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Masky vlastností   -   vlastnosti masek 

 
Některé kmeny v Africe, Indonésii, Polynésii a jinde provádějí zvláštní rituály. Při přípravě 

k boji, při chystání svatby, u příležitosti pohřbu nebo při zasvěcování dětí do stavu dospělých 

tito lidé tančí s různě vyzdobenými maskami na obličeji nebo celém těle a hrají podivná  

„divadla“. Proč to dělají? Proč vyrábějí masky? A proč v  nich tančí a předvádějí se? 

 

Věří totiž, že existují duchové – nejen lidí a zvířat, ale i tak neuchopitelných věcí, jimiž jsou síla, 

strach, radost, úspěšný lov, plodné manželství nebo velká úroda. Domorodci zviditelňují tyto 

duchy (démony) pomocí masek a jsou přesvědčeni, že tancem a jinými oslavami si je nakloní – 

dobří pomohou, zlí nebudou škodit. 

 

1.   Vyberte si masku, která se vám nejvíce líbí, a překreslete ji (fixem) do rámečku.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaký démon je podle vás zobrazen 
na masce, kterou jste si vybrali? 

Pokuste se popsat, čí duch  
to je, jestli je dobrý nebo zlý, 

jaké jsou jeho vlastnosti apod.  
Napoví vám tvary obličeje, 

 použité barvy a hlavně  
výraz masky. 
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………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
1          2         3   

        

        

4     5          6  

                                                           
1 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indonesian_mask_in_the_Honolulu_Museum_of_Art,_VIII.JPG?uselang=cs, licence PD 
2 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ibibio_Maske_Linden-Museum_F53540L.jpg, licence PD 
3 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Octopus_mask_Tlingit_EthnM.jpg, licence PD 
4
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Makonde_mask_BM_Af1958_12_1.jpg, licence PD 

5 Autor: Wolfgang Sauber, licence Creative Commons, BY-SA, 
   http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palenque_-_Rote_K%C3%B6nigin_1.jpg, licence CC 
6
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schandmaske_f%C3%BCr_b%C3%B6se_M%C3%A4nner_-_Kriminalmuseum_Rothenburg.JPG,   

   licence PD 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indonesian_mask_in_the_Honolulu_Museum_of_Art,_VIII.JPG?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ibibio_Maske_Linden-Museum_F53540L.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Octopus_mask_Tlingit_EthnM.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Makonde_mask_BM_Af1958_12_1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palenque_-_Rote_K%C3%B6nigin_1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schandmaske_f%C3%BCr_b%C3%B6se_M%C3%A4nner_-_Kriminalmuseum_Rothenburg.JPG


 

 

 

 

7         8       9 

 

 

Se kterou špatnou vlastností byste se potřebovali vyrovnat? Co vám na sobě vadí a naopak, 

s čím jste spokojení? 

 

2.  Vytvořte masku, která bude zobrazovat vámi zvolenou vlastnost. 

 

 Jak bude vaše maska vypadat? Pečlivě si rozmyslete:  

 

o Má váš démon špičatý, oblý, úzký, široký hranatý, zubatý … tvar hlavy?  

o Objevuje se v přímých, ostrých barvách, nebo je jemně pastelově barevný? 

o Oči má spíše úzké, nebo doširoka otevřené? 

o Má také vlasy, vousy? 
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2.  Do rámečku navrhněte svoji masku. 

     Kreslete nejprve tužkou, potom pracujte i s barvou (pastelky, fixy…). 
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