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Masky z komedie dell’Arte  Shakespearovy lesní hry 

 Prozkoumávání komických archetypů   Kostýmy s tématikou listů, pavučin a květin 

 Cíl: Pochopit komické archetypy a odkud pochází; vytvořit masky z  listové hmoty* 
namísto původní kůže.  
Groteskní masky z italské komedie dell’arte z 16. století jsou charakteristické velkými, 
dlouhými nosy, baňatými tvářemi, hustým obočím a klaunskými grimasami. Služebníci byli 
zlomyslní a nedůvěryhodní a jejich masky měly široký úsměv, připomínající dýňové 
úsměvy, jaké vyřezáváme na Halloween.  
 
Charaktery jsou známé jako archetypy a vždy mají charakteristické chování. Zanni nosili 
hole na konci rozštěpené, vydávající plácavý zvuk při zatřesení; odsud pochází pojem 
‘groteska’. Komické charaktery mnoha Shakespearových her, jako ve Snu noci 
svatojánské, jsou inspirované komediálními archetypy. Ve svých tragédiích Shakespeare 
přidával komického scény na oddech, jako například opilý vrátný v Macbethovi. 
 
Aktivity: 
• Prozkoumejte archetypy 

komedie dell’arte a masek, 
které je reprezentují. 

• Prozkoumejte komické 
charaktery ze Snu noci 
svatojanské (známé jako 
‘mechanici’ protože byli 
obchodníci) a identifikujte 
komické ‘typy’. 

• Vytvořte pro vybraný charakter 
masku z listové hmoty,, 
použijte listy namísto papíru.   

 
Další podněty: Kreativní umění * instrukce na masku z listové hmoty  
 
Kritéria úspěchu: 
ü Znám a dokáži popsat charakteristiky komických archetypů 
ü Dokáži v příběhu identifikovat komické archetypy a vysvětlit, jak jsem je poznal 

 Cíl: Návrh Imaginativního kostýmu inspirovaného charaktery a přírodním světem  
 
Několik Shakespearových her je zasazeno do prostředí lesa. Stejně jako Sen noci 
svatojánské, také hra Jak se ti líbí, se odehrává v lesích po úvodní scéně na královském 
dvoře. Les představuje místo klidu a bezpečí od mocenských cestiček, jak říká vykázaný 
vévoda: 
 
‘Nejsou tyto lesy 
svobodnější od nebezpečí nežli závistivý dvůr?’  
 
Shakespeare vyrůstal v Stratford-upon-Avon který byl 
na severozápadní straně lemován Ardenským lesem 
(les tak hustý, že dokonce i  Římané se rozhodli se mu 
vyhnout při stavbě silnic) a v tomto lese se odehrává 
příběh Jak se ti líbí. 
 
Aktivity: 
• Nastudujte lesní scény ze Snu noci svatojánské, 

nebo Jak se ti líbí a navrhněte kostým inspirovaný 
prostředím a popsanými rostlinami.  

• Podívejte se na webovou stránku Royal 
Shakespeare Company pro více informací o této hře.  

• Prozkoumejte Sir Joshua Reynolds (1723-1792)  a jeho obrazy Puck, nebo Robin 
Goodfellow, dále Sir Joseph Noel Paton’s Elves a Fairies; dílo Williama Blake’s 
reslené vodovými barvami Jacques and the Wounded Stag (1806) inspirované hrou 
Jak se ti líbí; John Singer Sargentův obraz herečky Ellen Terry jako Lady Macbeth 
(1899).  

 
Kritéria úspěchu: 
ü Dokáži použít text popisující prostředí a přírodu jako inspiraci pro návrh kostýmu I 
ü Dokáži použít internet k podpoře a zlepšení mé interpretace charakterů při návrhu 

kostýmu.  

 


