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Maszk és mimika

„Maszktervező"

Színházi, film- és tévégyakorlatunkban a
maszkok megfogalmazásának feladata
megrekedt a „közös megbeszélés" szín-
vonalán, holott ez sok esetben a díszlet-és a
kosztümtervezéssel egyenrangú fel-adatot
jelenthet, kultúrtörténeti, karakterológiai,
antropológiai, anatómiai ismereteket
igényel.

A közös megbeszéléseken a rendező
kívánsága, a színész akarata és jó esetben a
kosztümtervező óhaja valahogy kialakítja a
maszkelképzelést, amit az-után a
különböző igények között őrlődve a
fodrász-sminkes kivitelez. Sok esetben
megalkuszik - a kényelem és a békesség
kedvéért.

Az így kialakult maszkot mindenki
tudomásul veszi, és ezzel elintéződött a
kérdés. Az ideális azonban az lenne, ha a
maszktervezést külön tervezési feladat-ként
fognák fel: vagy a jelmeztervezőt bíznák
meg vele, vagy külön maszktervezőt
alkalmaznának.

Igazi kosztümtervező cl sem tudja
képzelni kosztümrajzát maszk rajzolása
nélkül. De hogy a maszk tervezésének is

van külön mestere, arra sok jó példát
találunk. Az ő feladata, hogy rajzvázla-
tokat készítsen, vagy fotókra felfesse a
különböző formai lehetőségeket, amelyek
közül azután már világosabban és
egyértelműbben meg lehet határozni a
szerepnek megfelelő maszkot.

Ahhoz a fölismeréshez, hogy a maszk-
készítés milyen rangú munkakör, elég
elolvasni egy-egy nagyobb film főcímét
vagy a szép kiállítású színházi műsorfü-
zeteket. Mindenütt szerepel a maszkké-
szítő neve. Nagy filmek esetében a fő-
szereplőnek gyakran külön maszkos-
fodrász-sminkese van.

(S ha már szó esett a főcímekről,
színházi műsorfüzetekről, essék szó arról
is, hogy néha felesleges a főcím hosszú
névsora. Akkor, amikor nem az alkotó
módon közreműködőket sorolja fel.
Nevetséges például a sokszor nyúlfarknyi
rövidfilmek végtelen főcímlistája.)

Sajnos nálunk hiányoznak a színházi
este ünnepélyességéhez, a kulturális él-
ményhez tartozó szép és okos műsorfü-
zetek. Valószínűleg pénz, igény - vagy
mindkettő hiányában. Utcai szöveges
plakátjaink tipográfiai silányságok: ko-
pott verzálisaikkal - amelyek még a te-
metési koszorúszalagok „béke poraira"

Alec Guiness három maszkvázlata: Disraeli, a Lear király Bolondja és a Twist Olivér Faginja

mühely

Alec Guiness két maszkja: I. Károly a Cromwell és Feisal herceg a Lawrence Arábiában című filmekben



nyomtatására sem nagyon alkalmasak - nem

tüntetik fel az előadás minden alkotóját,

illetve egy elavult protokoll szerint

értékelnek, és megfeledkeznek azokról,

akik a maszkkészítés fontos és nehéz

feladatát látják el. (Ez utóbbiban való-

színűleg a megrendelők hibásak.
Másrészről azt sem szabad elhallgatni,

hogy szükséges lenne a maszkkészítők és
kivitelezők szakmai továbbképzése,
tájékozottságuk jelentős gyarapítása.
Jobban kellene ismerniük a történelmi
periodizálást, az arckikészítés, a haj-,
szakáll- stb. viselet múltjának történetét.
Mert a jelenlegi „tartuf" paróka és „jávor"

bajusz kategorizálás bizony kevés. A
maszkkészítő munkája a gyakorlati
kivitelezés, és ez megfelelő szak-
képzettséggel, a maszktervező vázlatai
alapján tudatos alkotórésze lehet a jó
előadásnak.

Hogy ezek nem maximalista igények, és
hogy milyen. izgalmas a maszktervezés,
azt bizonyítja a maszkjairól is híres Sir
Alec Guiness két kivitelezett maszkja (I.
Károly a Cromwell és Feisal herceg a
Lawrence Arábiában című filmből) és
három maszkvázlata (Disraeli, a Lear
király Bolondja és a Twist Olivér Faginja),

A mimika „ráncrendje"
A fiatal arc rugalmas és elsimuló, az
öregedő arc megmerevedett ráncárkai
egyaránt az arc formai tagolását és grafikai
rajzát, vonalhálóját jelentik. Öreg-maszk
készítésénél akár felfestve, akár
plasztikusan felrakva, problémát jelent a
ráncok iránya. A ,honnan hová" különféle
jelentései és hangsúlyai anatómiai rendet és
értelmet rejtenek. A bizonytalanul
összevissza húzogatott ráncok elárulják a
hozzá nem értést.

Nem árt egy kevés anatómiai ismeret. A
fej két részből áll:

1. az agyskatulya és a vele .együttest
képező arci rész,

2. az alsó állkapocs.
E két részt a csontról eredő és a csontra

tapadó, közelítő és távolító izmok tartják
össze és mozgatják. Az arc ráncait a
csontról eredő és bőr alatti kötőszövetbe
tapadó vagy a bőr alatti kötőszövetből eredő
és oda. is tapadó bőrizmok idézik elő. Ezek
a fiatalon ru-

galmasan képződő és elsimuló ráncok az
arc különböző érzelmi kifejezéseiben
másként és másként rendeződnek, de
mindig az alattuk feszülő, illetve a moz-
gást végző izom tormája szerint. A görög
mimika, a francia grimasz - magyar
megfelelője a fintor -, a mosoly, a ha-rag,
a megvetés, a sírás más-:más izom-
csoportot működtet. Az izmok tapadá-
sának, egymáshoz való viszonyának az
alapvető funkción túl számtalan változata
lehetséges. Így alakulhatnak ki a ha-
gyományosan a szépség jeleként becsült.
arcgödröcskék, az állcsúcs sokszor rend-
kívül erőteljes gödre, vagy a homlok
túlzottan erőteljes madárráncai. Az izmok
elrendeződésének és a ráncvonalak
húzódásának ismeretében az arc festésénél
fokozni lehet az arc komikus vagy
tragikus kifejezését. Ugyanígy akkor is. ha
a ránc plasztikusan: hártyával vagy
elasztikusan merevedő krémmel készül,

Fernandel

Sophia Loren plasztikusan felrakott ráncokkal a Lady L.-ben, és Elizabeth Taylor festett öregítése a
Nem félünk a farkastól filmváltozatában

A mimikát irányító arcizmok



A jó Gabányi Árpád 1898-ban meg-
jelent, színészek számára összeállított, a
maszkírozásról szóló kézikönyvecskéjé-
ben a ráncoknak különböző és Lavatertől
kölcsönzött karakterológiai jellemzését
adja. Bármennyire kedvesen naiv, mégis
érdemes idézni. Az erős „madár"-vagyis
homlokráncok Gabányinál a
középszerűség, a hirtelen harag, a ma-
kacsság és aggodalmaskodás jellemzői. A
szem körüli ráncok: diplomatikus for-
télyra, furfangra, de kiváló észre is val-
lanak. A száj körüli vízszintes ránc:
korlátoltságot, jellemgyöngeséget;

az állcsúcs gödre: jóságot, szeretetet, ér-
zékiséget; a gödröcske az arcon: félté-
kenységet, hiúságot, irigységet (?) jelent.
Sok durva ránc az arcon: kötekedő haj-
lam, durva önzés stb.

Az egészséges arc ráncrendjén túl a
patologikus elváltozások külön-külön
jellemző ráncokkal jelentkezhetnek.

A képek magyarázata:

A) Homlokizom. B) Halántékizom. C)
Szemkörizom. D) Rágóizom. E) Neve-
tőizom. F) Szájkörizom. G) Alsóajakle-
húzó izom. H) Szemöldökösszehúzó

izom. I) Orrhátizom. J) Felsőajakemelő
izom. K) Járomcsontizom. L) Fejbiccentő
izom.

Minden izom úgy működik, hogy előbb
összehúzódik, és ezáltal az ellenkező iz-
mot kifeszíti, majd fordítva.

A négy erős grimaszt jól ábrázoló rajz a
múlt századi képzőművészeti akadémiákon
használt anatómiai kézikönyvből való.
Nagy sorozatban mintaként szolgáltak az
akadémikus művészképzés számára. Hely
hiányában nem közöl-hetem, pedig ide
tartozna Franz Xaver Messerschmidtnek,
az osztrák rokokó ki-váló szobrászának
ötven grimaszt vágó önarcképe. Az
anekdota szerint megbomlott
idegállapotban, a gonosz szellemek
elriasztására mintázta őket, és körberakta
velük a műtermét.

E SZÁMUNK SZERZŐI

BALÓ JÚLIA újságíró, a Pesti Műsor mun-
katársa

BÁNYAI GÁBOR újságíró, a Népszabad-
ság munkatársa

BELIA ANNA a Színházi Intézet munka-
társa

BOGÁCSI ERZSÉBET egyetemi hallgató

FÖLDES ANNA az irodalomtudományok
kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője

GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar Nem-
zet munkatársa

KÖPECZI BÓCZ ISTVÁN díszlettervező,
a Madách Színház tagja

LUX ALFRÉD az Országos Pedagógiai
Intézet adjunktusa

MÉSZÁROS TAMÁS újságíró, a Magyar
Rádió munkatársa

MOLNÁR GÁL PÉTER újságíró, a Nép-
szabadság munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel mun-
katársa

PÉRELI GABRIELLA filmesztéta

RÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian
Travel Magazine munkatársa

SAÁD KATALIN a kaposvári színház ren-
dezőasszisztense

SZÁNTÓ ERIKA dramaturg-újságíró, a
Magyar Televízió munkatársa

Grimaszt ábrázoló rajzok egy múlt századi képzőművészeti-anatómiai kézikönyvből


