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Costumația și decorurile de
scenă în secolul XVI-XVII

Muzica și spectacolele prezentate la
curți, baluri regale, la petreceri, pe scene
citadine, la operă, cereau atenție pentru
detalii, decoruri, costume și diverse
dispozitive mecanice care facilitau succesul
reprezentației. În Italia și Franța apar
meșteri și arhitecți care vor imagina și
desena toate accesorile de scenă necesare.
Unii devin celebri și cutreieră Europa pentru
a
realiza
spectacole
importante, de mare ținută estetică: Luigi Baccio
del Bianco (1604 - 1657) a fost un arhitect,
inginer, scenograf și pictor italian.

S-a născut la Florența, unde tatăl său,
Cosimo del Bianco, vindea țesături nobilimii
pentru a fi folosite la festivaluri, turnee și
spectacole de teatru. A studiat pictura cu
Giovanni Bilivert între 1612 și 1620. Lucrările și
scrisorile lui Baccio arată, de asemenea,
influența lui Vincenzio Bocaccio din Roma, care
a venit la Florența, delegat al arhitectului și
pictorului Lodovico Cigoli. De asemenea, a fost
ucenic la arhitectul Giulio Parigi. În 1651 a fost
trimis în Spania de către Marele Duce
Ferdinando al II-lea de' Medici pentru a îndeplini
cererea regelui Filip al IV-lea pentru un designer
pentru spectacolele de la curte. Lucrările sale la
curtea spaniolă au inclus scene, decoruri,
costume și mașini teatrale.

Un decor de scena de Torreli

Franța - Costumele în opera și
baletul Baroc
O galaxie de specialiști s-a alăturat
curților regilor francezi Ludovic al XIII-lea
și Ludovic al XIV-lea, iar Giacomo Torelli,
principalul creator al teatrului baroc, a sosit
de la Veneția. Acest stil scenic monumental
includea coloane magnifice, temple, palate și
scene atât de somptuoase încât numai
marile case domnitoare și le puteau permite.
Creatori precum Torelli au adus un mare
prestigiu patronilor lor. O explozie de
opulență barocă a dat mărturie despre
puterea și splendoarea Regelui Soare. În
Franța, la începutul secolului al XVII-lea,
designerul Daniel Rabel a lucrat în mod
inventiv, producând numeroase efecte și
costume ingenioase și caraghioase de
concepție grotescă. Costumul burlesc își
găsise
calea
pentru a amuza curtea.

Berain și Henri Gissey au fost atașați
cabinetului regal al lui Ludovic al XIV-lea.
Gissey este cel mai cunoscut pentru celebrul
său Carrousel (1662), un spectacol cu cai
care nu a mai fost întrecut de atunci în ceea
ce privește splendoarea sa - 500 de nobili în
costume cu pene, escortați de-un număr și
mai mare de însoțitori îmbrăcați în mod
elaborat. Costumele reprezentau diferite
națiuni, fiecare având o anumită schemă de
culori : romanii, conduși de rege, erau în
roșu și auriu, otomanii în negru și galben,
indienii în alb și auriu, iar americanii în
verde și auriu. Scena, jucată în fața Luvrului,
a fost într-adevăr cea mai grandioasă
fantezie în materie de costume, atât caii, cât
și călăreții fiind bogat decorați.

Henri de Gissey – "Ballet Royal de
la Nuit". (1653)

Cronicarii consemnează costume
superbe care au apărut în baletul, opera și
ofertele dramatice din secolul al XVII-lea ;
brocarturi aurii acoperite cu dantelă,
diamante, smaralde, panglici și trene imense
au împodobit scenele Franței. Francezii i-au
întrecut pe italieni în ceea ce privește
costumele de operă, care erau mai bogate
decât în orice altă parte. În creațiile lui
Berain există o omogenitate a stilului care
este marca unui mare maestru. Costumele
pentru femei ale lui Berain, care se bazau pe
ținutele de curte contemporane, aveau un
stil serios și nobil. Corsajele lor strâmte și
cămășile evazate aveau fuste decorative cu
trenă; ele urmau o siluetă aproape uniformă.
Coafura, de asemenea atent concepută, era
un aranjament formal din pene sau dantelă.
Îmbrăcămintea masculină era în stil roman,
cu tunica strânsă pe piept, purtată cu o fustă
scurtă, cizme înalte și pelerină. Pentru a
evita monotonia, Berain a conceput o
varietate
uimitoare
de
ornamente
ingenioase - broderii, franjuri, tăieturi,
pufuri și căptușeli, motive ornamentale

încrustate, paste și pietre semiprețioase
pentru a puncta fiecare mic panou și piesă
decorativă. Corpuri solzoase sau cu bijuterii,
frunze zimțate - orice dispozitiv teatral
elegant sau fantastic era folosit pentru a crea
un
ansamblu
sofisticat.
Berain
a
coordonat toate aspectele decorului scenic
ca artist decorativ, a dominat gustul și
designul vestimentar francez și european.
După moartea lui Berain în 1711, Barocul
somptuos din primii ani ai lui Ludovic al
XIV-lea a intrat în declin. Fiul lui Berain,
Jean, i-a succedat tatălui său în funcția de
designer al curții și a documentat cu atenție
desenele tatălui său.
Daniel Rabel-1620

Ludovic al XIV-lea în Le Ballet de la
nuit. Baletul a fost coregrafiat în 1653. A fost
semnificativ pentru că Ludovic al XIV-lea șia făcut debutul la curte. Acest balet de la
curte a durat 12 ore, începând la apusul
soarelui și continuând până dimineața, și a
constat în 45 de dansuri. Ludovic al XIV-lea
a apărut în 5 dintre ele. Cel mai faimos dans
din Ballet de la Nuit îl înfățișează pe Ludovic
al XIV-lea în rolul lui Apollo, Regele Soare.
Text- Adrian Grauenfels

Desen de Henri de Gissey publicat în
afișul baletului de R. Ballard în anul 1653

