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Palladiovo a Scamozziho Teatro Olimpico ve Vicenze. Divadelní architektura 
a scénografie na sklonku renesance. 
 

Zlata Brátková 
 
TEATRO OLIMPICO  
 

     Budova divadla „Teatro Olimpico“  je posledním, a zároveň stěžejním projektem 

významného pozdněrenesančního architekta a teoretika architektury Andrey Palladia (1508 – 

1580), vlastním jménem Andrea di Pietro della Gondola. Jedná se o nejstarší dochované 

renesanční divadlo podle vzoru římského amfiteátru (starší divadlo snad existovalo ve 

Ferraře, ale údajně roku 1532 vyhořelo), a o příklad první stálé zastřešené divadelní budovy. 

Projekt  byl Palladiovi zadán v roce 1579 tzv. Olympskou akademií (Accademia Olimpica), 

která vznikla ve Vicenze v roce 1555 pro studium antického divadla, a která doposud 

používala pro své občasné produkce provizorní scény. Zakládajícím členem této Akademie 

byl také sám Andrea Palladio. Akademie získala povolení ke stavbě stálého divadla ve staré 

středověké pevnosti Castello del Territorio, která předtím sloužila jako věznice a sklad 

munice. Úkolem Andrey Palladia, který se mj. intenzivně zabýval studiem popisů antických 

divadel, zvláště v díle římského architekta a inženýra Marca Vitruvia Pollia „Deset knih o 

architektuře“ , bylo reprodukovat a napodobit klasický divadelní prostor. V roce 1580, krátce 

po započetí stavby, však Andrea Palladio zemřel, nicméně stavební práce, které potom vedl 

jeho syn Sillo, mohly na základě jeho skic a plánů pokračovat dál. Roku 1584 se dokončilo 

hlediště s lodžií a jeviště. Protože Palladio po sobě nezanechal žádný propracovaný návrh 

jevištních kulis, byl k tomuto úkolu povolán další významný vicenzský architekt a teoretik 

Vincenzo Scamozzi (1548 – 1616). Divadlo bylo otevřeno v roce 1585 inscenací Sofoklovy 

tragédie Král Oidipus, k níž se dochovalo tolik informací, že by ji bylo možné i dnes 

s výjimečnou přesností obnovit. Po zahájení provozu se však v divadle hrálo pouze několikrát, 

v roce 1605 nebo 1608, kdy zde byla uvedena hra Torquata Tassa Torrismondo, pořádalo se 

v něm ještě několik slavností a pak zůstalo prakticky opuštěné. Nicméně dřevěné kulisy se 

sádrovým štukem, které byly vyrobeny pro Krále Oidipa, a snad představující ulice 

v Thébách, nebyly nikdy odstraněny.   

     Celkově působí Teatro Olimpico jako miniatura římského divadla přenesená do interiéru. 

Hlediště s amfiteatrálně uspořádanými lavicemi je ve tvaru polooválu, který obemyká malé 

orchestřiště, jehož se využívalo také jako prostoru pro diváky (sem se připravovala zvláště 

křesla pro význačnější hosty.)  
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     Jeviště obdélníkového půdorysu je oproti orchestřišti trochu vyvýšeno, a je vzadu a po 

stranách uzavřeno průčelím – frontální fasádou, která plní funkci tzv. proscénia a obklopuje 

otvor jeviště, do něhož je vložen scénický „obraz“. Proscénium je zdobené bohatou 

tříetážovou architektonickou a sochařskou výzdobou, a představuje zároveň neměnnou, 

stabilní scénu. Sochy v nikách a na římsách by měly zpodobňovat členy Olympské akademie, 

tj. vlastně „duchovní otce“ divadla. Na jejich počest byly zhotoveny až v polovině 18. století 

Giacomem Cassettim. V průčelí, chcete-li v proscéniu, je umístěno pět portálů,  po jednom na 

každém konci a tři v čelní části. Vincenzo Scamozzi do každého otvoru v průčelí, jak patrně 

zamýšlel i Palladio, umístil scénu ulice, která pomocí perspektivní dekorace vytvářela iluzi, že 

jeviště je náměstí, do něhož ústí řada ulic. Perspektivní řešení scény tak v divákovi budí 

dojem, že její hloubka může být 100 – 200 metrů, přitom ve skutečnosti se jedná pouze o 12 

metrů. V italském renesančním divadle se totiž prosadil nový typ scénografie, který uměl 

vytvořit iluzi prostorové hloubky. Technika, která za pomoci perspektivy zdánlivě 

prodlužovala jeviště, se stala jednou z největších jevištních atrakcí. Scamozzi navrhl také 

původní osvětlení jeviště skleněnými olejovými lampami, jejichž světlo bylo pravděpodobně 

zesilováno pomocí zrcadlových reflektorů. Pro barevné efekty se zase olejové lampy 

zabarvovaly lahvemi s barevnou tekutinou. Osvětlení hlediště bylo naopak řešeno za pomocí 

svíček, jelikož méně čadily a zanechávaly příjemnější zápach než olej. Přední jevištní prostor 

a hlediště mají společný, bohatě zdobený strop s velkým svícovým lustrem. Pro toto divadlo 

je nejcharakterističtější skutečnost, že nedošlo k radikálnímu rozdělení jeviště a hlediště, čili 

blízkost herce a diváka, a dále střídmost stálých dekorací, které zaujímají  pouze zadní část 

jeviště. Kapacita divadla činila 1500 osob, i když někteří badatelé uvádějí buď jednou takový 

počet - ,tzn. až 3000 osob, jiní se naopak domnívají, že do hlediště se vešlo kolem 800 osob. 

Toto divadlo lze považovat za vrchol Palladiova architektonického projevu, ve kterém 

konstrukce, výzdoba a scénografie splývají do harmonického celku. Na druhé straně však 

bylo jeho hlavním nedostatkem, jak se domnívají někteří odborníci z řad teatrologů, to, že 

nemělo proměnlivé dekorace ani potřebné místo pro využití různých soustav mechanismů. 

Takové divadlo, i když v podstatně menších rozměrech postavil Vincenzo Scamozzi v roce 

1588 v Sabbionetě (městečko v Lombardii, v provincii Mantova), nepochybně byl však 

inspirován vicenzským divadlem. Divadlo je také známé pod názvem Teatro Olimpico di 

Sabbioneta. 

     Divadlo Olimpico je od roku 1994 společně s dalšími Palladiovými stavbami zahrnuto do 

komplexu chráněných objektů světového kulturního dědictví UNESCO, a v současnosti je 

příležitostně využíváno pro různé divadelní a hudební produkce. V roce 1997 se zde opět 
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inscenoval Král Oidipus, tedy více jak po čtyř stech letech. Do budovy není z důvodu její 

ochrany zavedeno topení ani klimatizace, a počet diváků je omezen na 400 osob. 
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