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Starobylá Florencie se stala ve dnech 
4.–7. listopadu 2010 d"ji#t"m velkého 
mezinárodního setkání na téma „Abito 
per il Ballo“1, tedy od"vu pro tanec. $lo 
o interdisciplinární kolokvium, kterého se 
ú%astnili tane%ní a baletní historici, tane%-
ní antropologové, tv&rci a restauráto'i 
kost!m&, stejn" jako odborníci zab!vající 
se obnovováním historického tane%ního 
repertoáru, ale i praktikující choreografo-
vé. Akce se konala v samém historickém 
st'edu Florencie v konferen%ních prosto-
rách Auditorium al Duomo nedaleko slav-
ného dómu Santa Maria del Fiore a spolu-
po'ádala ji celá 'ada zejména florentsk!ch 
institucí v %ele s Nadací Romualdo del 
Bianco a Asociací p'átel Galerie kost!m&

Toto kolokvium pat'ilo do 'ady kolok-
vií o kost!mu (Costume Colloquium), kte-
rá za%ala v listopadu roku 2008 holdem 
Janet Arnoldové2. V"decká rada, slo(ená 
ze sedmi odborník& a odbornic z r&zn!ch 
italsk!ch a anglick!ch institucí, vypsala 
s více jak ro%ním p'edstihem následující 
rámcová témata, která se stala poté i jed-
notliv!mi sekcemi kolokvia: 
1. D"jiny tane%ního kost!mu pro profesio-

nální p'edstavení: divadlo, balet, film 
atd. 

2. Evokace historického tance: harmonie 
kost!mu a tane%ních pohyb&.

3. Dokumentování tane%ního kost!mu: 
od"v jako dokument a dokumentace 
od"vu.

4. Od"v a tanec jako v!raz kultury, slav-
nosti a osobnosti: tradi%ní a lidov! 
tanec a jeho kost!m.

5. Vytvá'ení tane%ního kost!mu: návrhá-
'i, um"lci, 'emeslníci, stylisté, #vadle-
ny a krej%í pou(ívající tradi%ní, expe-
rimentální a/nebo soudobé materiály 
a techniky.

6. Tane%ní kost!m a um"leck! v!raz: 
jejich vzájemn! vztah.

7. Móda a národní tanec: vztah mezi no-
v!mi styly tance a módním od"vem, 
v minulosti a p'ítomnosti. 

8. Tane%ní kost!m v muzeích a v archi-
vech: sb"r návrh& a existujících kost!-
m&, restaurování a v!stavní techniky.

Jeliko( jsem m"la v té dob" za sebou 
detailní pr&zkum tane%ních kost!m& v na#í 
nejrozsáhlej#í a nejstar#í sbírce divadel-
ních kost!m&, ulo(ené v depozitá'i barok-
ního zámeckého divadla v )eském Krumlo-
v", p'ihlásila jsem sv&j p'ísp"vek na téma 
„Tanec a %as: Tane%ní kost!my ve fondu 
barokního zámeckého divadla v )eském 
Krumlov"“. V"decká rada (C. del Bian-
co, J. Marshall-Ward, R. Orsi Landini, 
C. Sisi, R. Varoli-Piazza, M. Westerman 
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Bulgarella, S. Woodcock) m&j p'ísp"vek 
p'ijala, byl nakonec za'azen do t'etí sek-
ce, a já m"la velkou radost, (e p'ítomné 
poslucha%stvo z dvaadvaceti zemí bylo 
mou prezentací velmi zaujato. Jako dobr! 
základ pro mou prezentaci mi poslou(ila 
v!stava „Tanec a %as“, kterou jsem p'ipra-
vila v roce 2005 ve spolupráci s Akademií 
múzick!ch um"ní, Asociací historického 
tance a Nadací barokního divadla zám-
ku )esk! Krumlov a také p'íprava hesel 
k n"kter!m z kost!m& pro katalog v!stavy 
Národní galerie v Praze, která se uskute%-
nila p'ed dv"ma lety ve Vald#tejnské jíz-
dárn".3

Ve vymezen!ch dvaceti minutách jsem 
se sna(ila ú%astník&m p'edstavit unikát-
ní krumlovskou sbírku divadelních kos-
t!m&, z nich( mnohé byly pou(ívány pro 
tanec od druhé t'etiny 18. století. Nejstar-
#í z kost!m&, datovan!ch do %ty'icát!ch 
let 18. století, jsou zhotoveny z luxusních 
materiál&, jako je atlas, samet a zlatohlav, 
bohat" krumplovány st'íbrnou a post'í-
b'enou nití, po#ity dracouny a flitry. P'i 
p'edstavení fotografií sukní, které jsou 
v zatím nejstar#ím objeveném inventá'i 
z roku 17634 zmín"ny p'ímo jako tane%ní 
(„Dantzer Rökl von weis, roth und blauen 
Cadlass mir silbernen Pörtl und Fliesser-
len gestükt.“), vyjád'ili ú%astníci kolokvia 

nad#ení nad dobr!m stavem t"chto kost!-
m&, nebo* podobn!ch exemplá'& je v celo-
sv"tovém kontextu jen velmi poskrovnu 
a neb!vají tak zachovalé (a zda'ile restau-
rované). 

V )eském Krumlov" je cel! soubor 
takto bohat" zdoben!ch kost!m&, vyka-
zujících shodnou kvalitu, zp&sob #pi%ko-
vého zpracování a charakter, díky %emu( 
b!vá ozna%ován jako soubor „opera seria“. 
Ú%astník&m konference jsem v souvislosti 
s tímto souborem sd"lila i svou sou%asnou 
hypotézu, (e v!#e jmenované sukn" spolu 
s tímto souborem navrhl Andrea Altomon-
te (1699–1780) pro operu Ch. W. Gluc-
ka Semiramide riconosciuta, která m"la 
premiéru ve víde+ském dvorním divadle 
v roce 1748. Altomonte byl toti( zárove+ 
ve slu(bách Josefa Adama ze Schwarzen-
bergu a na Krumlov" se podílel na mnoha 
stavbách. K této domn"nce, kterou v n"k-
terém z dal#ích %lánk& blí(e rozvedu, m" 
p'ivedlo zvlá#tní exotické zdobení t"chto 
kost!m& a zejména jeden androgynní kos-
t!m z tohoto souboru (CK 05072), ozna-
%ovan! v literatu'e n"kdy jako kost!m pro 
kastráta. 

Mezi dal#í zajímavé kost!my z %esko-
krumlovské sbírky, které jsem na konfe-
renci p'edstavila, pat'í té( kost!my postav 
commedie dell’arte a dal#í charakterní 
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kost!my z poslední t'etiny 18. století: 
kost!my rybá'& a rybá'ky, past!'&, vojá-
k& a dal#ích. Tyto jsou #ity rovn"( ru%n", 
co( vypovídá té( o jejich stá'í, ale na roz-
díl od v!#e zmín"n!ch kost!m& jsou zho-
toveny v"t#inou z voskovaného plátna %i 
vln"ného sukna. V rámci svého p'ísp"v-
ku jsem p'edstavila i snahu vyráb"t funk%-
ní kopie t"chto kost!m&. Zatím se poda-
'ilo díky grantu M"sta )esk! Krumlov 
zhotovit kost!m hv"zdá'e-mága (Zde+ka 
Ho#ovská, 2007) a díky grantu Nadace 
barokního divadla zámku )esk! Krumlov 
kost!m past!'e (dílna Kate'iny Slavíkové, 
2010). Ú%astníky konference pak velmi 
zaujalo, jak se tyto kost!mu krásn" tvaro-
v" i barevn" vyjímají na pozadí p&vodních 
scénick!ch dekorací historick!ch diva-
del ()esk! Krumlov, Mnichovo Hradi#t") 
v rámci p'edstavení dobového repertoáru 
(J. Starzer: La guir lande enchantée, Ch. 
W. Gluck: La danza, obé choreografie 
a re(ie Helena Kazárová). Na záv"r jsem 
je#t" ú%astník&m p'edstavila dal#í zajíma-
vé po%iny: realizaci rokokov!ch ma#kar-
ních kost!m& podle fresek Josefa Ledere-
ra v Ma#karním sále %eskokrumlovského 
zámku (dílna Kate'iny Slavíkové, 2009).

Ú%astník&m konference jsem p'ed-
stavila té( dochované baletní kost!my 
a obuv z první poloviny 19. století: mezi 

nejzajímav"j#í pat'í kup'íkladu jeden d"t-
sk! kost!m (d"tsk!ch kost!m& je v depo-
zitá'i zámeckého divadla velmi mnoho) 
z bled"modrého atlasu, tylu a plátna, 
lemovan! sv"tle modr!mi a %ern!mi stu-
hami v pase a okolo v!st'ihu a s cípovitou 
vrchní sukní, ozdobenou rolni%kami. Pat-
'í k n"mu té( frygická %apka. Jde o kos-
t!m „Bláznovství“ %i „Blázn"ní“ (CK 5256 
A, B), co( byla role velmi oblíbená v diva-
dle první poloviny 19. století – francouzsky 
naz!vaná „La Folie“. V podobném kost!-
mu tan%ila kup'íkladu Emilie Bigottiniová 
v baletu Benátsk! karneval (1820) nebo 
Lisa Nobletová v ope'e Gustav III aneb 
Ma"karní ples (1830).

Z bohatého programu konference, kte-
r! %ítal t'icet %ty'i p'ísp"vk&, se pokusím 
p'edstavit ty nejzajímav"j#í. Nutno 'íci, 
(e v#echny p'ísp"vky p'iná#ely v r&zn!ch 
pohledech zajímavé informace, n"kdy 
v#ak i tvrzení, se kter!mi bylo lze polemi-
zovat. Pro diskuze byl v rámci konference 
ur%it! %as vymezen, nicmén" jen z'ídka byl 
vyu(íván – mo(ná té( z d&vodu #irokého 
interdisciplinárního zázemí jak p'edná#ejí-
cích, tak i poslucha%&.

V první sekci se americká profesorka 
Marylin Revell Longová z minnesotské uni-
versity zab!vala vztahem módy a tanc&, 
které byly populární v Hollywoodu t'icát!ch 
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let 20. století (nap'íklad u znám!ch tane%-
ník& Freda Astaira a Ginger Rogersové). 
V#ímala si souvzta(nosti obou fenomén& 
a jejich dopadu na styl oblékání ur%it!ch 
spole%ensk!ch vrstev díky oblíbenosti fil-
m& hollywoodské produkce. V té dob" se 
díky t"mto tane%ním film&m vytvo'il ur%i-
tá forma (enské siluety, která se musela 
ov#em vypo'ádat jak s %ernobíl!m snímá-
ním, tak i s tím, (e tane%nice je vid"na p'i 
párovém tanci zejména zezadu %i ze stra-
ny. Tehdy vznikly pro film Top Hat slav-
né Ertého bled"modré #aty Rogersové 
s ozdobou ze p#trosích per, které musel 
vyvá(it Astair&v %ern! cylindr a #osy fraku. 
Také následující kost!my u tane%nic zd&-
raz+ovaly zejména partii ramen a dolní lem 
#at&. Díky dokonalej#ím technologiím bylo 
pak mo(né #aty, které se proslavily díky 
tan%ícím filmov!m hv"zdám, mechanicky 
mno(it a prodávat na trhu. 

Podobn!m p'ístupem se vyzna%oval 
i p'ísp"vek profesorky Aury Fiorentiniové 
z Florencie, kter! se zab!val vlivem „hau-
te couture“ tane%ních i netane%ních rób 
ve filmech 50. a 60. let 20. století, zejmé-
na na p'íkladech kost!m& Huberta de 
Givenchy pro Audrey Hepburnovou ve fil-
mech Sabrina (1954) a Snídan# u Tiffany-
ho (1961). Profesorka Fiorentiniové si v#í-
mala, jak práv" Givenchyho filmové #aty 

pozm"nily vkus v oblasti plesov!ch #at& 
u celé generace.

Ve druhé sekci vyslovila Angli%anka 
Jackie Marshall-Wardová krásnou my#-
lenku, (e tanec je krystalizací pohybu. 
Pro sv&j referát, kter! se zab!val otázkou, 
zda se vytvá'í tanec pro #aty %i #aty pro 
tanec a zda jde o oble%ení %i kost!m, se 
odrazila od citátu Antonia di Areny z polo-
viny 16. století – kdy$ jde" tan%it, v$dy 
si oblékni své nejelegantn#j"í "aty. Tento 
tane%ní mistr pou%oval budoucího dvo'a-
na v dob", kdy tanec byl nutnou spole%en-
skou dovedností a poskytoval p'íle(itost 
ud"lat dojem jak na jeho pod'ízené, tak 
i na osoby vzne#en"j#ího stavu, tj. v dob", 
kdy vzhled a spole%enské postavení byly 
neodd"litelné. V této dob" nebylo nutné 
ale je#t" nosit „kost!m“, sta%ily ty nejho-
nosn"j#í #aty. Tehdy, domnívá se Marshall-
Wardová, se tanec pod'izoval oble%ení. 
Nicmén" od nejran"j#ích dob jsou zázna-
my o zábavách, které po(adovaly, aby se 
ú%astníci stávali n"k!m jin!m. „Oble%ení“ 
se tedy vytvo'í pro specifick! ú%el a stane 
se „kost!mem“. Nosí se jen pro p'edvád"-
ní tance p'i p'edstavení, a proto se m&(e 
odli#it od b"(né soudobé módy a dovolit 
ú%inkujícím v"t#í míru „fyzi%na“. Spole%en-
ské tance dnes tan%í z valné v"t#iny ama-
té'i a mají na sob" oble%ení. Naopak #aty 
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profesionál& v tomto oboru jsou napros-
to specifické a nemohou slou(it (ádnému 
jinému ú%elu, ne( p'edvedení konkrétního 
repertoáru. Referentka v pr&b"hu svého 
referátu uvád"la, jak!m zp&sobem dvor-
ská renesan%ní móda omezovala pohyb 
tane%ník&. Ov#em práv" tato tvrzení nako-
nec vyvrátil italsk! publicista a tane%ník 
Marco Raffa z Janova, kter! se v násle-
dujícím referátu v"noval detailnímu pr&-
zkumu dochovan!ch renesan%ních od"v& 
v muzejních sbírkách v návaznosti na vel-
kou práci, kterou na tomto poli u%inila 
Janet Arnoldová. Tento pr&zkum odhalil, 
(e kup'íkladu tvrzení o nemo(nosti zvedá-
ní pa(í u dam je nepodlo(ené, jeliko( ruká-
vy b!valy k #at&m p'ivazovány, a tudí( si 
nositelka sama mohla regulovat, jak pevn" 
mají p'iléhat k t"lu apod.

Barbara Menard Pugliesová z Bostnu 
p'ednesla sv&j p'ísp"vek spojen! s prak-
tickou demonstrací p'ímo v plesov!ch 
#atech, u#it!ch podle módy 60. let 19. 
století. Názorn" pak p'edvedla r&zné dru-
hy val%íkového kroku. Star#í nadskakovan! 
první krok val%íku by v této rób" ji( vypa-
dal sm"#n" – zm"na zp&sobu tan%ení #la 
ruku v ruce se zm"nou módy. Samoz'ej-
m", (e se nabízí zajímavá otázka podle 
referátu Marshall-Wardové – co bylo prv-
ní: zm"nil se nejd'íve tanec nebo od"v?

Christina Batesová z Kanadského 
muzea civilizace v Gatineau p'edstavi-
la na základ" pr&zkumu ú%t&, portrét&, 
tane%ních manuál& a p&vodního od"vu 
tan%ící Kanadu 18. století. Její p'ísp"vek 
pat'il k t"m nejvíce hodnotn!m z pohledu 
tane%ní historiografie. Dávala do souvis-
lostí nalezené prameny a jejich v!pov"dní 
hodnotu z hlediska v!zna%né úlohy hodin 
tance a spole%enského chování v dob" 
kolonizace Nového sv"ta. Tanec, spole-
%enská etiketa a od"v se zde staly velmi 
d&le(itou sou%ástí vytvá'ení nové kultur-
ní spole%nosti. Podotkla, jak i jí prosp"ly 
hodiny barokního tance v procesu pocho-
pení civiliza%ních podn"t& minul!ch sta-
letí, a zajímav!m zp&sobem pojmenova-
la pokusy obnovovat staré tance; nazvala 
tento proces experimentální archeologií 
a zd&raznila úlohu soubor& historického 
tance, nebo* svou %inností p'ispívají prá-
v" k pochopení d"jin lidské spole%nosti. 
V této souvislosti je podn"tné uvést, (e 
v rámci kolokvia se objevoval termín „his-
torical dance re-enactement“ (dalo by se 
p'elo(it voln" jako „op"tovná evokace his-
torického tance“) práv" pro tyto snahy.

Z oblasti teatrologického v!zkumu 
ve t'etí sekci byl velmi podn"tn! p'ísp"-
vek Johna Hoeniga a Teresy Pasquio-
vé o objeven!ch kost!mních návrzích 
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a dal#ích pramenech k p'edstavení, které 
bylo provedeno 2. 5. 1589 v divadle Medi-
cej& v paláci Uffizi ve Florencii jako záv"r 
m"síce plného oslav svatby Ferdinanda 
Medicejského s Christinou de Lorraine. 
Jde o kost!my pro #est intermedií Gio-
vanni de’Bardi dei Conti di Vernio, které 
inscenoval Emilio dei Cavalieri, mezi jed-
náními hry La Pellegrina od Girolama Bar-
gagliho. Tato intermedia hrála v!znamnou 
roli p'i vzniku hudebního divadla, zahr-
novala té( tanec a „zázra%nou“ vizuální 
spektakularitu. Jednota scénick!ch a kos-
t!mních návrh& zastínila cokoliv, co bylo 
na tomto poli do té doby vytvo'eno. Ber-
nardo Buontalenti, dvorní architekt Medi-
cej&, navrhl jak divadlo samotné, jeho scé-
nografii i ma#inérii, tak i 286 kost!m&, 
které #ilo padesát krej%ích. P'edstavení se 
p'ipravovalo osmnáct m"síc& a hrálo se 
pouze jednou. Vzhledem k dochovanosti 
ú%etních knih a vlastním návrh&m ve flo-
rentsk!ch státních archivech a v dal#ích 
institucích je dnes mo(né detailn" popsat 
p'ípravy a vlastní proces tohoto grandióz-
ního p'edstavení, které m"lo vliv na dal#í 
divadelní v!tvarníky, jako byl Guilio Parogi 
nebo Inigo Jones. 

Z p'ísp"vk& ve %tvrté sekci bych ráda 
uvedla „Tanec a terapeutické uzle“ Dona-
telly Lippiové, profesorky d"jin medicíny 

na univerzit" ve Florencii. Tento referát se 
v"noval historickému vzniku tance známé-
ho jako tarantella nebo pizzica z terape-
utického rituálu, kdy posti(en! tan%í, aby 
se zbavil „tarantismu“, obskurní nemoci, 
která se epidemicky #í'ila v severní Itálii 
v pr&b"hu 15. a( 17. století a která údajn" 
pocházela z kousnutí jedovatého pavouka 
tarantuly (Lycosa tarentula). B"hem toho-
to rituálu, (kter! lze je#t" na n"kter!ch 
místech spat'it), se dívka v bíl!ch #atech 
rytmicky pohybuje po vyb"leném prost"-
radle, kutálí se tam a zp"t, pak se postaví 
na nohy a tan%í pizzicu, ale jen v prosto-
ru ohrani%eném prost"radlem. N"kolikrát 
se zhroutí na zem a op"t pokra%uje v exta-
tickém tanci, a( hudebníci dohrají. Tomu-
to rituálu se p'ipisoval jak posvátn!, tak 
i lé%ebn! ú%inek, p'i%em( velkou roli p'i 
n"m hrály barevné stuhy, jejich( zavázá-
ní na konci rituálu symbolizovalo spoutání 
nemoci. Velmi sugestivní byla i videoukáz-
ka, kterou nám profesorka Lippiová umo(-
nila shlédnout, a zajímav! byl i kontext 
symbolu uzle ve v!tvarném um"ní – uzel 
jako symbol onemocn"ní epilepsií. 

Kost!mní histori%ka a antropolo(ka 
Sara Piccolo Paciová z Florencie mne 
zaujala sv!m referátem „Oblek pro posled-
ní ples: Temná stránka tance – od tance 
smrti ke thrilleru“. Zaobíral se prastar!m 
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vztahem tance a smrti, kter! se dá vysto-
povat v nejr&zn"j#ích kulturách, které 
jsou od sebe vzdáleny v %ase a prostoru. 
V západní kultu'e existuje období od 12. 
do 16. století, kdy se 'ada text& a ikono-
grafie vyvíjí z p'edstavy Smrti ve form" 
tan%ících kostlivc&. Takto vid"ná smrt nutí 
tan%it smrtelníky, jejich( identita je patr-
ná z od"vu, kter! mají na sob". V#ichni 
– od pape(e po chudou d"ve%ku – tan%í 
s kostlivcem a ptají se i nás v na#í moderní 
dob" skrze svou vibrující vitalitu po smys-
lu (ivota. Referentka podala nesmírn" fun-
dovan! rozbor psychologick!ch a antro-
pologick!ch aspekt& od"vu v nejasném 
vztahu mezi (ivotem a smrtí jako „posled-
ního obrazu“ %lov"ka a „módy“ a jako 
„um"lého“ a „kone%ného“ aspektu samot-
ného (ivota, p'i%em( toto téma sledovala 
a( do sou%asn!ch divadelních a filmov!ch 
d"l, jako je All that jazz a Thriller.

Florentské kolokvium bylo velmi dob-
'e organizované, s italsko-anglick!m 
simultánním tlumo%ením a 'adou zajíma-
v!ch doprovodn!ch akcí, jako byly v!sta-
vy a náv#t"vy muzeí. Pro mne to byl vel-
k! a nezapomenuteln! zá(itek a byla jsem 
velmi pot"#ena, (e jsem m"la tu p'íle(itost 

p'edstavit pozoruhodnou sbírku divadel-
ních kost!m&, která se na na#em území 
v )eském Krumlov" nejen dochovala, ale 
o kterou se velmi dob'e pe%uje. Jak jsem 
si z ohlasu p'ítomn!ch odborník& ov"'i-
la, v celosv"tovém m"'ítku máme pozoru-
hodné prameny poznání, které musíme jen 
více propagovat a dále pracovat na zpro-
st'edkování informací o nich v meziná-
rodním kontextu. Na záv"r lze 'íci, (e toto 
kolokvium potvrdilo, (e tanec a kost!m %i 
od"v – je opravdu velké a nosné téma. 

1 Costume Colloquium II: Abito per il Ballo – Dress 
for Dance.
2 Britská histori%ka odívání, návrhá'ka kost!m& 
a restaurátorka, zem'ela 2. 11. 1998.
3 Andrea Rousová (ed.): Tance a slavnosti 
16.–18. století. Katalog v!stavy. Národní galerie 
v Praze, ISBN 978-80-7035-395-0, zejména 
s. 354–365.
4 Inventarium über diejenige Comedi Kleider, 
welche unter Verwahrung des gewesten Garten 
Inspektoris Zinner, nun seeligen, sich befunden 
haben, dermahlen aber folgender Gestalt an den 
Hofwürth Casper Eymer übergeben und zugezählet 
worden sind, wie folgt. Viz: Záloha Ji'í Inventá& 
kost!m' zámeckého divadla v (eském Krumlov# 
z roku 1763. In: Barokní divadlo na zámku 
v )eském Krumlov". Sborník p'ísp"vk& pro odborn! 
seminá' v )eském Krumlov" 27. 9. – 30. 9. 1993, 
s. 200.


