kruhu shrňte, proč kdo 
volil jaký postup a jak mu při práci bylo - zda šlo 
o práci harmonickou s nonverbálnim domlouváním, nebo 
„boj" o nadvládu nad výslednou podobou. Nakonec si dvo-
jice navzájem masku odstraní. Můžete ji pouze sejmout, 
či postupně odtrhávat(v tom případě ji učitel nejprve 
vyfoti, aby se na závěr řady mohla začlenit do porov-
náváni) . 
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POPIS AKTIVIT 
Sestaveni dvojic. Práce na masce-muchláni a trháni. 
Diskuse. Snimáni masky. 
VÝTVARNÝ PROBLÉM 
Modelace. Prostorové řešeni pomoci původně plochého 
materiálu. 
MATRIÁL 
Papir 

Úkol č.3 SNÍMÁNÍ MASKY/maska jaký(á) jsem/ 
CÍLE 
Žáci formuluji kladné a záporné stránky aktivity. Dokáži 
použit materiál sádrových obvazů. 
PŘIDANÁ HODNOTA 
Relaxace. Uvědomění si vlastního těla. Citlivý přistup 
k druhým. Spoléháni na druhé. 
ZADÁNÍ 
Úkol se skládá ze snimáni masky. Vyučující navozu-
je atmosféru klidu a důstojnosti(návaznost na snimáni 
posmrtných masek- nebezpečí nepříjemných pocitů- lepši 
se ji při práci vyhnout), pustl relaxační hudbu, může 
zapálit vonnou tyčinku. Děti by měly okoli vnimat jako 
uvolňujíc! a činnost jako mystickou- tvorba dvojníka. 
Učitel musi zvolit takovou motivaci, aby děti navnadil 
a nevzbudil v nich obavy. 
Utvoři se trojice. Jeden z trojice si namasti (indu-
lonou či dětským olejičkem) obličej, zakryje si hlavu 
čepici do sprchy a položí se na lavici. Zbyli dva členo-
vé trojice si mezitím připraví sádrové obvazy, nastři-
hají je na asi 5-10cm dlouhé kousky a namočí je do misky 
s vodou. Potom obvazy postupně přikládají na obličej 
ležiciho kamaráda. Okraje masek se tvoři z kousků obva-
zů s jednou zahnutou stranou. Při přikládáni kousků na 
ústa se mohou ústa oddělit od masky namaštěným kouskem 
igelitu. Okolo nosu se pracuje se zvýšenou obezřetnos-
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ti- nosni dirky se nechávaji volné. Dvojice s leží-
cím kamarádem komunikuje tak aby nerušila poklidnou 
atmosféru hodiny. Když maska zatuhne, opatrně se sundá 
a trojice začne pracovat na dalšim členovi. Po práci 
si žáci promluví o svých pocitech jak v pozici ležící-
ho, tak v pozici sádrujícího- snaži se uvést příjemné 
i nepříjemné pocity. 
POPIS AKTIVIT 
Motivace. Snímáni masky. Diskuse. 
VÝTVARNÝ PROBLÉM 
Pokrýváni členité plochy. Zručnost 
MATERIÁL 
Sádrové obvazy. Indulona, dětský olejiček, igelit, ige-
litová čepice. 

Úkol č. 4 TABULA RASA/maska jak mě vidí ostat-
ní/ 
CÍLE 
Žáci uvádějí vztahy mezi prvky. Prakticky aplikuji 
své znalosti výtvarného jazyka a jeho působeni. Dove-
dou doplnit a obohatit práci druhých. Vyvozuji závěry 
o záměrech druhých na základě pozorováni jejich výtvar-
ného projevu. Oponuji názorům druhých a opravuji je. 
PŘIDANÁ HODNOTA 
Reflexe osobnosti/osoby druhými lidmi. Vyzkoušeni si 
mluveného projevu před publikem. 
ZADÁNÍ 
NasaĎte si masku vyrobenou minulou hodinu. Učitel žáky 
namotivuje- Teď jste tabula rasa. Člověk se svou podo-
bou, ale bez výrazu. Postupně obejděte ostatní a snažte 
se na jejich čistou masku udělat nějaký zásah, který 
ji vice přibliži vašemu chápáni osoby, která se pod ni 
skrývá. Vy sami ostatním dovolte, aby vás také přetvo-
řili. 
Žáci se tak volně přesouvají po třidě s paletou a štět-
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cem a provádí své zásahy. Učitel dohliži na to, aby se 
aktivita nezvrhla v nekázeň. Při aktivitě se nemluví. 
Po aktivitě se žáci sejdou v kruhu. Každý si masku 
sundá a prohlédne. Postupně každý provede o své masce 
„přednášku". Charakterizuje ji pomoci pojmů z termi-
nologie výtvarného jazyka, jejichž použiti druhými se 
bude snažit vysvětlit(např. osově souměrné řešeni prvků 
v masce má zřejmě vyjádřit mou vyrovnanost a klidnou 
povahu apod.) Ostatní ho mohou opravovat. 
POPIS AKTIVIT 
Motivace. Procházeni třidou a zásahy do ostatních masek. 
Přednáška spojená s diskuzi. 
VÝTVARNÝ PROBLÉM 
Uspořádáni linii, bodu a tvarů na prostorovém objektu. 
MATERIÁL 
Temperové/akrylové barvy 

Na závěr řady může učitel věnovat část vyučovací 
jednotky(popřípadě celou) k prezentaci všech vytvoře-
ných masek. Žáci budou hovořit o rozdílech mezi maskami 
o tom, co jim řada dala a zda se jejich vnímáni masek 
nějak posunulo. 

100 



••-.y Magie masek Kateřina Dvořáková 

6. Praktická část 

6.1.MÉ MASKY-Soubor realizaci 

6.1.1.Teoretická východiska 
Při tvorbě praktické části práce jsem* vycházela 

z koncepce teoretické části diplomové práce. Jej i zamě-
řeni na spojeni artefaktu masky s psychikou člověka mě 
vedlo k reflexi interakce člověk-jeho nitro-okoli-maska. 
Tento vztah byl podrobně probírán v předcházejícím tex-

Dalšim východiskem pro mne byla vlastni introspek-
ce, pozorováni vlastních niterných pochodu a jejich 
vnějši projevy. Masky vycházej! z potřeby vyjádřit 
zdánlivě dichotomni vztah pravda-přetvařováni. Vnimám 
je jako předměty, které mohou stejně tak zakrývat, jako 
vyjadřovat. A právě na funkci obsahovou-vyjadřovaci, 
jsem se v praktické realizaci zaměřila. 

Masku, jež zakrývá, má každý z nás. Je ji náš obli-
čej . Ten sice muže prozrazovat pocity a nálady, zároveň 
je však často skrývá. Je mnoho faktoru, které nás nuti 
nedat na sobě znát svůj aktuální psychický stav- soci-
ální nutnost, individuální důvody... Proč by tedy uměni 
nemělo reflektovat takovou „přetvářku"? Proč by maska 
nemohla pomoci vyjádřit co v nás je, misto toho, aby to 
zakrývala? 

6.1.2.Materiál 
Pro volbu materiálu byla primární myšlenka expre-

* V této části práce vzhledem k jeji osobni vypovidajici hodnotě 
používáme narozdíl od ostatního textu „ich" formu. 
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se bez zakrýváni. Vytvořit masku, která by sice svou 
vizuálni stránkou „cosi" vyjadřovala, ale zároveň by 
zakrývala obličej, by bylo (podrobeno důkladné analý-
ze) znovu přetvářkou. Mým cilem bylo zhotovit „masku 
jako nositele sděleni", která by však přiznala „masku 
přetvářky" pod sebou- obličej. Bylo důležité, aby byla 
tvář viditelná současně s maskou. Jedině tak bylo možno 
zohlednit rozdil mezi výrazy tváře a masky. Snažila jsem 
se popřit ambivalentní význam masky jako zakrývající-
ho a zároveň vyjadřujícího artefaktu. Vhodný materiál 
nebylo snadné nalézt. Musel být transparetni v tekuté 
(pastovité) podobě, která by později ztuhla, ale záro-
veň by zůstala plastickou. Běžné průsvitné materiály 
jako například lukapren nevyhovovaly, neboť byly příliš 
mléčné. Snaha o nalezeni naprosto čirého materiálu mě 
přivedla ke stavebním potřebám. Po vyzkoušeni několika 
silikonů a sklářských lepidel jsem narazila na silikon 
akrylátový tmel, který byl po vytvrdnuti úplně prúhled-

6.1.3.Výtvarná východiska 
Forma masek vychází z určitých niterných stavů. 

Můžeme je nazvat náladami, pocity... Masky maji vymezu-
jíc! tvar (viz nákresy str.103), kterými jsou určovány. 
Vnitřní uspořádáni masek je řešeno jako výsek z neome-
zeně velké plochy složené z opakujících se prvkú-struk-
tury. Ta má vizuálni i haptickou vypovídající hodnotu, 
navozujíc! hmotné „ztělesněni" psychického proživáni. 
Základní „struktura" je tedy znakem daného stavu, který 
se realizuje v rámci plochy vymezené masce. V závislos-
ti na charakteru struktury dostává maska i svůj základ-
ní obrys. Vychází z jednoduchého oválného tvaru, který 
se podvoluje zvoleným prvkům, které jej přesahuji, zvl-
ňuji, či úplně narušuji. 

Jednotlivé masky nema j i oficiální názvy. Jsou repre-
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zentanty intenzity určitých vnitřnich „rozpoloženi" 
a jakýkoli pokus o postihnuti jednoslovným (i několi-
kaslovným) názvem shledávám zbytečným až rušivým. Vizu-
ální i haptická evokace pocitu je značně subjektivní 
a intuitivní, a proto nechávám každému divákovi prostor 
pro projikováni vlastních představ. 

6.1.4.Technologický postup 
Masky reflektuji mou osobnost, proto také vycházej! 

z mé tváře. V přípravné fázi samotného procesu tvorby 
bylo tedy nutné vytvořit "kopyto", na které byly masky 
namodelovány. 

Prvním krok spočíval v sejmuti masky mé tváře pomo-
ci sádrových obvazu. Následně jsem takto vzniklou masku 
upevnila do konstrukce z papiru a vylila sádrou. Sád-
rový odlitek jsem několikrát zbrousila jemným smirko-
vým papírem. Po té byl odlitek opatřen dvěma vrstvami 
fermeže, aby se jeho povrch zpevnil a zabránil přílišné 
nasákavosti. 

Masky jsem modelovala na takto vzniklém odlitku. 
Silikon akrylátový tmel jsem nanášela ve velké ploše 
a upravovala prsty, nebo jsem jej vytlačovala úzkým 
otvorem z tuby pomoci pistole a k tvarováni používala 
špachtle. K dosaženi hladkých ploch bylo nutné povrch 
vyhladit vodou. 

V závislosti na vrstvě silikonu masky vytvrdávaly 
dva až čtrnáct dni. 

6.1.5.Prezentace 
Jak již bylo zmíněno v oddíle o vědomi v souvis-

losti se změněnými stavy vědomi, existuje několik tech-
nik jejich navozeni. Jako jednu jsme si uvedli pohyb. 
Jmenovali jsme konkrétní čínské bojové uměni Tchaj-ti. 
To je západní civilizaci známé především jako cvičeni 
relaxační. Vyučuje se však stále i ve své tradiční podo-
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Návrhy masek, vycházejíc! z nákre-
sů struktur(viz obr.str.91) byly 

provedeny v grafickém programu Corel 
Painter IX. Na fotografii svého obli-
čeje jsem pomoci tabletu Genius Mou-
sePen 8x6 USB zakreslila zamýšlenou 
podobu masky. To mi poskytlo mož-
nost snadných obrav a volbu ze široké 
palety nástrojů, umožňující zohled-
nit plánovanou transparentnost mate-
riálu . 
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bě Tchaj-ťi čchůan* (učeni rodiny Čchen) . 
Základni složky tohoto cvičeni spočívají v doved-

nosti správně dýchat a pracovat s vnitřní energii(čchi-
kung) . Důležitým efektem tohoto cvičeni neni jen pozitiv-
ní ovlivňováni našeho zdrávi fyzického, ale i duševního. 
Cvičením se člověk zklidňuje a navozuje rovnováhu ducha. 
I proto jsem si k prezentaci svých masek zvolila sesta-
vu Lao Ťia š-san-š. Ta je základni sestavou, která obsa-
huje 13 forem ze staré školy rodiny Čchen. V každé jeji 
formě se ukrývá pohyb, který, správně proveden, harmo-
nizuje tělesnou energii a kromě jiného i působí proti 
stresu a úzkosti. 
Přehled 13 forem(čínský a český název) 
1. Lan čcha ji - Odhrnout oděv 
2. Liou feng s'pi - Šest zapečetěni,čtyři uzavřeni 
3. Tan pien - Ruka jako bič 
4. Pchu ti lung - Drak usedá 
5. Ťing ti tu li - Zlatý kohout stoji na jedné noze 
6. Chu tchien teng - Vystoupat k nebesům 
7. Tao ťtian kung - Couváni a krouženi pažemi 
8. Pai e liang čch' - Bilá labuť rozevírá křidla 
9. Sie sing - Šikmá chůze 
10. Jen šou kung čchůan - Dlaň zakrývajíc! úder pěsti 
11. Čuan šen šuang paj lien - Otočeni a lotosový kop 
12. Tan Tchou pao - Úder pěsti na hlavu 
13. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťin - Kang tluče na 
hmoždíř 

Mé masky jsou zaměřeny na vnitřní stavy člověka, 
které osciluji mezi klidovými a agresivními polohami. 
Tiseň, rozervanost, úzkost, nervozita, podrážděnost, 
zlost...to vše jsou negativní pocity, které se mnohdy 
snažíme maskovat. Zároveň je potlačujeme a snažíme se 
jich zbavit. Mým způsobem je právě Tchaj—ťi. Proto jsem 
si ho zvolila i pro symbolické zbavováni se těchto 
pocitů(zvýrazňovaných maskami). 

* Jedno z nejznámějšich odvětvi čínských bojových uměni. Zakla-
datel-Čchen Wang-tching(17.stol) z hrabstvi Wen-sien v provincii 
Che. Až do počátku 20. století bylo uměni Čchen Tchaj-ťi čchiian 
drženo v tajnosti i v Čině. 

106 



••-.y Magie masek Kateřina Dvořáková 

7. Závěr 
„Masky se nepoužívají jen v obdob! karnevalu, ale stanou 
se opravdovým hitem třeba na oslavách dětských naroze-
nin, na veselém večírku uspořádáném na závěr školního 

roku či u táboráku na prázdninovém táboře."'54' 

Cilem této práce bylo předložit netradiční pohled 
na masku, který by překonával chápáni tohoto předmětu 
jako „hitu" večírku na závěr školního roku, jak je to 
prezentováno ve výše zmíněném citátu. Takové charakte-
ristiky považujeme za zautomatizované a jejich vyzdvi-
hováni dle nás nebere v úvahu skutečný potenciál masek. 
Reflexi historie jsme navázali na hluboké, nábožensko-
sociálni kořeny masek, které z nich čini nejen artefak-
ty umělecké, ale i psychologické podstaty. Zohledněním 
současných trendů jsme předestřeli významy masek pro 
život dnešního člověka. Rozborem psychologických účin-
ků masek na osobnost jsme podali klič k jejich využiti 
v pedagogice. Autorka pak myšlenky práce využila v prak-
tické výtvarné činosti. 
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PŘÍLOHA A 

Reflektivni bilance hodiny Metamorfóza masky 

Úkol jsem prakticky odzkoušela na věkové skupině 
23-25 let(+několik starších jedinců- kolektiv V.roč.W 
ZUŠ Pedagogické fakulty UK v Praze) . Řada je primárně 
určena pro věk 17-18 let ZUŠ. Předpokládané rozdíly ve 
výsledku hodiny považuji za minimální. Pravděpodobně by 
se jednalo o menši shodu mezi asociacemi jedince a zbyt-
ku třidy, protože na ZUŠ spolu děti netráví tolik času 
a tak podrobně se neznají. 

Začátek práce byl trochu poznamenán obavou, že 
nebudeme mit dost masek, neboť se T., která měla urči-
tou část přinést přišla téměř pozdě. Jak postupně lidé 
přicházeli do hodiny, dostávali rovnou na obličej mas-
ky. Někteří se na to tvářili dost rozpačitě. Nebo mi to 
alespoň tak přišlo. Měli prostě být v masce a připra-
vovat se na hodinu, nebo si řešit své věci. Misto toho 
sami aktivně sestavili kruh ze židli. Sice jsem chtěla, 
aby ho utvořili, ale ani jsem jim to nestačila řict. 

Třida byla zaplněná bílými tvářemi. Někteří již 
seděli a čekali, co se bude dit, j ini si ještě stále 
dělali své věci. Všichni se ale shodně bavili o tom, jak 
je jim v maskách. Pro mne to byl také zvláštní pocit. 
Když jsem chtěla někoho oslovit, musela jsem pečlivě 
pozorovat jeho oblečeni a vlasy. Nebylo to těžké, ale 
když jsem chtěla rychle nalézt jednu z mých pomocnic, 
připadala jsem si bezradně. Navic mi dělalo potíže komu-
nikovat s ni tiše a nenápadně(ohledně nějakých detai-
lů k hodině). Výhodou byla, že nikdo nevěděl, jestli 
mluvím, nevýhoda byla, že jsem si nebyla jistá, zda 
mě pomocnice slyši a zda mne chápe. Jediný ukazatel 



toho všeho byly jej 1 oči. Jako prvni úkol po usednuti 
měli všichni napsat své asociace spojené touto maskou 
a několika minutami, které v ni právě prožili. Někteří 
psali velmi intenzivně a dlouho. Říkala jsem si, že to 
na ně asi zapůsobilo. Po odloženi per jim bylo vysvět-
leno, že mohou svou masku posunout do osobni roviny. 
Daly jsme jim k dispozici materiál a pokyny, aby o svých 
záměrech nemluvili. Jinak mohli komunikovat bez omeze-
ni. Proto mne po chvili zarazilo, jaké ticho v ateli-
éru nastalo. Když už někdo promluvil, šeptal a mluvil 
krátce. Zaslechla jsem M., jak řiká vedle sedlci E., že 
se ji vlastně pod tou maskou ani nechce mluvit. M. je 
velmi komunakativni typ a tohle mě tedy překvapilo. Po 
chvili práce , když jsem procházela mezi pracujícími, 
jsem opět M. zaslechla. E. se necítila pod maskou dob-
ře. Stejně jako několik dalších si stěžovala na to, že 
musi v masce šilhat kvůli nevhodně vystřiženým otvorům. 
Narozdíl od ostatních to už ale nemohla snést. Chvili 
jsem se přemýšlela-napadlo mě, aby to nenarušilo hodi-
nu, která byla na zamaskováni založená, ale pak jsem 
ji řekla, ať si masku sundá. Vim o E., že je citlivá a 
nechtěla jsem, aby ji bylo zle. Řekla, že až si oddych-
ne, masku si znovu nasadí. Všichni překvapivě pracova-
li s prostorovými materiály, zezačátku jsem si říkala, 
že snad nikdo nepoužije barvu. Nakonec ji ale použila 
dost lidi. Kdo měl masku hotovou, nasadil si ji a sedl 
si znovu do kruhu. To už měl mit vymyšlený název pro 
masku, několik asociaci k ni a pohyb, kterým ji ostat-
ním představí. Nejdřív jsme ale přítomné vyzvaly, aby 
se brainstormingovou metodou vyjádřili k masce každého 
z kamarádů. Měli se snažit reflektovat materiál, barvy, 
tvary a výrazové prostředky, které dotyčný na svou mas-
ku použil. S pomocnicemi jsme jejich nápady a asociace 
zapisovali na papir. Bylo vidět, že někteří, jejichž 
maska byla právě komentována měli tendenci se k názorům 



ostatních vyjadřovat i přesto, že to nesměli. Když měl 
každý před sebou papír s pojmy od ostatních, postupně 
jsme své masky představili. Některým nedělala s pohy-
bová etuda vůbec žádný problém, jini si nevěděli rady. 
J. přiznal, že ho nic nenapadlo a nic tedy neudělal. 
Zkusila jsem ho podpořit, aby vymyslel alespoň nějaký 
pohyb, ale zatvrzele to odmitl. Pak jsem již nenaléha-
la. 

V představeních se objevily akčni pohyby plné 
energie i minimalistická gesta. Následovala konfrontace 
asociaci svých a od kamarádů. Překvapilo mne, do jaké 
miry se shodovaly. Naprosto selhal odhad jen u mé mas-
ky. Při konfrontacích zaznívala obecná shoda až na malé 
drobnosti. 

Po následném demaskováni mě zajímaly pocity z mas-
ky nepřetvořené v kontrastu s pocity z masky upravené. 
Všichni se shodli na tom, že v přetvořené masce jim bylo 
lépe, ale všichni litovali, že se v ni neviděli. Došlo 
mi, že na tohle jsem nepomyslela. Bylo mi lito, že jsem 
nevzala zrcadlo. Četli jsme asociace ze začátku hodiny 
a hodnotili celkové vyzněni úkolu. Zeptala jsem se M. na 
jej i nechuť mluvit pod maskou. Tu mi potvrdila. Hradba 
masky před ústy ji umlčovala a bylo prý zvláštní slyšet 
jak jini za maskou dýchají. Ostatní zmiňovali nezvyklou 
nutnost soustředit se na oči- jediný mimický záchytný 
bod. 

Bilé masky většina hodnotila negativně, ať již z 
fyzického, tak psychického hlediska. Znervózňovalo je, 
že neviděli, jak se kdo tváři. Nacházeli v tom urči-
tou směšnost. Někteří se prý museli držet, aby si mas-
ku mimoděk nesundali. V. vyjádřila zajímavou myšlenku. 
Řekla, že bylo podivné, jak vnímala svou mimiku: „Mys-
lím si, že mě vidi, ale oni mě nevidi..." Jediný, kdo 
hodnotil úkol vyloženě záporně byl J. Nemá téma masek 
rád a prý by ho sám jako učitel nikdy nedělal. 
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Tabulka aktivity (k úkolu Metamorfóza masky) 
míra 

aktivity 
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>0 
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a o a 

Aktivita, kolek-

1 

2 
3 
4 

6 

8 

10 

11 

12 

13 

tivni _ jedince \ 
Nasazeni masek, 
interakce s druhými 

Formulace asociaci 

Výtvarná 
činnost,formulace 
asociaci 

Brains torming 

Demaskováni 

Aktivita. 

Pohybová akti-
vita 

Ctěni asocia-
ci , reakce na 
brains torming 

Hodnoceni 
hodiny, komen-
táře 

Při přípravě hodiny jsem se snažila rozvrhnout činnosti tak, 
aby nenastal výrazný nepoměr mezi aktivitou jedince a kolektivu. 
Sestavila jsem proto tabulku předpokládaných aktivit. Zohledni-
la jsem v ni jak činnou jednotku(jedinec,kolektiv-kolektivem je 
miněna i většina-jako opozice k jedinci), tak možnou jednotku 
pasivní(jednotlivec, kolektiv). Zjistila jsem, že se v úkolu se-
jdou všechny možné varianty: kolektiv aktivni/kolektiv pasivní/ 
kolektiv aktivni+jedinec pasivni/kolektiv pasivni+jedinec pasiv-

Aktivitu definuji jako tvúrči činnost (i myšlenkovou) a jeji 
prezentaci(i verbální). Pasivitou označuji přijímáni informaci 
(nasloucháni pokynům učitele, projevu kamaráda, pozorováni) . 

I tam, kde se v tabulce zdánlivě objevuje přílišná pasivita 
kolektivu:8,9,10,11 bod, nejde o narušeni hodiny. Aktivita jedince 
se totiž v bodech 9 a 10 rychle střídala mezi všemi aktéry. Tabulka 
také nezohledňuje časové dotace- nasloucháni pokynům bylo většinou 
velmi krátké. 



PŘÍLOHA C 
Pojmová mapa k úkolu Metamorfóza masky 

Jednoduchá mapa ukazuje zásadní moment hodiny- cestu od mas-
ky ke střetnuti našeho pohledu s názory jiných. 





PŘÍLOHA E 

Vyhodnoceni reflexe 

Žáci 
museli se držet 
Znervózňovalo je 
hodnotili negativně 
nezvyklost 
litovali 
v přetvořené masce bylo lépe 
shodovali 
zatvrzele odmitl 
nevěděli rady 
žádný problém 
tendenci se vyjadřovat 
si stěžovala 
nebylo pod maskou dobře 
nechce mluvit 
asi zapůsobilo 
bavili se jak je jim v maskách, 
čekali 
tvářili se rozpačitě 

Vyhodnoceni reflexe ukázalo, že jsem v rovině „já" 
kladla velký důraz na obavy a negativa. Ta na mne zřejmě 
zapůsobila nejvic, nejvic jsem jim věnovala pozornost. 
Obecné kladné a uspokojivé vyzněni hodiny, které v mých 
pocitech převládá se zde úplně ztratilo. 
U žáků se má pozornost soustředila jak na projevy nevole 
či nepohodli, tak na stránky pozitivni. Ty se však ome-
zovaly na mé předpoklady, neboť jsem v době psáni reflexe 
nedisponovala jejich zpětnými vazbami. 

Při slovni diskuzi po několika dnech účastnici 
hodnotili hodinu velmi kladně. Byla pro ně přinosná 
a průběh je bavil. Někteři spatřovali drobný problém 
v množstvi aktivit. Uváděli, že je znervózňovalo upo-
zorňováni na to, kolik maji na danou aktivitu času. 
Během hodiny jsem přilišné zdůrazňováni času nepozoro-
vala. Přišlo mi úměrné a nutné. Množstvi aktivit 
může být pro některé jedince náročné, někteři však při 
dlouhých časových úsecich brzy práci dokonči a musi 
být něčim zaúkolováni, jinak se nudi či zlobi. V průbě-
hu hodiny jsem nikdy aktivitu neukončila, pokud někdo 
řekl, že potřebuje čas, protože nemá hotovo. 

Učitel 
nepomyslela 
překvapilo 2x 
zarazila 2x 
zda mne chápe 
potiže komunikovat 
bezradně 
obavou 
zvláštni pocit 
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Asociace spojené s bilou maskou 
(Číslovka za některými slovy znáči počet opakováni 
zcela stejného pojmu) 

Maska mě s... 
Sova 2x 

Člověk se zaměři na oči 
Z oči člověk pozná, jak se 

člověk citi 
Stěna 
Smutek 
Cizota 

Pronikavý pohled 
Štit 2x 

Mimozemšťané 2x 
Dusno 

Skryté emoce 2x 
Zdánlivá anonymita 
Stvořeni bez emoci 
Terapie alkoholiků 

Vězeni 
Tlači mě nos 

Nuti to divat se do oči 
Všichni vypadají jak mufloni 

Skličenost 

Uzavřenost 
Stejnost 2x 
Hůř se dýchá 
Divné pohledy 
Schováni se 

Význam pohledu 
Ticho 

Taj emstvi 
Ptáci 

Migréna 
Ryby 
Odraz 

Komunikace x odtažitost 
Bráněni 

Zvláštní pocit 
Zvířátko 

Asociace, vztahující se k bilé masce, nejčastě 
ji reflektovaly interakci zamaskovaný člověk x nitro 
ostatní lidé. Objevovala se i reakce na fyzické pocity 
Účastnici hodiny velmi zohledňovali význam oči a pohle 
du. Celkově se objevovaly asociace a pocity negativní 
Důležitým prvkem bylo skrýváni/schováváni. 
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