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Увод

Од антике до данас, од ритуалних и погребних па преко 
позоришних и карневалских  до медицинских, маске су биле 
начин прикривања сопственог и имитирања туђег идентитета, 
бег од стварности, превазилажење друштвених разлика, опирање 
устаљеним конвенцијама, одбрана од заразних болести.  

Од забрана до обавеза, од популарности до потребе, маске 
су неретко биле права уметничка ремек дела, маштовити, 
стилизовани и декоративни предмети за сакривање али и 
заштиту лица.

Случајно или не, у данашњим животним околностима, наше 
маске добише другачији смисао јер су постале начин откривања 
идентитета наших уметника, а да они то нису ни сами слутили. 
Осликавајући гипсане маске, учесници пројекта „Лице за 
креативце“ су имали прилику да спознају онај креативни део 
своје личности и тако покушају да промене и себе и свет. 

Пројекат је резултат сарадње ученика, родитеља и наставника 
ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ из Батајнице током 
пролећа 2020. године. Ове маске неће никога  сакрити, а ни 
заштитити од разних лоших утицаја, али ће свима пружити 
огроман осећај уживања у лепоти уметничког израза.
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Introduction
 

Since ancient times wearing a mask has always had a special 
meaning or purpose. Whether we are talking about medical masks, 
rituals or funerals, theaters or carnivals, wearing a mask has 
been a way of concealing one’s own and imitating someone else’s 
identity. It was a way of escaping the reality, overcoming social 
differences, resisting established conventions, protecting 
against infectious diseases.

Though sometimes forbidden, obligatory, popular or necessary, 
they were quite often real artistic masterpieces, imaginative, 
stylized and decorative objects ment for concealing as well as 
for protecting faces.

Coincidentally or not, in today’s life circumstances, our masks 
were given a different purpose because they became a way of 
revealing the identity of our artists without them even realizing 
it. By painting plaster masks, the participants in the project 
called “Face for Creatives” had an opportunity to get to know 
that creative part of their personality and thus try to change 
themselves and the world.

This project was born during the spring of 2020 and it is the 
result of cooperation between students, parents and teachers 
of the elementary school “Svetislav Golubović Mitraljeta” in 
Batajnica. These masks will not disguise or protect anyone from 
various bad influences, but they will give everyone an opportunity 
to enjoy the beauty of artistic expression.
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Introduction

A partir de l’antiquité à nos jours, il existait les différents 
types de masques, les masques rituels et funèbres, théâtraux 
et carnavalesques, médicaux et beaucoup d’autres. Les masques 
ont été un moyen de dissimulation de son propre identité et 
d’imiter l’identité d’autrui, la fuite de la réalité, le dépassement 
des différences sociales; la résistance aux conventions établies, la 
défense contre les maladies infectieuses.

Des interdictions aux obligations, de la popularité à la nécessité, 
les masques étaient souvent de véritables chefs-d’œuvre artistiques, 
des objets imaginatifs, stylisés et décoratifs pour cacher mais 
aussi à protéger des visages.

Par la coïncidence ou non, dans les circonstances de la vie 
quotidienne, nos masques ont pris un sens différent car ils sont 
devenus un moyen de révéler l’identité de nos artistes sans qu’ils 
ne s’en doutent. En peignant des masques en plâtre, les participants au 
projet “Le visage pour  les  créatifs” ont eu l’occasion de découvrir 
cette partie créative de leur personnalité et ainsi d’ essayer de 
changer eux-mêmes et le monde.

Le projet est le résultat de la coopération entre les élèves, 
les parents et les enseignants de l’école primaire “Svetislav 
Golubović Mitraljeta” de Batajnica au printemps 2020. Ces 
masques ne cacheront personne mais ni protégeront quelqu’un 
contre les  mauvaises influences différentes, mais ils donneront 
à tout le monde un énorme sentiment de jouissance  dans la 
beauté de l’expression  artistique.
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Introduzione
 

Dal periodo antico fino d’oggi, dai riti e funebri, attraverso teatro 
e carnevalle fino ai medicinali, le mascherine sono sempre state 
il modo per nascondere il proprio ma anche il modo per imitare 
l’identita’ di qualcun altro, fuga dal’ realta’, il modo per superare le 
differenze sociali, resistenza alle solite convenzioni, la protezione 
di malatie infettive.

Dal divieto fino al obbligo, dalla popolarita’ fino alla necessita’, 
spesso volentieri le mascherine c’erano opere d’arte, fantasiose, 
di stile e oggetti decorativi per nascondere ma anche prottegere 
il viso.

Per caso, nei giorni d’oggi, le nostre mascherine hanno un 
significativo completamente diverso, perche’ hanno scoperto l’ 
identita’ dei nostri piccoli e grandi artisti, sia pure loro non 
aspettavano. Dipingendo le mascherine di gesso l’artisti di 
progetto “Il viso creativo” hanno avuto l’opportunita’ per 
scoprire la parte creativa di propria identita’ e cosi’ cercano 
di cambiare se stessi e altri.

Questo progetto e’ stato il frutto di collaborazione tra allievi, 
genitori e insegnanti della scuola primaria “Svetislav Golubović 
Mitraljeta” di Batajnica, durante la primavera del 2020. 
Queste mascherine non nasconderano nessuno, ne anche 
lo protegeranno di diverse cattive influenze, pero’ senz’altro 
quello che ci danno e la possibilita’ di godere la belezza 
dell’espressione artistica.

                                                                                                          
                         Autori del catalogo

Ljiljana Komazec e Ingrid Graorac



ЛИЦЕ ЗА КРЕАТИВЦЕ
FACE FOR CREATIVES

LE VISAGE POUR LES CREATIFS
IL VISO CREATIVO

Аутори каталога
Љиљана Комазец и Ингрид Граорац

Израда маски
Мануела Маркус

Превод на енглески језик
Ивана Пушица

Превод на француски језик
Марина Драгић

Превод на италијански језик
Наташа Ников

Дизајн и припрема за штампу
Михајло Цветковић




