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Anotace
Práce se zabývá barokními scénickými návrhy nacházejícími se ve veřejných sbírkách
na území České republiky. Jedná se o nevelký konvolut kreseb Josefa Hagera (1726–1781)
a Josefa Redlmayera (1727–1788), kteří tvořili pro pražské Divadlo v Kotcích. Jejich jevištní
tvorba byla inspirována významnou italskou barokní rodinou scénografů Galli-Bibiena. Práce
se snaží obsáhnout inspirační vlivy, které na umělce působily a komplexně zařadit jejich
tvorbu do evropského kontextu vrcholného baroka. Diplomová práce se také dotýká historie
barokních divadel u nás i v Evropě a nastiňuje jejich propojení s okázalými slavnostmi
tehdejší doby. Zároveň informuje o vývoji italské scénografie a scénických návrhů
s vysvětlením ikonografických jevištních dekorací.
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barokní scénografie – scena per angolo

Abstract
Scenic Designs of High Baroque in the National Collections of the Czech Republic
The thesis deals with the Baroque scenic designs which are situated in public collections
of the Czech Republic. These are mainly the works by Josef Hager and Josef Redlmayer,
whose production was inspired by the Italian baroque scene designer Giuseppe Galli Bibiena.
The aim of the thesis is to describe inspirational sources which influenced the artists and to
comprehensively classify their production within the European context of the Baroque period.
The diploma work also explains the history of Baroque theatres in Bohemia as well as in
the whole Europe. It shows their connection with the pompous cellebrations so popular
in Baroque period. The thesis also informs about the progress of Italian scenography and
scenic designs with the explaination of stage decorations.

The thesis is divided into five general chapters which show the local and time consequences.
The first part brings the general introduction into the baroque theatre and baroque theatrality.
It explains the beginning, genres and technical issues of the baroque theatre. This information
is extended further during the thesis. The second chapter deals with the baroque celebrations
and their tight connections with the theatre. The third part deals with scenography and scenic
designs. The brunch of "scenography" is not a classical discipline of arthistory. That is why I
decided to explain scenography and it´s history according to the general theoretical tracts. The
fourth chapter shows and explains Italians influences to the Baroque scenography in the
Czech lands. The thesis is finished by the fifth chapter which presents analysis of the
preserved scenic designs by Josef Hager and Josef Redlmayer.
My aim is an attempt of the complex description of the drawings of scenic designs by Josef
Hager and Josef Redlmayer and their evaluation in the Czech environment according to
baroque theoretical tracts. The most works are opened to public in the Graphic collections of
the National Gallery in Prague. Others are deposited in the artistic collection fond of Jiří
Karásek ze Lvovic in Památník národního písemnictví in Prague, in Strahov library in Prague
or in the Westbohemian museum in Pilsen.
The thesis also deals with the conditions and consequences during which the works were
created. My conception tries to respect specifics of the arthistorian and historian sciences and
connect my results into to general report on the theatre discipline.
Keywords
scenic designs – national collections of the Czech Republic – baroque theatres – baroque
cellebrations – baroque scenography – scena per angolo
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Úvod
Divadlo tvořilo v období baroka jednu z důležitých složek života. Dokonce i život sám
byl nazýván divadlem, iluze byla součástí reality, zdání bylo součástí bytí. Svět byl vnímán
jako jedna velká scéna, na které každý hraje svou úlohu, danou božským řádem. Barokní
divadlo vzbuzuje již dlouhá desetiletí pozornost nejenom divadelních historiků. Tato
náklonnost je pochopitelná také vzhledem k vnější poutavosti barokních scénických návrhů.
Součástí náročné a unikátní barokní scénografie byla efemérní divadelní dekorace, která
spoluvytvářela působivý obraz světa našich předků. Naše představy o vzhledu divadelních
efemerid by upadly do zapomnění nebýt právě těchto dochovaných kreseb. Přesto je třeba
konstatovat, že neúplnost a zejména malá konkrétnost našich zpráv o vzhledu divadla barokní
epochy, nám zkresluje o tomto údobí dostatečně názorný obraz, a proto jsme nuceni si
domýšlet.
Umělecké osobnosti procházely divadelními centry takřka celé Evropy, udávaly tón
i pro tvorbu výtvarníků domácího původu, v jejichž díle se tak uvolňovala vazba s typickými
zvláštnostmi ostatního projevu té které země. Inspirací pro všechny byla italská rodina
významných architektů a jevištních výtvarníků Galli-Bibiena. V Čechách již v první čtvrtině
17. století došlo k některým pozoruhodným představením, jejichž výtvarná a technická
úroveň se mohla hodnotit měřítky inscenací slavných soudobých scénografů tehdejší Evropy.
Ovšem až do začátku 18. století působili v Čechách převážně anonymní scénografové.
Vybudováním pražského Divadla v Kotcích se otevřela nová kapitola nejenom českého
jevištního výtvarnictví.
Podle dochovaných zpráv a nevelkého konvolutu kreseb jsme zde spravováni
o činnosti malířů Josefa Hagera (1726–1781) a Josefa Redlmayera (1727–1788), jejichž
kresebnými scénickými návrhy se zabývá tato diplomová práce. Hagerovy a Redlmayerovy
kreslířské studie se nacházejí ve veřejných sbírkách České republiky a částečně nám dovolují
doložit podobu jednotlivých dekorací a divadelních scén.
V úvodní části práce bude přistoupeno ke kritice pramenů a dostupné divadelní
a uměleckohistorické literatury, která se k danému tématu váže. Diplomová práce bude
rozdělena do pěti základních kapitol. První kapitola se bude věnovat obecnému úvodu
do barokního divadla v Evropě i v Čechách a nastíní okázalou barokní teatrálnost
a pompéznost. V druhé kapitole nazvané Od barokní slavnosti k divadlu si autorka bude klást
za cíl obecně naznačit divadelní a slavnostní uměleckou atmosféru barokní epochy.
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Divadlo bylo od nepaměti koníčkem a kratochvílí vzdělanců, bez něj se neobešla žádná
významná dvorská slavnost a patřilo k důležité součásti městského společenského života.
Kapitola se zaměří na historii barokních slavností a divadla, které vycházely z doby renesance
a především z commedia dell´arte a v poslední části bude informovat o divadelní a slavností
době v české kultuře 17. a 18. století. V tomto období vládla v divadelním umění efemérní
architektura, což nám například dokládají velkolepé výzdoby chrámů, tzv. sacra
rappresantazione. S oslavami souvisely i smuteční obřady, kdy se kostely plnily stavbami
zvanými castra doloris. Bez oslav se neobešly ani žádné mocenské události. Při korunovaci
Karla VI. roku 1723 se v Praze uspořádala korunovační opera, jejíž výpravou byl pověřen
Giuseppe Galli-Bibiena (1696–1757).
Třetí kapitola bude pojednávat problematiku barokní scénografie a scénických návrhů.
V úvodní části bude definován pojem scénografie. Následující části seznámí s historií
scénografických principů a technických složek barokního divadla. Cílem této podkapitoly
bude obecné vysvětlení odborných pojmů používaných na barokních jevištích. Další část se
zaměří na barokní scénické návrhy, na které dnes nazíráme jako na svébytné zachycení
tvůrčích představ. Jevištní výtvarník se tehdy zabýval nevelkým počtem scenérií, ze začátku
pouze scénou ulice, až posléze přišly na řadu další typy scén. Ke snadnějšímu pochopení
principu jevištních studií, je záhodno si jejich ikonografickou stránku více objasnit.
Ikonografií a popisy těchto scenérií s konkrétními příklady nejenom rodiny Galli-Bibiena
bude uzavřena tato část o barokní scénografii.
Navazující čtvrtá kapitola postihne a zhodnotí italské vlivy barokní scénografie
na české prostředí. Hlavní inspirací byly převážně scénické návrhy i vynálezy již zmiňované
rodiny architektů a jevištních výtvarníků Galli-Bibiena. Jejich životopisná data budou
uvedena v podkapitole tohoto celku. Další část zprostředkuje informace o životě a dílu Josefa
Hagera a Josefa Redlmayera. V práci bude zhodnocena jejich tvorba pro divadlo a pouze
okrajově se dotkne jejich další tvorby.
Diplomovou práci zakončí poslední pátá kapitola prezentující rozbory dochovaných
scénických návrhů Josefa Hagera a Josefa Redlmayera. V úvodu do problematiky
představovaných kresebných studií se autorka bude zabývat historií a výčtem umělců, kteří
pracovali pro Divadlo v Kotcích. Hagerovi a Redlmayerovi náleželo mimořádné postavení
mezi malíři a kreslíři tehdejší epochy. Scénická tvorba těchto výtvarníků představovala
významnější část jejich díla. To nám dokládají předkládané kresby z českých veřejných sbírek
v poslední části práce. Cílem diplomové práce je pokus o komplexní popis nevelkého
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konvolutu kresebných scénických návrhů a prostřednictvím ukázek soudobých studií jejich
zasazení do českého kontextu prací spojených s touto tématikou.
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Přehled literatury
Základní pramenná literatura, v níž jsou zmínky o evropském jevištním výtvarnictví je
obsažena v traktátech Sebastiana Serlia Secondo Libro d´archittetura (Benátky 1584), Giorgia
Vasariho Le Vite de´piú eccellenti Architetti, Pittori e Scultori…(benátské vydání 1828)
a Niccola Sabbattiniho Pratica di fabricar Scene (Ravenna 1637). Německý architekt
a divadelní teoretik Joseph Furttenbach vytvořil k tématu divadelní scénografie několik spisů
zabývajících se touto problematikou - Architectura civilis (1622), Architectura universalis
(1635), Architectura recreationis (1640), Architectura privata (1642) a Mannhafter
Kunstspiegel (1663). Andrea Pozzo v Římě vydal v letech 1693–1700 knihu Prospectiva
pictorum a v Paříži vyšla roku 1777 sbírka s názvem Recueil de planches sur les sciences, les
arts liberaux, et les arts méchaniques, avec leur explication, autorem byl Jean le Rond´d
Alembert. V roce 1740 vyšel traktát Architetture e prospettive s grafickými listy Giuseppe
Galli-Bibieny. Spis zabývající se výhradně divadlem od Francesca Milizia Trattato completo
byl vydán roku 1794.
Divadelně historické tématice se věnoval Allardyce Nicolla v knize The Development
of the Theatre (Londýn 1927). Autor se v ní snažil dospět k pochopení reálného prostorového
a technického řešení divadelní scény, ale nezabýval se tolik vnější obrazovou stránkou
scénických návrhů. Práce Heinze Kindermanna Theatergeschichte Europas, II. a III. díl
(Salzburk 1959), nepřinesla zásadní nové názory na tvorbu barokních divadelních výtvarníků.
Jejím přínosem je však obrazová část obohacená o dosud nepublikovaný materiál. Margarete
Baur-Heinhold publikovala v roce 1966 knihu Theater des Barock. Festliches Bühnenspiel im
17. um 18. Jahrhundert, která je rozdělena do šesti kapitol týkajících se tehdejšího dvorského
života a divadla, kočovných společností a publika, herců a commedia dell´arte, loutkového
a lidového divadla. V kapitole o architektuře barokních divadel je zmínka o zámeckém
divadle v Českém Krumlově. Scénografické stránce je věnována jedna shrnující kapitola,
doplněná reprodukcemi barokních scén.
Rozsáhlý výklad o vývoji nejenom evropského divadla obsahují Dějiny divadla
divadelního historika Oscara G. Brocketta, poprvé publikované roku 1969. Cílem této
několikrát publikované práce bylo utvořit chronologický přehled historie divadla. Tématem
barokní scény se Brockett zabývá také, ale spíše okrajově. Obrazový materiál je doplněn
v rozsahu odpovídajícímu přehledovému charakteru knihy.
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Poměrně nedávno vyšla dosud nevydaná kniha Václava Černého Barokní divadlo
v Evropě (Praha 2009). Je řazena mezi základní oborovou studii a věnuje se dramatické
tvorbě barokní epochy v celoevropském kontextu.
Literatura slovníkového charakteru je v českých knihovnách zastoupena encyklopedií
Aleny Jakubcové a kolektivu Starší divadla v českých zemích do konce 18. století: osobnosti
a díla (Praha 2007), v níž lze nalézt životopisy řady barokních divadelních výtvarníků
působících na našem území.1
Slavnostmi a myšlením doby barokní se v současné době ve svých studiích zabývá
historik Josef Válka.2 Autoři Václav Bůžek a Pavel Král uvádí řadu odborných článků
ve svazcích Opera Historica, vydávané Historickým ústavem Filosofické fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech
raného novověku (České Budějovice 2000), Život na dvorech barokní šlechty (1600–1750)
(České Budějovice 1996). Největší světskou slavností barokní epochy byla korunovace Karla
VI. konaná roku 1723, o níž pojednává stejnojmenná kniha kolektivu složeného ze Štěpána
Váchy, Ireny Veselé, Víta Vlnase a Petry Vokáčové. V knize z roku 2009 je odhaleno
výtvarné řešení korunovační opery Costanza e Fortezza, o jejíž výpravu se postaral Giuseppe
Galli-Bibiena. Štěpán Vácha spolu s Janou Spáčilovou o uměleckém ztvárnění této opery
napsali již v roce 2008 příspěvek Galli-Bibienovo dílo pro slavnostní operu Constanza e
Fortezza (1723) ve světle nových výzkumů, Castrum Pragense 9.
Významnou italskou rodinou divadelních architektů a výtvarníků 17. a 18. století
Galli-Bibiena se zabývá celá řada děl a slovníků. Za všechny uveďme Theatrical Designers
an International Biographical Dictionary od Thomase J. Mikotowicze (New York 1992).
V několika dalších vybraných pracích je také hodnoceno dílo a život Bibienů, například
A. Hyatt Mayor The Bibiena family, Bulletin of the Metropolitan Museum of Art 1945–1946
(New York 1945) a Die Familie Galli-Bibiena in Wien: Leben und Werk für das Theater,
(Vídeň 1962) od Franze Hadamowského nebo článek Tommase Manfrediho z roku 2000
The Bibiena, Bologna. Většina literatury týkající se rodiny Galli-Bibiena je směřována
k vynálezu Ferdinanda Galli-Bibieny, jenž dospěl svými perspektivními pokusy k tzv. „scena
per angolo“. Jeho vlivu se týká i stať Claudie Müller Ferdinando Galli-Bibienas „Scene di
nuova invenzione“ uvedené v Zeitschrift für Kunstgeschichte v roce 1986.

1

Giuseppe Galli-Bibiena, Giovanni Paolo Gaspari, Innocento Bellavita, Josef Hager, Josef Joachim Redlmayer,
a jiní.
2
VÁLKA 2009.
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Mezi základní syntetická díla, literaturu věnovanou hlavně otázkám barokní
scénografie, patří Die Theaterdekoration des Barock Paula Zuckera (Berlín 1925), dále La
scenografia Italiana od Corrada Ricciho (Miláno 1930) a Barocktheater und barocke Kunst
od Hanse Tintelnota (Berlín 1939). Tyto práce se více či méně zabývají jednostranným
rozborem scénických návrhů.
Důležité myšlenky a zjištění je zapotřebí hledat v dílčí literatuře s úzce zaměřenou
problematikou. Badatelé v ní především vycházejí z pečlivého rozboru pramenů písemných
i výtvarných a jejich závěry se zakládají na kvalitní argumentaci.3
Na rozdíl od množství světové literatury o divadelní historii 17. a 18. století, český
výzkum nedosahuje takových výsledků a bohužel ani kvality. Mezi základní zdroj poznání
o starších dějinách českého divadla se řadí třísvazková práce rakouského divadelního
historika Oskara Teubera s názvem Geschichte des Prager Theaters z roku 1883.4 Teuberovi
se podařilo postihnout divadelní aktivitu nejenom barokní Prahy. Byl prvním, kdo na našem
území soustavně pátral po různých dokumentech o divadelní minulosti Prahy, čímž položil
základ pro další badatele, kupříkladu pro Jana Vondráčka. Jeho užitečné Přehledné dějiny
českého divadla I., II., III.,5 vydané roku 1926 a Dějiny českého divadla (Praha 1956), jsou
zahájeny popisem Divadla v Kotcích, ale výtvarné stránce téměř nevěnují pozornost. Zásadní
českou divadelně historiografickou literaturou jsou bezesporu svazky Dějiny českého divadla
I.,II.6 Editorem byl František Černý a jejich vydání se prvně uskutečnilo v roce 1968.
Výtvarné stránce se v několika kapitolách zabývá například Jan Port a Jaroslav Hach,7
uvedeným statím nechybí bohatá obrazová příloha.
Studiu divadelního výtvarnictví 17. a 18. století v Čechách se více věnoval již výše
zmíněný teoretik Jan Port. Jeho práce Divadelní výtvarníci staré Prahy I. vyšla roku 1932
v Knize o Praze. Port občas uvedl zkreslené informace, které posléze ve svých publikovaných
studiích opravil historik a přední český odborník na divadelní architekturu a historii
scénografie Jiří Hilmera. Do konfrontace s Portem a Hilmerou se také dostával Pavel Preiss,
o němž bude zmínka později. Jiří Hilmera se svými pracemi zaměřenými na české divadlo
zapsal podstatnou měrou do českého dějepisu teatrologie. V této diplomové práci jsou
3

Hélène LECLERC: Les origenes italiennes de l´architecture théatrâle moderne, Paříž 1946. Edmund STADLER:
Raumgestaltung im barocken Theater, in: Die Kunstformen des Barockzeitalters, Bern 1956.
4
Von den Anfängen des Schauspielwesens bis auf die neueste Zeit / Erster theil., Von den Keimen
des Theaterwesens in Prag bis zur Gründung des gräflich Nostiz'schen Theaters, des späteren deutschen
Landestheaters.
5
I. díl se nazývá Od prvních pokusů v Kotcích do roku 1824.
6
I. díl nese podtitul Od počátků do sklonku 18. století.
7
Jan PORT: Divadlo řádových škol a náboženských bratrstev a Jaroslav HACH: Operní divadlo v šlechtických
rezidencích a na městských scénách.
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upřednostňovány studie popisující mimo jiné i výtvarné řešení českých barokních jevišť.
Mezi takové patří díla K počátkům barokní scénografie v Čechách (Praha 1962), Památky
divadelního výtvarnictví 17. a 18. století ve sbírkách státních hradů a zámků (Praha 1961)
a Perspektivní scéna 17. a 18. století v Čechách (Praha 1965). V poslední z nich zkoumal
scénu tzv. kukátkového typu či bohatě vypravenou scénu perspektivní. Podobu těchto jevišť
se snažil doložit z náznaků v literárních pramenech. V první všeobecné části knihy
Perspektivní scéna popisuje prostor, techniku a dekorace barokního divadla. Část druhá je
orientována na vývoj barokního jevištního výtvarnictví v Čechách. V kapitole Divadlo
v Kotcích jsou hodnoceny scénické návrhy Josefa Hagera a Josefa Redlmayera. Černobílá
obrazová příloha je částí třetí a objevují se zde důležité reprodukce jak perspektivní evropské
scény, od jejích počátků v době renesanční, tak scénické návrhy Divadla v Kotcích
a českokrumlovského a litomyšlského zámeckého divadla. Hilmera se divadelnímu umění
oddal i v dalších studiích publikovaných ve Zprávách památkové péče například Zámecké
divadlo v Českém Krumlově (1958), Zámecké divadlo v Litomyšli (1957). Poslední jeho
vydanou knihou je Česká divadelní architektura (Praha 1999).
Okrajově se autory divadelních výprav a výtvarnou stránkou zabýval i Antonín
Bartušek, jehož informačně hodnotná kniha s názvem Zámecká a školní divadla v českých
zemích vyšla teprve v loňském roce, ale autor ji však sepsal již v roce 1963. Kniha zpracovává
reprezentativní výběr těch nejzajímavějších divadel, o kterých se tu píše hlavně z hlediska
historie scénografie a poprvé jsou zde shromážděny dostupné informace o divadelním
prostoru a jeho vybavení, zejména typ jeviště a jevištní dekorace.
Malíři Josef Hager a Josef Redlmayer jsou v odborné literatuře vždy alespoň krátce
uváděni.8 Životopis Josefa Hagera se seznamem jeho prací podal Rudolf Kuchynka
v Památkách archeologických. Článek s titulem Hagerovy fresky byl sepsán roku 1923.
Vycházel ze zpráv Jana Quirina Jahna.9 Informace o životě Josefa Hagera o rok později
doplnil František Mareš.10 Souvislejšího zpracování vycházejícího ale z Kuchynkových,
Marešových nebo Portových zpráv jsme spravováni Pavlem Preissem v knize Divadlo
v Kotcích v kapitole Jevištní výtvarníci kotecké scény (Praha 1992). Informace o něm a jeho
kresbě pro koteckou scénu utřídil a doplnil o poznámky Hagerova autorství. Obdobné
poznatky následně Preissovi vyšly v katalozích Prager Barock (Vídeň 1989) a Sláva barokní
8

Kupříkladu: Jaromír NEUMANN: Český barok, Praha 1974 a Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha
1989.
9
Hager podle Jahnových zpráv po smrti svého prvního učitele J. K. Koláře odešel do Vídně a vstoupil tam
do dílny malíře Augustiniho.
10
MAREŠ 1924, 490sqq.
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Čechie (Praha 2001) v kapitole Das Barocke Bühnenbild in Prag und sein einfluss auf die
Malerei a Barokní divadlo v Čechách a jeho výtvarná stránka. Nejnovější studií z roku 2006
je Česká barokní kresba, kde znovu uvedl již několikrát publikovanou Hagerovu kresbu.
O něco více sdělení se dostalo Hagerovu spolupracovníku Josefu Redlmayerovi.
Zmiňuje se o něm spisovatel, lexikograf a premonstrátský knihovník Gottfried Johann
Dlabacž.11 Karel Kuchynka v Památkách archeologických z roku 1917 napsal článek Palkovy
fresky v Čechách. Na základě zpráv od Dlabacže poukázal Kuchynka na jeho spolupráci
s Františkem Karlem Palkem. Některé Redlmayerovy kresebné návrhy pro Divadlo v Kotcích
byly připisovány právě Palkovi. Jejich částečná připsání změnil Jiří Hilmera a publikoval ve
výše zmiňované Perspektivní scéně 17. a 18. století v Čechách (Praha 1965). Patrně největší
odborník české barokní kresby Pavel Preiss autorství rovněž změnil, více zpřesnil a své
poznatky vydal v Jevištních výtvarnících kotecké scény souborné knihy Divadlo v Kotcích
(Praha 1992). Další práce napsané Preissem, kde se objevují popisy kresebných návrhů Josefa
Redlmayera, jsou citované u již zmíněného Hagera. Poněkud nesnadná identifikace barokních
kreseb je příčinou, že Preissův soupis těchto dvou výtvarníků s jistotou připsaných děl se již
příliš nerozšířil. Poznámkový aparát této diplomové práce upozorní na následujících stranách
na další literaturu, která se jednotlivými kresebnými návrhy zabývá.

11

Allgemeines historiches Künstlerlexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schleisen, I.–III.,
Prag 1815.
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1. Úvod do barokního divadla, barokní teatrálnost
1.1.

Počátky barokního stylu
Chceme-li plně porozumět barokní době a divadlu, které se v baroku nejen na našem

území projevovalo, a které je předmětem této práce, nesmíme v žádném případě opomenout
vliv italské renesance, jejíž výtvarníci a architekti položili základy veškerým výtvarným
a scénografickým postupům.12 Tyto postupy se poté v době baroka hojně využívaly
a rozvíjely.
K nejvýznamnějším renesančním vlivům patřilo objevení tzv. perspektivní scény a s ní
spojené mašinérie na rychlou výměnu kulis.13 Prvním autorem tzv. perspektivní scény byl
Filippo Brunelleschi (1377–1446), který kolem roku 1425 vytvořil grafický list - pohled do
ulice s jezdcem. Tuto scénu zachytil jednoduchou úběžníkovou perspektivou. Počátkem
17. století tuto formu scénografie přejala již většina západní Evropy. Scéna se skládala ze
zadního půleného malovaného prospektu,14 několika plochých kulis a sufit, které kryly
provaziště a přístroje používané pro výměnu kulis. Do historie jevištního výtvarnictví
v 18. století, době vrcholného baroka, zasáhli snad nejvýznamněji výtvarníci z rodu GalliBibiena,15 kteří používané postupy ještě vylepšili zavedením tzv. víceúběžníkové perspektivy
(scena per angolo), která jak sám název napovídá, využívala více úběžníků po stranách,
namísto staršího jediného úběžníku v pozadí jeviště.16 Tím více zvýraznili zdání opravdovosti,
pohybu, asymetričnosti, extravagance, monumentality a zakřiveného prostoru scény, jak tomu
chtělo barokní umění, které si s teatrálností pohrávalo ve všech svých oborech. Využili tedy
dřívější renesanční postupy, ale obohatili je a dodali jim na velkoleposti. Stále se tedy
používalo typických architektonických prvků – sloupů a oblouků, které ale nyní měli působit
zdáním pohybu a zdobnosti, oproti renesanční vyváženosti, symetričnosti a zdrženlivosti.17

12

Skromné informace o působení jevištních výtvarníků, kteří často dávali přednost označování architekt nebo
spíše inženýr, plyne z toho, že tito zpravidla italští umělci, se ve spěchu pohybovali po celé Evropě. Byli
zaměstnáváni impresárii (podnikatel či manažer soukromého divadelního souboru) a ti si nezaznamenávali, co se
tvořilo v rámci jejich režie. PREISS 2001a, 298.
13
Mašinérií je označena divadelní stavba s pohybující se mechanikou, kterou vynalezl, či pouze zdokonalil
Giacomo Torelli (1608–1678). Mašinérie dělíme na nebeské, svaté, vojenské, pastorální, mořské, královské,
civilní, poetické, magické a akademické. PEŘINA 2010, 2.
14
Výtvarně upravená plocha velké rámové kulisy nebo volně zavěšené dekorace, zakrývající průčelně pozadí
hracího prostoru. Její pojetí je záležitostí scénické výpravy. MÜLLER 1982, 107.
15
Rodině italských architektů a výtvarníků se věnuje samostatná podkapitola 4.2.
16
Podrobnější vysvětlení pojmu scena per angolo bude zmíněno v kapitole 3.5.
17
PTÁČKOVÁ 2004, 250sq.
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V průběhu 18. století se také začalo pracovat s tzv. náladami – kontrasty mezi světlem
a stínem, kdy již ne každý detail byl jasně vykreslen. Postupem času se také začalo kromě
palácových dekorací,18 ve kterých se odehrávala naprostá většina tehdejších inscenací,
používat i dekorací z venkova či měšťanského prostředí, což souviselo se stále vzrůstající
oblibou nových divadelních žánrů.19 Tyto idealizované dekorace a stále větší zřetel kladený na
kontrast světla a stínu, měly za následek odmítnutí klasicistického ideálu a prorazily volnou
cestu romantismu, který se záhy ujal vedení na poli divadelním i scénografickém.20

1.2.

Barokní teatralita
Každá epocha má svůj stěžejní žánr - středověk hrdinské epopeje, romantismus lyriku,

realismus román. Baroko bylo obdobím kontrastů, a to nejen v umění, kterému se v té době
dařilo poměrně dobře ve všech odvětvích, ale i například v uměnovědných nebo čistě
vědeckých disciplínách. Nicméně jeho preferenčním žánrem bylo divadlo a s ním spojená
teatralita.21
Vidíme-li barokní chrám, plastiku či malbu, dýchá na nás pohyb, křivka střídá křivku,
sochy jakoby se hýbaly, gestikulovaly, zákony zemské přitažlivosti se ruší, vše stoupá vzhůru
nikoli ke stropu, ale rovnou k nebesům, protože strop jako takový není, hledíme do kupole se
zástupy andělů směřujícími k Božímu trůnu. Vše kolem nás se hýbe a my se stáváme součástí
tohoto velkého divadla. V barokním chrámu se snoubí umění stavitele, sochaře a malíře
v monumentálním výjevu, který žije, dýchá a promlouvá k nám svou nádherou a honosností.
To je dokladem barokní teatrálnosti, vnímání divadla jako podívané.22
Ale divadlo mělo i jiný způsob vnímání, v užším slova smyslu znamená především
drama, hru a té najdeme v baroku také požehnaně. Všelijaké oslavy, korunovace, triumfální
vjezdy inspirované antikou, svátky církevní i světské, průvody, svatby a mnoho dalších
významných událostí. Divadla se zakládala u všech dvorů, každý šlechtic měl své vlastní
zámecké divadlo, kde se hrál balet a opera.23 Divadla měla i řádové školy, soupeřící mezi
18

Jako dekoraci označujeme to, co na scéně malířskými, výtvarnými a architektonickými prostředky představuje
rámec jednání. Už sám původ slova dekorace (malba, ornamentika, krášlení, zdobení) svědčí o výtvarně
zaměřeném pojetí dekorativního celku. V původním pojetí to jsou plátěné kulisy se zadním prospektem,
nejčastěji iluzivní a perspektivně uspořádané, které uzavírají scénický prostor do daného prostředí. Někdy je
„dekorace“ nahrazena termínem scénografie, plastika, scénická dispozice, scénický objekt. PAVIS 2003, 54sq.
19
Hlavně komické opery, jejímž základem je intermezzo, zpočátku uváděné jako součást opery klasické.
Varianty komické opery byly rozšířeny po celé Evropě – v Anglii to byla ballad opera, v Německu Singspiel
a ve Francii opera comique. ČERNÝ 2009, 59.
20
RICCI 1928, 231sqq.
21
BAUR-HEINHOLD 1966, 7sqq.
22
ČERNÝ 2009, 237.
23
ČERNÝ 2009, 43sqq.
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sebou o monumentálnější výpravu a lepší provedení hry. Využívalo se divadelních prvků
v kázáních, aby u věřících udržovaly bázeň,24 či ukázaly boží moc. Hry vánoční, velikonoční
a pašijové jasně dokazovaly, že i během církevních svátků mělo divadlo jednu z hlavních rolí.
Nejinak tomu bylo u svátků světských, které jsem zmiňovala již výše, tedy korunovace,
svatby, křtiny, pohřby, apod.25

1.3.

Úvod do barokního divadla v Čechách
Jelikož se práce zaměřuje na divadlo v Čechách, respektive jeho výtvarnou stránku,

není úplně od věci si představit, jak zde vypadalo divadlo v tomto období.
Barokní divadlo se zde rozdělovalo na lidové a oficiální. Lidové divadlo se vyvíjelo
ve zcela odlišných podmínkách, než divadlo oficiální. Vyjadřovalo se hlavně metaforou
a náznakem, úzce navazovalo na středověké divadlo a přejímalo podněty divadla církevního,
tudíž na formování oficiální barokní scénografie nemělo žádný vliv.26
K oficiálnímu divadlu patřilo divadlo církevní a šlechtické, které se provozovalo
v sídlech šlechtických hodnostářů a v řádových školách. Největšího vlivu z řádových škol
dosahovali jezuité,27 kteří k nám na naše území přišli v roce 1556, v roce pak 1618 byli
dočasně vyhnáni, ale již v roce 1620 se vrátili a od té doby jejich vliv stále sílil.28 Zámecká
divadla měla velký vliv na přijetí evropských scénografických postupů, jelikož šlechtici si
na svých panstvích budovali menší kukátková divadla po vzoru velkých evropských divadel,
která měla samozřejmě perspektivní scénu, trojboké kulisy a zadní prospekt. Z počátku
v těchto divadlech hostovali zahraniční profesionálové, ale postupem času šlechtici buď sami
začali amatérsky hrát, nebo si zřizovali soubory z řad svých nevolníků.29

1.4.

Žánry barokního divadla
Každý styl přináší něco nového a baroko není výjimkou. V období baroka se objevilo

několik nových žánrů, které výrazně ovlivnily divadelní budoucnost. Jedním z hlavních žánrů
byla samozřejmě opera, ve které se dalo využít veškeré barokní mašinérie ke znázornění její

24

Znázornění jámy pekelné ze které šlehají plameny, které pohlcují hříšníky, bylo více než realistické,
vzbuzovalo úžas a nahánělo opravdový strach. VRBOVÁ 2008, 6.
25
ČERNÝ 2009, 59.
26
KOPECKÝ/VOLEK 1968, 280sqq.
27
Řád založený Ignácem z Loyoly; 1539 ústně schválen papežem Ignácem III. a roku 1540 stvrzen bulou Řízení
bojující církve. FOLTÝN 1997, 11.
28
CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ 1968, 134sqq.
29
BARTUŠEK 2010, 50sqq.
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monumentálnosti, krásy a výpravnosti. Dalšími nově vzniklými žánry byly balet de court,
hauptakce, školské drama, commedia dell´arte [1], komické intermezzo, apod.30
Na dvou žánrech vzniklých a zpočátku provozovaných převážně u dvora si lze ukázat
typické prvky barokní scénografie. Jsou jimi opera a balet.
Opera vznikla okolo roku 1600 ve Florencii jako nové spojení dramatu a hudby. Její
základ položila Florentská camerata – akademický debatní kroužek vzdělaných,
uměnímilovných lidí. První veřejné operní, ekonomicky soběstačné divadlo bylo otevřeno
v Benátkách roku 1637, a pak rychle následovala další. Z Itálie se opera rozšířila hlavně do
Německa, Francie, Anglie, postupně do dalších evropských zemí. Operní představení se stala
velkou a nákladnou podívanou. Nad jevištěm byla budována složitá provaziště, využívalo se
nejnovějších technických vynálezů k realizaci složitých, často nadpřirozených úkazů - létání
bohů ve vzduchu, padání stromů, chrlení lávy ze sopek, apod. Herci vystupovali v dobových,
velmi nákladných kostýmech. Toto vše vyžadovalo materiální zajištění, které poskytovali
četní mecenáši, kteří prostředky rozhodně nešetřili. Kolem roku 1660 se italská opera stala
módou šířící se po Evropě. Italští skladatelé působili ve významných kulturních centrech.
Italové byli činní v Mnichově nebo Drážďanech. Ve Versailles máme informaci o činnosti
Giovanni Battista Lully, který si však své jméno pofrancouzštil na Jean-Babtiste Lully (1632–
1687), a tak podepisoval i svoje skladby. V Londýně tvořil v silné italské konkurenci od roku
1712 skladatel německého původu Georg Friedrich Händel (1685–1759), vytvářel tam
monumentální operní a oratorní díla. Spolu s Johannem Sebastianem Bachem (1685–1750)
přivedl k vrcholu barokní hudební umění. Opera se stala populární a oblíbenou zábavou.31
Nedílnou součástí opery byl samozřejmě tanec, který se vkládal mezi jednotlivé akty
opery jako tzv. intermezza. Na dvoře Ludvíka XIV. (1638–1715), velkého příznivce tance, se
začal postupně osamostatňovat a vznikl žánr dvorský balet, tzv. ballet de court. Již zmiňovaný
skladatel Jean-Baptiste Lully zde byl předním skladatelem a složil první tzv. comedie-ballet,
což byla divadelní hra, jejíž jednotlivé akty byly prokládány tancem, stejně jako dříve opera.
Tanec získával na stále větší oblibě až se v průběhu 18. století stal rovnoprávnou dramatickou
formou.32

30

ČERNÝ 2009, 59.
MOUSSINAC 1965, 176sqq.
32
KAZÁROVÁ 2009, 73sqq.
31
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1.5.

Technické vybavení barokního divadla
Princip barokní scény usiloval o to, aby byl vzbuzen dojem reality prostřednictvím

aplikovaných zákonů perspektivy.33 Jeviště se mohlo obejít i bez mašinérie, klasické tragédie
a komedie ji vůbec nepotřebovaly.34 Měla však své místo v operních divadlech a při dvorních
představeních. Dvorní balet, baletní komedie, vše, co spadalo do kategorie divadelních
slavností, patřilo k její doméně. V době renesance i v baroku, kdy se rozvíjela strojní
technika, šlo o střet dvou koncepcí nebo také dvou divadelních estetik. Na jedné straně bylo
divadlo básníka a herce, na straně druhé divadlo, které využívalo zároveň všech výrazových
prostředků, poezie, hudby, choreografie, dekorace, techniky, a které nelze posuzovat jen
z hlediska jednoho uměleckého oboru. Divadlo tvořilo skutečnou syntézu, kdy všechny prvky
byly stejně hodnotné a ve vzájemné harmonii. Úskalí, které se zde vynořovalo, spočívalo
v tom, že vše bylo podřízeno exhibici scénografické virtuozity.35
Barokní divadlo ovládaly různorodé efekty. Využívalo se výměny dekorací, létacích
strojů, propadlišť a vodních efektů [2] [3].
Výraz „deus ex machina“ je znám již antické terminologie. Žádný z výtvarných
a technických prvků autentického divadla nenašel konkrétně v barokním divadelnictví tak
živnou půdu jako právě tento efekt. Vznášející se bohy, démony či kouzelnice barokní
obecenstvo vidělo velice rádo. Podobně jako prostor nad scénou, využilo barokní divadlo
i prostor pod jevištní podlahou, tzv. propadliště. Z něj se na scénu vysunovaly kulisy
s iluzivní malbou, ale také odtud vystupovali nebo mizeli herci, a to pomocí různých
pákových zdviží, nesených provazy na kladkách.
Výtvarné zpracování vodního živlu patřilo také k základním efektům scény barokní
epochy. Výjimečně se pracovalo se skutečnou vodou, ta byla nahrazena suchou náhražkou
v podobě jemné tkaniny, slídy nebo malované dekorace. Proud tryskající vody představovaly
kousky natrhaného plátkového stříbra nebo křídový prášek.36
Autentickou atmosféru z prožitku při barokním představení dovršovaly světelné
a zvukové efekty. Celková intenzita osvětlení scény byla velmi slabá. Využívalo se zcela
jednoduchých osvětlovacích prostředků, zejména olejových lampiček. Z ostatních světelných

33

KOUŘIL 1944, 5sqq.
PEŘINA 2010, 2.
35
JACQUOT 1978, 44sq.
36
Své uplatnění si ale skutečná, přírodní voda našla hlavně v otevřených divadlech, jejichž jezírka poskytovala
možnost inscenovat na jejich ploše celé námořní bitvy, jak tomu bylo například u vídeňské opery Angelica
vincitrice di Alcina, v roce 1716. BAUR-HEINHOLD 1966, 119.
34
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efektů hrál nejvýznamnější úlohu blesk, kterého se dosahovalo například pomocí
kalafunového prášku, fouknutého na scénu přes plamen svíčky. Oheň byl na scéně také
využíván a existuje řada teoretických spisů, které navádí, jak znázornit, že celá scéna hořela.
Otevřený oheň ovšem znamenal na jevišti ještě větší nebezpečí než nezvládnutelná voda.
Divadelníci pracovali častěji se „studeným ohněm“, ten skutečný byl nahrazován vhodným
světelným efektem.37
Hru doplňovaly rovněž i efekty zvukové, získané z autentického zdroje hudebních
nástrojů,38 ale také se připravovala jejich umělá, technická iluze. Jednalo se o zvuky
přírodních, živelných jevů – větru, deště, hromu. O zvukovém efektu deště se dozvídáme
z dochovaných nebo graficky zachycených památek, jeden reálný příklad se nalézá
v zámeckém divadle v Českém Krumlově, kde se v plechovém bubnu při otáčení přesypával
písek, což vyluzovalo šum, podobný zvuku padajících dešťových kapek.39

37

http://www.phil.muni.cz/~sicova/5special.html, vyhledáno 13.9.2011. Doplněno o poznámky z přednášky
PhDr. Pavla Slavka, při exkurzi v českokrumlovském zámeckém divadle ze dne 22.10.2011.
38
HILMERA 1991, 167sqq.
39
VRBOVÁ 2008, 7.
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2. Od barokní slavnosti k divadlu
„Když dají rozmíškám a sváru někde víru,
Jen pryč s tím – lépe je žít v pokoji a míru.
Když ten se nad námi a nad vší zemí klene,
dá světu pravý řád a štěstí vytoužené.
Zachce-li se nám pak, tu k Boží cti a chvále
si časem pro radost a umělecký dbale,
když jsme již přestáli i strast i utrpení,
zřídíme divadlo k zbožnému potěšení.
A když se shromáždí tu měštěnínství celé,
žár, síla, obratnost se ukáže hned bděle.
V tom sále můžeme pak cvičit, šermovati,
zpívat a rozličným se cvikům oddávati,
či počestně tu zas lze holdovati tanci,
by každý tady měl po zásluze svou šanci.
Chceme-li knížatům vzdát poctu při traktaci
a nelitovat při tom náklady ni práci,
tu zase se nám hodí divadelní síně
k všelijakým slavnostem a arci též k hostině.
A jindy se tu zase komedie stává,
co si jen vymyslit kdy může lidská hlava,
a staré příběhy tu chceme zpodobniti.
A jako žili dřív, zas dneska s nimi žíti.
Jak k těmto slavnostem a k tomu osvěžení
sál nutno upravit, to praví bez prodlení
muž, jenž věru zná se v těchto uměnách:
To vše nám vylíčí pan Joseph Furttenbach.40“
M. Jakob Hanold starší, kazatel dómu v Ulmu a profesor na tamní škole. 41

40

Joseph Furttenbach (1591–1667) byl německý architekt, scénograf a hlavně teoretik, který napsal řadu
teoretických spisů týkající se divadla (Architectura civilis, 1628, Architectura universalis, 1635, Architectura
privata, 1622, Mannhafter Kunstspiegel, 1663). KOUŘIL 1944, 5sqq.
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„…snad nikde jinde než při slavnostech není člověk pohlcen tak dokonale barokním divadlem,
pozlátkem, dekorací, pohybem, světlem, zdáním, jako při slavnostech...“42

2.1.

Slavnost v novověku
Slavnost chápeme jako mimořádnou společenskou událost, která se zpravidla pořádá

u příležitosti oslavy či vzpomínky na nějakou konkrétní osobu. Slavnosti mohou být také
pořádány k připomenutí nějaké významné společenské události a téměř vždy se konají
za účasti většího počtu osob. Jejich forma může být různorodá, od lidových veřejných veselic
až po události čistě soukromé a pro veřejnost zcela uzavřené. Velkolepé slavnosti vztahující
se k náboženskému nebo civilnímu tématu doznaly svého vrcholu až v 18. století
a reprezentovaly výraz moci, společnosti, stav či osobnost.43 K oslavám stačila záminka, jako
třeba jmeniny, narozeniny, svatby. Zpravidla se oslavovalo celé dny. Součástí velkolepých
oslav byly plesy, karnevaly,44 divadelní představení hrané často majiteli domu, jejich rodinou
a pozvanými hosty. A zde byla příležitost ukázat pána domu ve světle vzdělanosti a znalosti
klasické mytologie a možnost ho obléci do kostýmu mýtického hrdiny či boha a snést ho
z oblak

v létacím

stroji.45

Slavnosti baroka byly zároveň

obrovskými

masovými

představeními, při kterých se v harmonickém pořádku a ve svých stejnokrojích seřazovala
celá společnost a kterých se zúčastňoval jako divák i herec i všechen lid.46
Mezi slavnosti a významné události se bezpochyby řadila rovněž divadelní
představení. Ta měla všeobecně, převážně však v době barokní, charakter zábavy jak pro
elity, tak i pro široké městské vrstvy. Divadelnost v době baroka se chápe jako okouzlení
vyjádřené prostřednictvím obrazů a jiných znázornění. Barokní doba se snažila vykreslit to,
co dříve jen parafrázovala rozmanitá řeč. Člověk se snažil zformovat svět do jasné, viditelné
úplnosti.47 Barokní představivost těžící z protikladů a nadsázek, metafor a alegorií, volila
proto z církevních legend náměty mučení, zázraků, vidění, v nichž děj a zvláštnosti okolností
mohou být podány slavnostně, pateticky a scénicky jako svaté divadlo, theatrum sacrum.48
Divadla představovala prostředí, kde bylo možné rovněž ventilovat politické a společenské

41

FURTTENBACH 1944, 12.
VÁLKA 2009, 89.
43
SLAVKO 2008, 2sq.
44
Tématem karnevalů se zabývá MAŤA 2000, 163sqq.
45
PEŘINA 2008, 2.
46
VÁLKA 2001.
47
KOFROŇOVÁ 2000, 36.
48
BALEKA 1997, 40.
42
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názory. Při vyhrocených vnitropolitických situacích byla divadelní představení zakazována.
V průběhu raného novověku se prohluboval obsahový a formální rozdíl mezi divadlem
dvorským, lidovým a pouličním.
U aristokratických a panovnických dvorů se dávala přednost tragédii, baletu a opeře.49
Oblíbeny byly historické náměty z antických i národních dějin i témata současná. Divadelní
scény vytvářeli divadelní inženýři a dekoratéři, kteří zpracovávali nakreslené projekty
dekorací a navrhovali architektury či iluzivní průhledy a kompozice. Umělci vyškolení
v geometrii a mistrně zvládající perspektivní zkratky nejčastěji pocházeli z Boloni. Inspiraci
čerpali z architektonických traktátů od Jacopa Barozzi da Vignoly (1507–1573), z pojednání
Andrey Pozza (1642–1709) nebo z přednášek o architektuře Ferdinanda Galli-Bibieny (1656–
1743), jenž se proslavil perspektivními pokusy.50 Takové akce spojily invenci a zkušenost
několika desítek osob a výsledkem byl úžasný soulad harmonie několika tvůrčích či
uměleckých projevů člověka – architektury, výtvarného umění, uměleckého řemesla,
aranžování pokrmů a květin, iluminace, odívání, pohybové kultury, barvy, reflexe, třpytu.51
Zatímco aristokracie měla své soukromé divadelní sály pouze pro zvané hosty,
měšťané si takový luxus nemohli dovolit. Potřebovali divadlo veřejně přístupné za poplatek,
spolu s dalšími veřejnými kulturními a osvětovými institucemi (muzea, koncertní sály,
galerie, veřejné parky) jako prostor pro svoji reprezentaci a rozvoj společenských styků.
Současně i aristokracie si chtěla udržet své společenské postavení v nově vznikajícím
veřejném prostředí a vystupovala aktivně při jeho tvorbě například jako stavitel a mecenáš
nově zakládaných veřejných divadel a divadelních hereckých společností. Cena vstupenky
vytvářela sociální hranici jeho dostupnosti. Přes oblibu divadla byli herci v raně novověké
společnosti okrajovou a poněkud podřadnou sociální skupinou. Na jedné straně byli zváni
ke dvoru, obdivováni pro své umění a podporováni, na straně druhé přezíráni.52

49

S rozvojem divadel a jejich jevištní estetiky nejúžeji souvisí především nový divadelní žánr, rozvíjející se
nejprve v Itálii od konce 16. století - opera. Právě náročná operní témata opírající se o antické hrdinské či
milostné eposy vyžadovala úplně nový přístup k divadelnímu jevišti a to nejen pro představení ve volném
prostoru pod širým nebem, ale i pro kamenné divadelní domy, které jsou v Itálii známé již od počátku 17. století.
Právě Itálie a její opera, která se svému největšímu rozkvětu těší zejména v Benátkách, se od raného 17. století
stává inspirací pro divadelní scény v západní a střední Evropě, ve Francii stejně jako v Německu, kde je
v průběhu 17. století jevištní dekorace téměř nerozeznatelná od svých italských vzorů. BAUR-HEINHOLD 1966,
89sqq.
50
Ferdinando Galli-Bibiena dospěl svými perspektivními pokusy k tzv.„scena per angolo“, kdy se vzdal
symetrické perspektivy jeviště a vytvořil víceúběžníkovou scénu využívajíc více perspektiv najednou. Jeviště tak
učinil osobitou dominantou, která již nebyla prostorem a plynule tak navazovala na divákův pohled z hlediště.
Divákovi nabídnul řadu variant a různých pohledů. http://www.theatre-architecture.eu/cs/db/?theatreId=382,
vyhledáno 13.7.2011.
51
SLAVKO 2009, 6.
52
HROCH 2005, 81.
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2.2.

Divadlo a slavnosti v době renesance
V renesanci se umění rozplývalo v životě, který byl zasazován do silných forem

a vyjadřován silnými gesty. Jejich pospolitost formovaly církevní svátosti, sváteční dny
v průběhu roku a proměny denní doby. Práce a radost v životě lidí, to vše mělo pevnou
podobu v náboženství, rytířství a dvorské lásce. Patnácté století ovládal pesimismus
z bezpráví a násilí, pekla a soudu, požárů a hladu. Lidé potřebovali přísliby nebeského
spasení. Občas pro ně bylo nevyhnutelné slavnostní či společenské odreagování a poznávání
požitků ze života, ze hry, z lásky, z pití, z tance, ze zpěvu doprovázené noblesní krásou.
Dnešní člověk může radost ze života hledat individuálně, způsobem, který si sám zvolí. Doba,
kdy byly prostředky duchovního života jen málo rozšířené a málo dostupné, k tomu potřebuje
společný čin – slavnost. Čím je kontrast s bídou každodenního života větší, tím je slavnost
nepostradatelnější.
S odumíráním středověkých divadelních představení, která se přežila, zmizela i lidová.
Vzhledem k tomu, že humanistické divadlo sloužilo jen nevelkému okruhu lidí žijících
u dvora, bylo nutno ukojit lidovou touhu po divadle jinak. V Itálii byly velmi rozšířeny
maškarní karnevaly, na kterých se každý bavil, jak dovedl, na nichž však také vystupovali
profesionální „šprýmaři“.53 Přibližně v šedesátých letech 16. století se začali šprýmaři
seskupovat v herecké společnosti, a to v Benátkách, kde byl tlak feudální katolické reakce
slabší než v jiných městech. Tak vznikla první „profesionální komedie“ neboli italsky
„commedia dell´arte“,54 ve které se uchoval radostný životní názor renesanční epochy.
Z počátku se hrálo na nejprostší scéně, dokonce i bez stálé divadelní budovy, přímo na
náměstí. Profesionální mistrovství herců commedie dell´arte a to, že dovedli udržovat napětí
a zájem během celého představení a stále budit smích v každém divákovi, byly příčinou, že
herecké společnosti byly zvány ke dvorům velmožů.55

53

Neboli buffoni, kteří vykládali různé historky, hned napodobovali ptáky a zvířata a hned zase parodovali
některé známé osobnosti a stávali se profesionály.
54
Commedia dell´arte měla několik svérázných rysů profesionálního divadla. Za prvé to byly masky. Každý
herec „představoval jednu masku“- hrál vždy jeden a týž typ. A tyto „stálé typy“ byly právě masky: Pantalone,
Doktor, Kapitán, Harlekýn, Brighella, atd. Za druhé neměla tato lidová komedie psaný text. Herci se rolím
neučili a také je neměli; měli jen krátký scénář, kde byl vyložen celkový sled událostí v hraném kuse, obsah
dialogů a pořadí, v němž se vcházelo na jeviště. Všechno ostatní bylo dílem herecké improvizace. Proto se
italská commedia dell´arte často nazývá „divadlem improvizace“. Za třetí používala tato komedie dialektů, aby
zvýšila svou komičnost. A k představení nezbytně náležely různé triky, takzvané lazzi; byla to dále i akrobatická
čísla nebo již připravené krátké dramatické vložky a různé buffické výmysly. BAUR-HEINHOLD 1966, 47sqq.
55
BAUR-HEINHOLD 1966, 47sqq.
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2.3.

Počátky barokní divadelní a slavnostní epochy v Evropě
Téměř v polovině 16. století vešla italská renesance do nové etapy, její prvotní

„živelnost“ utrpěla značnou ránu, stejnou jakou utrpělo i středověké divadlo. Pro katolickou
církev měl své důležité opodstatnění tridentský koncil (1545–1563), který se snažil vyrovnat
s protestantskou opozicí. Během něj církev povolila postupy k potlačení odlišných názorů
a k prosazení ortodoxního postoje. Také byla znovu obnovena inkvizice a sepsán seznam děl,
které církev prohlásila za hříšné tisknout, propagovat i vlastnit. Svoboda myšlení tím byla
utlumena. Z příčiny pádu Konstantinopole se uzavřela řada obchodních cest na Východ.
Obchodní italský primát a blahobyt byl ohrožen. Druhá polovina 16. století byla pro Itálii
dobou plnou strachu a úzkosti. Nastupující barokní éra kolem roku 1600 se začala vyznačovat
sebedůvěrou církve, jenž na svá bedra vzala podobu velkolepé architektury a bohaté dekorace.
Renesance oživila klasické architektonické formy, ale v době baroka se vytratily opravdové
linie a statická kvalita. Do popředí se tak dostaly složitější barokní esovité složky, navozující
dojem nepokoje a pohybu. I v hudbě se melodická linka okrášlila o detaily a kontrasty.
Veškeré druhy umění nabyly směr k rozmanitosti, k hojnosti, k monumentalitě a pohybu.
Tyto prvky se týkaly i divadla, ale jejich význam byl patrný až kolem roku 1700.56
Na divadlo tak můžeme nazírat buď jako na složku příbuznou s uměním nebo jako na
její samostatnou část. Všeobecná obeznámenost s jinými druhy umění je výhodou pro
pochopení umění divadelního. Americký historik A. Hyatt Mayor ve své studii The Bibiena
Family předkládá názor, že jevištní výtvarník nejvíce přispěl k barokní iluzornosti, jejíž
architektonická představa byla tak impozantní, že se ji jen poskrovnu dařilo uskutečňovat
v kameni.57 A konkrétně Bibienům se v návrzích povedlo shrnout všechnu emocionální
architekturu baroka. V realizacích se jim zdařilo, aby malý prostor vypadal velký a to lehkostí
a rychlostí proměn scény v mžiku oka a hlavně nahlížením budov z úhlu, dosáhlo umění
klamné představy nejvyššího možného vrcholu. Perspektivní změna více úběžníků
směřujících do stran otevřela nové světy zaměstnávající divákovu fantazii.58
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BROCKETT 1999, 153.
MAYOR 1945–1946, 36sq.
58
MAYOR 1945–1946, 27sq.
57

26

2.4.

Divadelní a slavnostní doba barokní v české kultuře
17. a poloviny 18. století
Barokní doba byla údobím rozvoje slavností a divadelních představení. Divadlo

náleželo ke dvorům a dvorským ceremoniím. Zároveň po Čechách putovaly kočovné
společnosti, které hrály pro obyčejný lid.59 Barokní člověk vnímal divadlo, divadelnost či
teatrálnost jako nezbytnost, která ho naplňovala vášní a obohacovala jeho život.60 To moc
dobře věděli také jezuité, kteří měli rovněž své divadlo. Pod pojmem jezuitské divadlo si
zřejmě představíme buď okázalá představení s bohatou výpravou a omračujícími scénickými
efekty, nebo lešení, na nichž se během procesí odehrávají výjevy ze života světců. Jezuitské
divadlo mělo i skromnější a méně atraktivní tvář, která ovšem zároveň představovala
nejpočetnější část jezuitské divadelní produkce – školské divadlo. V českých zemích neměli
jezuité konkurenci ve vzdělání, a tak si díky nim vzdělaná část národa utvářela svou první
představu o divadle.61
Divadlem se označovaly jak bohoslužby, při kterých se v kostýmech u hlavních oltářů
pohybovali herci, tak i běžný život lidu se mohl na první pohled jevit jako divadlo, dokonce
i smrt byla pojímána divadelně, teatrálně. Za teatrální považujeme hry s náročnou scénou
a dekorem, hereckou gestikulaci, mluvu, či projev – rétorika si podmanila i barokní kázání.
Slavnosti doby barokní tedy ovládla celková teatrálnost.62 Pro české barokní období byla
typická slavnost církevní, která se řídila principem teatrality a stávala se zcela běžnou součástí
života.63 Veškeré významné svátky se nesly v duchu teatrálního a pompézního baroka Vánoce, Velikonoce a svátky Božího těla nebo čím dál více populární poutě.64
Posvátné příběhy a věci představovala slavnost zvaná sacra rappresentazione. Jednalo
se o slavnostní výzdobu chrámů v době konání důležitých svátků. V té době se také stavěly
Boží hroby a řada návrhů umělců se využívala pro církevní účely, jako byly triumfální
oblouky, slavobrány a další rozmanité kreace. Patrně sem bychom mohli začlenit i stavby
Loretánských chýší, poutních míst a křížových cest. Při jejich budování se většinou počítalo
s celkovým dotvořením a souzněním s krajinou, téměř až scénografického charakteru.65
Svatořečení sv. Jana Nepomuckého, které se konalo v Praze 9. až 16. října 1729, mělo
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překonat vše,66 co bylo dosud k vidění. Oslavoval se totiž kult nového světce, jenž v Čechách
charakterizoval vítězství katolicismu.67 Projekt na slavnostní výzdobu byl zadán Giuseppe
Galli-Bibienovi (1696–1757).68 Před nedostavěnou katedrálou sv. Víta byla vybudována
rozměrná dekorace se čtveřicí slavnostních věží, řadou sloupů, soch a obrazů kolem čestného
dvora. Své místo zde měla i fontána s tekoucí vodou, v archivních pramenech označována
jako „vodní brána“. Symbolizovala tak smrt sv. Jana Nepomuckého ve Vltavě.69
Se slavnostmi baroka souvisely i smuteční obřady inscenované jako impozantní
představení marnosti, nad kterou vítězí nesmrtelnost. Interiéry kostelů se proměňovaly ve
smuteční divadelní jeviště, kde se budovaly smuteční stavby nazývané castra doloris,
vyráběné z kašírovaného lehkého materiálu. Dřevěná konstrukce se potáhnula plátnem,
lepenkou a štukem. Nejčastější typ uplatněný u nás, i v ostatních evropských zemích byl
chrámek a baldachýn. Castra doloris připomínaly divadelní periakty,70 které divákovi
ukazovaly působivé proměny scén. Dojem z pohybu ještě umocňovalo nasvícení nebo tekoucí
voda. Castrum doloris nebylo pouhým theatrum honoris71 nebo přezdobeným památníkem, ale
symbolizovalo cestu zesnulého ke třem nebeským sférám, kterým odpovídalo i rozdělení na
vlastní stavbu, nástavec a schodiště. V tomto smyslu znázornění byla castra doloris jevištěm,
kde se kolem jako herci seskupovali alegorie ctností, životních stupňů, svědků charakteru
zesnulého, předků, korunních zemí, aj. a předváděli životní drama zesnulého. Nejednalo se
však o přímý kontext s divadelní scénou. Castrum doloris prostor nepředstíralo, ale
zachycovalo, v tom se právě lišilo od iluzionistických kulis, prospektů či theater sacer
a svatých hrobů například z dílny Andrey Pozza (1642–1709),72 které prostor naopak
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předstíraly. Vyobrazení caster doloris v Čechách [4] zůstává pro neúplnost materiálu značně
kusé. Několik zobrazení však k dispozici je, ale musíme brát zřetel na často nespolehlivé
podání uměleckých rytin v souvislosti s proporcemi a perspektivním zkreslením.73
Slavnosti souvisely s významnými mocenskými událostmi, příjezdy panovníků či
biskupů, slavnostní zahajování soudů, zemských sněmů, městských rad. Dokonce se
oslavovaly i popravy. Zároveň se oslavy konaly při příležitosti výročí v rodině panovníka.
Představíme-li si dvůr rodiny Habsburků v rozmezí let 1620–1760, můžeme ho chápat jako
velkolepé divadlo. Vídeň investovala velké finanční částky do mnoha představení, v nichž se
angažovali členové dvora samotného a najímali se přední italští umělci včetně hudebníků,
zpěváků, skladatelů nebo výtvarníků. Slavnosti a zábavy představovaly významné okamžiky
na aristokratickém dvoře. Byly součástí životního stylu aristokracie a každá zajímavá či
důležitá událost byla příležitostí pro pořádání oslav. Neodmyslitelnou součástí slavností byla
okázalá konzumace pokrmů a velký důraz byl kladen na vzhled, vůni, chuť a celkové
naaranžování stolů. Poučení a inspiraci i pro dnešní slavnosti pořádané v sálech či zahradách
nacházíme v historickém odkazu. Několik týdnů před každou akcí byly zahájeny přípravné
práce, které se zaměřovaly na úpravu zeleně letní jízdárny, výrobu dvou tisíc světel, kontrolu
a opravu několika set prvků jako byly stoly, lavice, jehlany, látkové výkryty, lampióny,
nejrůznější podstavce, závěsy a držáky, nádobí, sklo, porcelán, lampy, svícny.74
Nejokázalejším představením barokní doby v Praze bylo provedení opery Costanza
e Fortezza u příležitosti korunovace Karla VI. českým králem roku 1723.75 Na libreto
dvorního básníka Pietra Pariatiho, inspirované pasáží z Liviových dějin o etruském králi
Porsenovi, který oblehl Řím, aby dosadil zpět na trůn římského krále Tarquinia, napsal hudbu
Johann Joseph Fux.76 Letní jízdárna Jeleního příkopu byla k této příležitosti přestavěna na
hlediště pro čtyři tisíce diváků, orchestr měl dvě stě členů a na jevišti vystoupilo tisíc
komparsistů.77 Pro střední Evropu doby barokní měla tak velkoryse pojatá společenská,
divadelní a hudební událost nevšední přitažlivost. V Praze se tak díky provedení Fuxovy

ortogonální centrálně-perspektivní symetrické konstrukce. Pozzo shrnul ve svém díle dosavadní metody
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opery a dalších hudebních akcí setkali i přední hudebníci té doby.78 Dekorace jsou připisovány
Giuseppe Galli-Bibienovi.79
V menším měřítku se divadelní „boom“ odrazil i na menších dvorských sídlech jako
byl popřípadě v té době eggenberský dvůr v Českém Krumlově.80 Roku 1675 tam vznikla
scéna v tzv. Jelením sále. Dostal ji na starost salcburský malíř Johann Martin Schaumberger.
Jelení sál po pár divadelních sezónách přestal vyhovovat a roku 1680 se začala stavět nová
divadelní budova a jako stavitelé byli přizváni Giovanni Maria Spinetti a Giacommo Antonio
Maggi.81
V této podobě se zachovalo českokrumlovské zámecké divadlo přes polovinu
18. století, do roku 1762, kdy se ho kníže Josef Adam z knížecího rodu Schwarzenberků
rozhodl přestavět.82 Plány přestavby pravděpodobně připravil Andreas Altomonte.83
Freskovou malbu hlediště, oponu a soubor dekorací s nejméně jedenácti proměnami
vyhotovili divadelní malíři Johann Wetschel (1724–1773) a Leo Merkelem, pocházející
z Vídně.84 Dekorace nezapřou inspiraci u Guiseppe Galli-Bibieny.85
Divadelní budova a její vybavení se zachovaly v autentickém stavu a ve velmi
uceleném rozsahu, o čemž nás spravují plány a účty z roku 1879.86
S divadelností a oslavami doby barokní úzce souvisí i plesy,87 které se konaly
v Maškarním sále, v blízkosti českokrumlovského zámeckého divadla, kde třeboňský malíř
Josef Lederer roku 1748 vymaloval plejádu kostýmovaných figur inspirovaných pestrými
78
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reálnými předlohami.88 Máme zde před sebou společnost, jaká oživovala zámecké prostory.
Malíř v sále ztvárnil podle běžných typů zahradnice, Tyroláka, myslivce, kuchaře, aj. Další
postavy na zdech navazují na typy italské commedia dell´arte. Převleky a touhy být někým
jiným bychom také mohli zařadit mezi rysy barokního člověka a Lederer nám to přímo
dokládá. Namalované postavy působí přirozeným dojmem, jakoby jim maskování
a teatrálnost byla vlastní.89 [5] Vítězná cesta baroka v těchto slavnostech vyvrcholila, ale také
skončila. Omezování a rušení slavností, svátků a poutí ve 2. polovině 18. století
symbolizovalo změnu nejen religiozity, nýbrž i společnosti a její kultury.90 [6] [7]
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3. Barokní scénografie a scénické návrhy
Jak velká prospěšnost se v „comoediích“ tají,
Jak truchlá srdce v nich zas znova okřívají.
Jak lidské konání nám krásně zpodobí,
to věru sotva kdo kdy slovy vypoví.
Co spatřil kdy náš svět za dlouhá staletí,
to s potěšením teď vidíme v „comoedii“,
tváře a ústroje, obyčeje a mravy,
a všechno tak jak Bůh svůj národ střežit znal,
před zhoubou ochránit a od nepřátel dál,
jak mečem, ohněm moc doveď pokořit
a pyšnou nádheru do prachu zahladit.
Jak stvořil oblohu a měsíc, tolik hvězd
a slunce, oblaka, to vše tu vidět jest,
a sníh a hrom a blesk a k tomu moře líté,
to v pravé podobě tu všecko uvidíte.
Do lidských očí to vše padá, to je jisto,
a všecko musí mít svou osobu a místo,
a proto musí vše to zformovati zdárně
um prospectivy: sic je všecko všudy marné.91

„Scénografie měla své čestné místo v umění tam, kde vynikal architektonický um
a perspektivní malířství.“92

3.1.

Vysvětlení pojmu scénografie
Scénografie, od řeckého slova skenografia, znamená umění dekorovat divadlo.93

Je pojmem odvozeným ze starořeckého skene (budova v pozadí jeviště) a grafein (rýt, psát)
a ve významu výtvarného řešení jevištního prostoru se začal užívat v renesanci. Scénografií
se rozumí výtvarná stránka dané inscenace, ztvárnění prostoru pro hru. Scénografie utváří
91
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prostor jeviště pro akci, začleňuje jeho prvky do konkrétního scénografického řešení
a formuje vizuální složky divadla – divadelní prostor, divadelní pohyb a divadelní světlo.
Je součástí divadelního díla, ať se projevuje pouze účelově, nebo se na jeho výsledném tvaru
podílí rozhodujícím způsobem. Inscenace vizualizuje, a tomuto uměleckému záměru
podřizuje estetické a ideové funkce. Výtvarně scénografický projev se od čistě výtvarného liší
i různorodostí a fiktivností materiálu, tvořeného lidským tělem, hmotnými doplňky, světlem
a pohybem.
Divadelní scénografie zahrnuje všechny výtvarné složky (včetně osvětlení, rekvizit,
popř. i loutek) i kostýmy (včetně masek a líčení). Scénografický návrh je základní složkou
inscenace (spolu s textem, partiturou, pohybovým aranžmá a jejich nastudováním).
Definice scénografie kolísá v různých vývojových etapách mezi důrazem na výtvarné
a na divadelní funkce. S tím souvisí i její pojmenování – od antické skene a renesanční scenae
k divadelní dekoraci 19. století, jevištnímu či scénickému výtvarnictví první půlky 20. století.
Scénografie zahrnuje vymezení proporcí, barevnosti a vybavení prostoru pro divadelní akci,
architektonickou úpravu hracího prostoru (včetně vztahu k hledišti), všechny proměny tohoto
prostoru, světlo a divadelní techniku.94

3.2.

Historie scénografických principů
Princip „skenografie“ existoval již v řeckém divadle,95 kdy řecká i římská antika znala

bohatě vybavená proscénia i přepychové dekorace.96 Divadlo středověku neznalo ani pevnou
budovu, ani architektonicky navržený jevištní prostor.97 Spis římského architekta Vitruvia
(88–26 př.n.l.) De Architectura libri decem,98 znovu objevený roku 1414 a prvně publikovaný
v roce 1486, ovlivnil architekturu i scénografii renesance, především rozdělením scény na
tragickou, komickou a satyrskou.99 Vitruvius používal termín scénografie ve smyslu
perspektivního nákresu.100 V 15. století tedy vznikly umělé tvary jako simultánní scéna
a terentiovské jeviště se systémem mansionů.101 [8] [9].102 Vitruviovým hlavním záměrem bylo
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ukázat příklady a projekty pro navrhování měst. Renesanční umělci byli téměř posedlí ideou
dokonalého města a ve svých jevištních dekoracích se pokoušeli zpodobnit jeho různé
pohledy tím, že v tragické scéně představovali jeho královské a slavnostní části,103 a ve scéně
komické,104 které obýval prostý lid.
Cesty, kterými se ubíral vznik barokního jeviště, mají tedy svůj začátek v době
renesanční. V renesanci vrcholilo stylizované zobrazení reality, perspektivní kresba
fascinovala renesančního ducha a našla si cestu do divadla, jejíž scény navrhovali významní
architekti a výtvarníci.105 Principy jevištní malby vypracovali Baldassare Peruzzi (1481–
1536)106 a jeho žák Sebastiano Serlio (1475–1554). Divadelní postupy nejlépe shrnuje
Serliova druhá práce ze Sedmi knih o architektuře,107 vydaná roku 1545. Jedna část spisu byla
věnována divadlu a část druhá perspektivě. Tato kniha po staletí ovlivňovala vývoj
scénografie.108 První pokusy o kulisový systém završený prospektem se omezily po antickém
vzoru na tři základní typy – na scénu pro tragédii, komedii a satyrské drama [10] [11] [12].
Je na místě se i krátce zmínit o jednom z nejslavnějších renesančních divadel, Teatro
Olimpico ve Vicenze od Andrey Palladia (1508–1580), vystavěné v letech 1580–1584,109
které vybudoval dle antických vzorů a stalo se vzorem inspirace po celé Evropě až do
17. století. [13]
V době, kdy zvláště v díle Palladiově docházelo k naplnění dlouholetých snah
humanistických vědců a renesančních umělců o oživení antického divadla v jeho dramatické
náplni i scénické oblasti, uskutečnil Bernardo Buontalenti (1531– 1608) inscenace,110 nesoucí
alespoň v zásadní podobě všechny podstatné znaky divadla barokního.111 Iluzi prostorové
hloubky, kterou inspiroval vynález perspektivy, ale rozvinulo právě baroko. Bernardo
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Buontalenti doplnil telari plátěnými stěnami,112 kulisy v klasickém smyslu poprvé dotvořil
Giovan Battista Aleotti (1546–1636) v Teatro Farnese v Parmě [14] z roku 1618
a k dokonalosti a všeobecnému evropskému povědomí dovedl Giacomo Torelli (1608–
1678).113

3.3.

Historie technických složek barokního divadla
Zmínku o barokním jevištním prostoru můžeme tedy poprvé zasadit do 80. let

16. století, kdy Bernardo Buontalenti (1531–1608) scénu neřešil pro hraní před dekoracemi,
jako tomu bylo u jiných tvůrců, ale pro hru v dekoracích, tzn. v celé hloubce jeviště.114
Při změně scény bylo nakonec zapotřebí, aby se rohové kulisy nahradily tzv.
listovými, ale k této proměně mohlo dojít až za předpokladu využití perspektivní malby.
Rohové kulisy se v 16. století kreslily a malovaly na místě,115 kdy se na zadní stěně naznačil
úběžník s připevněným provazem, který se napnul směrem dopředu jeviště, čímž se zjistila
výška a proporce veškerých detailů namalovaných na rohových kulisách. Listové kulisy se se
všemi detaily musely znázorňovat na řadě ploch rovnoběžných s rovinou obrazu. Problém
přenesení perspektivního obrazu na sérii listových kulis byl jasně vyřešen kolem roku 1600,
kdy Guido Ubalduse vydal Šest knih o perspektivě, v polovině 17. století se rohové kulisy
považovaly za staromódní. Do té doby se také na scéně ukazovaly především exteriéry
a podhled na jeviště se maskoval oblaky nebo nebem.116 Bohatší změny lokalit umožnil až
systém otočných telari používaných od roku 1589. V roce 1641 jej z Itálie do Německa
přenesl Joseph Furttenbach (1591–1667) [15].
Listové dekorace ve větší míře souvisely s nastupujícím barokním vizuálním slohem.
Sklon k velkoleposti byl završen až v 18. století.
Koncem 17. století italské scénické postupy uznávala takřka celá Evropa a scénografie
se současně stala doménou spíše malířů než architektů.117 Portály,118 perspektivní scéna,119
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která se skládala z plochých kulis,120 půlených prospektů,121 sufit,122 umožňovala rychlé
proměny jeviště, i okázalé efekty se na scénách vyskytovaly zcela běžně. Symetricky
uspořádané perspektivní ulice s řadami budov, na jejichž konci se otevíral výhled na vzdálený
obzor, platily jako vizuální pravidla i kolem roku 1700. O jejich popularitu se postaral Torelli
a Gaspare Vigarini (1586–1663).
Objem a velkolepost jevištní výpravy v průběhu 17. století rostl. Vrchol jevištního
výtvarnictví reprezentovaly práce italské rodiny Galli-Bibiena. Ta představovala jednu
z nejdůležitějších rodin jevištních výtvarníků 18. století působících i za hranicemi Itálie,123
a enormně přispěla k vizuální nádheře barokního jeviště.124

3.4.

Barokní scénické návrhy
„Především nesmíme pohlížet na scénické kresby a rytiny jako na realistické obrazy

samotného jeviště, ale daleko spíše jako na jakési svébytné zachycení oné představy, která
tanula projektantovi na mysli a kterou zase měla vzbudit hotová dekorace v očích diváka,
přehlížejícího v zaujetí hrou technické podrobnosti i nedostatky scény a pod dojmem
básnického slova i hudby se ochotně vžívajícího do fiktivního prostředí předváděných
příběhů…“125
Barokní divadlo v polovině 17. století zastupoval detailně promyšlený systém
výtvarných a technických prostředků, které vyhovovaly nárokům tehdejší divadelní praxe,
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ale zároveň scénografa svazovaly danými podmínkami, do kterých bylo zapotřebí
zformulovat všechny výtvarníkovy představy.126
Jevištní výtvarník barokní éry pracoval s poměrně malým počtem scenérií. Nejdříve se
zabýval pouze scénou ulice. Poté se připojovala další venkovní scenérie, jako byl les, zahrada,
moře, mořský přístav, vojenský tábor a nadpozemské nebe a peklo. Dekorace interiérů se
objevily relativně pozdě, kolem poloviny 17. století a jsou nám známy z dochovaných
grafických listů. Jednalo se o slavnostní sál (různých podob), chrám, vestibul a žalář.
Měšťanský pokoj a selská jizba se podle archivních zpráv objevil až v poslední třetině
18. století. Scenérie jiného žánru se téměř nevyskytovaly, divadlům dlouho dobu vystačily
základní typy dekorací, které si jednotliví scénografové navzájem předávali.127
Na scénické návrhy měl začátkem 18. století vliv narůstající zájem o historii.
Pozornost byla věnována středověku, na divadelních scénách se začínala vyskytovat gotická
architektura. V roce 1709 bylo objeveno Herculaneum a roku 1748 Pompeje. Všechny tyto
archeologické objevy pomohly k přiblížení se antickému umění. Rytiny klasických ruin
přibývaly a šlechtici si nechávali stavět umělé zříceniny, které instalovali ve svých
zahradách.128 Klasické stavby v různých etapách rozpadu vytvářeli i jevištní výtvarníci.129
Jiří Hilmera naznačil určitou periodizaci scénografické tvorby 17. a 18. století.
Zaměřil se hlavně na architektonické souvislosti v prostoru a ovlivňování dekoračních
součástí. Do prvního období zařadil komplexně celé 17. století a jako hlavní znak určil
hloubkovou dynamiku jevištního obrazu s perspektivním podáním hlavní průhledové osy.
Tvorba druhého období zabírala první polovinu 18. století a bezesporu se vyznačovala
pracemi Giuseppa Galli-Bibieny. Do výtvarného ztvárnění scén pronikla již několikrát
zmíněná perspektiva s radiálními a diagonálními prvky. Prospektový obraz byl rozváděn
do hloubky pouze s minimem prostorových plánů a jevištní výtvarníci díky novým
divadelním metodám v zobrazení prostoru ztratili kontakt se skutečností. Je důležité brát
v potaz, že dochované grafiky rodiny Galli-Bibiena reálný hrací prostor pouze ukončovaly,
ale kulisy prostor skutečně dotvářely a vymezovaly.
Třetí etapa definovaná druhou polovinou 18. století navazovala na předchozí, a to
převážně v sálové dekoraci. Své větší uplatnění nalezl měšťanský pokoj a selská jizba, které
se proměnily v prostory soukromějšího rázu.130
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Druhá polovina 18. století také vedla k návratu čistých forem bez barvitých detailů.
Důležitou novinkou jevištního výtvarnictví se stala nálada, kdy se umělci více než na
dokreslování detailů soustředili hlavně na valéry světla a stínu. Hlavním propagátorem se stal
Giovanni Battista Piranesi (1720–1778),131 který sice nebyl jevištním výtvarníkem, ale jeho
kresby římských ruin i žalářů v kontrastních černobílých odstínech publikované v letech
1745–1778 zcela podtrhly zájem o antiku, na jevišti se však neuplatnily.132 Barevnost dekorací
byla omezena na pastelově žluté, zelené a fialkové odstíny.133

3.5.

Ikonografie barokní divadelní dekorace
Ke snadnějšímu pochopení principu jevištních studií, je záhodno si jejich

ikonografickou stránku více objasnit, neboť kresby Josefa Hagera a Josefa Redlmayera z nich
také vycházejí.
3.5.1. Ulice
Dekorace ulice, jak již bylo uvedeno výše, patřila k nejstarší scenérii renesančního
a barokního divadla. Hrací prostor až dozadu k prospektu zabírala symetricky uzpůsobená
ulice. Osu scény lemovaly rovnoměrně umístěné domy. Pro jevištní výtvarníky bylo složité,
jakým způsobem ztvárnit do nekonečna ubíhající perspektivu osově zobrazené ulice a dodat
scéně do jisté míry uzavřený prostor. Jiří Hilmera jako základní příklad uvádí Bramantův
(1444–1514) scénický návrh, rytinu z roku 1495 [16] dále Zvěstování od Carla Crivelliho
(1435–1495). Velmi blízko k Bramantově návrhu je Baldassarre Peruzzi (1481–1536)
a Sebastiano Serlio (1475–1554) ve své studii tragické scény. Alfonso (1606–1656) a Giulio
Parigi (1571–1635) s řadou dalších umělců také navazují na Bramantův návrh scény.
Pro názornost je představena dekorace ulice od Giacoma Torelliho (1608–1678) [17].
Během 16. a 17. století bychom mohli zmínit celou řadu příkladů řešení uliční
scenérie, ale následující 18. století pro ulici nenašlo pochopení. Raně barokní doba nám
představila v celku skutečné vyobrazení tehdejší ulice. Giuseppe Galli-Bibiena (1696–1757)
zachytil město v podobě vedut, město plné ruin či historických budov. Až ke konci 18. století
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je možno vysledovat opětovný návrat k realitě, například u návrhů Josefa Platzera (1751–
1806) pro litomyšlské zámecké divadlo.134
Tyto závěry ale vyvozujeme jen z dochovaných nebo vydaných rytin a mohou
postrádat objektivitu. Umělec v rytinách ukázal své nejlepší výtvarné zdatnosti, i když mu
mohla více vyhovovat jiná témata než dekorace ulice. Ale barokní divadlo se bez realistické
uliční dekorace neobešlo.135
Novinkou se stalo nové pojetí prospektového prostoru založené na vynálezu jevištního
výtvarníka Ferdinanda Galli-Bibieny (1656–1743), scény „per angolo“.136 Na prospektu je
znázorněna ulice už v kosém záběru, obvykle křižovatka dvou ulic, které se rozbíhají do
stran.137 [18].
3.5.2. Les
Dekorace lesa má společně s ulicí nejstarší tradici v barokním divadle. Tyto scenérie
se podobají i prostorově, namísto pravidelně uspořádaných domů podél ulice se v dekoraci
lesa objevují stromy. Rodina Galli-Bibiena se do tématu lesa snažila vnést určité novinky
a například Ferdinando Galli Bibiena doprostřed scény lesa umístil keř [19] a jeho syn
Giuseppe skupinu vysokých stromů.138 [20]
3.5.3. Zahrada
Prostor zahrady byl vytvářen architektonicky, jelikož barokní zahrada podléhala
architektonickým pravidlům. Technické složky zahrad jako aleje stromů a keřů, sochy
a fontány jednoduše zapadaly do barokních kompozic scénografů. Za všechny příklady si
uveďme několik návrhů z dílny Galli-Bibienů. [21] [22] [23]

134

Informace o Josefu Platzerovi, malíři a jevištním výtvarníkovi budou v průběhu práce ještě doplněny.
HILMERA 1965, 20sq.
136
Pavel Preiss pojem „scena per angolo“ vysvětluje jako šikmý pohled nebo „vedere la scena per angolo“
(„nazírání jeviště přes roh“). PREISS 1992, 34.
Spojení „maniera di verde le scene per angolo“ - dosud obvyklý osový pohled tu byl nahrazen vyobrazením „na
koso“ nahlíženého prostoru se dvěma úběžníky rozbíhajícími se asymetricky do dvou stran. Tento způsob vnesl
do scénického obrazu poutavé průhledy složitými útvary sloupových sálů či nádvoří, ale efekt byl omezen na
zadní část jeviště (často či dokonce zpravidla na pouhý malovaný prospekt), a tak se dostával do rozporu
s utvářením vlastní hrací plochy, lemované kulisami, řazenými symetricky podle hloubkové osy. Syntézu
odstraňující tento rozpor představující dekorace, kde hloubkový rytmus kulis v pozadí scény ústí do centrálního
(zpravidla klenutého) prostoru, z něhož se radiálně štěpí osy dalších prostorových komponent. Na takovém
principu je založen například návrh dekorace vojenského tábora, která zřejmě patří k pracím Giuseppeho GalliBibieny pro Jaroměřice. Perspektivní malba, příznačná pro barokní divadelní výpravu, se rozkládala do soustavy
plochých stojek, zavěšených „oblouků“ a prořezávaných opon (tzv. „transparentních“ dekorací), jejichž objev se
připisuje Giuseppe Galli-Bibienovi v souvislosti s inscenací Caldarovy opery L´asilo d´amore (Útočiště lásky)
v Linci roku 1732. Jiří HILMERA: Giuseppe Galli-Bibiena. In: JAKUBCOVÁ 2007, 185.
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Důležitou roli ve scéně barokních zahrad hrála osovost a přísná symetrie, a proto v ní
Giuseppe neužíval perspektivy „per angolo”, ale zahradu dotvářel jen v pohledu osovém.
Hlavní děj byl tedy situován do středu scény, což vyhovovalo především opeře.139
3.5.4. Moře, přístav
Mořský přístav převážně představovala souš, která tvořila základ hrací plochy, a za ní
bylo dotvořeno moře. Můžeme však najít příklady, kdy moře zasahovalo i do stran
jeviště.140[24] [25] [26]
3.5.5. Vojenský tábor, hradby
Zobrazování vojenského tábora a hradeb se začalo vytvářet poté, co narůstala hrdinská
tématika v dramatech a operách.141 Ale až kolem poloviny 17. století nám jsou známy
i výtvarné doklady. Táborová scéna [27] Lodovica Ottavia Burnaciniho (1636–1707) ze
slavné hry Pomo d´oro byla řešena jako hluboký prostor.142 Stany byly na bocích a mezi nimi
se nalézala perspektivní ulice. Schéma tábora se vyskytovalo po celé baroko, dokonce se
dodržovaly i detaily u stanů v podobě kuželů pod hrotitými stříškami, lemovanými čabrakou
a střídaly se chudší stany s plachtou s těmi bohatšími. Obležené město s hradbami [28]
ztvárnil i Ferdinando Galli-Bibiena.143
3.5.6. Slavnostní sál a kabinet
Poměrně pozdě se setkáváme s interiérovým řešením v barokní scénografii, v podstatě
až kolem poloviny 17. století. Důvodem byla neznalost využití kukátkové scény a časté
změny děje, kdy bylo zapotřebí pozměňovat nejen vzhled postranních kulis, ale i strop nebo
klenbu. Muselo se tedy vyřešit, jakým způsobem v těchto místech scénu měnit, a tak se
zavedl systém pohyblivých sufit. Scény byly tvořeny, hlavně v případě slavného rodu GalliBibiena, opět perspektivní konstrukcí obrazu nazývanou „maniera di veder le scene
per angolo“ a počítalo se se dvěma úběžníky. Jevištní výtvarník zachycoval v zobrazování
architektur doposud nepoznané atraktivní pohledy a průhledy. Největším a nejslavnějším
mistrem barokní scénografie, který dokonale zvládal všechny prostorové skladby, nebyl nikdo

139

HILMERA 1965, 23sq.
HILMERA 1965, 24sq.
141
Roku 1617 se konalo představení o Konstantinovi Velikém na našem území. HILMERA 1965, 25.
142
Lodovico Ottavio Burnacini (1636–1707) byl italský architekt a jevištní výtvarník, syn Giovanniho
Burnaciniho. Jeden z nejvýznamnějších scénografů období baroka, navrhl scény a kostýmy k více než stu
operám a oratoriím. Vytvářel komplikované scénické obrazy, jejichž hlavními prvky byla oblaka
a architektonické články s expresivně vyhrocenými detaily, připomínajícími středověké severské umění.
ROUSOVÁ 2008, 374.
143
HILMERA 1965, 25sq.
140

40

jiný než Giuseppe Galli-Bibiena. Někdy bychom mohli z Bibienových návrhů nabývat dojmu,
že se u něj jednalo pouze o vizuální obraz, jakoby u vytvářené kompozice nepřemýšlel nad
tím, jakým způsobem bude návrh zrealizován na reálné scéně. Na rozdíl od Filippa Juvarry
(1687–1737),144 který rovněž tvořil v první třetině 18. století, ale každý návrh řešil
s praktickým využitím na jevišti.
Návrhy sálových dekorací [29] první poloviny 18. století se na dlouhou dobu staly
výchozími a inspiračními pro další generace scénografů.145 Jmenovitě dílo opěvovaného
Giuseppa Galli-Bibieny měli na mysli bezmála všichni barokní a rokokoví scénografové.
Sálová dekorace z druhé poloviny 18. století se neobešla bez úzké spojitosti s Bibienou.146
[30] [31]
Další jevištní dekorací byla dekorace komnatová neboli kabinetová. Vznikla
z režijních potřeb scén, kdy bylo občas zapotřebí naznačit zázemí v soukromí.147
3.5.7. Chrám
Zobrazení chrámu je podobné slavnostnímu sálu. Dokazuje nám to příklad na zámku
v Českém Krumlově, ve kterém máme pro sál i chrám pouze jedny boční kulisy. [32] [33]
Giuseppe Galli-Bibiena chrám ztvárňoval různě, pro příklad je uvedena studie
poloviny chrámové dekorace publikovaná Corrado Riccim [34]. Na úplném konci 17. století
měl na chrámovou dekoraci vliv Andrea Pozzo, v knize Prospectiva pictorum ukázal návrh,
jakým způsobem řešit v perspektivní konstrukci dekoraci.148 [35] [36]
3.5.8. Nádvoří, vestibul
Ve scéně nádvoří a celkově u vestibulové dekorace [37] se znázorňovala hluboká,
jednotná prostranství [38], v jejímž závěru se tyčila větší dekorace. Kompoziční schémata
byla jasná, pohled „per angolo“.
Ve druhé polovině 18. století došlo ve vestibulové scenérii ke změnám (podobně jako
v sálové dekoraci), kdy jednotlivosti dostaly klasičtější tvář a místo složitých průhledů se
zobrazovaly prostory vklíněné do sebe nebo kladené vedle sebe.149
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3.5.9. Nebe, peklo (jeskyně)
Nebe a peklo představovaly základ v barokní scénografii. Znázorňovaly se
v křesťanském pojetí, Olymp v době antiky, podsvětí nebo Vulkánova dílna. [39] [40]
U nebe se většinou jako jediná rozměrnější dekorace objevila mračna [41], která
zaplňovala celou scénu a z hlediska výtvarného nepůsobila nijak zajímavě. Kombinací
mračen a architektury došlo k lepšímu výtvarnému efektu, stalo se tak zhruba ve třetí čtvrtině
17. století.
Během scény pekla se otevřelo propadlo a divák spatřil jeskyni, na věžích vyly fúrie
a okolo šlehaly plameny. Ďáblové s pochodněmi zběsile pobíhali po jevišti. Na závěr se
jeskyně zavřela a hořící město pohltila. Takto byla kupříkladu popisována scéna od
Buontalentiho z roku 1586. Pekelné scény z 18. století byly někdy doplněny různorodými
mučidly, které výtvarníci přebírali ze scén žalářů.150
3.5.10. Žalář
Žalářní scény se na barokních jevištích vyskytovaly relativně často a nejdříve se
znázorňovaly (stejně jako tomu bylo u sálu či chrámu) jako dekorace venkovní, až posléze
interiérové. Ve většině případů je nám žalář ukázán jako jednoduchý pokoj s neomítnutými
zdmi a křížovou klenbou [42]. Místnost je protkána provazy vedené kladkou a řetězy [43]
[44].
Inovativním pro další vývoj žalářní dekorace byl návrh Ferdinanda Galli-Bibieny
vyskytující se v jeho sbírce Invenzioni di Scene per il Teatro di Torino. V šikmém pohledu
zobrazil křižovatku klenutých chodeb budovy vězení. Na pravé straně ztvárnil bránu, která asi
vedla do nádvoří, další dvoranu s ochozem otevřel vlevo za posledním obloukem klenuté
chodby a nezapomněl ani na divadelní rekvizity (kovová pouta, lampy).
Od Bibienových žalářních návrhů se směr ubíral k někdy až nereálným kresbám nebo
grafikám Giovanni Battisty Piranesiho. Žaláře [45] [46] tvořil od roku 1743 a roku 1750 již
vycházely běžně v rytinách. Nejednalo se o návrhy scén, ale znázorňovaly fantazijní
architekturu. Patrně nemohly být vytvořeny bez přípravy a to možná i v jevištní dekoraci.
Piranesiho tvorba měla inspirační vliv na další umělce, pro nás důležitým je především Josef
Hager.151

150
151

HILMERA 1965, 30.
HILMERA 1965, 31.

42

4. Představitelé italské a české scénografie doby barokní
4.1.

Vliv italské barokní scénografie
Vrcholy scénografie v českém prostoru se kryjí s vrcholy evropského umění

a v minulosti souvisely s postavením Prahy jako sídelního města habsburské monarchie.
V 16. století zde byl pořadatelem slavností na císařském dvoře Giuseppe Arcimboldo (1527–
1593). Jeho návrhy kostýmů [47] [48] vytvářely stylizací hlavy a příhodným atributem
z tanečníka manýristický artefakt.152 Roku 1617 zažila Praha na slavnosti českých stavů první
proměnové jeviště severně od Alp. Představení s titulem Zjevení dionýské realizovalo
proměny dekorací odklopnými díly, znázorňujícími oblaka.
V 17. století ovládl divadelní Evropu rod Burnacini (Giovanni a Lodovico Ottavio)
a rodina Galli-Bibienů, kdy Ferdinando, jak již bylo poznamenáno, vynalezl posunutím
centrální osy perspektivu „per angolo“ (přes roh), jeho syn Giuseppe ji zdokonalil, takže bylo
možno situovat na jeviště i polygonální systémy dovolující pohledy za roh, a roku 1723
postavil pro slavnost korunovace císaře Karla VI. českým králem dřevěnou divadelní budovu,
kterou vybavil dekoracemi pro operu Johanna Josefa Fuxe Costanza e Fortezza.153
V 80. letech 18. století vstoupila Praha do evropské divadelní historie stavbou Nostického
divadla,154 pro něž vytvořil roku 1782 téměř už klasicistní dekorace Josef Platzer.
Koncem 17. století italské scénické postupy uznávala takřka celá Evropa. Důležitými
centry jevištního výtvarnictví byly Benátky, Boloňa, Parma, Florencie, Řím, Milán, Turín
a Neapol. Scénografie se současně stala doménou spíše malířů než architektů.
Císařský dvůr ve Vídni, který mohl vynikajícím výtvarníkům nabídnout lepší finanční
odměny a větší prestiž, však ve druhé polovině století soupeřil o prvenství s italskými
městy.155
Na počátku 18. století přijala většina západní Evropy italskou scénografii. Portály,
perspektivní scéna, která se skládala z plochých kulis, půlených prospektů a sufit,
152
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umožňovala rychlé proměny jeviště, i okázalé efekty se na scénách vyskytovaly zcela běžně.
Symetricky uspořádané perspektivní ulice s řadami budov, na jejichž konci se otevíral výhled
na vzdálený obzor, platily jako vizuální pravidla i kolem roku 1700. O jejich popularitu se
postaral Torelli a Vigarini.

4.2.

Rodina italských architektů a jevištních výtvarníků
Galli-Bibiena
Objem a velkolepost jevištní výpravy v průběhu 17. století rostl. Vrchol jevištního

výtvarnictví reprezentovaly práce italské rodiny Galli-Bibiena. Ta představovala jednu
z nejdůležitějších rodin jevištních výtvarníků 18. století působících i za hranicemi Itálie,
a enormně přispěla k vizuální nádheře barokního jeviště.156 Rukopis jednotlivých členů rodiny
Bibienů, který se sestával přibližně z osmi osobností, si byl natolik podobný, že se jejich
souborné dílo jeví být dílem jednoho autora.157
Zakladatelem slavné rodiny byl Giovanni Maria Galli-Bibiena (1618–1665) a jeho
synové Ferdinando Galli-Bibiena (1657–1743) a Francesco Galli-Bibiena (1659–1739).
Ti vytvořili osobitý styl velkolepých barokních výprav a efemérní architektury.
Podstatou věhlasu této rodiny byly Ferdinandovy práce v Boloni a Parmě. Roku 1708
byl již dosti známý a mohl tak ve španělské Barceloně inscenovat slavnosti budoucího císaře
Karla VI. a v roce 1711 byl císařem jmenován dvorním architektem ve Vídni, kde vystřídal
Burnaciniho. Poté byla po Bibienech poptávka všude, kde se projevil zájem o operu. V 18.
století pracovali ve významných evropských městech158 (Paříž, Nancy, Neapol, Turín, Řím,
Lisabon, Barcelona, Londýn, Stockholm, Berlín, Drážďany, Mannheim, Bayreuth, Vídeň,
Praha, Petrohrad). Scénografie, divadelní architektura, ale i výstavba reálných budov, se po
celé 18. století stalo doménou rodu Galli-Bibiena.159
Ve Florencii, jež byla nazývána také „Mekkou perspektivy“, žádný z Bibienů
nestudoval. Jejich dílo ovšem ukazuje, že tomuto největšímu „vynálezu“ Florencie vzdávají
svůj hold. Soudržnost Bibienů byla pevná jako v případě rodiny Carracciů.160 Vytvořili nový
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styl ve své rodné Boloni a důsledně se ho drželi téměř sto let.161 V divadelní tvorbě zůstávali
konzervativní, neboť divadlo jen zřídka vítá stále nové nápady.
Ferdinando dokonce odmítal i inovace, jaké přinášelo nastupující rokoko.162
Scénografický přínos rodu Bibienů byl mnohostranný. Ferdinando roku 1703 zavedl v Boloni
svůj nejslavnější vynález víceúběžníkové perspektivy nazývané „scena per angolo“ a zároveň
pozměnil měřítko jevištní dekorace.163 Víceúběžníkové perspektivy se začalo využívat téměř
na všech jevištních scénách ve velkých městech Evropy.
Jeho bratr Francesco s ním nejprve pracoval ve Vídni, ale většinu svého života strávil
v Itálii, poté co rozvinul svůj vlastní styl. Francesco vytvořil slavnosti pro Filipa V. a divadlo
v Nancy.
Ferdinando měl čtyři syny. Nejstarší syn Alessandro (1687–1769) se věnoval spíše
architektuře, než scénické tvorbě jako jeho bratři. Druhorozeným byl Giuseppe (1696–1757),
jímž se bude podrobněji zabývat následující podkapitola. Třetím synem byl Antonio (1700–
1774), který pobýval více než dvacet let v Rakousku a téměř třicet let v Itálii, kde postavil
celou řadu divadel, včetně Teatro Communale v Boloni, otevřené roku 1763. Nejmladší syn
Giovanni Maria (1704–1769) byl rovněž známým výtvarníkem i architektem.

4.3.

Giuseppe Galli-Bibiena
Pro tuto diplomovou práci je důležité seznámit se blíže s Giuseppe Galli-Bibienou

(1696–1757), neboť se jím inspirovali jevištní výtvarníci tvořící v Čechách. Jeho tvorba byla
podnětná i pro Josefa Hagera a Josefa Redlmayera, jejichž kresebné návrhy jsou popsány
v poslední kapitole.
Druhý syn Ferdinanda Giuseppe se narodil v Parmě. Po svém otci zdědil post
divadelního inženýra ve Vídni. Po vídeňském pobytu se jeho další domovskou scénou stala
Boloňa. Mezi jeho nejznámější návrhy patří opera v Bayreuthu, jež byla dokončena roku
1748. V případě transparentní, prořezávané scenérie, je mu přičítán „vynález“ osvětlení
zezadu.164
161
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Giuseppe Galli-Bibiena se vyučil se u svého otce Ferdinanda během pobytu
v Barceloně a roku 1712 ho doprovázel do Vídně, kde byl otec zaměstnán jako inženýr
u císařského dvora a měl na starost výtvarnou a technickou stránku představení. Giuseppe
svému otci vypomáhal a v roce 1716 zhotovil dekorace [49] do plenérové inscenace opery
Johanna Josepha Fuxe Angelica vincitrice di Alcina (Angelika přemožitelka Alciny, tříaktové
festa teatrale s licenzou).165
V operních libretech byl Giuseppe od roku 1718 veden jako „druhý divadelní
inženýr“, vyráběl zároveň divadelní výpravy a návrhy slavobran, katafalků a jiných dekorací
pro zvláštní příležitosti. Podílel se na výrobě dekorací svatební slavnosti budoucího polského
krále Augusta III.s rakouskou arcivévodkyní Marií Josefou v roce 1719. Vytvořil dekorace
pro oslavu sňatku prince Karla Albrechta Bavorského s Marií Amálií roku 1722, dcerou
Josefa I. a roku 1723 umělecky řídil korunovaci Karla VI. českým králem v Praze. V roce
1727 mu byl také udělen titul prvního divadelního inženýra. Stal se tak plnohodnotným
nástupcem svého nemocného otce. O dva roky později vypracoval slavobránu k pražskému
svatořečení Jana Nepomuckého a zřejmě dodal divadelní zámecké dekorace na zámek
v Jaroměřicích nad Rokytnou, v této době sídlo Jana Adama Questenberka (1678–1752).166
V Jaroměřicích se dochovaly tři scénické návrhy.167 První znázorňuje vojenský tábor
se skupinou otevřených stanů v popředí [50], stan uprostřed je okrouhlý a ze dvou stran na něj
navazují stany na půdorysu čtverce, postavené šikmo. Druhá kresba představuje palácovou
halu s přední frontální stěnou [51], která se otevírá třemi arkádovými oblouky směřujícími do
další sloupové síně. Oba příklady zachycují v návrhu výlučně zadní část scény. V realizaci by
ale bylo možné si ještě představit hluboký hrací prostor, lemovaný řadou kulis. U prvního
návrhu by kulisy plynule navazovaly na dvojici stanů, u druhého by se asi opakovaly sloupy
s balustrádou. Kresby jsou zcela bezpochyby určeny k realizaci v dekoracích obvyklého
provedení, a to na plochých malovaných kulisách a závěsech. Jiného rázu je třetí návrh, kde je
nakreslena celá architektura scény, pod širým nebem [52]. Vše je provedeno jako umělá ruina
částečně gotizujících tvarů, proscénium, kryté širokým obloukem valené klenby a otevírající
se do nádvoří, disponovaného v kosém pohledu, orchestřiště před proscéniem a dvě otevřené
lodžie po jeho stranách.
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Pro Festa teatrale per musica se používá termín korunovační opera.
Jana Adam Questenberk byl významným mecenášem, jenž miloval operu. Na svém panství v Jaroměřicích
provozoval divadlo od roku 1722–1734, kde se hrála řada komedií a oper. Soukromý operní provoz v hraběcím
sídle, jakým byly ve dvacátých a třicátých letech 18. století provinční Jaroměřice, neměl ve své době v Evropě
obdobu. Jiří SEHNAL: Jan Adam Questenberka. In: JAKUBCOVÁ 2007, 477sqq.
167
Jsou vytvořeny lavírovanou perokresbou, s rozměry 530–700 x 370–460 mm, původně se nacházely na
zámku v Uherčicích, dnes na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, inv. č. 287, 289, 314. HILMERA 1961b, 152.
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Kresbám chybí jakýkoliv zpřesňující údaj. Návrh s dekorací ruin měl původně nad
horním okrajem nápis, ale ten byl při rámování odstřižen, zbyly z něj pouhé spodní části
písmen. Již na první pohled je patrné, že se jedná o návrhy vysoké kvality a nabízelo se tedy
tvrzení o autorství jednoho ze členů proslulé rodiny Galli-Bibiena. Typické pro ně je
kompoziční schéma dekorace, zachycené v prvním návrhu vojenského tábora. Motiv
centrálního celku v čele hrací plochy a rozvádějícího radiálně hloubkový pohyb jeviště,
je častý v díle Giuseppa, například ve scénách zahradních. O něco méně autorsky průkazný je
návrh druhý. Jevištní prostor se tu uzavírá celistvou hmotou stěny, jen neúplně prolomené
arkádami pod vysokým pásem supraport, ale nijak víc rukopisně nevybočuje od kreseb
Giuseppeho. Celá řada analogií by se našla ve spoustě jiných jeho návrzích.168
Poslední návrh z opery se blíží k Bibienovu dílu celkovou kompozicí [53]. Oba návrhy
jsou na tehdejší dobu netypické. Není zde jevištní portál s oponou, ale za rampou se
rozprostírá hluboké proscénium, za ním se nalézá mělký prostor samotné scény. Návrh
operního divadla má tvar polygonální a kresba z Jaroměřic je dispozičně tvořena per angolo.
Podobnost lze vysledovat i u postranních lodžií, v kresbě operního představení mají funkci
balkónů pro trubače a na jaroměřickém návrhu plní význam malých jevišť. Kresebné návrhy
s největší pravděpodobnosí tedy vytvořil Giuseppe Galli-Bibiena, ikdyž některé uvedené
znaky se stávaly všeobecnými výrazovými prosředky evropských jevištních výtvarníků
barokní epochy, tudíž v atribuci je zapotřebí opatrnosti. Záhadou zatím zůstává i fakt, jak se
kresby původně ocitly v inventáři zámku Uherčice.169
Vrcholu ve své tvorbě Giuseppe dosáhl návrhy velkolepé inscenace opery ke
korunovaci [54] Karla VI. na českého krále v Praze roku 1723. Fuxova korunovační opera
Costanza e Fortezza170 v Praze prezentovala významnou událost tehdejšího kulturního dění.
Pro představení bylo postaveno otevřené divadlo s kapacitou čtyř tisíc míst na Mariánských
hradbách, poblíž letní jízdárny Pražského hradu.171 Podle návrhů Giuseppe Galli-Bibieny,
byly vyzdobeny hradní prostory s korunovačním (Vladislavským) sálem a za hradním
příkopem byla pro operu vybudována velká otevřená scéna.172 Do dnešní doby se nám
zachoval cyklus rytin provedených podle kreseb Giuseppa Galli-Bibieny.173
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Za všechny postačí uvést způsob členění stěny mezi arkádovými oblouky.
HILMERA 1961b, 152.
170
Stálost a síla – heslo, které Karel VI. používal.
171
PREISS 1986, 419.
172
S výměrou 35,5 x 93m.
173
VÁCHA/VESELÁ/VLNAS/VOKÁČOVÁ 2009, 136sqq.
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Často publikovanou rytinou z tohoto souboru je celkový pohled do interiéru divadla,174
který nám ukazuje základní představu uzpůsobení vnitřku divadla viděno očima diváka
sedícího úplně v zadní části uprostřed [55]. Ve středu na vyvýšeném stupni jsou umístěny dva
trůny, kde sedí císař Karel VI. s císařovnou Alžbětou Kristýnou, po stranách jejich dcery.
Na bocích lze rozeznat další obecenstvo, ostatní diváci sedí v edikulových arkádách v prvním
patře. Velkolepé věže rámují proscénium. Děj se odehrává v okolí Říma na březích řeky
Tiber, přes kterou vede most Ponte Sublicio. V přední části stojí budovy Říma a chrám
bohyně Vesty, vzadu vyčnívá Etrusky zmocněný vrch Janikul s polorozpadlým královským
palácem. Oproti jiným rytinám, jež zobrazují zásadní výjevy děje ve shodě s textem libreta,
zde šlo tvůrcům o souhrnné vyobrazení divadelního představení.175
Scenérie ke třetímu dějství zobrazuje Tarquinovy královské zahrady na Janikulu,
terasovitě uspořádané [56].176 Na jevišti se odehrává taneční výstup ze závěru opery – licenzy,
která patřila oslavě císařovny.177 Na rytině je znázorněna část zadní scény s maximální
hloubkou jeviště. Ve středu scény je umístěn gloriet. Vepředu se nacházejí tanečníci
účinkující při posledním výstupu, kdy se gloriet přemístil do přední části a rozevřel se
ve vítězný oblouk. Tato rytina dokazuje iluzivní vyobrazení, nejedná se o reálný záznam
divadelního představení.178
Výprava druhého dějství představuje tábor etruského vojska před Římem.179 Dekoraci
dotvářejí vojenské stany [57] situované na bocích i na zadním prospektu. Výpravnější stan se
nachází ve středu, před ním sedí etruský král Porsenna.180
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Rytec Antonín Birckhardt, autor předlohy Giuseppe Galli-Bibiena: Celkový pohled do interiéru divadla,
1723, rytina, 537 x 662 mm, značeno ve spodním rámci: Giuseppe Galli Bibiena Primo Ingeniere et Architetti di
Sua Maesta Cesarea. Inven: et del: / Birckhardt Sculp: Prag. Národní galerie v Praze, inv. č. R 234494.
Ve spodní okraji je opatřen legendou: „Teatro e Proscenio della festa Teatrale intitolata Costanza e Fortezza
rappresentata nel Reale Castello di Praga L´anno MDCCXXIII..“ VÁCHA/VESELÁ/VOKÁČOVÁ/VLNAS 2009,
441.
175
KAZÁROVÁ 2008, 342.
176
Rytci Johann Jacob Lidl, Jakob Wilhelm Heckenauer, autor předlohy Giuseppe Galli-Bibiena: Tarquinovy
královské zahrady na Janikulu, 1723, rytina, 480 x 590 mm, značeno dole: Inv. et del. Ioseph Galli Bibinena, Pr.
Ingen. Teatr, et Archiv: S. C. et C. M. Inv. et Del. / Jo. Jakob Lid let Ja. W. Hecekenhauser sc. Viennae.,
Národní galerie v Praze, inv. č. R 87167.
Dekoraci doprovází popisek Giardini Reali de´Tarquini nel Gianicolo. VÁCHA/VESELÁ/VOKÁČOVÁ/VLNAS
2009, 447.
177
KAZÁROVÁ 2008, 342.
178
VÁCHA/VESELÁ/VOKÁČOVÁ/VLNAS 2009, 448.
179
Rytci Franz Ambros Diesel, Christoph Diesel, autor předlohy Giuseppe Galli-Bibiena: Tábor etruského
vojska před Římem, 1723, rytina, 435 x 590 mm, značeno dole: Joseph. Galli Bibiena. Prim. Ingen. Teatr.
Et Archit. Sac. Caes. / et Cath. Maj. In. et Del. / Franc: Ambr:, et Chritoph Diesel Sculpserunt Viennae, Národní
galerie v Praze, inv. č. R 88401.
Komentář je uveden ve spodní části: Accampamento dell´Esercito Etrusco sotto Roma.
VÁCHA/VESELÁ/VOKÁČOVÁ/VLNAS 2009, 446.
180
K tomuto obrazu jsou známy kresby nacházející se ve skicáři rodiny Galli-Bibiena, v Österreichische
Nationalbibliothek – Theatersammlung. VÁCHA/VESELÁ/VOKÁČOVÁ/VLNAS 2009, 446.
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Jelikož byl o Prahu v té době nemalý zájem, na celkovém výsledku a provedení opery
se podíleli nejlepší zpěváci a instrumentalisté. Opera se čím dál tím více dostávala do popředí
zájmu, převážně v pražském paláci hraběte Františka Antonína Šporka (1662–1738).181
Z metodologického hlediska hrála Costanza e Fortezza podstatnou roli při scénografickém
výzkumu. Historická inscenace byla zdokumentována nejen obvyklými „pohledovými“
vyobrazeními, ale i přesnými plány a v libretu popsanými akcemi. Z dochovaných archiválií
vyplývá, že celé hradčanské divadlo mělo ve srovnání s obvyklými divadelními prostory své
doby atypickou podobu,182 jednalo se o dvůr mírně lichoběžníkového tvaru.183 Představení
doprovázela i působivá produkce divadelních strojů, většinou vrcholících na konec.184 Zezadu
vyjel na scénu zahradní chrámek, který se rozevřením křídel změnil v trojitou slavobránu,
z níž sestoupil Génius města Říma, aby vše uzavřel oslavným zpěvem k přítomné panovnici
Alžbětě Kristýně.185 Costanza e Fortezza vytvořila v den narozenin císařovny dokonalý
„Gesamtkunstwerk“, kdy došlo k propojení hudební a dramatické složky se složkou
scénograficko výtvarnou.186
Divadelní a jiné dekorace od Giuseppe Galli-Bibieny lze nalézt v pětidílném
grafickém souboru Architetture e prospettive, věnovaném císaři Karlu VI. a vydaném
v Augsburgu v roce 1740.187 Z Vídně zasahoval do řady evropských metropolí a trvale se
usídlil v Německu.188 V roce 1747 působil v Drážďanech, o rok později zařizoval spolu
se svým synem Carlem dvorní divadlo v Bayreuthu. Roku 1750 je jeho pobyt opět doložen
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Hrabě, mecenáš Špork dal vystavět roku 1699 v Praze palác v Hybernské ulici, kde dal vybudovat dřevěné
divadlo s portálem do ulice na Poříčí. Divadlo bylo slavnostně otevřeno v roce 1701 a fungovalo jako první
samostatná divadelní budova v Praze pro veřejná představení kočujících německých, italských a francouzských
divadelních společností (i loutkářských) až do roku 1725, kdy bylo nahrazeno novou, modernější budovou se
zděným průčelím. Technické zařízení a fundus dekorací od Vincenza dal Buona, Innocenta Bellavity a Giovanni
Paolo Gaspariho z rozmezí let 1725–1735, se nedochovalo. BARTUŠEK 2010, 172.
182
HILMERA 2007, 186.
183
Hlediště bylo vytvořeno jako mnohastupňový amfiteátr na půdorysu do tvaru zvonu. Dekorace na jevišti
utvářely plochu přibližně 18m širokou a 32m hlubokou. Jeviště bylo lemováno řadami kulis ve stejném měřítku.
Scény v hloubce jeviště se odehrávaly bez jinak nevyhnutelného nesouladu mezi výškou herce a perspektivně
zmenšenými dekoracemi. Zajímavý byl i způsob proměn - postranní kulisy se nevyměňovaly posunem do boku,
ale překlápěním jejich polovin podle svislé osy jakoby listováním v otevřené knize. Pozadí jeviště se sestávalo
z dělených pásů vysokých stojek, zasouvajících se jako posuvné dveře. Ve druhém jednání tyto stojky uzavřely
hrací plochu nedaleko za poslední dvojicí kulis a v posledním se naopak rozestoupily a otevřely pohled na scénu
v celé její velkolepé hloubce přibližně 63m. VÁCHA/VESELÁ/VOKÁČOVÁ/VLNAS 2009, 136sqq. PREISS 1986,
419.
184
VÁCHA/VESELÁ/VOKÁČOVÁ/VLNAS 2009, 136sqq.
185
HILMERA 2007, 186.
186
VÁCHA/VESELÁ/VOKÁČOVÁ/VLNAS 2009, 136sqq.
187
HILMERA 2007, 185.
188
PREISS 1986, 418.
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v Drážďanech, při přestavbách divadla ve Zwingeru a opery. Až do své smrti pobýval mezi
Drážďanami a Berlínem. Zemřel v Berlíně roku 1756.189
Slavný scénografický rod uzavřel Giuseppův syn Carlo (1728–1778), opět uznávaný
výtvarník, architekt, který tvořil po celé Evropě. Navrhoval scény pro velké operní domy,
včetně Neapole, Stockholmu, Londýna a Petrohradu.190

4.4.

Význam rodiny Galli-Bibiena
Význam a hodnotu prací převážně Giuseppe Galli-Bibieny nám dokládá velký počet

dochovaných kreseb a několika maleb se scénicky pojatými architekturami, zčásti také
reprodukované graficky.191 V jeho dílech vrcholí tendence barokní scénografie v plnosti
architektonických forem a přemíře dekoru. Po svém otci převzal způsob perspektivního
zacílení scény „maniera di verde le scene per angolo“, v šikmém pohledu a asymetricky
situovaným úběžníkem. Doposud běžný osový pohled byl nahrazen vyobrazením „na koso“
nazíraného prostoru se dvěma úběžníky rozbíhajícími se asymetricky na dvě strany.192
Do scénického obrazu díky Giuseppemu vstoupily vztahy více různorodé, radiální
a diagonální, jeho perspektiva se obohatila čistými přesnými průhledy a výraznými
podhledy.193
Kulisy řadil symetricky podle hloubkové osy, kde hloubkový rytmus kulis v pozadí
scény ústí do centrálního a většinou zaklenutého prostoru, z něhož se paprskovitě dělí osy
dalších prostorových částí. Na tomto principu je pravděpodobně založen již uváděný
Giuseppův návrh dekorace vojenského tábora, pro zámek v Jaroměřicích. [50] Perspektivní
malba je důležitou součástí barokní divadelní výpravy, která se rozčleňuje do soustavy
plochých stojek, zavěšených „oblouků“ a prořezávaných opon, nazývaných transparentní
dekorace, jejichž vynález se přisuzuje také Giuseppemu.194
Celkově se rodině Galli-Bibiena připisuje až osmdesát procent scénografických
návrhů a architektur 18. století. Je obtížné přiřazovat atribuce jejich dochovaných děl, jelikož
rukopis je podobný.
V oboru jevištního výtvarnictví dosáhli vrcholu díky „barokní“ zdobnosti, výtvarnému
zpracování a kráse v malebných scenériích.195
189

HILMERA 2007, 147sqq.
BUCHANAN 1992, 36.
191
PREISS 2001a, 290.
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HILMERA 2007, 185.
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HILMERA 1965, 32.
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HILMERA 2008, 186.
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BUCHANAN 1992, 36.
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Tvorba rodiny Galli-Bibiena tedy ovlivnila podstatným způsobem scénografii
18. století v celé Evropě. U mnoha barokních divadelních výtvarníků se hojně objevovaly
citace z bibienovských scénografií. Zvláště zajímavá je v tomto směru opět táborová dekorace
[58], tentokrát ze zámeckého divadla v Českém Krumlově od Johanna Wetschela a Leo
Merkela, nápadně připomínající obdobnou scénu z představení Costanza e Fortezza [57].
Starší výtvarníci se často odvolávali na své školení u Ferdinanda Galli-Bibieny, mladší
při získávání zakázek poukazovali na kontakty s Giuseppem Galli-Bibienou.196
Scénu „per angolo“, kterou vynalezl výše zmíněný Ferdinand Galli-Bibiena, aplikoval
také další italský divadelní výtvarník a architekt Filippo Juvarra (1687–1737).197 Poprvé ji
uplatnil roku 1706 v Neapoli. Juvarrovy dekorace se od Bibienových odlišují křivkovým
zaoblením, Bibiena tvořil spíše přímkovitě. Divák je u Juvarrových dekorací vtahován do
středu a do popředí jeviště, kdežto u dekorací Bibieny hlavně do stran, do postranních ulic.
Vzhled jevištních architektur 18. století dotvářelo i několik dalších rodů, za všechny
uveďme rodinu Maurů.198

4.5.

Josef Hager
Jméno prvního ze dvojice jevištních výtvarníků, jejichž kresebná díla budou

hodnocena v následující kapitole, je Josef Hager, též Haager (1726-1781). Pocházel
z Přísečnice u Chomutova. Malířskému řemeslu se vyučil u pražského malíře Jana Karla
Kováře.199 Pokračoval potom po Kovářově smrti ve Vídni u dnes neznámého malíře
Augostiniho a vzdělával se rovněž v tradici jezuitského malíře Andrey Pozza.200
Podílel se významně na výzdobě klenby kostela sv. Mikuláše na Malé straně, při které
spolupracoval pod vedením Františka Karla Palka s dalším pomocníkem, Josefem
Redlmayerem. Tato práce je také první známkou Hagerovy tvorby v Praze, v této době mu
bylo právě 25 let.201
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HILMERA 2007, 185sq.
Juvarra nejprve pracoval v Římě, poté odešel do Turína, kde se stal předním architektem severozápadní Itálie.
V jevištních dekoracích se snažil vytvářet řadu experimentů, některé scény vytvořil pouze ze závěsů a do jiných
zakomponoval tropickou vegetaci a například tehdy ne zcela běžné formy architektur z východu. BROCKETT
1999, 336.
198
Od 17. století do roku 1820 pracovali v důležitých divadelních centrech v Itálii a v Německu. Zakladatelem
byl Gaspare Mauro (činný 1657–1719). Tento rod navrhoval dekorace v Benátkách, Turíně, Parmě, Monaku,
Miláně, Drážďanech, ve Vídni i jinde. BROCKETT 1999, 336.
199
Jan Karel Kovář (1709–1749), jeho patrně největším dílem byl návrh a zřejmě i účast na realizování
velkolepé castra doloris Karla VI. pro pražskou katedrálu. PREISS 2001a, 303.
200
KUCHYNKA 1923, 242.
201
PREISS 1992, 37.
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Ve vztahu k divadelní výzdobě byla významná jeho spolupráce s Antoniem
d´Agostinim, který byl v roce 1744 pověřen výzdobou starého divadla v Českém Krumlově.
O deset let později upravoval pro Marii Terezii divadlo na Pražském Hradě. Na této úpravě
Hager spolupracoval, vytvořil dva prospekty a pět sufit, vymaloval parapety a stěny lóží.202
V roce 1765 mu byla nabídnuta práce na českokrumlovském divadle, které předtím opravil
Agostini a zcela jistě mu poskytl i cenné rady a školení, jak pracovat s jevištěm. Poněvadž se
však Hagerova nabídka zdála zadavateli, Adamovi ze Schwarzenberka, příliš drahá,203 byl
výzdobou divadla v Českém Krumlově nakonec pověřen někdo jiný.204
Z Hagerových prací pro divadlo se dochovala jedna lavírovaná perokresba, zobrazující
glorietovou bránu s průhledem do zahrady, určená pro Divadlo v Kotcích.205 Na základě této
kresby je možné usoudit významný vliv rodiny Galli-Bibienů na Hagerovo scénické dílo.206
V malbě architektur se ostatně Hager nechal inspirovat často jinými zdroji. Je pravděpodobné,
že tak postupoval i v případě dekorací pro pražské Divadlo v Kotcích, o kterých se dochovaly
záznamy v inventáři z roku 1781, a z nichž se dochovala jediná zmíněná perokresba. Pavel
Preiss zároveň zprostředkovává svědectví, podle kterého byly Hagerovy architektonické
malby ceněny více než jeho figurální umění. Není divu, protože architektonická malba byla
Hagerovou nejoblíbenější a zároveň nejsilnější formou, což ho přímo předurčovalo
k výraznému angažmá v rámci jevištní tvorby.
Ačkoli byl Hager v tomto oboru významným a ceněným umělcem, který
zprostředkoval galli-bibienovskou tradici, chybí nám kromě nepřímých dokladů a jednoho
návrhu jakékoli dochované jevištní dílo.207 Nedochovala se ani scéna pro divadlo
broumovského piaristického gymnázia, které pouhých deset let po svém otevření vyhořelo.208
Hager

rovněž

působil

jako

scénograf

pro

baletní

a

pantomimickou

společnost

F. A. Göttersdorfa. Ani z této tvorby se z pochopitelných důvodů nic nezachovalo.
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4.6.

Josef Joachim Redlmayer
Josef

Joachim

Redlmayer

(1727-1788),

psán

též

Redelmayer,

Redelmair,

Riedelmeyer,209 patří spolu s Hagerem k oddaným tvůrcům divadelních dekorací. Byl
pražským rodákem a v Praze prožil téměř celý svůj tvůrčí život. Po vyučení u dvorního malíře
Františka Antonína Müllera spolupracoval mimo jiné s Josefem Hagerem na výzdobě scény
pražského Divadla v Kotcích, jehož inventář ale zmiňuje méně prací než u Hagera.
Redlmayer byl patrně nejlepším žákem Františka Karla Palka a velice dobře se znal
i s Hagerem, s nímž mimo jiné pomáhal Palkovi i na výzdobě kupole u sv. Mikuláše na Malé
Straně. Tato akce necechovních mistrů, pracujících pod vedením cizince dokonce vzbudila
nelibost u malostranského malířského pořádku, jenž proti tomu podal protest. S Hagerem
spolupracoval Redlmayer i po letech, kdy společně zdobily freskami kostely v Bečvárech
a Vejprnicích.
Stejně jako Hager, podnikl i Redlmayer studijní cestu za Giuseppem Galli-Bibienou,
který pobýval v Berlíně a u kterého si rozšířil umělecké obzory právě ve vztahu k jevištní
výzdobě. Otázkou však zůstává, kdy Redlmayer tuto cestu uskutečnil.
Na rozdíl od skromně dochované Hagerovy divadelní tvorby se od Redlmayera
zachovalo návrhů více. Ty byly ovšem dlouho z blíže nezjištěného důvodu připisovány právě
jeho učiteli Palkovi.
Jako bezpečné východisko určování Redlmayerových autentických prací jevištního
charakteru uvádí Preiss signované a datované kreslířské studie, z nichž tři, datované do roku
1757, označují vrchol Redlmayerovy kariéry.210 Kresby vynikají temperamentním výtvarným
rukopisem i bohatou nápaditostí v utváření zobrazených architektur. Z teatrologického
hlediska jsou zvláště cenné ty, které jasně napovídají způsobu skutečného provedení na jevišti
(prořezávané oblouky, jimiž se scéna hloubkově členila před závěrečným prospektem,
rozkreslené boční kulisy). Ve svém slohovém pojetí ukazují scénické Redlmayerovy návrhy
vývoj od poutavého bibienovského stylu ke klasicistnímu zklidnění.211 Zajímavým mezníkem
je v Redlmayerově tvorbě rok 1760, kdy se ve střední Evropě prosazuje stále více klasicistní
tvorba, kterou Redlmayer i Palko integrují do svých prací.212
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5. Výtvarná stránka českého barokního divadla
5.1.

Divadlo v Kotcích
V 18. století se nejenom v Praze hrálo divadlo na různých místech – v soukromých

šlechtických divadlech, ve školách, zejména jezuitských kolejích, ale i veřejně, v sálech
domů, v dřevěných boudách nebo na trzích pod širým nebem. [59] Do Prahy zajížděly
německé, italské, francouzské i anglické společnosti s různorodým repertoárem, podle toho,
jakému publiku byl určen. Roku 1701 otevřel veřejnosti v zahradě svého paláce v Hybernské
ulici na Novém Městě pražském divadlo též hrabě František Antonín Špork a od roku 1724
zde účinkovala také operní společnost Antonia Denzia.213 [60] Později tato scéna přišla
o podporu svého mecenáše a v roce 1734 Denziova společnost své produkce ukončila.214
Poptávka veřejnosti navyklé na pravidelná divadelní představení byla tou dobou již tak
intenzivní, že se magistrát Starého Města pražského rozhodl na své náklady zřídit divadelní
budovu (v bezprostředním sousedství havelského tržiště u karmelitánského kláštera sv. Havla)
[61] zvané Menší Kotce, jejíž první patro nechal přestavět na divadelní sál s nutným
technickým zázemím.215 Jedním z hlavních iniciátorů stavby nového městského divadla byl
boloňský rodák, operní skladatel a kapelník Santo Lapis (kolem 1700–po 1674),216 který nebyl
spokojen s malým divadlem v zahradě Šporkova paláce, jež pro svá představení užíval. Ten
také pravděpodobně první sezónu nového divadla na počátku roku 1739 se svou společností
zahájil.217 [62] Zatímco divadla na sever od Alp (s výjimkou Hamburku) byla výhradně
součástí panovnických dvorů a zcela závislá na podpoře, vkusu a zálibách panovníka, což
mělo za následek například určitou dramaturgickou jednostrannost, v Praze se o hmotný
základ staralo město, šlechtičtí mecenáši a v neposlední řadě nesli na svých bedrech finanční
i repertoárová rizika nájemci divadla – impresáriové.218
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Hrávalo se především v karnevalové sezóně o masopustu. V době půstu byla divadelní
představení zakázána, i když benevolentní vrchnost občas i tehdy divadelní produkce
povolovala, zvláště s ohledem na finanční situaci divadelních podnikatelů. Nehrálo se také
během adventu, ve dnech státního smutku při úmrtí panovníka a v období válečných událostí
ve 40. a 50. letech 18. století. Hrály se převážně italské opery neapolského stylu. Italské
společnosti, cestující po Evropě s italskou operou, byly typickým jevem divadelního života
18. století.219
Vedle Divadla v Kotcích, které vykazovalo své prvenství jako hlavní pražská scéna až
do doby, kdy bylo založeno Nostické divadlo, byla činná řada divadel hlavně v několika
menších sálech hlavního města. Opera se uváděla v Thunovském paláci na Malé Straně

220

a svůj význam mělo i divadlo na Hradčanech za Jelením příkopem, jenž se vybudovalo ke
korunovaci Marie Terezie v roce 1743. Pro příští návštěvu císařovny roku 1754 toto divadlo
upravoval Josef Hager.221 Podoba šlechtického divadla v Thunovském paláci ani
hradčanského divadla nezůstávala nikterak pozadu oproti Divadlu v Kotcích.
Při sledování vývoje české barokní scénografie jsme převážně odkázáni na literární
prameny. Ze zpráv hlavně z 16. a 17. století jsme informováni, že barokní principy
scénického umění na našem území našly své uplatnění. Technická i výtvarná stránka držela
krok s předními scénami tehdejší Itálie.222
V roce 1723 se odehrálo slavné pražské představení opery Costanza e Fortezza, které
je pečlivě zdokumentováno díky literárním, výtvarným i hudebním podkladům.
Podle písemných pramenů také víme, že mimořádná pozornost byla věnována
i výtvarné stránce šporkovských divadel v Praze a zámeckého divadla v Kuksu.223 Podle
poznámek historiografa českého umění Jana Quirina Jahna (1739–1802) pracoval pro
Šporkovo divadlo údajně malíř Pompeo Augusto Aldrovandini (1677–1735/1739?). Další
poněkud nejasné jméno spojené s divadlem hraběte Šporka uvádí Pavel Preiss Bedřicha
Bernarda Wernera (1689–1778), topografa, který tvořil předlohové kresby pro rytiny.224 Tato
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divadla hraběte Šporka ovlivnila první veřejná měšťanská divadla u nás počátkem 18. století.,
a to především Divadlo v Kotcích.225
Zprávy o scénografech a výtvarném řešení pražských divadel z tohoto období jsou
velmi skromné. Podobně jako u divadel šporkovských máme k dispozici pouze určitá jména,
ale nedokážeme je sjednotit s konkrétním známým dílem.226 Jan Port i Pavel Preiss uvádějí, že
pro hradčanské divadlo tvořil divadelní malíř Antonio d´Agostini, který roku 1747 vytvořil
malou zakázku pro českokrumlovské zámecké divadlo, ale více děl od něj nám není známo.227
Italští jevištní výtvarníci ovládali téměř všechna barokní divadla v Čechách. Pro
úplnost ještě uvádím některá jména, o nichž máme jen kusé informace, Innocente Bellavita
(1692–1762),228 který byl spolu s Vincenzem del Buono činný u hraběte Šporka.229 Z roku
1732 máme zprávy o nových dekoracích k opeře Sidonio vytvořené Giovannim Paolo
Gasparim (1714–1775).230 Gaspari navrhoval i černínské šlechtické divadlo na zámku
v Jindřichově Hradci.231 [63].
V Divadle v Kotcích máme záznamy některých výtvarníků libret provozovaných oper.
Libreto Gluckova „Ezia“ z roku 1750 uvedlo jako autora dekorací Angela Carboniho,
v 70. letech navrhoval kostýmy a dekoraci Luigi Simoni. Dalším autorem výpravy byl
pravděpodobně Josef Stetter (1732–1777), ale máme opět málo dochovaných podkladů o jeho
výtvorech.232
Jan Quirin Jahn se v životopise Václava Vavřince Reinera (1689–1743) zmiňuje
o šesti dekoracích, které měl namalovat. Reinerovo výtvarné založení ale bylo odlišné
od jiných barokních scénografů. Divadelní scéně se většinou věnovali malíři, kteří
v nástěnných nebo klenebních malbách, či kresbách, kladli důraz na perspektivní zpracování
architektury. Malby Reinerovy jsou zcela odlišného charakteru. Převládá v nich složka
figurální nad prvky architektonickými, ale i tak tuto domněnku o působnosti Reinera
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v Divadle v Kotcích nemůžeme vyloučit, jelikož mistrně ovládal i technické motivy, jenž byly
vlastní malířům divadelních dekorací.233
V seznamu dekorací z roku 1781 je uváděn další italský autor, Orlandi. Jeho křestní
jméno není známo a není jasné, zda se jedná o Stefana Orlandiho nebo jeho syna Francesca.
Každopádně dekorací od Orlandiho bylo podle seznamu v Divadle v Kotcích poměrně
hodně.234
Menší divadla v 18. století si nemohla dovolit zaměstnávat jevištního výtvarníka,
nebylo tedy běžné malovat pro každé představení nové dekorace. Bylo nutné mít ve fondu
všechny základní typy dekorací, jaké vyžadoval repertoár. Většina scénografů pracovala se
spolehlivými schématy, které byly platné díky celoevropskému vlivu rozvětvené rodiny GalliBibienů. Scenérie na prospektech zachycovali malíři v osově symetrickém centrálním
pohledu, navazující na řady postranních kulis nebo jak již bylo zmíněno, v kosém pohledu,
per angolo.235

5.2.

České barokní scénické návrhy
Při studiu dochovaných materiálů týkajících se barokního divadla nalézáme tři

základní kategorie pramenných materiálů. První z nich je ikonografický materiál (obrazy
a rytiny), jako druhou můžeme označit verbální prameny (dopisy, zprávy, technické návody)
a třetím typem je zachovalý inventář (budovy, kulisy, rekvizity). V našem případě se více
zaměříme na první skupinu. Scénografické rytiny dříve sloužily jako nabídkové katalogy
jednotlivých umělců. Většinou neobsahovaly obrazový záznam celkové výpravy, ale
zachycovaly hlavně ty části, které v dané době byly nové a dokládaly tak svébytný názor nebo
přínos tvůrců divadelních představení. Rytci nebo samotní jevištní výtvarníci nezakreslovali
přední řady kulis a tím se dnes těžko definuje hloubka jeviště. Prostorové dimenze se změnily
i kvůli zachycení jedné scény několika výstupy najednou. Pro umělce byla tato fakta zcela
nepodstatná, prvky pro nás důležité naopak zcela vynechávali a některé detaily, které byly
tehdy známé a obvyklé, nám komplikují naše úvahy o způsobu užití nebo o účelnosti
jednotlivých zařízení. Výtvarníci převážně tvořili zobrazovanou realitu způsobem, který
účelově zkresluje (všechny prvky scenérie znázorňovali se stejně propracovanými detaily
a někdy kladli důraz na nepochopitelné osvětlení jen některých částí scény). Obrazový
materiál tedy hlavně zachycoval neobvyklý děj, který byl zdůrazňován něčím novým, buď
233
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inscenačním, významovým nebo společenským. Autoři technických nákresů se také věnovali
efektům a konstrukcím jen povrchně a detailně nezveřejňovali či nerozkreslovali obecně
platné a vyzkoušené principy. Někdy hodnotnější poznání reality barokního divadla než
zavádějící scénografické návrhy, nám mohou posloužit archivní prameny, jako účty nebo
soupisy inventářů.236
Byla to barokní doba, kdy se jeden styl překrýval s druhým, kdy se přetrvávání tradic
křížilo s přijímáním nových obsahů a způsobů vyjádření. Základní principy barokní
scénografie stále ještě platily. Používaly se oba druhy perspektivy, centrální i bibienovská –
dvouúběžníková. Ale perspektivní iluze hloubky stále vládla na prospektech chrámů,
slavnostních síních, vestibulů a hal. Barokní zbytnění architektonických tvarů ustoupilo
poklidné jednoduchosti. Patos a strojenost byly nahrazeny přirozeností a střídmostí. Kulisová
partie jeviště ztrácela na významu a pozornost výtvarníka se soustředila na prospektový
obraz. Klasicistní cítění a tvarosloví se prolínalo s exotickými motivy (tureckými
a egyptskými), historismus v podobě gotických prvků se prosazoval na jevišti spíše
v architektuře.237
Kresbou samotnou se rozumí základ veškeré umělecké tvorby. V době renesance byla
poprvé pochopena jako zvláštní tvůrčí disciplína a zaujímala jedno z hlavních postavení
ve vztahu umění a skutečnosti. Od konce renesance prošla složitým a nejednou protikladným
vývojem.238
Barokní kresba byla na jedné straně expresivní a emocionální, na straně druhé v 60.
letech 18. století umírněná klasicistickými předlohami. Převážně církevní tématika se v době
baroka rozšířila o návrhové studie pro divadlo, které hlavně tvořili malíři architektonických
fresek.239

5.3.

Scénické návrhy Josefa Hagera a Josefa Redlmayera – rozbor
kreseb
Jak vypadala scénografická složka představení Divadla v Kotcích, si částečně můžeme

představit z dochovaných prací Josefa Hagera a Josefa Redlmayera.240 Od nich máme
k dispozici jen některé kresby, ale žádné architektonické, divadlem ovlivněné malby.241
236

ADAMCZYK 1993, 27sq.
KNIESOVÁ/MOJŽÍŠOVÁ/ZÁVADOVÁ 1989, 27.
238
HLAVÁČEK 1975, 1.
239
PREISS 2006,13sq.
240
PREISS 1992, 35.
241
PREISS 1956, 168.
237

58

První zpráva o Hagerově jevištní práci nepochází z Divadla v Kotcích, ale z Pražského
hradu, kde namaloval dva prospekty a pět sufit v rámci příprav k návštěvě Marie Terezie roku
1754.242 Prací pro divadlo pokračoval v roce 1764, kdy vybavil školní divadlo broumovských
benediktinů a roku 1766 dodal návrhy pro zámecké divadlo v Českém Krumlově.243 Praxi
v oblasti jevištního výtvarnictví se snažil získat i v Drážďanech, ale bližší zprávy o tom
nemáme. Vícero údajů máme tedy až díky nálezu seznamu inventáře koteckého divadla,
v němž se píše o Hagerem vytvořených prospektech,244 často je doprovází poznámka, že jsou
omšelé, ale použitelné. Jeho dekorací bylo hodně, ale žádné se nezachovaly.245
Dochoval se pouze jeden jeho divadelní akvarelový návrh gloriotové brány
s výhledem do parku [64]. Je to kresba prospektu, na níž je nakreslen polygonální závěr
palácového nádvoří, obehnaného kolonádou, ve středu s bránou se stlačenou kupolí,
otevírající pohled do zahrady s fontánou a altánem či glorietem. Do stran se od brány
rozbíhají čtyři křídla, na zadních jsou patrné prolomené arkády. Přední mají rovný římsový
překlad, nad ním se nachází balustráda s vázami.246 Pokud bývají badatelé někdy na
pochybách, jde-li skutečně o scénografický návrh nebo studii nástěnné malby, zde jsme si
zcela jisti návrhem divadelního prospektu. Jiří Hilmera to dokládá nepatrnou perspektivní
nesrovnalostí, které se malba jevištních dekorací musela podřizovat.247 Hagerova kresba
nepopře inspiraci Giuseppe Galli-Bibienou, máme na mysli prvek krychlových kvádrů
na dřících a architekturu zahradního glorietu.248 Jako typickou Bibienovu zahradní stavbu lze
uvést návrh Giuseppa Galli-Bibieny, z Architetture e prospettive, 1740.249 [65]
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Od Josefa Redlmayera se zachovalo několik kreseb vykazující známky studií nebo
návrhů divadelních dekorací. V seznamu dekorací z roku 1781 jsme spravováni o souboru
„černého divadla“, „průsvitného lesa“, o kulisách „letního divadla“ a o novém portálu.250
V Redlmayerových scénických návrzích je na počátku 60. let 18. století jasně patrný
přechod od rokokové dekorativnosti ke klasicistní uměřené lineárnosti.
Některé Redlmayerovy kresby jsou připisovány Františku Karlu Palkovi (1724–1767),
který ve Vídni spolupracoval s Antoniem Galli-Bibienou251 a doplňoval jeho architektury.
Ty zvládal mistrně, a tak se pravděpodobně zrodil názor, že se věnoval i jevištní tvorbě.252
Z tohoto důvodu byly některé architektonické kresby Josefa Redlmayera přisuzovány právě
Palkovi.253
Redlmayerovy hodnověrně signované práce jevištního charakteru jsou tři studie kreseb
datované rokem 1757 a Redlmayera představují jako energického temperamentního tvůrce
schopného řady improvizací. Na návrhu studie jevištních architektur z Národní galerie
v Praze je vpravo zobrazena monumentální centrála s kvádrovým přízemkem a arkádami
vylehčeným patrem [66]. Za centrálou je lehce skicovitě naznačena další architektura,
pravděpodobně několikapatrového amfiteátru, který samotnou centrálu obepíná a dotváří
dojem uzavřenější kompozice studie. Pomníkový útvar s lodními příděmi je vsazen vedle
centrály a zároveň se ve větším měřítku opakuje vlevo, po straně listu, kde je detailněji
propracován a osazen kouřícími vázami, do kterých se nalíval vosk.254 Popředí scény je
dvouúrovňové, v horní části jsou ledabyle naskicovány malé stany, spodní části dominují
krátké schody. Inspirace grafikami podivuhodných římských ruin Giovanni Battista
Piranesiho je u Redlmayera na této studii jasně patrná.255
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Za druhou autorsky nejprůkaznější Redlmayerovu studii pokládá Pavel Preiss spolu
s Jiřím Hilmerou rukopisně shodnou kresbu vrcholu věžovitého nástavce [67], která je
s předchozí studií jevištních architektur blízká podobným pojetím bosáže spodní partie
a opakuje i motiv kouřících váz, které jsou posazeny na nástavci s úzkými arkádami a sochou
na vrcholu. Dolní část tvoří pilastry s bočnímu volutami svírající nápisovou desku a na bocích
okulus, náčrty plastik zdobí nároží věže. Studie věžovitého nástavce náleží k Redlmayerovým
skicám, které bývaly připisovány Františku Karlu Palkovi, označení „f.X.Balko“ se nalézá
vpravo dole.256
Podobného rukopisného stylu je také návrh soklu s námětem roster,257 provedený
zčásti v tuši, zčásti ponechaný pouze v kresbě grafitem [68]. Na přední straně je nakreslena
deska s velkou autorovou signaturou vepsanou dekorativním písmem. Další prvky studie,
zejména spodní a boční strany části soklu, jsou jen lehce naznačeny grafitovou kresbou.
Kresba není podána tak temperamentními tahy jako skicy předchozí, její větší střízlivost
naznačuje počátky pronikání klasicismu do Redlmayerovy tvorby 60. let 18. století.258
Svým konceptem se této skupině jevištních studií nevymyká ani kresba scénického
návrhu bohaté architektury a vítězného oblouku vrcholící trigou [69]. Levá část kresby se od
pravé odlišuje důraznějším a drsnějším vedením čar.259
Další Redlmayerův návrh spíše vykazuje známky skutečného interiérového řešení [70], než že
by se jednalo o skicu jevištního charakteru. Vpravo dole je datován rokem 1759. Návrh
zobrazuje malířskou výzdobu pokojové stěny pomocí pilastrů v užším poli s nikami. Na větší
ploše měly být namalovány figurální výjevy v ornamentálním orámování, z nichž na návrhu
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je provedena jen jedna, představující vyobrazení sv. Jana Nepomuckého zpovídajícího
královnu Žofii.260 Nahoře na rámu druhé stěny je zobrazen christogram XP.261
S nenápadností této studie kontrastuje zbytnělost dekorativních prvků u tří
následujících, nesignovaných a nedatovaných kreseb.
Redlmayer na první z nich [71] [72] efektivně a spontánně zachytil svou „prvotní
myšlenku“ - primo pensiero. Jiří Hilmera tuto kresbu považuje za jednu z nejzajímavějších.
Náčrt palácového interiéru se omezuje vlastně jen na levou polovinu symetricky řešené
kompozice kresby, zatímco pravá polovina je jednoduše naznačena několika chvatnými tahy
pera. Dekorace slavnostního sálu je zobrazena v klasickém osovém pohledu. V popředí
přepažuje jeho prostor trojitá arkáda o středním širokém a dvou štíhlých obloucích po
stranách. Hluboko v dálce, za středním obloukem, je vidět úzkou přední stranu sálu, která je
otevřena portálem v dolní části. Nahoře je naznačena lóže s předsunutým balkónem, pod ním
prostor vyplňuje úběžníkově načrtnutá podlaha. Z centrálního předního prostoru vedou šikmo
do stran chodby.
Hilmera dále píše, že se jedná o velmi působivou kompozici, vhodnou k jednodušší
realizaci na prospektu, ale i k prostorovému rozvedení v systému prolamovaných závěsů.
Poukazuje také na to, že u této kresby Redlmayer navazuje na díla evropských mistrů barokní
scénografie, jak v základním pojetí dispozice, tak i v detailech architektury. Kresbu
porovnává (hlavně formy pilířů s figurami atlantů nad římsou a vloženými oválnými
medailóny) s jedním z listů Bibienovy sbírky Architetture e prospettive [73] a určitou
podobnost nachází u tvaru arkádových oblouků [74].
Formu rychlé skicovité kresby [75] Pavel Preiss přirovnává ke kreslířskému přednesu
Filippa Juvarry.262 Podobné náčrty shodného pojetí můžeme datovat kolem roku 1760.263
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Jiří Hilmera připisuje Redlmayerovi i následnou kresbu, kterou zcela přímo označuje
za skutečnou scénografickou studii [76]. Odvolává se na obdobný kreslířský rukopis
oprávněně díky slohovému rozboru, především podle stylu kreslířského rukopisu. Na kresbě
je zachycen kosý pohled do zaklenuté chodby paláce. Vlevo se otevírá průhled do nádvoří,
kde jsou skicovitě nakreslena průčelí dalších palácových křídel. Atribuci Palkovi (pozdější
tužkový přípisek, vlevo napsáno Palko f.) nepovažuje Hilmera ani Preiss za správnou.264
V obou případech jde o „živé“ náčrtky prospektových obrazů.265
Mezi Redlmayerovy kresby zařadil Pavel Preiss návrh stěny s variabilním utvářením
oken a nik.266 [77] [78] Kresba nám prezentuje rozdílná řešení architektonických prvků,
nabídku různých variant okenních ostění, výplní stěn, nik a konch, s drobnými náčrty
plastiky, váz či piniové šišky. Zda se skutečně jedná o scénický návrh však není jisté. Kresba
patrně pochází z Redlmayerova vrcholného období, kdy byl jeho kresebný rukopis plný
temperamentní šrafury. Návrh stěny je pravděpodobně poslední kresbou, kterou autor
nakreslil tak hbitými tahy perem.
Následující návrhy scénických architektur už jsou kresebně i tvarově spjatější a je
z nich patrný slohový přerod od barokní velkoleposti k nastupujícímu umírněnému
klasicismu.267
Divadelní prostředí 60. let 18. století ovlivnila první vlna klasicismu. Rokoko
oplývající bohatou dekorativností, detaily a hravostí již ztrácelo na významu. Stanovit
kritéria, jež by odpovídala přesnému vymezení výrazových prostředků tohoto výtvarného
období, nelze. Rokoko je v této oblasti rozuměno jako období poslední fáze baroka kladoucí
důraz na eleganci a ladnost, akcentující uměleckou imaginaci a emocionalitu a formálně
preferující drobnější útvary před barokní monumentalitou.268
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PREISS 1975, 100, 104, pozn. 112. / Pavel PREISS, 1989b, 246, 261. / PREISS 1989a, 302, č. kat. 14.7. / PREISS
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V Redlmayerově freskové tvorbě, kterou dotvářel dílo Palkovo, vyznívají i nadále
rokokové i klasicistní motivy. Postupně tyto motivy zaznamenával i do svých kresebných
návrhů.269
Pozvolný zánik velkého barokního umění v 60. letech 18. století ohlašuje i Vojtěch
Volavka v knize Česká kresba 19. století, kam zařadil i krátký popis Redlmayerovy
architektonické studie [79] a vyslovil názor, že tvůrci nechybí v této kresbě smysl pro jemné
profilování reliéfu architektury. Zůstává však na pochybách, má-li před sebou architektonický
rys nebo lavírovanou kresbu.270
Studie palácové stěny nám téměř v samotném středu zobrazuje vysoko stříkající
fontánu s plastikami ptáků před edikulou se segmentovým štítem (její alternativa je
rozkreslena na rubu). Na pravé straně se otevírá průhled do zahrady mezi sloupy nesoucími
kladí a balustrádu. V zahradě jsou patrné další stavby, na pravé boční budově s představenými
sloupy rozeznáváme v nice sedící sochu. Další nika s dekorativní vázou je umístěna vlevo
v širokém průchodu s profilovaným nástavcem. Patrová věž v pravé části je také průchozí.
Pavel Preiss se přiklání k názoru Vojtěcha Volavky a kresbu také řadí mezi klasicistní
Redlmayerovy scénografické návrhy.271
Klasicistně

laděná

skupina

Redlmayerových

kreseb

[80]

[81]

byla

dál

charakterizována statečným spojováním různých složek, které spěly ke schematizaci.
Na kresbách je ostrými tahy načrtnuta architektura, pilony a sarkofágy.272
Barokní neklid a napětí se vytratily také z Redlmayerovy perokresby návrhu sálu
s alkovnou.273 [82] Kresba je uchovávána v plzeňském muzeu. Zachycuje opět jen polovinu
symetricky tvořeného závěru sálové dekorace. Ztvárněný prostor ústí do okrouhlé centrály
s kupolí. Stěna je situována na koso, v ní je zakomponován výklenek s portálem, nad kterým
269

PREISS 1992, 40
VOLAVKA 1949, 10.
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Josef Redlmayer: Architektonická studie, nedatováno, kresba perem tuší, lavírovaná, 193 x 303 mm. Na rubu
studie dvou architektonických štítů. Označeno dodatečně dole: „Jos. Redelmaier“. Památník Památník národního
písemnictví – Karáskova galerie, inv. č. IK 1288.
VOLAVKA 1949, 10. / PREISS 1989a, 304, č.kat. 14.10. / PREISS 1992, 40, 414, pozn. 50. / PREISS 2001b, 76.
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Josef Redlmayer: Návrh architektury, kolem 1760, kresba perem tuší, papír, 160 x 180 mm. Získáno
s grafickou sbírkou Národního muzea roku 1949. Národní galerie v Praze, inv. č. K 24159, Návrh architektury,
kolem 1760, kresba perem tuší, papír, 169 x 147 mm. Získáno s grafickou sbírkou Národního muzea roku 1949.
Národní galerie v Praze, inv. č. K 24168.
Ve sbírce Národní galerie v Praze se ještě nacházejí dvě obdobné kresby architektur, od dvou předešlých se liší
pouze slabším schematičtějším provedením: Návrh architektury, kolem 1760, kresba perem tuší, papír,
170 x 214 mm. Získáno s grafickou sbírkou Národního muzea roku 1949. Národní galerie v Praze, inv. č.
K 24174 a Návrh architektury, kolem 1760, kresba perem tuší, papír, 170 x 214 mm. Získáno s grafickou
sbírkou Národního muzea roku 1949. Národní galerie v Praze, inv. č. K 24167.
PREISS 1975, 107 (Redlmayer). / PREISS 1992, 40, 414, pozn. 52, XII, obr. 19, obr. 20.
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Alkovna je označení pro výklenek, přístěnek místnosti nebo postranní místnost bez oken používané
v architektuře. http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkovna, vyhledáno 12.10. 2011.
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se nachází bohatě zdobená supraporta. Osobitým redlmayerovským motivem je zde průběžná
římsa nad oválnými zrcadly. Hilmera uvádí podobnou kompozici sálové dekorace na příkladu
dekoračního návrhu Giuseppe Galli-Bibieny.274 [83]
S určitou nejistotou lze Redlmayerovi připsat i několik návrhů snad scénických
prospektů, které jsou pod jeho jménem zařazeny ve strahovské sbírce Památníku národního
písemnictví [84] [85] [86]. Je na nich zachycena architektura slavnostních sálů. Opakují se tu
charakteristické vlivy odvozené z tvorby Bibienů - tvarosloví volutových oblouků, atlanti pod
římsami a medailonky. Autor návrhů, jak poukazuje Jiří Hilmera, se nevymykal z obecně
platné závislosti na tvorbě Giuseppe Galli-Bibieny, ale zároveň vnesl do návrhů osobitý až
klasicistně procítěný výraz.275 Pochybnosti o autorství přinesl i Pavel Preiss, který linie kreseb
považuje za těžkopádné a jako další argument uvádí neobratné ztvárnění perspektivy.276
Oba badatelé také dále zpochybňují Redlmayerovo autorství u návrhu prospektu
v grafické sbírce Národní galerie v Praze, kde je zakresleno hradní nádvoří, v rohu stojí věž,
podklenutá loubím s hrotitými oblouky a završená štíty s cimbuřím.277
Ovlivnění Redlmayera ranějšími italskými scénickými návrhy například Antonia Galli
Bibieny, je u těchto kreseb patrné hlavně ve směřování k zeštíhlování proporcí
a zjednodušování tvarů. Dalším inspirátorem byl Filippo Juvarra, u něhož se objevují
obdobné sarkofágové a pomníkové motivy a především podobný způsob svižného šrafování
[87]. Postupem času rostla snaha ke ztvárňování velkolepých architektonických konstrukcí,
kterých dosahoval Giovanni Battisty Piranesiho.278 [88]
Redlmayer se kromě divadelních dekorací s největší pravděpodobností věnoval
i navrhování dalších části jevištního zařízení, které možná i sám vyráběl. Dokládá nám to
zatím pouze jediná známá kresba nearchitektonického motivu, na níž jsou zobrazeni dva

274

Josef Redlmayer: Návrh divadelní dekorace sálu se sochami, počátek 60. let 18. století, kresba perem, tuší,
lavírovaná, na světle okrovém papíře, 278 x 358 mm. Získáno z pozůstalosti malíře M. Šaška. Plzeň,
Západočeské muzeum, inv. č. 8615.
PORT 1938, 87, č. 2193 (návrh na boční kulisy parkové). / HILMERA 1965, 48, obr. 56. / ČERNÝ 1968, 399, obr.
125. / PREISS 1992, 40, 414, pozn. 54, obr. 20. / VONDRÁČKOVÁ 2001, 100sq., obr. D.
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HILMERA 1965, 48.
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Josef Redlmayer: Scénické návrhy, nedatováno, kresba perem tuší, papír. Památník národního písemnictví –
Karáskova galerie. Inv. č.: IK 1287, IK 1298, IK 1289.
HILMERA 1965, 48, 87, obr. 54, 55, 56. / PREISS 1992, 40sq.
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Josef Redlmayer: Návrh hradního nádvoří, kresba tuší, lavírovaná, papír, 190 x 215 mm. Značeno dodatečně
vpravo dole: „J. Redelmair“. Získáno s grafickou sbírkou Národního muzea v roce 1949. Národní galerie
v Praze, inv. č. K 24525.
HILMERA 1965, 47. / PREISS 1992, 41, 414.
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PREISS 1992, 41.
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draci [89]. V porovnání s nejvýznamnějšími italskými tvůrci jevištních výprav 18. století,
Redlmayer nezůstával nikterak pozadu.279
Pod jménem Josefa Redlmayera je v Karáskově galerii, v Památníku národního
písemnictví v Praze na Strahově, inventována lavírovaná kresba tuší, představující
propracovaný návrh jevištního prospektu [90]. Zobrazuje palácové nádvoří se zdvojenými
řadami sloupů, na spodní polovinu oblých sloupů jsou „navlečeny“ vždy tři masivní válce,
připomínající kvádry na sloupech z dřívějších návrhů. Vstup do paláce je řešen kosmo,
s výrazným podhledem a kazetovým stropem se znakovou kartuší a křížem. Prostor, kolonáda
směřuje vlevo dozadu k nádvoří.280
Na tomto malém konvolutu kreseb se dokazuje, že scénografická tvorba nastupující
druhé poloviny 18. století byla v Čechách neustále pod podmanivým vlivem Bibienovy
tvorby, který trval i po jeho smrti a byl pochopitelný již tím, že naše země se rozkládala
ve středu mezi různými ohnisky jeho poli působnosti.281
Určování autorství u návrhů jevištních výprav je poněkud obtížné. Zřídkakdy se
vyznačovaly osobitým přístupem a držely se, jak již bylo zmíněno, především bibienovských
ustálených vzorů. Někteří badatelé dospívají dokonce k názoru, že se někdy jedná až
o bezvýsledné snahy, jelikož výtvarníci divadelních kulis tvořili dle předloh a jejich tvorba
hodně splývá. Uvedené kresby tento názor potvrzují, ale zároveň vykazují některé originální
a osobité umělecké rysy, které zaevidovaná autorství dokládají.282
Vliv italských scénografů na české divadelní prostředí začínal polevovat až ke konci
18. století, kdy vůdcovskou pozici jevištního výtvarníka získal Josef Platzer. Platzer vytvořil
dekorace pro Nostické divadlo v Praze v letech 1781–1783. Po úspěchu v Nostickém divadle
odjel do Vídně, kde vybavil dekoracemi řadu veřejných i soukromých divadel a také tam
od roku 1797 s největší pravděpodobností vznikaly i dekorace pro litomyšlské zámecké
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Josef Redlmayer: Dva draci, asi kolem 1760, kresba perem a štětcem, hnědým tónem, lavírovaná, grafitová
podkresba, na světle okrovém papíře, 223 x 193 mm. Značeno (patrně dodatečně) vpravo dole: Jos: Redlmaier.
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Josef Redlmayer: Jevištní návrh palácového nádvoří, nedatováno, pero, štětec, šedohnědavý tón, nažloutlý
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divadlo.283 Pokud jde o jevištní vybavení tohoto divadla, je zachován kompletní dekorační
fundus.284

283

BLÁHA 2010, 20.
Z interiéru je nejpočetněji zastoupena skupina slavnostních sálů a zámeckých pokojů. Je to předně „gotický
sál“ s dvojitým pozadím s průhledem lomenými arkádami do velkého světlého sálu, který je otevřen do volného
prostoru. Osobité pojetí malované architektury nevylučuje přímou inspiraci gotiky a gotických paláců, jež je
stylově spjata s pozdním rokokovým klasicismem sloupového sálu. Exteriéry jsou dochovány v menšině. Je to
především scéna ulice, jejíž postranní kulisy vytvářejí dohromady skladbu různých průčelí domů, podloubí
a pevných zdí. BLÁHA 2003, 19sqq.
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Závěr
Historické divadlo je unikátním souhrnem mnoha prvků, zejména scénografie,
dekorace, mašinérie a osvětlení, které spoluvytvářejí neobyčejně působivý obraz světa našich
předků. Je to dědictví, k němuž je třeba přistupovat velmi citlivě, neboť naším úkolem je
zachovat je pokud možno pro další generace. Náklonnost k poutavým barokním scénickým
návrhům je pochopitelná, jelikož dotváří naše představy o vzhledu divadelních efemerid,
které by jinak upadly do zapomnění, nebýt dochovaných kreseb.
Cílem diplomové práce bylo představit scénické návrhové kresby Josefa Hagera
(1726–1781) a Josefa Redlmayera (1727–1788), které se nacházejí ve veřejných sbírkách
České republiky a pokusit se zařadit jejich jevištní tvorbu do evropského kontextu
a obsáhnout vlivy, které na umělce působily (zejména rodina Galli-Bibiena). Většina studií je
k dispozici ve sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze.285 Ostatní jsou uloženy
v uměleckém sbírkovém fondu Jiřího Karáska ze Lvovic v Památníku národního písemnictví
v Praze, ve Strahovské knihovně v Praze a v Západočeském muzeu v Plzni. Tento nevelký
konvolut kreseb byl zpracováván na základě dostupné české i zahraniční literatury. V práci
byly řešeny podmínky i okolnosti, ve kterých návrhy vznikaly. Zpracování diplomové práce
se pokusilo respektovat specifika uměnovědné a historické vědy a tyto poznatky spojit
do celostních výpovědí o divadelní tvorbě.
Práce byla rozdělena do pěti základních kapitol, které se snažily nastínit místní
a časové souvislosti. První část byla věnována čistě obecnému úvodu do barokního divadla
a barokní teatrálnosti. Osvětlila počátky, žánry a technické složky barokního divadla a tyto
úvodní informace byly v průběhu práce nadále rozvíjeny.
Druhá kapitola připomenula barokní slavnosti a jejich úzké vazby s divadlem. Tato
rozsáhlá problematika byla v úvodní podkapitole představena vysvětlením pojmu slavnost.
Barokní divadlo hledalo inspiraci v historii, především v renesanci, a proto tento fakt nebyl
opomenut v následující pasáži. V počátcích slavností epochy v Evropě je poukázáno na to,
že na divadlo se nahlíželo jako na složku příbuznou s uměním nebo jako na její samostatnou
část a jevištní výtvarníci přispívali k barokní iluzornosti ve formě perspektivní scény.
Tématem divadelní a slavnostní doby barokní v Čechách se zabývala další část, kde byly
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Tři kresby od Josefa Redlmayera jsou momentálně součástí výstavy Pražské rokoko, kulturní a společenský
život v Praze 1740–1791 pořádané Archivem hlavního města Prahy v Clam-Gallasově paláci v Praze (16.11.–
22.1.2012).
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stručně zmíněny barokní festivity (castra doloris, apod.) a další formy oslav. Krátká zmínka
patřila korunovační opeře Costanza e Fortezza. Pozornost byla zaměřena na scénické návrhy
oslavy u příležitosti korunovace Karla VI. Tato realizace jasně dokázala, že divadelní aktivity,
které se v době baroka odehrávaly na území českých zemí, byly součástí širšího evropského
kontextu, a to jak politickomocenského, obecně kulturního a stylově uměleckého, tak i přímo
divadelně provozního.
Třetí celek se věnoval scénografii a scénickým návrhům. Obor scénografie zcela
nezapadá do klasických uměnohistorických disciplín, a proto byl zvolen přístup s vysvětlením
pojmu scénografie a její historie, kde bylo zapotřebí se krátce věnovat základním teoretickým
spisům. Na ni navazovala pasáž o technických složkách barokních divadel, která měla za úkol
vysvětlit princip barokní scény. Podkapitola o scénických návrzích uvedla výčet scenérií
a vysvětlila pojem scena per angolo, neboť s těmito prvky jevištní výtvarník doby barokní
pracoval. Vzhledem k tématu diplomové práce a zaměření na návrhy Hagera a Redlmayera
bylo nezbytné více osvětlit ikonografii těchto scén, bez nichž by nebylo možné přiblížit se
celkovému nazírání na scénické návrhy těchto autorů. Zasazení do evropského kontextu
upozornilo na proměny divadelních druhů a žánrů i na prostředí tvorby jednotlivých tvůrců.
V předposlední části bylo pojednáno o rodu Galli-Bibiena, jehož význam pro
formování barokní scénografie byl natolik zásadní, že bylo nutné zabývat se jednotlivými
členy. Zejména vliv Giuseppa Galli-Bibieny na české prostředí byl zhodnocen na příkladech
jeho pravděpodobných scénických návrhů ze zámku v Jaroměřicích a na návrzích pro
korunovační operu Costanza e Fortezza. V medailoncích Josefa Hagera a Josefa Redlmayera
se autorka ve výkladové části dotkla stručnějších údajů o rodinném zázemí, životě a umělecké
kariéře zaměřené na jevištní tvorbu. Jejich ostatní tvorba nebyla řešena z důvodu omezení
tématu každé diplomové práce.
Poslední kapitola se věnovala jednotlivým kresbám Josefa Hagera a Josefa
Redlmayera. Za velkého přispění badatelské práce Jiřího Hilmery a Pavla Preisse bylo možné
shromáždit dostupné informace ke kresebným návrhům uvedených umělců a více si ujasnit
jejich připisovaná autorství. Určování autorství u návrhů jevištních výprav není jednoduché
a na tomto malém konvolutu kreseb bylo dokázáno, že scénografická tvorba nastupující druhé
poloviny 18. století byla v Čechách neustále pod zřetelným vlivem tvorby zejména Giuseppe
Galli-Bibieny, který trval i po jeho smrti a začal se snižovat až ke konci 18. století, když se
v uměleckých kruzích objevil Josef Platzer.
Uvedené kresby tento názor potvrzují, ale zároveň dosvědčují určité svérázné
a osobité umělecké rysy, které nám autorství Hagera s Redlmayerem dokládají. Díky
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systematické badatelské činnosti Rudolfa Kuchynky, Jana Porta, Jiřího Hilmery a poté hlavně
Pavla Preisse se vytvořila měřítka a záchytné body pro určení jednotlivých studií, které byly
po dlouho dobu většinou anonymní, nebo často nesly zidealizované připsání, například
v případě Josefa Redlmayera přípisek Františku Karlu Palkovi. Do budoucna se však nedá
vyloučit, že se atribuce těchto kreseb z veřejných sbírek ještě změní. Je třeba také upozornit
na možnost náhodného objevení dalších kreseb, které se dnes mohou nacházet například
v oblastních archivech, na šlechtických sídlech, knihovnách nebo v soukromých sbírkách.
Kvalita představeného souboru kreseb není nikterak závratná. Z výsledku studia
vyplynulo, že některé kresby jsou zvládnuty mistrně, a proto je možné se domnívat, že nebyly
původně zamýšleny jako scénické návrhy. Jejich celková hodnota spočívá především v tom,
že si na jejich základě částečně můžeme představit, jak vypadala scénografická složka
Divadla v Kotcích.
Literatura k tématu byla zvolena z dostupných pramenů v českých knihovnách.286
Orientace v divadelně historické cizojazyčné literatuře nebyla ze začátku jednoduchá
z důvodu neznalosti teatrální barokní terminologie. Jako pozitivní lze hodnotit vstřícný
přístup vedoucích jednotlivých oddělení Divadelního ústavu a pracovníků ve veřejných
sbírkách. Značnou výhodou byla možnost bez větších problémů spatřit kresby v originále.
Kritické zhodnocení dostupné literatury a studium originálních kreseb se stalo základem
diplomové práce. Práce s originály byla zaměřena na studium odlišnosti kresebných technik,
rozdílných rukopisů, kvality, zpracování a tónování papíru, vodoznaků a současného stavu
jednotlivých listů.
Kresebné studie byly v poznámkách doplněny o literaturu a další údaje formou
katalogového hesla. Absence některého z údajů znamená, že doposud není znám - většinou se
jedná o datace, a proto byly uvedeny alespoň přibližné časové údaje. Diplomová práce byla
doplněna o obrazovou přílohu s reprodukcemi dobového ikonografického materiálu,
divadelně historických dokumentů a zejména scénických kresebných návrhů Josefa Hagera
a Josefa Redlmayera.
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