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1. Kasshiki – Nos templos Zen do Japão medieval, costumava-se reunir uma multidão e servir uma 
refeição após cantarem os sutras juntos. O Kasshiki era um monge leigo, que anunciava o prato do dia na 
sala de jantar.

Sua maior característica é o topete no formato de uma folha de gingko, os cantos da boca são levemente 
puxados para trás e as sobrancelhas e o canto dos olhos, puxados para cima.

A máscara tem que mostrar uma expressão radiante e inflexível e um quê de olhar sensato.

2. Ayakashi – Representa o espirito maligno de um general morto em batalha. O rosto é todo pintado de 
um ocre avermelhado e as maçãs do rosto salientes. Os olhos bem abertos, com as sobrancelhas e o 
bigode grossos mais largos na ponta. O olhar é enigmático e convincente, os olhos e boca dourados, 
sinalizando um poder espiritual de outro mundo.

A máscara tem que demonstrar quão valente guerreiro, foi em sua vida.

3. Hannya – A máscara mais conhecida no mundo. Representa a face da mulher que se torna um espírito 
vingativo por causa do desespero da paixão ou do ciúme.

Acredita-se no Japão que a mulher tenha chifres e na cerimônia shintoísta de casamento, o chapéu 
branco que ela usa, chamado de tsunokakushi – “escondedor de chifre”, simboliza que ela abdica do 
ciúme e do egoísmo. Mas quando uma mulher fica desequilibrada por causa do ciúme, os chifres 
aparecem e ela se torna a temida Hannya.

A sobrancelha esculpida com uma proeminente saliência, as bochechas tensionadas por causa da boca 
que sulca o rosto de orelha a orelha. A loucura está nos olhos esbugalhados e dourados,  sugerindo uma 
breve existência neste mundo

A máscara personifica sentimentos confusos (ciúme, ódio) e personalidade nebulosa.

A lenda por trás da máscara Hannya conta que uma bela mulher que se apaixona por um padre. Alguns 
contos populares dizem que ela foi rejeitada de imediato, enquanto outros dizem que o sacerdote se 
apaixonou por ela, mas por causa de seus votos ele era proibido de tocá-la. Sua saudade e desespero, a 
tragédia e dor de seu amor não correspondido a transforma em um monstro consumido pela raiva, 
ciúme e vingança.

No Japão, a máscara Hannya tem o significado popular de sorte e acredita-se que espanta os maus 
espíritos da casa. A máscara Hannya, como uma tatuagem, é muitas vezes incorporada em um projeto 
mais elaborado de tatuagem com desenho japonês, como um elemento que compõe a história.

4. Akobu-jo – Máscara de rosto enrugado de um velho, bochechas salientes, olhos com um sorriso 
incompreensível que sugere um sofrimento pela perda de alguém.  O meio da testa  protuberante e as 
linhas sulcadas no rosto, sugerem uma amargura e pensamentos tristes que não saem do rosto. Os 
dentes aparentes numa boca levemente aberta pode denotar um murmúrio de resignação.

Normalmente a máscara é usada para papel de pai idoso, que foi separado ou perdeu seu filho amado.
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