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Divadelný kostým 

 
Peter FIAS 

 

             V dnešnej dobe má kostým čoraz významnejšiu úlohu pri tvorbe divadelnej 

inscenácie. Divadelný kostým kedysi predstavoval iba znak postavy, bol iba akýmsi 

charakterizačným prostriedkom. Avšak v súčasnosti sa konečne aj kostým emancipoval 

a dostal sa na jedno z popredných zložiek v hierarchii potrieb inscenácie.  

             Jednou z najdôležitejších prvkov divadelnej inscenácie je náležité kostýmovanie 

historických, rozprávkových, či dobových hier.  

Funkcia divadelného kostýmu spočíva „-v skrášlení zovňajšku, vylepšovaní a odstránení 

fyzického nedostatku, 

-v kodifikácii- v dodržaní tradície, ako napríklad čínske divadlo založené na tradícii, 

symbolickom systéme, korešpondencii farieb, výzdobných systémov, spoločenských 

charakteristík,  

-v „zdivadelnení“ vzhľadu- posilňovaní divadelnosti, jej prirodzenosti a umelosti, 

-v posilňovaní účinku- pomocou rekvizity, partnerstva scénografie, líčenia, efektov, 

estetického účinku, relativizovaním vyčerpaním formálnych a estetických postupov, naivnej 

kauzality, neinvenčnej normy, znásobovaním iných dôležitých kreatívnych informácií 

a postupov, popieraním všetkého, čo imituje a predstiera.“1 

 

             Jedným z najdôležitejších aspektov je vývoj samotného kostýmu v priebehu celej 

inscenácie. Sám výber toho - ktorého kostýmu sa nikdy nezaobíde bez kompromisu medzi 

vnútornou logikou a vonkajším odkazom, pretože divácke oko nesmie prehliadnuť ani jednu 

z rovín, ktoré mu kostým napovedá, či už o charaktere postavy, alebo o deji inscenácie alebo 

len jej časti.  

Divadelný kostým v inscenácii nikdy nestojí sám pre seba. Je jednou zo zložiek realizácie 

divadelnej inscenácie.  

Jedným z najvýznamnejších v hierarchii vzťahov je vzťah herec a kostým. Lebo „výtvarník 

kostýmov sa vyjadruje skrze herca. Bez herca by bol kostým len parafrázou, ilustráciou, zlým 

adresátom.“ 2 

 

                                                 
1 Čorba, M. Kostýmová tvorba. s. 57. 
2 Čanecký, P. Cit a vedomie v kostýmovej tvorbe. In: Prednášky o divadle I.. s. 199. 
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Peter Čanecký, významný slovenský divadelný kostýmový výtvarník a scénograf, si myslí, že 

zmyslom kostýmu je práve jeho použiteľnosť. A určite mu všetci dáme za pravdu, hlavne už 

len pre samotný fakt, že kostým jednoducho musí korešpondovať so zámerom a ideou 

inscenácie.  

Kostým vo vzťahu k hercovi disponuje aj jednou špecifickou funkciou, t.j. že premieňa herca 

- človeka na herca - postavu. Pomáha mu vytvárať masku ilúzie. Skrýva hercovo telo 

a dokresľuje postavu, ktorú stvárňuje.  

Všetci dobre vieme, že herec a divák sú v interakcii počas divadelnej inscenácie. Herec 

komunikuje s divákom aj prostredníctvom kostýmu, ktorý má na sebe. Kostýmom vysiela 

signál.  

 

              Ďalším v hierarchii vzťahov je vzťah kostým a režisér. Hoci sa vytvorenie režiséra 

datuje až od prvej polovice 19.storočia, už v gréckom divadle sme mohli poznať didaskala, 

ktorý mal na starosti organizáciu divadelných predstavení, v stredoveku sa tejto funkcie 

zmocnil usporiadateľ divadelných produkcií a v renesancii a baroku mal jeden z primárnych 

postov architekt. V 18.storočí úlohu režiséra plní herec- protagonista. 

Konečný vzhľad kostýmu záleží v prvom rade na režisérovej interpretácii divadelnej hry.  

„Kostým môže slúžiť ako prostriedok interpretácie jednotlivých postáv a môže sa stať 

významom diferencovania medzi zmyslom textu a jeho realizáciou na javisku.“3 

Dôležitou úlohou v tomto hrá, nie len výber hry ale hlavne to, či sa režisér rozhodne klasickú 

hru aktualizovať, klasickú hru ponechať v dobe, v ktorej sa odohráva alebo inscenovať hru 

súčasného autora/autorky.  

 

           Posledným z trojice najvýznamnejších vzťahov je vzťah kostým a divadelná 

inscenácia. Ako som už dnes viackrát spomínal je dôležité, aby kostým v inscenácii 

nezastieral jasnosť alebo neprotirečil. Avšak toto platí len pre divadlo iluzívne.  

Toto „pravidlo“ sa nevzťahuje divadlo alternatívne, ktoré sa realizuje v nedivadelných 

priestoroch, teda v priestoroch, ktorých účel využitia je iný než sú divadelné produkcie.  

Lebo toto alternatívne divadlo sa často realizuje bez kulís a rekvizít. 

 

 

 

                                                 
3 Čanecký, P. Cit a vedomie v kostýmovej tvorbe. In: Prednášky o divadle I.. s. 195. 
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„Divák sa v alternatívnom divadle stáva hercovým partnerom a ovplyvňuje jeho konanie.“4 

Základom tohto divadla je kostým herca, ktorý mnohokrát plní funkciu scény. 

Vzťah kostým a divadelná inscenácia je najzložitejší vzťah v tejto hierarchii. Tento vzťah, 

podľa môjho názoru, je charakterizovaný koherenciou divadelného kostýmu s ideou 

inscenácie. 

Spôsob vnímania, myslenia a vyjadrovania pri tvorbe divadelného kostýmu môže podľa 

Milana Čorbu byť: konzervatívny a kreatívny. 

Konzervatívny spôsob disponuje tradičnými postupmi, uznáva pevné pravidlá a autokratické 

postupy.  

Kreatívny spôsob je založený na inovácii, zmene, voľnejšej štruktúre a demokratických 

prvkoch. 

               

             Druhú časť svojej práce by som chcel venovať časti histórie kostýmu- veľkej 

divadelnej revolúcii, ktorá sa týka práve kostýmu. 

18.storočie v dejinách bolo storočím revolúcií. V tom čase sa tak stalo aj v mnohých 

umeniach a divadelné umenie je jedným z nich.  

Veľká divadelná revolúcia išla v podstate v troch smeroch. Išlo o reformu hereckej produkcie, 

o podriadenie divadla textu a autorovi a o reformu kostýmu, ktorej sa budem venovať 

v nasledujúcich riadkoch svojej práce.  

Ak už hovoríme o tejto reforme kostýmu nie je možné nespomenúť C. Goldoniho, ktorý ako 

jeden z prvých herca vyslobodzoval z preštylizovaných kostýmov, hercov commedie dell' arte 

masiek.  

           Základom pre kostýmovanie na začiatku 18.storočia bolo kostýmovanie francúzskeho 

dvorného divadla. Avšak tam boli známe len tri druhy kostýmov: antický, občiansky 

a turecký. 

Reformu ako jeden z prvých zahájil Gottsched, významný nemecký básnik a kritik, ktorý 

trval na to, aby herci hrali v kostýmoch, ktoré korešpondujú s časom hry.  

Stále upozorňoval na nezmyselnosť kostýmov, ktoré nekorešpondovali s časom hry. A v roku 

1741 sa dočkal, divadelná riaditeľka Karolina Neuberová a predviedla v Lipsku hru 

Umierajúci Cato v kostýmoch, ktoré napodobňovali rímske odevy vtedajšej doby.  

 

Obecenstvo však odmietlo túto radikálnu zmenu. 

                                                 
4 Čorba M. Kostýmová tvorba.  s. 160. 
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Avšak Gottsched sa nevzdával a neustále trval na svojej požiadavke naturalistického 

kostýmovania.  

Ďalší významný krok k realizácii kostýmovej reformy sa postarali znova ženy. Boli nimi 

mademoiselle Claironová a madama Favartová.  

Claironová síce nepoužívala ešte kostýmy, ktoré by korešpondovali s časom hry ale odložila 

krinolínu a takisto prestala používať na javisku rokokové parochne.  

Favartová, ktorá svoje kostýmy reformovala v opere sa priblížila želaniu Gottscheda o čosi 

viac ako herečka Claironová.  

Išlo predovšetkým o kostýmy v opere comique, o typy dedinčanov. Favartová v roku 1760 

vyšla na javisko v sedliackom kostýme. A tento jej pokus bol ocenený.  

Jej zásluhou sa z javiska strácajú nepravdepodobné kostýmy.  

Tu kdesi bol daný podnet k reforme kostýmu, pokiaľ sa jednalo o kostým historický. 

            Tieto dve priekopníčky pripravili pôdu pre slávneho herca Talmu. Ten v roku 1789 

v inscenácii Brutus (Voltaire) hral v starorímskom kostýme, ktorý mu zhotovili podľa návrhu.  

A táto Talmova reforma sa ujala. Jednak pre jeho sugestívne herectvo, ktorým si vedel 

podmaniť prizerajúcich sa divákov a jednak preto, že prišla v správny čas, v čase reforiem 

a revolúcií. 

Talmovo víťazstvo porazilo i konzervativizmus dám rôznych hereckých súborov. Lady 

Vestrisová svojho času hrávala tragické postavy v rokokových krinolínach a takisto ešte dlho 

po revolúcii, čo bolo za následok, že na javisku došlo k zaujímavej zmesi kostýmov.  

Avšak vývoj a reformu divadelného kostýmu nezastavili ani pokusy o vrátenie krinolín dám. 

Vývoj napredoval za Talmom. Čoraz väčšmi sa začali používať kostýmy, ktoré 

korešpondovali s časom hry- antické kostýmy sa robili podľa antických vzorov a takisto to 

bolo aj s ostatnými obdobiami historických epoch. 

Ako vidíme tak za touto kostýmovou reformou nie je len jeden človek ale je tam veľa snažení, 

veľa neúspechov ale nakoniec jeden veľký úspech. 

 

          Divadelný kostým ako jedna zo zložiek inscenácie bola kedysi podceňovaná. Aj dnes 

sú divadlá a režiséri, ktorí divadelný kostým jednoducho nepokladajú za jednu z hlavných 

zložiek inscenácie. Ale kostým v iluzívnom divadle naberá stále zo dňa na deň výsostnejšie 

postavenie. Dnes si jednoducho nevieme predstaviť, žeby herec stvárňoval postavu 

z historickej hry v neadekvátnom kostýme, samozrejme ak by to nebol režijný zámer. Ako je 

známe, v minulosti v tomto problém nevideli. 
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 Dnes má kostým aj mnoho sekundárnych funkcií, ktoré nám pomáhajú pochopiť istú situáciu 

v inscenácii alebo bližšie charakterizovať danú postavu. Divadelný kostým si na svoje miesto 

v inscenácii jednoducho musel počkať.  
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