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Blahdt alverdens maskedra-

., nìaer indtager de iapanske
i no-spil en sersti l l ing. Deres'  

hrr i tudvik lede teknik.  kunst-' 
.ncfi*ke forfinelse. om[at-
tende tradition og alder be-
rettiger den store interosse
og ofte betydelige entusias-
me, som ikke. blot forskere,
men ogsà vor tids teaterfolk
og alment interesserede pub-
l ikum bevidner  dem.

Intet andet sted har ma-
skedramaet nàet kunstneri-
skc hPjder, som nermer sig
nó-traditionens. Selve ma-
skerne er et udtryk herfor.
Helt isoleret fra deres funk-

. t ion pà scenen placerer de
mest f remragende maiker
sig blandt de fornemste
styklter skulptur, som @st-
Asien har skanket os.

Maskerne er udfÉrt i tra
og bemalet. De bedste af
dem skabtes i Muromachi-
pcr ioden (1338-1573),  isar
i dens fórste halvdel. hvor-
under hele nó-stilarîen fandt
sin form og den detaljerede
og strenge disciplin, s0n1 nu
i over et halvt àrtusinde fo-
resti l l ing efter foresti l l ing er
blevet holdt i havd.

Maskerne udfÉrtes af nó's
egne dansere, - nó er et
dansedrama! - og over 500
àr gamle masker gàr stadig
i arv i de nó-klaner, som
ved direkte .afstamning eller
adoption er knyttet til ska-
berne af n6, til de fprste
egentlige nódansere, n6-
musikere og -maskesk@rere,
Disse arvede masker benvt-
tes stadig pà scenen.

Foresti l lede vi os en eu-
ropaisk parallel til denne

'situation, màtte det vcre
; -noget i retning af, at Sha-

ke-speares skuespil stadig op-'-Î l.Jlrtes 
af hans efterkomme-

re. i hans iscenesettelse og

N6-men, det japanske tegn
lor n6-spil

kalligraleret al Reiko Okada
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i  et elisabetansk teaterrum
med skuespillerne i renes-
sancekostumer, altsanrmen i
det Herrens àr 1967! Og al-
l igevel vilfe selv en sàdan
parallel ikke kunne konkur-
rere med nó i tradition og
alder.

Oprindeligt spilledes n6
under àben himmel eller i
en àben tempelpavi l lon.  I
dagslys kunne nó-danseren
fà en god maske til at scn-
dre udtryk ved virtuost at
spille med lys- og skygge-
virkninger i dc udskàrne
,trek. I moderne elektrisk
oplyste teatre lader denne
subtile teknik sig ikke ud-
nytte.

Det er unruligt for andre
entl kendere at vurdere en
n6-maske. De nraskcr, der
umiddelbart virker mest
overbevisende som skulptur,
er ikke altid de bedste. Ofte
ejer de fineste masker en
uudgrundelighed og en ver-
den af antydninger indenfor
nogle meget enkle og tilsy-
neladende kun delvis udar-
bejdede trek. Men netop en
sàdan maske giver skuespil-
leren muli,ghed for en leven-
deg/rende fortolkning. Disse
masker giver <igsà et indtryk
af den seregne uhà.ndgribe-
ligt poetiske verden, som n6
representerer, preget af et
buddhistisk livssyns ideer om
verden -som et flimmer af
illusioner, et sted, hvor det
tilsyneladende mÉder det til-
syneladende i uendeligt veks-
lende former

I princippa er det kun
skuespi,llets hovodperson, -
shite, - der berer maske; -
og selv han vil i gan'ske fà
tilfelde agere uden maske.
Eftersom alle n6-skuespille-
re er mend, vil endvidere
kvinderoller i praksis altid

kreve en nraske. Damoner,
gen,ferd og dyr krever ogsà
masker; Disse siclste masker
giver gerne udtryk for di-
rekte og voldsomme liden-
skaber og er selvfpl,gelig
langt mindre .nuancerede i
dores psykologi end de f/r-
omtalte.

Kendere skelner mellem
mere end hundrede forskel-
lige typer masker; nogle
bruges til flere roller, andre
kun ti l  en enkelt. For alle
galder praecise og ufravige-
lige regler om, i hvilken
sammenhaeng de mà benyt-
tes kombineret med ganske
bestemte kledningsstYkker,
parykker etc. ifglge àrhun-

dreclganrle forskrifter. Ma-
sker rubricores under tYpe-
betegnelser som: Masker for
runge kvinder, - for ttnge
gutlt lommelige kvinder,
for midaldrtnde kvinder, -
for gamle kvinder, - for ga-
le kvinder, - for kvindespf-
gelser (det vrimler med spó-
gelser og genferd i nó!);
kvindesp/gelserne opdeles
endvidere i de jaloux, dc
forpinte fra helvede - og
sà fremdeles.

Kunsten at skere nó-ma-
sker dÉde hurtigt. De sidste
400 àr har faktisk kun
frembragt stadig dàrligere
epigonarbejder, efterl ignin-
ger af de eldste typer. Mens

af 'nogle ganske lignendc
maskeskerin gstradit ioner,
som er bevaret i nogle fà af-
sides dale af alperne samt i
Kaukasus, hvor de hÉrer
sammen med skikke, der"
minder sà pàfaldende om re-
l igigse r i ter hov'forskel l i$ó
stammer i  Bagindien og In-
donesien, a!4man i-kke kan
afvise muligheden af, aL dc
har en fel les historisk op-
r indelse, at maskerne bàcle
i Sydpstasien og i  Europa

Enkernes og
banditternes fest

Fridolin Weis Bentzon skriver om

et karnevat pà Sardinien

En dag i efteràret 1958,
hvor jeg var pà Sardinien
for at optage folkemusik og
indsamle etnografika til Na-
tionalmuseot, sà jeg nogle
tremasker henge pà veggen
i stuen hos en af mine ven-
ner. Den ene forestillede en
okse, mens to andre var
menneskeansi gter skàrret med
samme voldsom me sti l isering
og ekspressionisme som en
rnaske fra Vostafrika eller
Kongo. Min von fortalte

mig, at det var karnevalsma-
sker fra en landsby i Midt-
sardinien, Ottana, og at de
stadigvek var i brug.

MASKERNE I EUROPA OG
SYDOSTASIEN GAR TILBAGE
TIL SAMME PRIMITIVE
OLDTIDSKULTUR

Jeg var klar over, at jeg
havde varet ustyrlig heldig.
Sagen er den, at etnologer-
ne lenge har vrret optaget

selve nó-spi l le ' t  overlcvcdc i
kraft af sin hirrdc r l iscipl irr
og stranrme fornt, dPdc nta-
skemageriet netop pà gltrnd
af  de  s t rcnge konvent ioncr .
Mcn hc ld igv is  -  mà v i  t ro  -

er nelop de al lerbedste nta-
sker blevet bevaret, takkct
v€re japanerens enestàende
sans og respekt for arvet
ku l tu r .  Og -  hvad dcr  v i l l c
viere enestàendc i  cn anclcn
del af verden - de er beva-
re t  i  deres  mi l jó ,  de  er  i kkc
nruseunrsinventar. de lever
stadig pà den scene, hvor
de er blevet bàret og betrn-
dret i  fem-seks hundrccle irr
-  ja ,  under t idcn  mere .

Erik Kirc'hheincr
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gàr t ì lbage t i l  den samme
pr imi t ive o ldt idskul tur .  Man
skulle altsà her stà over for
the missing l ink i en kaede,
der forbinder de uskyldige
papmachéprodukter, som
b6rnene tager pa til faste-
Iavn, med de dÉdsensalvor-
lige masker, som bruges af
naturfolkene i deres religi-
Ése ceremonier. Fra Sardi-
nien var der imidlertid in-
gen, d,er rigtig havde beskre-
vet denr.

I OTTANA ER KARNEVALLET
ARETS STORE FEST
Jeg tog naturligvis derop og
kom til at opleve nogle
spandende dage. I Ottana
er karneval àrets stórste fest.
Tre dage, .hvor man kan
gemme sig i maskeringens
anonymitet og slippe bort

. fra det psykiske korset, som
ens omgivelser til daglig
spender én ind i. Flere uger
i forvejen begynder man at
bytte masker og gammelt
t$j, som igen byttes videre
til andre, sà a,t man virkelig
er sikker pà ikke a't blive
genkendt. Kvinderne forkle-
der sig i mandst/j, en figur-
syet flÉjelsjakke, der er alt
for bred over skuldrene, og
et par bukser, der spender
usPmmeligt strant om bagen,
mens ansigtet dekkes af et
klede, der stoppes god,t ned
under skjortelinn,ingen, sA at
der absolut ikke er nogen
faré for afslprinrg. En utro-
lig frak og udfordrende
mundering .for en kvinde.

Tramaskerne er forbe-
holdt mandene. der almin-
deligvis gàr ud tre og tre
sammen, hvor to er maske-
ret som okser i et forspand,
mens den tredje holder dem
i en snor. Man lpber op og

ned ad gaden, stlder ind i
de andre, trimler rundt og
udslynger fornermelser ntod
hinanden med hylende fi-
stelstemme. De, der ikke er
maskerede, bliver terrorise-
ret af de formummede skik-
kelser, dèr har ret til at sla-
be dem ind pà vertshusene
og tvinge dem til at give vin.
Det er ikke kun bprn og un-
ge, der maskerer sig, ogsà
satte b/nder og hyrder pà
50-60 àr benytter lejlighe-
den til at kaste si,g ind i
tummelen, velbeskyttede af
en fantastisk staffage af fà-
reskind og lasot tÉj, der kro-
nes af et stivnot treansigt,
hvor kun de skinnende /jne
róber, at det er et medmen-
neske af kÉd og blod, man
stàr overfor.

Den vigtigste fornpjelse
for kvinderne er dansen pà
pladsen, som de fleste aJ
dem ellers ikke vil le have
deltaget i af fryg,t for slad-
der eller af hyklerisk bigot-
teri.

Karneval er enkernes og
banditternes fest, som der
var en mand, der udtrykte
det.

MASKERNE REGNES IKKE
FOR NOGET
Maskerne regnes ikke for
noget. Der er en 7-8 hyr-
der i landsbyen, der fordri-
ver tiden med at snit'te, nar
de ikke har andet at tage
sig til i kampagnen, og de
giver dem eller làner dem
til deres venner, uden at
dr/mme om at tage betaling
for dem. De cirkulerer frit
rundt, uden at man hefter
synderlig vardi ved dem. I
lÉbet af de 'sidste seks àr: har
denne situation endret sig,
idet man er ,begyndt at in-

teressere sig for dem uden-
for landsbyen. Ottanamasker
er meget efterspurgte i sou-
venirforretningerne i de
stlrrc byer pà Sardinien.
Man skarer dom nu ude-
lukkende med salg for Qje,
og de bliver efterl ignet an-
dre steder i stor sti l .

KARNEVALLET
BLOTLIEGGER SOCIALE
KRISER
Det karneval, jeg oplevede
i 1958. havde imidler{id mo-
men,ter langt ud over det
rent folkloristiske. idet det
blotlagde mang€ af de kri-
ser, som er typiske for det
sardiske landsbysamlund i
dag: En hevnfejde var bnrdt
ud, hvor en rn@nd var ble-
vet skudt, og der va'r et me-
get spandt forhold bàde
mellem tle implicerede fa-
rnilier og mellem stÉrste-
delen af befolknin'gen og
carabiniererne (d.s,s. gen-
darmerne). Under sadanne
orrnctandigheder plejer man
ikke at tillade ,folk at ma-
skere sig i en sardisk l'ands-
hy, da dot flere gange er
sket, at tolk, der ville hin-
anden 'til livs, har udnyttet
karneval til at slà ,trinanden
ihjel og sà forsvinde i det
almindelige mylder, qg til
folks store 'fortrydelse lod
borgmesteren landsbyens ud-
ràber gà rundt i gaderne
og bekend,tggre et alminde-
ligt forbud for savel bÉrn
som voksne mod at vise sig
med maske. Et andet mo-
ment, som lagde en demper
pà festen, var, at man hav-
de veret ram,t af en meget
streng t/rke àret fÉr, hvor
flere af hyrderne havde va-
ret tvunget til at selge deres
fàr 't i l  en dArlig . pris, og

mange af de ungc havde
ikke haft anden udvej for at
klare sig igennem ond at ta-
ge arbejde i Tyskland eller
Belgien. De fleste af de un-'
ge mand var vek, og de,
der var hjemme, havde ikke
rigtig penge ti l  at more sig
for og kunne i /vrigt ikke
bekvemme sig til at kaste
sig ud i et karneval af den
gammeld'ags slags; tiderne
var ikke rigtigt til det. En-
delig var der det, at karne-
val i,kke er nogen roligiPs
fest, og pr&sten, som var
mcget streng, var forbitret
over, at de unge Piger ktrn-
ne gà ud og danse, selv om
han ùravde forbudt dem at
g/re det, og han brugrte den
taktik at ringe med kirke-
klokkerne, sà at man ikke
kunne hÉre harmonikespille-

ren, nàr der var piger, der
cleltog i dansen. Meendene
var rasende, rDet er vores
egen fejl,. var der en, der
sagde, ,v i  er  1500 mand-
folk i denne her landsbY, og
der er ikke én af os, der har
kunnet ,tage os sammen til
at plaffe ham ned..

Trods alle forhindringer
fik man dog alligevel et kar-
neval. Mange maskerede sig
trods forbudet, og carabini-
ererne foretrak at lade vere
med at gribe ind, sà lange
det ikke sà ud til at kunne
blive farligt. En del af de
unge fyre, der havde veret
i Tyskland, 'var fine Pà
den. og gik ud i deres pene
tÉj i stedet for at klede sig
i laser og tumle rundt med
de andre, men det var dog
ikke alle. Nogle af pigerne

trodscde prlestcn og tlattsc-
de, men nrange turde all igc-
vel ikke. Der kom cn lcst
ud af det, bare ikke sà gotl.
som den plejede at v&re.

For mig selv blev de tre
karnevalsdage i Ottana en
komprimeret oplevel'se af
den vanskelige situation, som
Sardinien befinder sig i i
dag.' Stadigvek forankret i
en lraditionel landsbykultur
med sikre normer, som man
afreagerede fra nogle dage
om àret i ly af en simPel
maskering, hvis de blev for
tyngende, men efterhàndcn
sà presset af Pkonomiske og
ideologiske problemer, at
spendingerne har nàet det
punkt, hvor ingen maske
le ngere kan fà én {il at
glemme dem.

Fridolín Weis Benlzott
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