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МА СКА У ПО ЗО РИ ШТУ:  
ОТ КРИ ВА ЊЕ ИЛИ  

РАЗ ОТ КРИ ВА ЊЕ ГЛУМ ЦА
Сажетак: Основ ни циљ ра да је да ис тра жи и ана ли зи ра уло гу и 
зна чај по зо ри шне ма ске. Рад ће об у хва ти ти те о риј ско из у ча ва ње 
ма ске и ње не упо тре бе у по је ди ним, нај мар кант ни јим исто риј
ским пе ри о ди ма ка да ма ска и ма ски ра ње пред ста вља ју есен ци јал
ну по зо ри шну кон вен ци ју и об лик, ре кви зит, део ко сти ма, ко ји се 
упо тре бља ва при ли ком гра ђе ња глу мач ке уло ге и из ра жа ва ња  еск
пре си је из во ђа ча пред пу бли ком. Рад ће та ко ис тра жи ти ка ко су и 
због че га ко ри шће не ма ске у пе ри о ду пра и сто риј ског по зо ри шта, 
Ан тич ког по зо ри шта ка да ма ска до би ја зна чај ну уло гу да по ја ча
ва иде ју тра ге ди је, ко ме ди је, а глум це пред ста вља мо ну мен тал но 
по пут бо го ва. У пе ри о ду ре не сан се сим бо ли ка ма ске се ме ња, по
го то во у пуч ким по зо ри шним об ли ци ма Ко ме ди је дел Ар те. Дру
ги део ра да ана ли зи ра ће из во ђе ња и спе ци фич но сти  ко ри шће ња 
ма ске у аван гард ном по зо ри шту, по зо ри шту за ко је ма ска пред
ста вља фор мал ну и са др жин ску срж из во ђе ња. У ра ду ће та ко 
би ти из у ча ва на уло га ма ске у ко ма ду Краљ Иби Ал фре да Жа ри ја и 
ње на упо тре ба у ра ду аван гард не по зо ри шне тру пе: Хлеб и лут ке. 
Кључ но ис тра жи вач ко пи та ње ко је же ли мо да по ста ви мо је да 
ли ма ска пред ста вља са мо део ко сти ма од ре ђе не епо хе или је ње на 
по ја ва на глу мач ком ли цу мно го зна чај ни ја и је дан је од су ве ре них и 
ау то ном них де ло ва по зо ри шне пред ста ве.  

Кључне речи: ма ска, ри ту ал но по зо ри ште, аван гард на ма ска, 
гињол 

Маска изазива код онога ко је носи пролазну егзалтацију
(РожеКајоауМа ска и транс)
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Ма ска као део кул та, ри ту а ла,  
ве ро ва ња у нат при род но

Маскаупозориштупојављујесејошупраисторијскимпо
зоришним облицима, плесачко – играчким позоришним
формама:обредима,ритуалима,позориштумагије.Порекло
маске у позориштудубоко симболише тежњуизвођача да
појача емоцију коју изражава или да прикрије идентитет,
представиживотињу,ловцаилинекогдругогучесникаури
туалномимагијскомпозоришту.Стављањеммаске,глумац
преображавасвојуспољашњост,онсетрансформише,мења
лики улогу коју изводи, алии суштинске карактеристике
својеличности.Маска,маскирање,трансформацијасастав
ни су део свеколиког позоришног израза, од појаве игре,
прекопојаверечи,прекоулогемаскеуАнтичкомпозоришту
донегирањаупотребемаскеупозориштупросветитељства.
Поновнограђањамаскирањаглумацаувремеавангардноги
новогпозориштадвадесетипрвогвека.Маскајеконстан
та.Маскирањеглумацапроизилазиизсуштинепозоришне
уметности, као представљачке, уметности коју реалност
сублимира, преображава и тако обликовану је представља
публици,користећиразличитесимболе,знаке,маштуглум
ца,редитеља,алиимогућностиделовањанапублику,њена
чула,музиком,сценографијомикостимографијом.

„А маска казалишна није само глумачка маска, није само
глумчевкостим,нијесвештогледалацобухватипогледом
кадседигнезастор.Усвакомвременуонаједругачија–она
је, заправо јединоштопреживипредставу,оноштоостаје
каоповијеснидокумент.Мисли,осећаји,људскиодносисе
мењају,аобразинаизраздобљакојезамирехоћедаостане
непромијењенадонајситнијихбора.”1

Маскајеспонаизмеђуглумачкеличностииулогекојутума
чи.Истражујућимаскеикостимемимижемодареконстру
ишемо како је изгледало извођење појединог позоришног
периода.Драме,скице,цртежи,теифилмскизаписичесто
нисудовољни.Прекомаскеможемодасазнамокојујепору
купозориштежелелодапошаљесветугенерално,несамо
непосреднимучесницима.

„Кадчовекдођедосазнањадастављањеммаскепреобража
васамосвојуспољашњост,алинеисвојебиће,кадсавла
дамаскинучараналогије,изритуалнихсвечаностиимит
скихзбивањанастајупозоришнеигре.Такосерађаантичка
трагедија са својим индивидуалним јуначким и људским

1 Мркшић,Б.(1971)Ри је чи и ма ска,Загреб:Школскакњига,стр.8. 
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ликовима.”2 Граница између магијских радњи, класичне
драме,укојојглумциносемаске,иритуалаподмаскамасе
тешкоможеповући.Свакипозоришнипериодсадржинеки
обликмаски и начинемаскирања.Маска одражава карак
тер лика, пренаглашава га или се изамаске крије истина:
истинакојуписацжелидаобјасни,редитељпоставинасце
ни,глумацодигра.Истинадруштваисвета,истина једног
омеђеногвременакријесеизамаске,аопстајеупозоришту.

„Маскаизазивакодоногкојијеносипролазнуегзалтацију
ипомажемудасесуштинскипреображава.Онеусваком
случајупоспешујуизливинстиката,најездустрашнихине
победивихсила.Безсумњемаскираниупочеткунијенаи
ван,алисеубрзопрепуштаомамљености”.3Дакленошење
маскиукомбинацијисаигромиверовањему„космичко“,
„натприродно” су део хабитуса примитивног човека, из
вођача,Шамана. Ношење маски их је наводило на осећај
транса,потпуногпредавања,које јеукаснијимпериодима
развоја позоришта заборављено – било је неприхватљиво.
Обликемаскирањапрепознајемоиукултнимрадњамакоје
поседујукаратеристикеизвођачкихуметности.„Тонамеће
претпоставку да природу култа треба обухватити катего
ријамаспецифичневрстечовековеактивности,каошто је
репродуктивна,уметничка, апресвегадрамскаделатност.
Наиме,култнијеискључивоекспресијаемоционалнихста
њапојединцаилидруштва, већ јењиховорепродуковање,
њиховаинтерпретација.Онјеифакторкојидајеподстреки
наводиучесникекулта,јерпонављањеификсирањеучове
ковојпсихипомажеиспуњавањутихдруштвенихзадатака
којеауториодређеногрелигијскогкултасебипостављају.4

Примерекулта,светковинесамаскирањемможемодаилу
струјемонапримерупојавеШаманизма.Наизразитијема
нифестацијеовепојавебележесеуСибиру,односноуобла
стиарктичкогкруга.ИграШаманаподразумеваупадањеу
некуврстутранса,стањабезсвести.УстањутрансаШаман
одлази да тражи болесникову душу.Прича ошаманима и
њиховимизвођењима јемагијскаиврлосимболичка.Тра
жећи болесну душу, коју је демон украо,Шаман „прича,
глумиперипетијепоновногосвајањаизвораживотаотетог,
његовог власникаи коначному га тријумфално враћа (...)
у сваком случају, лаковерност и претварање изгледају ов
де,каоиудругимслучајевима,чудноповезани.Ескимски

2 Мерин,О.Б.(1989)Маска,Ритуалипозориште, По зо ри ште број3,4,5,
6 (уредникЛазић,Р.),Тузла:Народнопозориште,стр.92.

3 Кајоа,Р.(1989)Маскаитранс,По зо ри ште број3,4,5,6 (уредникЛа
зић,Р.),Тузла:Народнопозориште,стр.88.

4 Исто,стр.103.
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Шаманитражедабудувезаниконопцима,какобипутовали
самодухом,јерби,какосамикажу,упротивномињихово
телоодлуталоинеповратнонестало.”5

Заизучавањеулогеикоришћењамаскеупозориштуиана
лизе феномена маскирања, религијска извођења Шамана
значајнасунесамозбог„глумљења”заносавећзбогпове
заностимимике,плеса–трансаиперушавања.Већупрвим
облицимамаскирањаизвођачаможемодазакључимодаје
маскамноговишеодкостима,даонадобијаљудскеособине
и помаже остваривању култа, веровања.Маска је деоми
та, обичаја, ритуала.Она је неприкосновени део настанка
извођачкихуметности,теипозоришта.

Упо тре ба ма ске код при ми тив них на ро да

Маске, игре и пантомима биле су део позоришта прими
тивнихнародакадаизвођењапостајусаставнидеоживота,
свакодневнихритуала,веровања,алиисазнањаочовековој
смртностииритуаласахрањивања.Мимичкиреализамкоји
суупражњавалиПигмејиначинјепозоришногма ски ра ња.
„Пигмејисуправимајсториподражавањагласоваипокрета
разнихживотиња и то је често основни садржајњихових
представа.Тојеједанобликсазнања,мождаонајнајпотпу
нији,барусавременомсмислу.МимичкомреализмуПигме
ја,коменијестранастрогаритмичкаодмереност,супротста
вљасегеометријскаапстрактносткостима,маскиипокрета,
којезапажамокодАустријанаца.Таапстрактностсеипакне
можетаколакообјаснитиакоимамоувидудасеобнавља
њеуспоменанамитскогјунака,уовомнароду,изједначује
са сећањемна сопственог претка од чијег „меса”Аустра
лијанацсматрадајесаздан”6ДоксуПигмејцигласовимаи
покретомимитиралиживотиње,уГвинеји,ународуКоно,
маскесуималеврловажнуулогууизвођењусвакодневних
обреда.Њиховаулогаиизгледбили супрецизнодефини
сани.КаконаглашаваЧезареМолинари(CezareMolinari)у
„Историјипозоришта”уизвођењујеучествовалотачнопет
наестмаски.Некемаскесимболизоваласубожанствасапо
себниммоћима.Обреднеигресамаскамаималасувелики
утицајнаживотсела,решавањепроблемаграђана.Играпод
маскамаималајемистично,скороБожанскоиспаситељско
значење.Духовисууселуобављалинекуврстујавнеслу
жбе.Кадаглумциподмаскамаизађупратиихгрупапосве
ћеникакојаморадаимпринесежртву.„Маскепрвеврсте

5 Исто,стр.87.
6 Молинари, Ч. (1984) Исто ри ја по зо ри шта, Београд: Вук Караџић,

стр.17.
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сунаслеђесвештеникаиратникаипреносесесаколенана
колено.Маскасечуваунајвећојтајностиионајкојијеноси
буднопазидаганеконепрепознакадасањомизађемеђу
људе.Другедвеврстемаски:народнипрваци,поверавајусе
особамазакојесесматрадасутозаслужиле.Темаскесене
наслеђују,свакаодњихиманекаметафизичкаобележја”.7
Маскеподражавајуобликљудскоглица.Онесунаправљене
какобипојачалечовековеособине,емоцијекојесеизража
вајумимиком.Маскепримитивнихнародауобличенесуу
обредномилирелигиозномстилу.

Ма ске у Ан тич ком – грч ком по зо ри шту  
или уз ви ше ни глу мац

Античкогрчкопозориштезначењскијевезанозарелигију
икултбогаДионисаучијучастсуприношенежртвезавре
ме позоришних приказања, фестивала.Маске или како се
јошназивајуобразине(Ђурић)билесусаставнидеокости
маглумаца.Образинесуонемогућаваледасевидиглумачко
лице.Онесупојачавалењеговизраз,јерјепозориштепри
мало,наобронциманекогбрдапрекохиљадуљуди.Ноше
њеобразинасвојкоренимаусамомнастанкудраме,дакле
урелигиозномпогледуначовека,којисепреносинасаму
позорницу.Онесуглумчевигласчинилејачим,омогућавале
судаједанглумацтумачивишеулога,тесумушкарцимо
глидаиграјуженскеулоге,јерженаупозориштунијебило
нинасцени.„Образинесуграђенеодплатна,аунајстарије
времеодкоре:напредњојстраниималесуширокотворза
устаидвамањазаочи(...).Трагичнеобразинеималесуна
челу троугласто продужење, покривено вештачком косом.
Разликовале су се трагичне типичне образине или карак
тернеинетипичнеилииндивидуалне.Типичнесуслужиле
за тумачењеразноликихликова, за свељуде.ЗаАнтигону
напримериЕлектруидругедевојкеусличнимситуација
ма.Нетипичнемаскеслужилесузапојединалица,напри
мерзаЕумениде,зарогатогАктеона,заслепогФинеја,за
многоокогАрга”.8Комичнеобразинеиобразинекојесусе
користилезаприкривањелицаглумцауСатирскимиграма
субиледругачијеиобликованесходнокомичномжанру.У
Старојкомедијиобразинесуималеиперикуиливенацоко
главе глумца, али нису увеличавале глумачки глас и стас.
Комедијаједело„нижевредности”одтрагедијеуАнтичком
позоришту.ТрагедијајетребалодаприкажеузвишеностХе
ленскемитологијеиуздингнеглумцедоБожанскихвисина.

7 Чезаре,М.(1984)Исто ри ја по зо ри шта,Београд:ВукКараџић,стр.20.
8 Ђурић,М.(1986)Исто ри ја Хе лен ске књи жев но сти,Београд:Заводза

уџбеникеинаставнасредства,стр.252.
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Напозорнициглумцитрагедијесубилипопут„споменика”:
неустрашивиимонументални.„Новакомедијаималаје43
типичнеобразине:1–8старци,9–19младићи,20–26ро
бови,27–29стареробиње,30–43младеробиње“.9УСта
ројкомедијиодразиобразинетребалоједапојачавајуосо
бинекојесубилекритикованеиисмејаване,доксуобразине
уНовојкомедијитребаледаизазовусамосмех.

Хеленска маска била је визионарска. Она је „пратила” и
предвиђала збивања. Супротстављајући се хору маска је
пратиласудбинеликова.„ПозоришнемаскеAнтике,судбин
скиједнозначнепосвомкарактеру,билесусвојимпластич
ниммоделовањем,устрогомцртежусроднеоклопуратни
ка:подведримнебом,уАмфитеатруЕпидаура,глумцису
представљали Прометеја, Едипа и Агам не но на, Ореста и
Антигону,ликовеизмеђумитологијеиисторије”.10УАнтич
композориштуглумцисусекреталиспоро,достојанствено.
Њен„окамењенстав”одражавао је основнаобележја тра
гедијеикомедије.Речиглумацаисподмаскеодјекивалесу
снажно великим простором за игру и гледалиштем. Речи
глумацасуизражавалеужаснућезбогкривицејунака,вели
кихдруштвенихииндивидуалнихборби„велике”драмске
књижевностиАнтике.

Тран сфор ма ци ја уло ге ма ски  
или но ва суд би на ма ски ра ња

Свакопозоришновременосисвојеконвенције.Свако„но
во откриће” и промена у позоришномизразу одражава се
наигруглумаца,режију,алииназначајиулогумаски.Та
конасликамаВатоа(Watteau)изосамнаестогвекаможемо
дапроучавамокакосуизгледалемаскеКо ме дије дел Ар те 
(Co me die del Ar te).МаскеКо ме ди је дел Ар те „пратиле”су
ликове овог ренесансног пучког позоришног облика. Оне
суодсликавалеразметљивостњиховихсценарија,игре,вра
толомије,безобразне,бесрамне,подмукле,дивљеКо ме ди је 
дел Ар те,агласисподмаскебиојесочанизвучан.Заједно
сасвојиммаскамаглумцисуплесали,забављалисугледао
цевратоломнимскоковима,ватрометима.„Маскесуно си ле
округлеширокекапеилиискривљенеизгужванешешире,
ималесузатиљкеошишанедокожекаобарбарскиробови
ивеслачисагалија.Изразлицабиоимјетврд,мрк,дрзак
каоулоповаилиџепароша,брадицештосуихносилеби
лесусличнебрадицамалудаикоза.Насредлицамаскесу

9 Исто,стр.253.
10МеринО.Б.(1989)Маска,ритуалипозориште,Ри ту ал ни те а тарброј

3,4,5,6,  (приредиоЛазић,Р.),стр.93.
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усађивалевелике,модре, тупастеичађавеносеве,устасу
имбила прождрљива, натечена, разблудна, а бркови стра
шникаонастрашилима”.11

Кадапозориштежелидапренагласиидејекојимасебави,
појача спектакуларност. Позоришна конвенција посеже за
маском.Маска прикрива стварни глумачки израз, али по
маже публици да се уживи. Када скине маску, глумачка
играпостајеистинитија,реалнија,рационалнија.Маска је
представљалакодекспозоришнеестетикеиувек јебилау
служби„аутентичног”израза.Алинијесваковреме„слави
ло“маску.Уделу„Парадоксоглумцу”ДенисДидро(Denis
Didro)наглашавакакосевеликеглумачкеулогеостварују:
разумом, хладним промишљањем, дистанцом у односу на
лик који глумац тумачи.Спонтаност се у позориштупро
светитељстванепостижеигром,смехом,слободнимпокре
томилистављањеммаске,већвеликимбројемпроба,про
мишљањемирационализацијом.Иакопозориштетребада
прикаженекидогађајизпрошлости,читавраднаулозии
извођењуусмеренојенасвесноинамернодејство.Рацио
налистичкемислипросветитељстванисуподражавалема
ску,идејеопоистовећивању,зенистичкојфилозофији.Како
бимаскаопсталаиживелаупозориштутребајој„удахну
ти” смисао.У свакомдругом случају,маска на глумачком
лицунијеоправдана.

Ма ска у аван гард ном по зо ри шту,  
исе ме ва ње као спас

Улога маске у позоришном изразу доживела је трансфор
мацијуупериодупозориштаавангарде.Пратећи„каноне”
позориштаукомедолазидодеконструкциједрамскогтек
ста,каоисвакогизвђења,критикепсихолошкогнатурали
зма(АнтоненАрто–AntoninArtaud),маскадајеизведеном
комадуидејнуснагу,друштвенуисоцијалнуангажованост.
Напрвомместууавангардномпозориштунијепричакако
је тодиктиралаАристотеловахијерархијаделоватрагеди
ја, већ је то карактер. Догађаји, мисли добијају на знача
јучимесусценскаизвођењаукључивалавишереквизите,
сценографије, темаскепостају„живе”, алиисамостални,
аутономниелементпредставе.УкомадуКраљ Иби Алфре
даЖарија(AlfredaJarry),којикомичнимсредствимаразот
кривапатологијуличностиграмзивог,поквареногвладара,
маскајемноговишеодделакостимаглумцакојитребада
појачаилиодсликаособинекарактералика.Онајепосебан
лик,подједнакиучесникукомаду.Жаријебиоврлосвестан

11Мркшић,Б.(1971)Ри јеч и ма ска,Загреб:Школскакњига,стр.8.
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моћи сценографије и визуелног утицаја позориштана пу
блику.Интересантнесуутомпогледуинструкцијекојеон
прекописмажељешаљередитељуЛињеПоу(AurelienLug
ne Poe). „Мислим да би било занимљиво да се комад по
ставинаследећиначин:масказаглавнуличностИбија(...).
картонскакоњскаглавакојућеонноситиокаченуоковрата
каоустароменглескомпозоришту.Прихватањеједногде
кора или, јошбоље, једнепозадине,што елиминише спу
штањеиподизање завесенаконсвакогчина, елиминација
групесапозорнице,којесугрешкенапозорницијерумању
јуслободудуха.Прихватање„акцента”илијошбољеспе
цијалног„гласа”заглавнеличности.Костимисаштомање
назнакалокалитетаилиисторијске тачности (што је боље
дасесугеришувечитествари),премодерни,пошто јеова
сатирамодерна;иотрцани,поштоћенатајначиндрамаби
тиодбојнијаиодвратнија”.12Жарижелидадекордемаскира
стварност,онпојачавареалност,тејеЖаријевамаскасред
ствокоментара,каоназнакаантипојавности,неумољивости
светасакојиматребадабудесуоченапублика.Декорјебио
насликанудечјемманиру.13„Жаријевикарактерисумеха
низми,аутоматикојипрецизноизводеауторовунамеруне
супротстављајући се својомличномпсихологијомспрово
ђењупланаи остваривањуциљевапредставе (..) деперсо
нализацијаготоводајесавршена”.14

Упозориштуавангардемаске,лутке,светлосниефектипред
стављајуесенцијалнидеоизвођења.Луткепостајуглумци,
апредставаилазиизванконвенција традиционалногнату
ралистичкогпозоришта.Такојенаидејамаритуалног,мета
физичкогпозоришта,позориштазнаковистости,анепозо
риштаречииидеја,психологије,филозофијиипоетициЛи
вингтеатра(Li ving The at he r),уАмерицинасталопозориште
„Хлебилутке”(Bread and Pup pet),значајнозапроучавање
улогеиначинаупотребемаскеупозоришту.Читавпокрет
Америчке авангардешездесетих година, промовишеидеју
слободног,истраживачкогизраза,позориштакојетребада

12Селенић,С.(2002) Драм ски прав ци два де се тог ве ка,Београд:Факултет
драмскихуметности,Институтзапозориште,филм,радиоителевизију,
стр.20.

13У позадини позорнице биле су исцртане јабуке које цветају под пла
вимнебом,анасупротнебуналазиосемализатворенипросторикамин.
Крозтај„пејзаж”марширајубруталниликовикомада.Налевојстрани
позорницејенасликанкревет,анаднукреветадрвоиснегкојипада.На
деснојстранисупалме.Вратасеотварајупреманебу,апоредвратасе
налазискелетобршеннавешала.Угледниџентлменпрелазипрекопо
зорницеикачиплакатенасцени.

14Селенић,С.(2002)Драм ски прав ци два де се тог ве ка,Београд:Факултет
драмскихуметности,Институтзапозориште,филм,радиоителевизију,
стр.22.
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преиспитујеполитику,историјуиположајчовекасредином
двадесетогвека.Највећидеоактивностипозоришта„Хлеби
лутке”начијемчелусеналазиоПитерШуман(PeterSchum
man)одвијасенаотвореномпростору,улицамаЊујоркаили
подведримнебомнекогдругогамеричкогграда.„Безнајаве
ибезобзирагде,Шумановиглумцисепојављујупредне
припремљеномпубликомуобличјимаогромнихлутака,иза
пролазникекојићезастатиилиостатидаихпосматрајуони
нису позориште за које је посетилац, као кодЛивинговца
платиоулазницуисадаочекуједавидинештозасвојновац.
Амбијент:природан,испектаклсепремањемуподешава:
свепостајесценографија,фонтана,празналивада”.15

Позориште„Хлебилутке”бависеархетиповимаижелида
прикажеживотиљудскобитисањеизнутра.Њиховелутке,
маскеизобличенихљудскихлицаиглумцинаштуламаиз
ненађујупубликубруталнимтемамакојежеледанассуо
че са дехуманизмомкапитализмаи бесмисломи свим ап
сурдомљудскеегзистенције.„ПозориштеХлеб и лут кеима
пучку једноставностco me dia dell ar te,маданеињенуко
мичност,шармнаивногилишармдечјег сликарства, при
влачностнароднепесмеилихришћанскерелигијекојајош
нијеупозналакардиналеипапу,већњенипоклонициверују
убогасабрадом,уприроднесилеитајнеодкојихсепла
шеикојеобожавајузатоштонемогудаихсхвате”.16Лутке
имаске објашњавајунеобјашњиво.Оне судеомистичног
позоришта.

Глумац маском прекрива лице, појачава идеју представе,
крије своју аутентичну природу како би створио лик, ко
јијеважанзапубликуињендоживљај.Стављајућимаску,
глумац жртвује део свог идентитета, уметничке вештине.
За њега је извођење важније од његовог личног предста
вљања. Поред наведених примера из историје позоришта
и позоришта авангарде, који су у складу са конвенцијама
одређеногвременаупотребљавалимаску,редитељиглумац
ГордонКрег (GordonCraig) јебиокатегоричанпопитању
„избацивања” глумца са сцене. Крег је сматрао да је глу
мацимитаториданијенепоходанзапостојањепозоришта.
СтогаКрег уводинад ма ри о не ту, луткупопут робота која
јестатична,покретису јојкрутиимеханички.Онасепо
јављује у минималистичком и геометријском позоришном
простору.ПредставеГордонаКрегасуинсталацијекојепо
зоришнууметноствишеистражујукаовизуалну,анеумет
ностречипокрета,импровизације,живогмизансцена.Али

15Исто,стр.293.
16Исто,стр.22.
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упоследњихпедесет година глумци семаскирају како би
оголилидодубинеодеђенупричуилитекстилисценарио.
Глумац ипак остаје центар позоришних збивања.Позори
шниправаци„школа”насталанаБалканууоквируНацио
налнеакадемијезапозориштеифилмуСофији,Бугарској
(НАТФИС)показује,коликосубриљантнеибезбројнемо
гућностиглумачкетрасформацијеинакојиначинглумачко
тело,његовталенат,каоимаштаредитељамогудаучинеда
сеонпреобрати,маскира,алиостајућиживисвој.Акосе
глумацмаскиратонезначидаћеонизгубитисебе.Глумач
кииредитељскиправацнастаоуоквирупозоришнеАкаде
мијеуСофијијединственјеуцеломсветуиназивасе„им
провизоване лутке”. Им про ви зо ва не лут ке подразумевају
методглумачкеигрекојиврлопрецизним,дотанчинадефи
нисанимиизвежбанимпокретима,техникама,групаглума
цауспевадаформирасложенефигурељуди,животињаили
ситуације:природу:дрво,брегморе,сунце.Комбинацијом
светла,музикеиразличитихреквизита:канапа,завесе,тра
ка,глумцисвојателапретварајуулуткеформирајућиправе
амбијенте.Овимтехникамаглумацскидамаску,алињегово
савршенотелоиум„преоблаче”сеуликове,животиње,чи
таве ситуације.Иакопредставе редитељапроф.ПејаЛун
гова (ПейоЛунгов) који још увек негује овај специфичан
позоришни правац, на први поглед изгледају спонтано и
весело, разиграно, оне су режиране постепено, свака сли
кајевежбанадуго,какобиглумциусавршиликординацију
покретаиосмишљенесценеизводилиуједначенокаопле
сни или ансамбл у класичном балету.У представи „Море
фантазије”проф.Лунгова,комбиновнисуелементилуткар
ског позоришта, позоришта сенки, плесног и невербалног
позоришта.„Морефантазије”јето тал ни спек такл(Арто)
ипоказујекакосебришуграницеизмеђуглумца,сцене,по
крета,његовогкостима,маскирања.

За кљу чак

Маска у позоришту поседује симболичко значење.Истра
жујућиначинекоришћењамаскејошодпраисторијскогпо
зоришта,прекоАнтичкогпозориштагдејеонабилакључ
ни део глумачког израза и појачавала религијско значење
извођењатрагедијеикомедије,прекоразигранихипучких
игара самаскама у позориштуКо ме дие делАр те до дру
штвено ангажованог, авангардног позоришта, маска или
појачаваидејепредставе,каодеоодређенепозоришнекон
венцијеилипостајеликзасебе.Маскекојесуносилиглум
циАнтичкогпозориштаускладусавременомипроменама
упозоришнојестетицитрансформишусеулутке,гињоле,
пантомиму.Маскесепретварајуу„роботе”упозориштима
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где је глумац„надмарионета”, алииглумци„постају”ма
скеунововремепозоришта.Глумципостају„маске”пре
обликујући своја телаи гласове.Употребамаскеупозори
штудоказуједајепозориштеуметностспектакла,каоида
јекоришћењемаскекаоелементакостимаисценографије
деоесенцијалногпозоришногсинкретизма.Маскапрекрива
деоглумачкеиндивидуе,алимупомажедаизразиипојача
особине тумаченог лика, које публику треба да наведу на
когнитивнизакључак,разумевањеидејепредставеилиса
мочулнидоживљај.Маскапостаједругиглумац.Удахњу
јућијојдеосебе,позоришниуметницијеосамостаљујукао
посебанликупредстави.Маска „игра” за себеичинида
позориште свимабуде јошузбудљивије.Апубликаћеод
лучитиштасекријеизамаскеилићесезадржатинањеном
привидномзначењу.
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Abstract

Themain objective of this paper is to research and analyse the role
and significance of the theatre mask. It will include a theoretical
studyof themaskand itsuse insomeof themost importantperiods
in history when the mask and the masking represented an essential
theatricalconvention/form,props,partofthecostumeusedbyanactor
to build a role, by a performer to express himself/herself in front of
theaudience. Itwill research intohowandwhymaskswereused in
the prehistoric theatre,Antique theatre – when the mask gained an
important role of reinforcing the idea of tragedy i.e. comedy, giving
actorsmonumentalandgodlyimages.IntheperiodofRenaissance,the
symbolismofthemaskchanged,especiallyinfolkstageproductions
oftheComediadell’arte.Thesecondpartofthepaperwillanalysethe
productionsandspecificusesofthemaskintheAvantgardetheatre–
thetheatreinwhichthemaskisbothformallyandessentiallythecore
ofitsperformance.Inparticular,theroleofthemaskinthedramasPere 
UbubyAlfredJarryand theuseof themask in theperformancesof
theavantgardetheatricalcompanyHleb i lutke (Bread and Puppets). 
The key research question of this paper iswhether themask is just
partoftheperiodcostumeorwhetheritsappearanceonanactor’sface
carriesmuchdeepersignificancerepresentingoneoftheauthenticand

autonomouselementsofthetheatricalproduction.

Keywords: mask, ritual theatre, avantgarde mask, guignol
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