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Coco Chanel
Daniela Brezániová
Realizačný tím

Námet Barbora Nitschová, 
Daniela Brezániová
Text Daniela Brezániová
Dramaturgia Barbora Nitschová, 
Daniela Brezániová
Scéna Dorota Volfová
Kostýmy Lea Šaryová
Pohybová spolupráca 
Rebecca Smudová
Hudba Sára Vondrášková 
Réžia Barbora Nitschová ah 

Osoby a obsadenie

Gabrielle Coco Chanel 
Iveta Pagáčová
Karl Boris Zachar
Osudoví muži (Arthur Boy Capel, 
Pierre Reverdy, vojvoda Bend ór, 
Barón von Dincklage) Michal Koleják
Priateľky (Misia Sert, Vera Bate) 
Ada Juhásová
Konkurenti (Paul Poiret, Pierre 
Wertheimer) Ján Dobrík ah
Inšpirátori (José Maria Sert, Jean 
Cocteau) Michael Vrzala
Mladé ženy (Roussy Mdivani, modelka 
Lilou, Loelia Mary Ponsonby) 
Carolina Massa – poslucháčka 
konzervatória
Detský hlas Théo Berquin ah

Svetová premiéra 28. októbra 2022 
a 29. októbra 2022
142. premiéra Mestského divadla 
Žilina

Predstavenie vedie 
Katarína Škerenčáková

Technické zabezpečenie inscenácie 
pod vedením Juraja Špaleka 
realizovali:

Svetlá Anton Mlacek, Peter Šlesár
Zvuk Ľuboš Tomaščík, Lukáš Magoč
Rekvizity Róbert Samec, 
Tomáš Dlhopolček
Garderóba Slavomíra Olejková
Stavba scény Róbert Samec, Tomáš 
Dlhopolček, Vlastimil Vyletel, 
Matúš Romančík
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Sloboda, elegancia a obchod. 
Coco Chanel svojím progresívnym 
vnímaním vniesla emancipáciu 
nielen do ženskej módy, ale aj do 
postavenia žien v spoločnosti. 
Jednoduchá elegancia znamenala 
prelom v tradičnom obliekaní, 
krátke vlasy zase nezávislosť na 
názore mužov a mimoriadny úspech 
jej módnej značky ukázal novú 
marketingovú stratégiu. Sláva 
butiku ju však obklopila samotou. 
Coco Chanel pod vrstvou inovácií 
ukrýva pestrý príbeh.

coco 
chanel

Iveta Pagáčová
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Povojnový Paríž, rok 1919. 
Meno Coco Chanel sa začína 
v spoločnosti skloňovať čoraz 
častejšie v spojitosti s premenou 
žien. Dámy sa zbavujú korzetov, 
ťažkých sukní, prezdobených 
klobúkov a tie najodvážnejšie si 
strihajú vlasy. Preberajú štýl útlej 
módnej návrhárky, ktorá vynikala 
chlapčenskou eleganciou.
Coco Chanel navštívi jej životná 
láska Arthur Boy Capel. Rád by 
s ňou zostal sám, ale do jej salóna 
vtrhne jej priateľka, múza maliarov, 
Misia spolu so svojím snúbencom 
Sertom a kamarátkou Roussy, 
ktorá dopĺňa ich bizarný život 
v trojici. Večierok poctí svojou 
návštevou aj slávny Paul Poiret, jej 
najväčší módny konkurent. Záver 
divokej noci navždy ovplyvní život 
a tvorbu Coco. 

Inscenácia Coco Chanel zachytáva 
slávnu módnu návrhárku v piatich 
obdobiach. Okrem svojich milencov, 
priateľov a konkurentov sa Coco 
stretáva aj s neznámym mužom – 
Karlom – ktorý má o nej písať. 
Jednotlivé fragmenty 
charakterizuje päť obľúbených 
farieb návrhárky. Čierna, biela, 
zlatá, červená a béžová. Čierny 

úvod vystrieda biela, kde sa Coco 
v snahe zabudnúť na tragické 
udalosti, obklopí prácou. Zlatá ju 
zachytáva na vrchole slávy, ale aj 
na vrchole zaslepených rozhodnutí. 
Zaľúbená do člena kráľovskej 
rodiny sa snaží vybojovať 
spravodlivý zisk z predaja svojho 
legendárneho parfumu Chanel 
No. 5. Červená predstavuje obdobie 
druhej svetovej vojny. Coco 
počas okupácie býva v Hoteli Ritz 
spolu s priateľmi ríše. Jej vzťah 
s Nemcom prechádza od romániku 
k politike. Môže Chanel zachrániť 
svet? Po udalostiach z červeného 
obdobia sa uchýli do prirodzenosti 
béžovej farby.

Život Gabrielle Coco Chanel je 
poznačený neustálym útekom 
pred samotou a pravdou. Matka jej 
zomrela a otec ju opustil. Už ako 
malá začala nepekné spomienky 
vytesňovať tak, že si vymýšľala 
nové. To isté praktizovala aj 
v období najväčšej slávy, keď ju 
spovedali novinári. Nevhodným 
príbehom rada vymyslela krajšiu 
verziu. Každú nedokonalosť 
pretvorila na výhodu. Ako 
talentovaná obchodníčka vytvorila 
okolo módnej značky legendu, 
ktorá pretrváva dodnes. 

Dobre oblečená žena 
sa blíži k stavu nahoty.1

1 CHANEY, 2020, str. 229-230Iveta Pagáčová
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Autorský projekt mapuje príbeh
Coco Chanel v piatich farebných 
odtieňoch a konfrontuje ju s jej 
ideálmi a klamstvami.
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Gabrielle (Coco) Chanel sa narodila 
19. augusta 1883 vo Francúzsku 
v znamení Leva. Keď mala 12 rokov, 
zomrela jej matka, otec ju spolu 
so súrodencami opustil a dal do 
sirotinca – kláštora v Aubazine. 
Absencia zázemia, otca, rodičovskej 
lásky či peňazí z nej vytvorili 
mimoriadne úspešnú podnikateľku. 
Vytvorila si život podľa vlastných 
predstáv.

Gabrielle bola veľmi odvážna. 
Svojím emancipovaným myslením 
predbiehala dobu. Jej osobnosť 
formovali verné priateľstvá, 
vášnivé vzťahy, túžba po slobode, 
nezávislosti či spoznávaní iných 
kultúr. Vytvorila si vlastný štýl, 
ktorý rozprúdil revolúciu. Šaty 
oslobodzovala od obmedzujúcich 
prvkov (ťažké sukne, sťahujúci 
korzet, prezdobené klobúky atď.) 
a nahradila ich jednoduchými 
akcentmi z pánskej módy. Zbúrala 
hranice medzi mužskou a ženskou 
módou. Nebála sa vysloviť, že 
všetky ženy oblečie do čierneho, 
pretože vtedajšie plesové róby 
jej pripadali veľmi nevkusné. 

Ostrihala si vlasy, opaľovala si 
pokožku, bola odhodlaná tvrdo 
pracovať a bojovať za to, aby sama 
rozhodovala o svojom osude. Z idey 
oslobodenia sa zrodil nadčasový, 
moderný štýl, ktorý pretrváva 
dodnes. 

V kláštore sa väčšina mladých 
dievčat učila šiť a Gabrielle mala 
pre prácu s ihlou talent. Šitie 
však nemala rada. Najmä preto, 
že sa jej spájalo s Aubazine. 
Neskôr odišla do školy v Moulins 
za svojou o rok staršou tetou. 
Matka predstavená im našla prácu 
predavačiek v miestnom obchode 
s látkami. Chodili si privyrábať do 
kabaretu s názvom La Rotonde, kde 
spievali a tancovali pre dôstojníkov 
kavalérie. Práve v tomto období 
získala prezývku Coco, aj keď často 
tvrdila, že ju tak volal jej otec. 

Existuje láska bez úplnej 
podriadenosti a straty identity? 
Stojí sloboda za túto samotu, 
ktorou sa za ňu platí? 2

2 CHANEY, 2020, str. 358
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V La Rotonde sa zoznámila so 
svojím prvým milencom Étiennom 
Balsanom. Dvadsaťtriročnú 
Gabrielle odviezol na svoj zámok 
v Royallieu. Balsana opisujú ako 
bohatého záletníka, ktorý ukázal 
chudobnej krajčírke život pôžitkov 
vo vyššej spoločnosti. Gabrielle 
však využívala iné výhody tohto 
vzťahu. Zaujali ju vysokopostavené 
dámy, ktoré chodili na večierky 
v obrovských prezdobených 
klobúkoch. Tvrdila, že ženy 
zbytočne zaťažovali, nepáčili sa 
jej, a tak začala navrhovať vlastné. 
Príležitostné rozptýlenie sa 
zmenilo na podnikateľský zámer.

Nedokázala nepracovať alebo 
sedieť len tak. Vďaka Balsanovi 
sa zamilovala do koní a jazdectva. 
Vášeň k športu pokračovala aj 
pri jej ďalšej láske – Arthurovi 
Capelovi – vynikajúcom hráčovi 
póla. Okrem koní sa venovala golfu, 
lyžovaniu, jachtingu, rybolovu 
či tenisu. Dokonca navštevovala 
hodiny baletu a tanca, ale to jej 
ako jedna z mála vecí vôbec nešlo. 
Všetky aktivity ju viedli k úpravám 
svojho oblečenia. Ako sama tvrdila, 
športovú módu vymyslela pre 
seba. Všetko vychádzalo z vlastnej 

potreby nebyť obmedzovaná pri 
bežných činnostiach. 

Étienne Balsan Gabrielle požiadal 
dvakrát o ruku, ale ona zakaždým 
odmietla. Pri poslednej žiadosti už 
bola zamilovaná do jeho priateľa 
Arthura Boya Capela a ich románik 
pretrval vyše 10 rokov. Tajomný 
playboy Capel, ktorý patril medzi 
najžiadanejších mužov v Európe, jej 
umožnil rozkvitnúť.

V roku 1910 financoval otvorenie 
jej prvého butiku. Coco v ňom 
predávala klobúky, ktoré šokovali 
svojou jednoduchosťou. V Paríži 
sa rýchlo dostali do povedomia 
žien a viaceré zatúžili po novom 
nastupujúcom modernom štýle. 
Gabrielle vo svojej premiére 
uspela. O dva roky neskôr vycítila 
vzostup turizmu v prímorskom 
letovisku Deauville a otvorila tam 
svoj ďalší butik. Okrem klobúkov 
začala navrhovať aj vlastnú 
módnu konfekciu pre voľný čas 
a šport. Predávala tu džersejové 
šaty, klobúky, saká, svetre či šaty 
inšpirované námorníckym štýlom.

Pokojne som mohla robiť 
aj niečo iné. Bola to náhoda.3

3 CHANEY, 2020, str. 74
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Kľúč k úspechu predstavoval 
mimoriadne dobrý inštinkt. 
Gabrielle nemala všetko z vlastnej 
hlavy, ale jej sila spočívala 
v odhalení potenciálu dobrých 
nápadov. V roku 1915 pridala 
na zoznam ďalší butik v meste 
Biarritz. Mesto bolo sídlom pre 
bohatú vrstvu ľudí, ktorých z domu 
vyhnala vojna. Gabrielle začínala 
byť známa, ale ešte zďaleka 
nebola taká bohatá, aby všetko 
financovala sama. Nič z toho by sa 
jej zrejme nepodarilo bez štedrej 
podpory milencov, predovšetkým 
Boya Capela. Inštinktívny hon 
za úspechom a nezávislosťou 
pokračoval, až kým neobjavila 
lacný materiál – džersejový úplet, 
ktorý sa dovtedy využíval výhradne 
na pánsku spodnú bielizeň. Keď 
z neho Gabrielle začala šiť šaty na 
bežné nosenie, ani sám dodávateľ 
džerseja neveril, že môže uspieť. 
Počas prebiehajúcej vojny sa 
z džerseja stal najobľúbenejší 
materiál. Módne titulky hlásili, 
že vyzerá sviežo a chic. Džersej ju 
premenil na bohatú a slobodnú 
ženu. Konečne mohla splatiť Boyovi 
všetky pôžičky a stať sa skutočne 
nezávislou. Dala si záležať, aby 
mu nebola dlžná ani cent. Bola to 

vec princípu. Zostať slobodná za 
každú cenu. Sloboda vo vzťahoch 
a rovnako aj v móde bola pre ňu 
všetkým.

Gabrielle verila, že sa spolu 
s Boyom usadia, ale Capel jej nikdy 
nebol verný. Nakoniec sa oženil 
s anglickou aristokratkou, lady 
Dianou Wyndhamovou. Gabrielle 
nikdy neprestal milovať. Ich 
vzťah skončil tragicky. Zahynul 
pri automobilovej nehode 
22. decembra 1919. „Keď som 
stratila Capela, prišla som o všetko. 
Zanechal vo mne prázdno, ktoré sa za 
tie roky nedokázalo zaplniť.” 4 

V čase, keď sa Coco nevedela 
vytrhnúť z veľkého žiaľu nad 
Boyovou stratou, jej priatelia 
José-Maria Sert a Misia Sert ju 
presvedčili, aby s nimi išla na 
svadobnú cestu do Benátok. 
Nové prostredie vzbudilo 
v Coco záujem o pestré farby 
a prelomilo to jej čiernobielu 
paletu. Benátky boli domovom 
byzantského zlata a levov. 
Mesto sa stalo nevyčerpateľným 
zdrojom inšpirácie pre jej 
nasledujúcu tvorbu.

4 CHANEY, 2020, str. 185
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Ada Juhásová, Ján Dobrík, Carolina Massa, Michael Vrzala, 
Michal Koleják, Boris Zachar, Iveta Pagáčová

Smútok sa naučila potláčať 
neustálou prácou. Značke sa darilo 
čoraz viac. Mohla si dovoliť postaviť 
niekoľko luxusných domov a otvoriť 
legendárny módny dom v Paríži 
na rue Cambon 31, kde firma 
Chanel sídli dodnes. V 20. rokoch 
sa rozhodla, že pre svoju značku 
vytvorí parfum a začne predávať 
aj dámsku kozmetiku. Bola prvou 
krajčírkou, ktorá mala okrem 
šiat aj produkty z kozmetiky. 
Príchod jej slávneho parfumu No. 5 
zmenil pravidlá dovtedajšieho 
tradičného parfumérstva. Veľkou 
inováciou bolo, že sama pózovala 
pri tvorbe reklamy, a tak sa stala 
tvárou vlastnej značky. Chanel 
bola ona. Vybudovala nezávislú, 
medzinárodnú spoločnosť a jej 
bystrý inštinkt ju nikdy nesklamal.

Po tom, ako jej priateľka Misia 
otvorila dvere k parížskej 
smotánke, sa stala z Gabrielle 
nielen ich múza, ale predovšetkým 
mecenáška umenia, kostýmová 
výtvarníčka pre divadlo, balet 
či film. Bola vášnivá čitateľka, 
obdivovateľka barokového, 
byzantského umenia či slovanskej 
kultúry. S mnohými umelcami 
nadviazala hlboké priateľstvá. 
Jean Cocteau ju považoval za 
najväčšiu krajčírku svojej doby. 

Vytvorila kostýmy pre jeho baletnú 
adaptáciu Sofoklovej hry Antigona. 
Scénu navrhoval Pablo Picasso. 
Jej kostýmy tak zarezonovali, že 
sa v rovnakom roku objavila vo 
francúzskom časopise Vogue. Coco 
podporovala Sergeja Ďagileva 
a jeho Ruský balet. Skladateľa 
Igora Stravinského ubytovala s jeho 
rodinou vo svojej vile, podporovala 
jeho tvorbu a z tohto vzťahu 
vznikol známy románik. Medzi jej 
osudových milencov patril aj básnik 
Pierre Reverdy. Sídlo vo svojej 
vile prepožičala tiež maliarovi 
Salvadorovi Dalímu.
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Tvrdo pracovala, každý rok 
uviedla dve veľké módne kolekcie 
a objednávok stále pribúdalo. 
V roku 1924 mala približne 3000 
zamestnancov. Parfum Chanel No. 5 
išiel na odbyt v Paríži, Deuville či 
v Biarritzi.6 Coco chcela zväčšiť 
objem predaja, ale aktuálne 
podmienky v malej výrobni 
boli nedostačujúce. Dostala 
tip na šikovných obchodníkov 
Wertheimerovcov. Coco s nimi 
uzavrela dohodu, ale detaily ich 
obchodu ju nezaujímali. Svoju 
chybu si uvedomila až v 30. rokoch 
počas hospodárskej krízy. Stále 
dosahovala slušný zisk, no situácia 
ju vystrašila. Parfum Chanel 
No.5 je najpredávanejší. Prečo 
z neho neprofituje tak, ako si 
predstavovala? Kvôli nevýhodne 
uzavretej zmluve s bratmi 
Wertheimerovcami sa doťahovali aj 
nasledujúce desaťročia.

V roku 1931 ju Vanity Fair 
nominoval do siene slávy. Gabrielle 
Chanel bola prvá, ktorá uplatnila 
modernizmus v odievaní. Na 
svojom vrchole v 30. rokoch však 
zatúžila po usporiadanom živote 
s vojvodom z Westminsteru, 

ktorý jej dvoril už dlhší čas. 
Zoznámila ich Vera Bate v Monte 
Carle. Vojvoda si myslel, že si 
Coco kúpi darčekmi, ale to na ňu 
nefungovalo. Pravdepodobne ju 
zlákala vstupenka do sveta britskej 
šľachty. S Bendorom trávila veľa 
času v Británii, správala sa pri ňom 
ako dievčatko. Návštevy poľovačiek 
či rybačiek ovplyvnili jej kolekcie. 
Bendor mal mnohé ženy, ale na 
mužského potomka nemal šťastie. 
Napriek tomu, že sa v celej Británii 
šuškalo, že si Coco zoberie, rodina 
ho dotlačila do vzťahu s mladšou 
ženou, a tak sa vysnívané zásnuby 
s Coco Chanel nekonali.

Pred vypuknutím druhej svetovej 
vojny prišla o ďalšieho osudového 
muža – karikaturistu Paula Iribeho. 
Mali medzi sebou mimoriadne silné 
puto a jeho strata bola o to väčšia, 
že zomrel na infarkt pred jej očami.

1939. Chanel zatvára svoj módny 
dom so slovami, že to, čo príde, 
nebude vhodná doba pre šaty. 
Počas vojny sa jej hlavným príjmom 
stal predaj vôní vo Francúzsku, 
Španielsku a Švajčiarsku. Zostala 
bývať v okupovanom Paríži, 

Bojím sa len toho, 
že sa začnem nudiť.5

5 CHANEY, 2020, str. 390
6 CHANEY, 2014, 229
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kde sa zaplietla s nacistickým 
špiónom Hansom Güntherom 
von Dincklage. Angažoval sa 
v tom, aby nemecké najvyššie 
velenie dovolilo Gabrielle opäť 
bývať v Hoteli Ritz. Jej susedmi 
sa stali napr. Göring – ubytovaný 
v kráľovskom apartmáne alebo 
Ribbentrop či Goebbels. Coco 
často označujú ako horizontálnu 
kolaborantku. Lichotilo jej, že môže 
mať o 13 rokov mladšieho muža. 
Dincklage pomohol Coco dostať jej 
synovca Andrého domov zo zajatia 
v nemeckom tábore. Okrem iného 
sa podieľala na operácii Modelhut, 
v ktorej mala Churchillovi predložiť 
návrh na mierovú dohodu s SS. 
Mnohí sa dodnes pýtajú, či naozaj 
verila, že vďaka kamarátstvu 
s Churchillom dokáže vybaviť 
svetový mier?

Coco každé ráno veľmi podrobne 
prečítala noviny od bleskových 
správ až po výsledky dostihov. 
Vedela o medzinárodnom 
spravodajstve skoro všetko. 
Inštinktívne sa dosadzovala do 
rolí hláv štátov a premýšľala, ako 
rozhodovať. Cítila zodpovednosť, 
hnevala sa, že si k nej nechodia po 

radu. Asi naozaj mala s Európou 
svoje plány...7

Coco sa vyžívala v protižidovských 
výlevoch. Je veľmi pravdepodobné, 
že základy jej vštepili už 
v kláštore. Na prelome 20. storočia 
katolícke inštitúcie pestovali 
v mladých ľuďoch nechuť k 
Židom. Ježiša predsa ukrižovali 
Židia. Chanel nebola výnimkou. 
Aj Vojvoda Bendor bol otvorený 
antisemita a umocňoval jej 
vrodenú antipatiu voči Židom. 
Rovnako k tomu prispel aj jej 
Paul Iribe — ultranacionalistický 
a protirepublikánsky ilustrátor.

Autorka biografie o Coco, Lisa 
Chaney, jej kolaborovanie 
nepopiera, ale zároveň s témou 
narába citlivo. „Takmer určite 
sa nikdy nedozvieme, koľko toho 
Gabrielle o von Dincklagových 
aktivitách vedela. Tým, že sa 
rozhodla mať pomer s Nemcom, 
musela urobiť viacero kompromisov.8 
...Jej kolaborácia spočívala 
v úmyselnej nevedomosti.“ Narozdiel 
od nej spisovateľ Hal Vaughan 
v knihe Tajná válka Coco Chanel 
prináša priame obvinenia. Coco 

7 CHANEY, 2014, str. 323
8 CHANEY, 2020, str. 376
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v auguste roku 1944 vypočúvali 
a po skončení vojny len o vlások 
unikla väzeniu. Zasiahol jej priateľ 
Winston Churchill? Alebo jej bývalý 
milenec Westminster?

Hneď, ako to bolo možné, 
utiekla do bezpečia svojej vily 
vo Švajčiarsku, kde chvíľu žila 
s Barónom von Dincklageom. 
Zostarla, skrehla a osamela. 
Dokázala zaspať len pomocou 
morfia. Sledovala, ako jej priatelia 
postupne umierajú. Možno čakala, 
kedy zomrie aj ona. „Nudila som sa. 
Trvalo mi pätnásť rokov, kým som si 
to uvedomila. Dnes viem, že chcem 
radšej katastrofu ako nič.“ 9 Chuť 
pracovať ju opäť vylákala do Paríža 
a bola odhodlaná nastupujúcej 
generácii módnych návrhárov 
dokázať, že Chanel je ešte stále 
nažive.

Vo veku 71 rokov znovu otvorila 
svoj módny dom. 5. februára 
usporiadala módnu prehliadku, 
ktorá mala v americkej tlači 
mimoriadne pozitívny ohlas. 
Comeback pomohol zafinancovať 
jej protivník – Pierre Wertheimer. 
Po vojne pristúpil na dohodu, 
že Coco vyplatí zisky z predaja 

parfumu počas vojny a dokonca 
navrhol, že bude hradiť všetky 
životné náklady až do jej smrti.

Zomrela v nedeľu 10. januára 1971 
v hoteli Ritz.

9 CHANEY, 2020, str. 426
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Boris Zachar

V roku 1983 Karl Lagerfeld preberá 
takmer „mŕtvu“ značku. Chanel 
od smrti Coco upadol. Karl opäť 
upravil ženskú siluetu. Vypchal 
ramená, skrátil a zúžil sukňu, zvýšil 
podpätok. Všetky zmeny boli v tej 
dobe kontroverzné, podobne ako 
tie, ktoré spravila Coco. Lagerfeld 
si dal záležať na tom, aby modely 
Chanel nosili slávne osobnosti na 
červenom koberci počas najväčších 
spoločenských udalostí. Vrátil 
značke život a bývalú slávu. 
Dosiahol to pátraním po živote 
Coco a znovuzrodením jej podstaty, 
ktorú dokázal šikovne adaptovať 
pre potreby aktuálnej doby. Rád sa 
chválil, že bol prvý módny návrhár, 
ktorý si urobil meno s menom, 
ktoré nie je jeho.10

karl 
lagerfeld

10 CHANEY, 2020, str. 458
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Daniela Brezániová a Barbora 
Nitschová sa pri tvorbe inscenácie 
inšpirovali prvkami a symbolmi, 
ktoré pri tvorbe používala aj Coco 
Chanel. Mnoho vecí a okolností 
vychádza najmä z jej šťastného 
čísla 5. Inscenácia zobrazuje 5 častí 
z jej života v 5 farbách. Coco počas 
celej hry obklopuje pestrá skupina 
postáv inšpirovaná skutočnými 
osobnosťami z jej života. Tvorí 
ju 5 typov ľudí: osudoví muži, 
priateľky, konkurenti, inšpirátori 
a mladé ženy.
 
Postava rozprávača karla 
je inšpirovaná novinármi 
a spisovateľmi, ktorí sa pokúšali 
spracovať jej biografiu. Keď 
konečne nejakú časť dokončili, 
zvyčajne sa Coco nepáčila a dala 
rukopisy spáliť. Spisovatelia ju 
zachytili príliš verne a ona sa za 
pravdu hanbila. 

Pre muža by bolo 
veľmi ťažké so 
mnou žiť, ak by 
nebol dosť silný. 
A pre mňa by 
bolo nemožné žiť 
s ním, keby bol 
silnejší ako ja. 11

Coco mala mnoho milencov. 
Aj keď to na prvý pohľad tak 
nevyzerá, viacerí z nich boli 
dlhodobí. Na verejnosti sa 
prezentovala ako silne nezávislá 
žena, ale v súkromí túžila po 
naplnených vzťahoch. Mužov 
vo svojom živote potrebovala. 
Tragédiou bolo, že každý z jej 
vzťahov stroskotal. Nikdy sa 
nevydala a ani nemala deti.

Kópia 
je láska

Osudoví
muží

11 CHANEY, 2020, str. 298
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Iveta Pagáčová, Ján Dobrík, Carolina Massa, Michal Koleják, 
MIchael Vrzala, Ada Juhásová 
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Iveta Pagáčová a Michal Koleják

Capel sa narodil v Anglicku, vlastnil 
lode, bol politikom, magnátom, 
milovníkom koní a hráčom póla. 
Poskytol Coco finančnú podporu, 
aby mohla rozbehnúť svoj módny 
butik. Jeho saká inšpirovali jej 
návrhy. Capel rovnako ako Coco 
vyrastal bez otca, bol to fešák – 
playboy, vzdelaný, scestovaný, mal 
pokrokové zmýšľanie, o čom svedčí 
aj fakt, že bol autorom politického 
traktátu o ženskej emancipácii. Bol 
neodolateľne vtipný, sebavedomý, 
ironický, Coco si nechával len pre 
seba. Mal rôzne milenky – ale ju 
nikdy nebol schopný opustiť. 
Správal sa k nej ako k dieťaťu. 
Poučoval ju, ale pre ňu to bolo 
príťažlivé. Spolu s Coco sa staral 
o jej osireného synovca Andrého 
Pellasa. Volal ho „syn“ a zabezpečil 
mu kvalitné vzdelanie v internátnej 
škole v Anglicku.

S Coco bol vo vzťahu 10 rokov, 
počas prvej svetovej vojny si prešli 
odlúčením. Capel sa zamiloval do 
Diany Wyndham, s ktorou sa aj 
nakoniec oženil. Coco však nikdy 
nedokázal opustiť a po vojne začal 
Dianu s Coco podvádzať. Tragicky 
zahynul pri autonehode v roku 
1919. Pravdepodobne bol v tom 

čase na ceste od Coco a ponáhľal sa 
na sviatky k rodine.

arthur edward capel
1881—1919

10 CHANEY, 2020, str. 458
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Iveta Pagáčová a Michal Koleják

Významný básnik a esejista. 
Tvoril v období, kedy prevládali 
avantgardné hnutia ako 
surrealizmus, dadaizmus či 
kubizmus. Zostal však nezávislý, 
pretože hľadal niečo, čo 
presahovalo definície súčasných 
umeleckých smerov. 

Reverdy bol veľký askéta – písal na 
prázdny žalúdok – bol neústupný, 
hrdý a s temnou dušou. Odriekal 
si všetky potešenia ako životný 
princíp absencie šťastia. Tieto fázy 
sa striedali s fázami pôžitkárstva, 
sebaobviňovania a žravosti. 
Duchovné sklony ho priviedli 
k tomu, aby opustil bohémsky život 
v Paríži. Zriekol sa hmotného sveta 
a konvertoval na katolicizmus. 

Coco a Reverdyho zoznámila Misia. 
Mali spolu intenzívny milenecký 
vzťah počas niekoľkých rokov. 
Finančne ho podporovala, písali 
spolu „maximy“ – veľmi ho ako 
básnika obdivovala. Reverdy jej 
daroval všetky svoje rukopisy, 
venoval jej niekoľko básní a aj 
napriek tomu, že ju opustil kvôli 
svojej duchovnej ceste, zostali 
celoživotne blízkymi priateľmi.

pierre reverdy
1889—1960
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Michal Koleják a Iveta Pagáčová

Pochádzal z britského šľachtického 
rodu a bol jedným z najbohatších 
mužov na svete. Vlastnil Eaton 
Hall s 54 spálňami, 2 obrovské 
jachty, 17 automobilov Rolls Royce 
a súkromný vlak. Miloval poľovačky 
a rybačky. Bol opísaný ako „čistý 
viktorián”, ktorý mal oči len pre 
svoju brokovnicu a psov.

Coco ho spoznala vďaka Vere Bate 
v Monte Carle ako vytrvalého 
a mimoriadne štedrého. 
Zo začiatku sa ho bála, ale na 
druhej strane pre ňu znamenal 
vstupenku do britských kruhov. 
S Coco sa zoznámil v časoch, keď 
mal plné zuby kráľovských zásad, 
cítil sa ako cudzinec a potreboval 
sa aspoň na chvíľu stať súčasťou 
normálneho sveta. Aj jemu chýbal 
pri výchove otec. V Británii sa 
šuškalo, že si Coco zoberie, 
ale rodina ho tlačila do vzťahu 
s mladšou ženou – očakávali dediča. 
A navyše im nevyhovoval ani jej 
nízky pôvod. Coco sa oddala životu 
v Anglicku, dala prácu do úzadia 
a tvrdo pracovala na tom, aby 
mohla Bendorovi dať potomka. 

Vyskúšala všetko. Bendor 
uprednostnil zachovanie rodu 
a našiel si mladú snúbenicu Loeliu 
Mary Ponsonby.

bendor hugh richard arthur 
grosvenor, 2. vojvoda 
z westminsteru
1879—1953
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Michal Koleják a Iveta Pagáčová

Diplomat, kultúrny atašé na 
nemeckej ambasáde v Paríži. 
Dincklage začal ako tajný agent 
ešte počas prvej svetovej vojny. 
Počas druhej bol nacistickým 
špiónom Abwehru. Charizmatický 
muž, ktorý zvádzal ženy pri 
tanci. Bol gentleman, nechodil 
v uniforme. Jeho plán znel: využiť 
služby lesbičky Chanel, slávnej 
voňavkárky. Podarilo sa mu to. 
S Coco udržiaval románik od roku 
1941. Francúzsky odboj ho po vojne 
odsúdil na trest smrti, ale ten sa 
nerealizoval. Po vojne žil v exile 
a hovorí sa, že Coco Chanel jemu 
a jeho rodine platila za to, aby 
o nej mlčal.

hans gunther von dincklage
1896—1974
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Coco nemala 
len osudových 
mužov, ale aj 
osudové ženy. 
Patrili k jej 
súkromnému, 
milostnému či 
pracovnému 
životu.

Priateľky
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Iveta Pagáčová a Boris Zachar
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Ada Juhásová a Michael Vrzala

Misia Sert bola známa 
predovšetkým ako múza 
parížskych umelcov. Pamätajú 
si ju ako vášnivú, milujúcu jedlo, 
precitlivenú a zbláznenú do 
všetkého nového. Tak sa nechala 
uchvátiť aj začínajúcou módnou 
návrhárkou Chanel. Ohúrila ju 
už pri prvom stretnutí a bola 
posadnutá tým, aby sa s ňou 
skamarátila. S Coco mali podobné 
detstvo – matka zomrela, otec sa 
jej nevenoval, a tak cestovala od 
príbuzných k príbuzným. Rovnako 
ako Coco ju vychovávali mníšky. 
Vyrastala v prostredí milovníkov 
hudby a umenia, ako dieťa hrala 
na klavíri pre F. Liszta. José-Maria 
Sert nebol jej prvým manželom – 
keď sa brali, bola už 2x rozvedená. 
Manželstvo s maliarom Sertom 
bolo od začiatku obohatené 
o prítomnosť mladej Roussy 
Mdivani. Sert sa po čase s Misou 
rozviedol a vzal si Roussy, ale 
napriek tomu žili všetci pokope – 
v trojici.

Misia Gabrielle sprevádzala celý 
život a rada si pripisovala zásluhy 
za Gabrielline úspechy. Mimoriadne 
žiarlila na milencov Coco, vymýšľala 
intrigy, ktoré jej milostné vzťahy 

s mužmi naštrbili. Obe boli známe 
závislosťou na morfiu, ale Misia 
z tejto dvojice vynikala a nevedela 
svoju potrebu ovládať. Coco sa 
priznala, že to bola jej jediná 
skutočná priateľka, jediná žena, 
ktorú milovala. Všetko v živote 
popretŕhala, všetko zaprela, večne 
klamala, ale pred Misiou nikdy. 
Bez Misie sa ocitla sama, odrezaná 
od svojej minulosti, vykorenená, 
akoby nerozumela sama sebe. 

misia sert 
1872—1950
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Ada Juhásová

Narodila sa v Anglicku ako 
nemanželská dcéra so šľachtickým 
pôvodom, vždy mala blízko ku 
kráľovskej rodine a pohybovala sa 
v tých najvyšších spoločenských 
kruhoch. Vere vo vybranej 
londýnskej spoločnosti dvorili 
Winston Churchill, Duff Cooper, 
Archie Sinclair a dokonca aj 
Edward, princ z Walesu, o ktorom 
sa hovorilo, že nemá rád ženy. 
Počas prvej svetovej vojny prišla do 
Paríža, kde slúžila ako zdravotná 
sestra a odvtedy sa aj po skončení 
vojny pohybovala medzi Londýnom 
a Parížom. Vera mala veľkú chuť 
do života, vedela reprezentovať 
a diplomaticky riešiť situácie. 

Coco fascinovali ženy z vysokej 
spoločnosti (podobné Capelovej 
žene Diane). Vera sa síce obliekala 
u obyčajnej krajčírky, ale bola 
elegantná, sebavedomá, a to 
Gabriel priťahovalo. Coco sa 
rozhodla ponúknuť jej pracovné 
miesto v oblasti public relation 
v Londýne a v Paríži. Prijatím Very 
do firmy si zabezpečila pozvánku 
medzi britskú šľachtu. Zoznámila 
ju s vojvodom Bendorom či 
Churchillom, ale aj s Hemingwayom 
či Fitzgeraldovcami.

vera bate lombardi 
1883—1948
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Carolina Massa, Ada Juhásová, Michal Koleják, 
Iveta Pagáčová, Ján Dobrík 
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Konkurencia 
neodmysliteľne 
patrí k biznisu. 
Kým si Coco 
z prchkého 
návrhára Poireta 
nerobila ťažkú 
hlavu, boj 
so šikovným 
obchodníkom 
Pierrom 
Wertheimerom sa 
natiahol na dlhé 
roky. 

Konkurenti
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Iveta Pagáčová a Ján Dobrík

Módny návrhár, najvýraznejší 
módny guru pred nástupom Coco 
Chanel. Bol učňom J. Douceta, ktorý 
hlásal, že luxus je dôležitejší ako 
funkčnosť. Poiret bol zástancom 
prirodzenej siluety, odstránil 
korzety a skrátil sukne. Inšpiráciu 
hľadal v Oriente, a preto medzi 
jeho modelmi nájdeme typické 
háremové nohavice. Bol jedným 
z najradikálnejších parížskych 
návrhárov. „Prestíž ženy neurčuje 
to, čo si oblečie, ale to, čo odloží.“ 12 
Ako prvý začal s konceptom 
značky, šil pre slávne herečky, 
vyrábal parfumy a kozmetiku. 
Na propagáciu svojich produktov 
používal svoje meno. 

Ku Coco Chanel cítil veľkú rivalitu 
najmä preto, že preberala jeho 
nápady. Preferoval okázalý 
a exotický štýl a nevedel zniesť 
pohľad na jej jednoduchosť. Coco 
sa s ním nikdy o prvenstvá nebila 
a jasne pokračovala za svojím 
cieľom. Možno niečo priniesol 
skôr, ale ona tvrdila –dobrý nápad 
niekedy potrebuje dotiahnuť, aby 
bol dokonalý. Kópia je láska. Poiret 
bol jej hlavným konkurentom 
až do 30. rokov. Počas veľkej 
ekonomickej krízy musel obchod 

zavrieť a skončil ako chudobný 
pouličný maliar. 

paul poiret 
1879—1944

12 CHANEY, 2020, str. 124
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Ján Dobrík

Podnikateľ židovského pôvodu 
s nemeckými koreňmi. Jeho rodina 
odkúpila časť akcií firmy Bourjois 
zameranej na parfumy a kozmetiku. 
Dvaja bratia Pierre a Paul z nej 
v priebehu rokov vybudovali 
medzinárodný korporát. Pierre bol 
tvrdý obchodník, ale aj šarmantný 
a inteligentný muž. Pracoval 
mimoriadne inovatívne v oblasti 
reklamných kampaní. 

Od roku 1924 jeho firma prebrala 
výrobu parfumov značky Chanel. 
Pri počiatočnej dohode šikovne 
využil to, že Coco nemala veľké 
podnikateľské skúsenosti 
a ponúkol jej len smiešny podiel 
zo zisku na jej značke. Po mnohých 
konfliktoch a zradách začali 
obchodné záležitosti riešiť cez 
právnikov. Coco mala s Pierrom 
mimoriadne zvláštny a búrlivý 
vzťah. Nenávideli sa, ale zároveň sa 
potrebovali, rešpektovali sa, aj keď 
si narobili veľa problémov. Niektorí 
ich vzťah označujú ako najlojálnejší 
aj napriek tomu, že Coco chcela 
počas druhej svetovej vojny 
parfumériu arizovať a on jej zase 
ukradol receptúru k parfumu do 
Ameriky. Raz to bol „drahý Pierre“ a 
raz „gauner, ktorý ma podviedol“.13 

pierre wertheimer 
1888—1965

13 CHANEY, 2014, str. 230
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Život 
v povojnovom 
Paríži bol liahňou 
nevšedných 
umelcov. Coco sa 
rýchlo dostala do 
ich spoločnosti 
a udržiavala si 
status mecenášky 
avantgardného 
umenia. Vďaka 
tomu mohla 
byť v prepojení 
s výdobytkami 
modernej kultúry, 
ktorá vstupovala 
do jej tvorby. 

Inšpirátori
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Carolina Massa a Michael Vrzala

Maliar pochádzajúci z Katalánska. 
Pracoval na veľkoplošných 
maľbách, ktoré si mohla dovoliť 
iba zámožná klientela. Bol veľkým 
znalcom umenia, a preto sa do 
jeho tvorby dostávali rôzne štýly. 
Vždy mal dobrú náladu a potrpel 
si na dobré víno a jedlo. Mal rád 
všetko veľkolepé a obrovské, Coco 
s ním rada cestovala, pretože 
vedel mnoho o architektúre. 
Spolupracoval aj s Ruským 
baletom a neskôr pracoval v USA 
pre Rockefellerovo centrum. 
S Coco sa poznali cez jeho ženu 
Misiu a najviac sa zapísal do jej 
života tým, že jej pomohol zariadiť 
slávny apartmán a previedol ju 
Benátkami. 

josé—maria sert 
1874—1945
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Ada Juhásová a Michael Vrzala

Patrí medzi najvýraznejšie 
osobnosti francúzskej kultúry 
počas obdobia avantgardy. Rodený 
Parížan, bohém. Bol všestranne 
zameraný, jeho talent mu umožnil 
siahnuť do všetkých oblastí 
umenia. Predovšetkým je známy 
ako vynikajúci básnik. Pôsobil aj 
v divadle, kde bol propagátorom 
syntézy umení. Okrem poézie 
napísal aj niekoľko románov, 
filmových scenárov a rovnako sa 
neskôr objavoval vo svojich filmoch 
aj pred kamerou v malých roliach. 

Cocteau sa staval do pozície 
hovorcu moderného umenia. 
S Coco Chanel sa prvýkrát stretol 
na predstavení Parade v roku 1917, 
kde zjavne objavili spoločný záujem 
o modernizmus. Od roku 1922 si 
u Coco objednával kostýmy do 
svojich inscenácií. Bol celoživotne 
závislý na ópiu a kokaíne. Coco 
Chanel ho podporovala nielen 
v profesionálnom živote, ale 
aj v súkromí. Financovala mu 
bývanie a liečenia kvôli závislosti 
na drogách. Ich vzťah 50 rokov 
balansoval medzi láskou 
a odporom.

jean cocteau 
1889—1963
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Mladé ženy 
nepredstavujú 
len modelky, 
ktoré 
potrebovala 
pri svojej práci, 
ale aj neustálu 
prítomnosť 
mladosti 
a plodnosti. 
Aj to jej zobralo 
osudových 
mužov. 

Mladé ženy
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Carolina Massa

Očarujúca Roussy pochádzala 
z gruzínskej šľachtickej rodiny 
(jej súrodenci boli známi 
predovšetkým tým, že sa veľmi 
dobre vydali/oženili). Po úteku 
z Gruzínska začala používať titul 
princezná. Až do svojej skorej smrti 
bola v milostnom trojuholníku so 
Sertovcami, s ktorými si užívala 
všetky bohémske večierky. Užívala 
kokaín a spolu s Misiou bola závislá 
na morfiu. V 33 rokoch dostala 
tuberkulózu. Coco jej zaplatila 
liečenie vo Švajčiarsku a nosila 
kytice kvetov, v ktorých bolo 
schované morfium. Všetko pre to, 
aby jej spríjemnila odchod z tohto 
sveta. Coco nikdy nevedela popísať, 
čo ju na Roussy priťahovalo, ale 
vždy jej dokázala podľahnúť. 

isabelle roussanda mdivani 
1905—1938
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Iveta Pagáčová, Michal Koleják a Carolina Massa

Britská šľachtičná, ktorá sa stala 
ženou vojvodu Bendora. Na ich 
svadbe bol Churchill ako svedok. 
Vojvoda Coco opustil kvôli mladšej 
žene, aby mal väčšiu šancu splodiť 
potomka. Paradoxne s Loeliou 
žiadne deti nemal a nakoniec sa 
rozviedli.

loelia mary ponsonby 
1902—1993
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Vo svojej práci sa vždy zameriavala 
na jednoduchú paletu čiernej, 
bielej, béžovej, zlatej a červenej. 
Coco povedala, že čierna a biela 
má všetko. Ich krása je absolútna 
a vytvára perfektnú harmóniu. 
Zlatú zbožňovala, vyjadrovala jej 
životný štýl a lásku k ornamentom 
dávnych katedrál. Červenú 
preslávila najmä vďaka drobným 
detailom či akcentom na svojich 
modeloch a jemná béžová vyniká 
spomedzi všetkých práve svojou 
prirodzenosťou. Päť základných 
farieb symbolizuje osobnosť Coco 
Chanel a objavuje sa vo všetkých jej 
návrhoch.

Elegancia spočíva 
v neohromovaní.14 

14 CHANEY, 2020, str. 211
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* habity mníšok v kláštore
* uniformita
* malé čierne šaty
* nie farba smútku ale        
 reprezentantka elegancie
* symbol ženskej nezávislosti,     
 slobody a sily
* čierna vyhráva nad všetkými     
 farbami
* zvýrazňuje oči
* čierne tapety po smrti Boya

čierna
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biela

* začiatok
* detstvo
* transparentnosť
* práca ako náboženstvo
* perly
* kamélia
* rozjasňuje tvár
* saténové pyžamo
* drogy, kokaín
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* „bivak luxusu“ 
 apartmán v hoteli Ritz
* lev
* šperky
* gombíky
* retiazka na kabelke
* parfum Chanel No. 5
* biznis

zlatá
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* život
* krv
* vášeň
* rúž
* podšívka na legendárnom saku
* potrat
* antisemitizmus/vojna
* grapefruit

červená
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* prirodzenosť a jednoduchosť
* koža
* make-up
* teplo
* uchýlila sa k nej najmä v starobebéžová
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Jednoduchý štýl s rafinovanými 
líniami neobmedzoval ženy 
v pohybe, vyhovoval ich 
každodennému životu. Inovácie 
Chanel patria medzi gramatiku 
šatníka ženy aj dnes.
 
Coco vyrábala klobúky bez 
módneho zdobenia, naberania 
a kožušinových lemov. Podobné 
ozdoby boli podľa nej nepotrebné 
a ženu iba zaťažovali. Návrhy 
„slamákov“ boli na tú dobu 
prevratné a odrážali jej osobný štýl. 
V obliekaní si prepožičiavala prvky 
z pánskej módy, ktoré vyzdvihovali 
pohodlie namiesto dekorácií. Pre 
jazdu na koni si ženy zvykli dávať 
kabátik, bielu blúzku a dlhé, ťažké 
sukne, nikdy nie nohavice. Coco 
si nechala ušiť jazdecké nohavice 
na mieru a zrazu bola v záplave 
korzetov, krajky a volánikov veľmi 
nápadná. Bežne vyhľadávala 
voľnejšie strihy. Výsledkom bola 
koketná chlapčenská silueta.

V prímorských letoviskách 
stretávala francúzskych 
námorníkov a citlivo zapracovala 
námornícke prvky do módy pre 
ženy – kabátiky, pruhované svetre 
či zvonové nohavice. 

Experimentovala s pohodlným 
plážovým a športovým oblečením 
a tiež začala používať džersej – 
materiál, ktorý dobre splýval 
a lichotil prirodzenému tvaru tela.

V roku 1926 sa ilustrácie jej návrhov 
šiat objavili v americkom vydaní 
časopisu Vogue. čierne šaty mali 
okrúhly výstrih, dlhé rukávy 
a sukňu, ktorá končila tesne pod 
kolenami.

Začali ich nazývať model Ford, 
podľa vtedajšieho demokratického 
čierneho automobilu model 
T. Rovnako ako auto boli malé 
čierne šaty jednoduché a dostupné 
pre ženy z každej vrstvy. 
Jednoduchý neštruktúrovaný 
vzhľad z hladkého krepdešínu 
zvýraznený štyrmi diagonálnymi 
pruhmi. Podľa Vogue sa z neho 
malo jedného dňa stať oblečenie, 
ktoré bude nosiť celý svet.16 Dnes 
sú malé čierne šaty považované 
za klasiku, priekopnícky príklad 
radikálnej jednoduchosti Coco 
Chanel.

Ostane z nás to, na čo sme 
v živote a čo sme milovali.15 

15 CHANEY, 2020, str. 448
16 CHANEY, 2014, str. 236
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Parfumy pred rokom 1920 boli 
replikami kvetinových vôní. 
chanel no. 5 priniesol zmenu. 
Je abstraktom viac než 80 vonných 
esencií. Vytvoril ho voňavkár Ernest 
Beaux. Coco hovorila o No. 5 ako 
o ženskom parfume s vôňou ženy. 
Jantárovo zlatá tekutina obsahuje 
esencie z jasmínu, ylang-ylang 
a májových ruží skombinovaných so 
syntetickými aldehydmi. Vôňa mala 
závratný úspech.

Fľaštičku parfumu navrhla priamo 
Coco. Hranatá, jednoduchá 
a elegantná – jednoznačne 
v štýle art deco. Osemhranný 
uzáver, vyrezávaný ako diamant, 
pripomína geometriu a proporcie 
Place Vendôme miesta, kde v Paríži 
sídli hotel Ritz. Hovorí sa, že dizajn 
fľaštičky mal spojenie s Arthurom 
Capelom. Chanel sa inšpirovala 
obdĺžnikovými, skosenými 
líniami toaletných fliaš Charvet, 
ktoré nosil vo svojom koženom 
cestovnom kufríku alebo karafami 
na whisky, ktorú Capel rád pil. 

Jedným z ikonických symbolov 
módneho domu Chanel je 
tvídový kostým. Bol predstavený 
v 50. rokoch: sako bez goliera, 

lemované, s priliehavými rukávmi 
a kovovými gombíkmi doplnené 
sukňou. Odevy z kolekcie haute 
couture preukazovali funkčné 
detaily. Po druhej svetovej vojne 
bol praktický a elegantný štýl 
skvelou voľbou pre ženy, ktoré 
túžili rozbehnúť kariéru.

Spôsob, akým Coco používala tvíd, 
nebol inšpirovaný iba pánskou 
módou, ale jedným konkrétnym 
mužom. Od vojvodu z Westminsteru 
si požičala britské športové 
oblečenie a privlastnila si ho – tvíd 
potom nakupovala priamo v továrni 
v Škótsku.

Jednoduché šaty začala zdobiť 
viacerými šnúrami umelých 
perál, náhrdelníkmi, brošňami 
a náušnicami s veľkými 
a farebnými falošnými kameňmi. 
Spopularizovala nosenie bižutérie. 
Nosila pravé šperky, ale hrdo 
o nich vyhlasovala, že sú falošné. 
Zákazníčky ju obdivovali a nechali 
sa presvedčiť. Ženy, ktoré vlastnili 
skutočné drahokamy, zatúžili po 
lacných šperkoch od Chanelovej. 
„Drahé klenoty nezdobí ženu, ktorá 
je nosí; pokud vypadá obyčejne, bude 
vypadat obyčejne i s klenoty…” 17 

17 CHANEY, 2014, str. 228
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perly definovali jej osobný štýl 
a stali sa kľúčovým motívom 
značky Chanel. Coco bola 
presvedčená, že funkciou šperkov 
nie je predvádzať bohatstvo, ale že 
sa majú nosiť ako ozdoba. 

V roku 1926 vytvorila módu rôznych 
náušníc, keď si jedno ucho ozdobila 
čiernou perlovou náušnicou a druhé 
bielou. Iba zriedka by sme ju našli 
bez dlhej šnúry perál okolo krku, na 
ktorej boli zavesené nožnice – vždy 
pripravená pracovať. Coco bola 
presvedčená, že červený rúž má 
moc zvádzať mužov a liečiť smútok. 
V roku 1957 presunula 
pozornosť k návrhom typických 
dvojfarebných črievičiek. Dodnes 
si zachovali kontrast čiernej špičky 
a béžovej päty, ktorý lichotil nohe.

Keď Coco začalo unavovať nosiť 
kabelku v ruke, navrhla v 20. rokoch 
všestrannú a praktickú kabelku 
s popruhmi. V roku 1955 sa z nej 
stala legendárna kabelka 2.55 so 
zlatým remienkom. 
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Napriek tomu, že si Coco svoj osud 
určovala sama, veľmi pozorne 
si všímala znamenia a symboly. 
Rada sa obklopovala vecami so 
skrytým významom. Medzi jej 
obľúbené symboly patrila pšenica 
(symbol úspechu a blahobytu) či 
lev. Nechala si vyrobiť majestátny 
krištáľový luster, ktorý v sebe 
ukrýval rôzne čísla a písmená. Boli 
na ňom prívesky v tvaroch ovocia, 
kvetov, polodrahokamov, číslo 5, 
písmeno B ako Boy Capel či dve 
písmená C.19 

Vsaďte 
na päťku!18

18 CHARLES_ROUXOVÁ, 1993, str. 253
19 CHANEY, 2024, str. 197
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Dve prepletené písmená C sú 
okamžite rozpoznateľné. Coco si 
svoje logo navrhla sama a existuje 
niekoľko príbehov o tom, ako 
vzniklo. 

Písmená C sú iniciálami jej mena. 

Spomienka na vzor vitrážových 
okien v cisterciáckom kláštore 
v Aubazine, kde Coco vyrastala.

Dve C môžu tiež znamenať „Chanel 
a Capel“ podľa jej najväčšej životnej 
lásky. 

Monogram vytvorila v roku 1921 pre 
parfum Chanel No. 5. Prepletené 
„céčka“ sa stali synonymom 
značky. 

Výrazným symbolom módneho 
domu Chanel je kamélia. Coco 
bola touto kvetinou očarená 
a začiatkom 20. rokov začala jej 
motív používať vo svojich návrhoch. 
Prvýkrát sa objavila ako výšivka 
na blúzke. Hodvábnu kvetinu 
používala na saku, kabelkách 
a bižutérii. Okrúhly kvet je dodnes 
typickým rysom značky. 

Jej lásku k orientálnym kvetom 
inšpirovali spomienky na mladých 
elegantných fešákov, ktorí kaméliu 
nosili pripnutú na saku.

Kvet nesie exotické a zakázané 
asociácie.

Môže odkazovať na jej obľúbený 
román Alexandra Dumasa Dáma 
s kaméliami o parížskej kurtizáne.

Logo Kamélia
Gabrielle vytvorila hneď niekoľko 
príbehov o tom, ako dostala 
svoju sladkú prezývku Coco – 
v preklade miláčik/ dušička. Coco 
vždy tvrdila, že ju tak volal otec: 
...mi hovorieval „malá Coco“, kým 
ho nenapadlo niečo lepšie. Oveľa 
pravdepodobnejšie sú však iné 
verzie. 

Prezývka vznikla v časoch, kedy 
vystupovala v kabarete La Rotonde 
s piesňou „Qui qá a vu Coco“ 
o parížskom dievčati, ktoré stratilo 
psa.

Keď spievala francúzsky popevok 
„Ko Ko Ri Ko“. 

Vojaci v La Rotonde na ňu volali 
Coco podľa dvoch obľúbených 
pesničiek.

Bola narážka na francúzsky výraz 
pre udržiavanú ženu – cocotte.

Prezývka
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Coco bola majsterka reklamy. 
Patrila k prvým návrhárom, ktorí 
pochopili a využili jej potenciál. 
Nechala slávne osobnosti nosiť 
jej nové modely do vybranej 
spoločnosti. Zamestnankyne 
platila za to, aby sa bežne 
promenádovali v uliciach Paríža 
v jej šatách. Prvé vzorky parfumu 
rozdávala zadarmo, aby sa rýchlo 
rozšírili medzi ostatných. Stala sa 
tvárou značky. 

a keď tu už nie je nikto a nič, vždy 
tu jedna priateľka ostáva. práca.

Coco svoje návrhy neskicovala 
ako ostatní návrhári. Strihala 
rovno na modelkách. Tvorila buď 
z predstavy, ktorú mala v hlave, 
alebo improvizovala. Ľahko 
prehodila látku cez modelku 
a striedala beztvarú masu látky, 
dokým sa neobjavila vytúžená 
silueta. „Stále ju vidím, ako sedí na 
stolčeku …modelky k sebe volala 
za sebou …niekedy aj dlhé hodiny 
v rôznych štádiách polonahoty. 
Dievča prišlo do miestnosti 
a pristúpilo k mademoiselle 
Chanelovej, ktorá tam sedela 
…s nožnicami v ruke.” 21 

Coco niekedy rozpárala jediný 
kus odevu aj 20x, kým nesedel 
perfektne. Neustále odstrihávala 
z rukávov a privádzala krajčírky 
do zúfalstva. Trávila hodiny 
puntičkárskym zastrihávaním, 
špendlením a páraním. Až keď bol 
návrh dokonale ušitý na vzorovej 
látke, začala ho vytvárať v džerseji, 
tvíde, saténe alebo krajke.

Jedného dňa v roku 1919 
som sa prebudila ako slávna.20

20 CHANEY, 2020, str. 233
21 CHANEY, 2020, str. 245
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Gabriellin otec Albert Chanel bol 
túlavý predavač, žil kočovným 
životom a nechcel sa nechať spútať 
rodinou. Prvé deti sa narodili ako 
nemanželské. Albert nedokázal 
rozumne hospodáriť s peniazmi 
či zabezpečiť rodine stály domov. 
Jeho žena tak s deťmi prespávala 
v chudobných ubytovniach. 
Gabriellina matka ochorela. 
Častokrát za otcom dlho cestovali, 
nenašli ho, a potom nemali peniaze 
na cestu naspäť. Gabrielle videla, 
ako sa matkin stav zhoršuje a 
nemohla jej nijako pomôcť, zomrela 
s nimi v jednej izbe.

Otec odviezol deti do kláštora 
v Aubazine. Gabrielle trpela 
osamelosťou už v detstve, mala 
pocit, že ju nikto nemá rád. Túžila 
byť s otcom a nedokázala mu 
priznať vinu. Tvrdila, že otec im 
písal – nie, neposlal ani jeden 
list – vymýšľala si príbehy, ktoré 
jej pomáhali prežiť. Až do konca 
života ju prenasledoval patologický 
strach, že zostane opustená.

Gabrielle blízkym zaplatila, aby 
o jej minulosti nehovorili, nechala 
zničiť viaceré dokumenty. Nízky 
pôvod jej nahlodával sebavedomie. 

V detstve a dospievaní verila, že je 
škaredá, prekliata. Až vo vyššom 
veku začala byť hrdá, kým je.

Láska bola prepychom 
a detstvo hriechom.22

22 CHANEY, 2020, str. 47
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Tvorkyne

Barbora Nitschová a Daniela Brezániová
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Daniela Brezániová je absolventkou 
odboru divadelnej dramaturgie 
a dramatickej tvorby na VŠMU 
v Bratislave v ročníku prof. Romana 
Poláka. S režisérkou Barborou 
Nitschovou začali spolupracovať 
v „tvorivom tandeme” ešte 
počas štúdia na VŠMU (napr. na 
projektoch Honzlová, Nože 
v sliepkach, Deti ticha a Choroba 
mladosti). V MD Žilina pôsobí ako 
lektorka dramaturgie od roku 
2019. Debutovala tu dramaturgiou 
výnimočného projektu Hey! Slováci. 
V súčasnosti v divadle vedie Dielňu 
tvorivého písania (v spolupráci 
s Divadelným ústavom v Bratislave) 
a je spoluautorkou textu k najnovšej 
inscenácii Kreutzerova sonáta.

Barbora Nitschová je absolventkou 
réžie na VŠMU v Bratislave 
v ročníku prof. Romana Poláka. 
So študentskými inscenáciami 
sa zúčastnila na festivaloch 
Akademický Prešov, Artórium, 
Istropolitana Projekt (Grand 
prix 2021) či lotyšskom festivale 
Patriarha Rudens. Dvoma 
inscenáciami prispela do 
juniorského programu Dotykov 
a spojení 2021. V divadle Lab 
uviedla hru Deti ticha, prvú 
inscenáciu na Slovensku, ktorá 
bola vytvorená s použitím 
slovenského posunkového 
jazyka. Jej krátka rozhlasová hra 
Feldpošta získala na Festivale 
rozhlasovej hry 2019 Cenu za 
najlepšiu rozhlasovú hru do 
30 minút. Stážovala v brnianskom 
HaDivadle a aktuálne pokračuje na 
VŠMU v doktorandskom štúdiu. 

Daniela Brezániová 
1998 

Barbora Nitschová 
1996 
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