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A romlás irányai

„Az idő minden sebet begyógyít - kivéve
azt, amelyet ő maga ütött."

Az öregítés mint feladat, akár egy adott
életkor ábrázolására, akár az öregedési
folyamat megmutatására van szükség, a
leggyakoribb maszkírozási feladatok közé
tartozik. Vetekszik a szebbé válást
szolgáló „maszk" készítésével.

Feltételezhetőleg a legkönnyebb fel-
adatnak tűnik valakit öregnek maszkí-
rozni. Sokkal könnyebbnek, mint az
elmúlt fiatalságot visszaidézní, hiszen
mindenki magán hordja jövendő
romlékonyságának jeleit. Alkat szerint
vagy a kiszikkadó csontra tapadó
ráncosodás vagy ellentéte: a
megereszkedő, táskásodva deformálódás
az irány. Az első változás érzékeltetése
festéssel vagy halhólyag fel-ragasztásával
történik, az utóbbinak a plasztikus felrakás
az eszköze. .A főleg filmmaszkoknál
használt öntött műanyag álarcok a
színházi gyakorlatban nehézkesek és
kényelmetlenek, ezért ma már korszerű és
nagyszerűen alkalmazható, elasztikus
krémek segítik ezt a megoldást. Nagyon
jól kezelhető és tökéletes hatást adnak
közelre is.

Kitűnő példája volt az öregedés folya-
matának az olasz televízió Leonardo da
Vinci (Philippe Leroy) sorozata. De azért
van a régi megoldásra színházi példa is,

amikor szinte teljes, plasztikus arcpótlá-
sokat (orr, homlok, pofazacskó) használ-
tak. Ilyenek voltak a Moszkvai Művész
Színház Budapesten is bemutatott Gogol
Holt lelkek-előadásának kiváló maszkjai.
(Sajnos sehol sem találtam közölhető jó
fotókat a maszkokról.)

Még messzebb merészkedő példa,
szinte valószínűtlen -- ma már kuriózum-
számba megy - Cavendish Mortonnak, a
századelő híres angol színészének két
ellentétes alkatot (piknikus-leptoszom)
bemutató Falstaff- és Don Quijote-
maszkja. Könyvét, melyben ezekhez ha-
sonló - talán már öncélúnak tűnő -
maszkkészítésének technikáját mutatja
be, fázisról fázisra követhető fotókkal,
ma is érdemes megnézni. (Cavendish
Morton: The Art of Theatrical Make-up,
1909. Szinházi Intézet könyvtára.)

Életünk negyedét az építő fejlődés,
háromnegyedét a pusztuló öregedés teszi
ki. Költőien szomorú igazság, amit
Simone de Beauvoir az öregségről írt
tanulmánykötetében idéz: egy indián
törzsnek csak egy szava van a fiatal és
szép, illetve az öreg és csúnya fogalmára.
Az életet sikeresen meghosszabbító ge-
rontológia sok formai tanulsággal szolgál
az öregmaszk készítőinek. Mindezt
hasznos megismerni, mert bizony elég
sok gyenge és silány öreg- vagy öregedő
maszkot látni színházban, filmen, tévé-
ben egyaránt.

Külön problémakör a patológiás, illetve
a kóros elváltozás. Erre kitűnő példa
Visconti II. Lajos-filmjének Helmut
Berger-maszkírozása, a Visconti igé-
nyelte széptől a szkizofréniás
összeomlásig.
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