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ABSTRAKT.  

Ve své bakalářské práci, s názvem „Ma Bohéme“, se inspiruji individualistickou skupinou 

umělců, zvaných bohémové. Mým hlavním cílem při tvorbě bylo vystihnout náladu a 

smýšlení těchto jedinečných osobností. Tato kolekce čerpá z minulosti, avšak ţije 

přítomností. Odráţí se v ní bída vznešených umělců i krása jejich děl. 

Teoretická část mapuje jejich historii, samotný původ označení, významné skupiny ţijící 

tímto způspobem ţivota a v neposlední řadě odraz tohoto stylu ve světě módy.  

 

Klíčová slova: Bohémové, umění, Chelsea Hotel, Paříţ, boho chic, cikání, kůţe, 

Bloomsbury group, Prerafaelité,  

ABSTRACT 

My bachelor thesis, with title „ Ma Bohéme", is inspired by individualistic group of artists 

called bohemians. In the thesis I tryed to capture the mood and sentiments of these unique 

personalities. The collection draws from history but lives for a presence. My work reflects 

the poverty of noble artists and beauty of their work. 

My theoretical part traces their history, origin of the term, important groups living this kind 

of life and ultimately reflection of this style in fashion world. 
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ÚVOD 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila skupinu umělců, fascinující okolní svět jiţ 

po staletí. Skupinu intelektuálů, individualistů a milovníků ţivota, nazývanou bohémové. 

Bohémové jsou osobnosti, nenáviděni a zároveň milováni společností. Jsou ochotni pro své 

dílo obětovat téměř vše. Udávají trend společnosti, který je však na svém počátku téměř z 

pravidla odsuzován. 

Tito lidé ţijí na okraji společnosti, do které se velmi těţce zařazují. Neřadí se mezi běţné 

pracující, avšak nedá se říci, ţe by ţili ţivot poustevníka. Jsou někde mezi tím. 

Ve společnosti se tyto druhy osobností objevovaly jiţ od pradávna. Nelze vymezit, kdy 

začala samotná éra bohémů. Avšak aţ s příchodem moderního pohledu na umění, 

veřejného vystupování proti zavedenému řádu ve společnosti, vzniklo i pojmenování pro 

tuto ojedinělou skupinu lidí. 

Ţivoty bohémů jsou nesmírně okouzlující a zároveň děsivé. Jejich postoje jsou radikální, 

ale jejich díla nanejvýš ušlechtilá. Mají v sobě kouzlo, které přitahuje okolí jako magnet. 

Charisma, které z nich vychází, hypnotizuje ostatní. Většinou to bývají mladí, vzdělaní 

intelektuálové, kteří veškerý čas věnují své vlastní bohémě. Jsou však také velmi 

sebestřední a egoističtí. Uvědomují si svou přitaţlivost a věří v důleţitost svého poslání. 

Jsou to vznešené osobnosti s aristokratickou duší, kteří však mají hluboko do kapsy. Za 

kaţdých okolností se dají odlišit od okolí. Jsou noblesní a styloví. Mají v sobě 

 nenapodobitelné kouzlo, i kdyţ si zrovna vyjdou v otrhaném kabátě. Okolí je odsuzuje, ale 

přitom by se jim chtělo podobat. Má práce by měla nést jejich odkaz. Ráda bych hlouběji 

pronikla do ţivota těchto volnomyšlenkářských osobností a vytvořila kolekci, která by byla 

odrazem jejich stylu, smýšlení, postoje k ţivotu . 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 BOHÉMA 

1.1 Původ Bohémy 

Toto slovo, jako popis umělce, ţijícího na okraji společnosti, nekonvenčním ţivotním 

stylem, bylo poprvé pouţito v románu Vanity Fair, spiovatele Williama Makepeace 

Thackerayho v roce  1848. Roku 1861 byla charakteristika bohéma, jako umělce nebo 

literáta, ţijícího a tvořícího nekonvenčním způsobem,  popsána ve Westminsterském 

Rewiew.  V pravém slova smyslu je však slovo bohém francouzským výrazem pro  cikána, 

pocházejícího z Čech. 

 

Obr.1 Achille Zo, Bohémové na cestě 1891 

 

Během červencové revoluce (1830-1848) se v Paříţi začal formovat nový pohled na 

umění.  Byl to pohled mladých umělců, inspirovaných komunitou Romů a jejich 

kočovným způsobem ţivota. Tito umělci chtěli ţít svobodný ţivot, a právě kvůli své touze 

po svobodě a volnosti, ignoraci společenských pravidel, se mnohdy ocitali na okraji 

společnosti. 
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1.2 Jak chápat bohéma 

Ty, které bychom mohli označovat za bohémy, ještě před vznikem burţoazní třídy a 

nastolení demokratického školství, jsou beze sporu aristokraté. Tato společnost, zejména 

v 18. století, byla jediná, která byla určitým způsobem vzdělaná a měla peníze a čas na to, 

aby se věnovala umělecké tvorbě a ţila bohémským způsobem ţivota. Velmi vystiţně o ní 

píše známý spisovatel Oscar Wilde,  ve své knize Obraz Doriana Graye. Dílo s nádechem 

dekadence, jeţ bylo na svém počátku odsuzováno, stejně jako samotný autor, řadící se do 

skupiny bohémů své doby. 

V 19. století však nově nastolený řád dal moţnost vzdělání  i neurozeným lidem. Proto do 

uměleckého světa zasáhl zcela nový proud osobností, s novými myšlenkami, nápady a 

ovlivnil tak další formování uměleckých proudů.  Díky tomu se i charakteristika bohéma 

mírně pozměnila. Bohémem byl většinou vzdělaný intelektuál z burţoázní třídy, který však 

ani zdaleka nebyl tak ekonomicky zajištěn, jako aristokratičtí bohémové. Avšak jejich 

ţivotní styl a vkus aristokratickým zůstal. Co se týče dnešních bohémů, objevují se 

většinou v řadách vysokoškolsky vzdělaných mladých umělců. Jsou to lidé, tvořící ne za 

účelem komerce. Proto většinou vytvářejí díla, která však  nejsou masově vyráběna a 

nevydělají si tím na ţivobytí . Proto jsou tito dnešní mladí lidé nuceni vydělávat si prací, 

která nemá většinou nic společného s jejich tvorbou nebo musejí působit v komerčním 

světě a autorské tvorbě se věnují pouze ve svém volném čase. 

 Tito umělci většinou vytvářejí díla, která se později stávají ikonickými a zábavní průmysl 

z nich dělá masovou záleţitost. Avšak v době svého vzniku jsou tato díla nepochopena a 

odsuzována. Tento způsob pohlíţení na tvorbu umělců je jiţ od 18. století a více či méně 

funguje dodnes. Dá se řici, ţe zábavní průmysl vykrádá avantgardní svět. Nejtypičtějším 

příkladem můţe být právě probíhající fanatická obliba "hipster stylu". 
1
 

Dá se říci, ţe avantgardní bohémové vytvářejí styly, které, jakmile získají uznání odborné 

veřejnosti, dostávají se do širšího povědomí. Stanou se tak komerčními, ale zároveň 

přestávají být avantgardními. 

                                                 

 

1
Styl mladých jedinců, zastávajících určitý postoj k ţivotu. Samotné slovo hipster původně znamená 

označení pro bederní kalhoty. 
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Bohémové jsou tvůrci stylu, ikonami a jedinečnými osobnostmi. Jsou vznešení a přitom 

tak chudobní. Někteří z nich se dočkají uznání, někteří však odejdou nepochopeni v bídě, 

zcela zničeni svou vlastní bohémou. 

1.3 Život a dílo francouzských bohémů 19.  století 

1.2.1 Spisovatelé 

V tomto období se formovala skupina umělců, kteří nabourávali zavedená pravidla jak 

v normálním ţivotě, tak i v umělecké formě. Nebyli však první, kdo ţil  a tvořil způsobem, 

který se vymykal normálu. Před těmito umělci zde bylo mnoho jiných, ţijících umělců 

stejně tak, jako oni. Ať uţ to bylo v 11., 15. či 18. století. Ale aţ ve Francii v tomto období 

dostali pojmenování, které se pouţívá dodnes. 

K nejvýraznějším osobnostem, které se staly propagátory tohoto stylu ţivota, patří beze 

sporu francouzský básník, první z řady prokletých básníků, Charles Baudelaire. Ten byl 

mimo jiné i přední francouzský kritik  a esejista. Jeho styl ţivota byl typickým odkazem 

bohémství.  Zaţíval velmi bouřlivý vztah se svou osudovou láskou a hlavní inspirací pro 

sbírku Květy zla, mulatkou Jeanne Duvalovou. Bojoval na barikádách v roce 1848. Měl 

velmi vřelý vztah k alkoholu a opiátům. Ţil promiskuitní ţivot, na základě kterého 

předčasně zemřel ve svých 46 letech.  Jeho nejvýznamějším dílem byla jiţ zmiňovaná 

sbírka Květy zla, kterou psal téměř celých dvacet let. Velmi ovlivnila jeho ţivot. Tento fakt 

potvrzuje věta, kterou o  sbírce napsal  roku 1865 : „ Do té hrozné knihy jsem vloţil celého 

svého ducha, celé své srdce, celé své náboţenství, celou svou nenávist..“.
2
 

Při prvním vydání sbírka vzbudila obrovskou vlnu nevole. Ihned byly výtisky zabaveny a 

Baudelaire spolu s nakladateli byl obviněn z uráţky veřejné mravnosti  a náboţenství. 

V Květech zla Baudelaire popisuje pocity marnosti,  touhu po štěstí, ţenskou krásu, kterou 

proklíná i opěvuje zároveň, rozepisuje se zde o svém bohémském ţivotě, o současné 

společnosti a jejím úpadku. 

V této sbírce je báseň věnována právě cikánům, inspiraci volnomyšlenkářských umělců.  

                                                 

 

2
Charles Baudelaire: Svět prokletého básníka. Charles Baudelaire [online]. s. 1 [cit. 2013-05-08]. Dostupné 

z: www.baudelaire.cz 
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Cikáni na cestách 

Věštecký snědý lid s plameny v zřítelnicích  

se včera vydal dál, na zádech s robaty,  

jimţ skýtá, kdykoliv jen k němu vztáhnou rty,  

vţdy pohotový zdroj svých ňader klesajících.  

 

Muţové mlčky jsou, ve výstrojích se skvících,  

kol kár, kde rodiny se choulí pod šaty,  

a oči těţké sny, do dálek upjaty,  

pak ţelí přeludů před nimi prchajících.  

 

Kdyţ je z bran doupěte zří cvrček kol se brát,  

cvrkaje zesílí svou píseň nastokrát,  

a dobrá Kybélé hned mnoţí svoje věno,  

dávajíc skále téc a poušti bujně kvést  

před těmi poutníky, pro které všechny jest  

království příští tmy dokořán otevřeno.
3
 

 

Mimo jiné ve svých dílech hledá krásu tam, kde na první pohled není patrná. Jeho 

nejznámější básní je beze sporu báseň s názvem Zdechlina, za kterou byl pronásledován. 

Tato balada pojednává o pomíjivosti ţivota a krásy. Popisuje zde  rozkládající se mrtvolu 

své dívce. Svým popisem ve čtenáři vyvolává smyslové vnímání. Baudelaier také rád 

experimentoval s omamnými látkami, jako je opium nebo hašiš. Vytvořil díla s drogovými 

náměty. Prvním z těchto děl byla báseň Víno počestných. Nejznámější báseň inspirovaná 

tímto námětem je beze sporu Báseň o hašiši. Právě hašiš se začíná ve Francii uţívat ve 

velké míře. Tato opojná látka byla dovezena vojáky z Egypta. V roce 1843 vznikl v Paříţi 

klub "Le club des Hachichins", v překladu“ Klub pojídačů hašiše“. Do tohoto klubu patřila 

spousta umělců té doby, kteří byli i stoupenci bohémského stylu ţivota. Byli to například 

Baudleaire, Delacroix, Verlain, Rimbaud, Hugo, Balzac.   

                                                 

 

3
 BAUDELAIRE, Charles. Květy zla. Vyd. v tomto souboru 1. Praha: Mladá fronta, 1997. Květy poezie, sv. 

202. ISBN 8020406190. 
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Dalšími z prokletých básníků byli   jiţ zmiňovaní  Paul Verlaine a Arthur Rimbaud. Tito 

lidé vedli bohémský styl ţivota. Byli to tuláci, vyhnanci. Ve své tvorbě se snaţí 

provokovat, inspirují se ošklivostí, pohrdají společností, jejich básně jsou výplodem 

fantazie, postrádají logiku, jsou kontroverzní.  Jejich hlavním prostředkem je symbol.   

Milenci Verlaine a Rimbaud ţili nekonvenční, dobrodruţný  a originální ţivot. Rimbaud 

byl přezdíván „Boţský rošťák“. Jeho dílo vznikalo mezi 12 a 19 rokem. Po té začal 

cestovat a ţil dobrodruţný ţivot. O bohémském ţivotě také napsal báseň, zvanou  „Má 

bohéma“, ve francouzském originálu „Fantaisie“.  Tuto báseň napsal v pouhých sedmnácti 

letech.  Ve svých básních protestoval proti všemu, co omezovalo jeho svobodu.  V básni     

" Sensation" se také zmiňuje o kočovných cikánech, kde se jimi inspiruje konkrétními 

slovy: " A půjdu daleko, daleko jak cikán". 

 

 

Obr.2 Původní rukopis básně Ma Bohéme
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Má bohéma 

Chodil jsem po světě a měl jsem ruce v kapse, 

také můj svrchníček uţ byl jen vidinou. 

Múzo, tys spolčila se s pěkným hrdinou 

a přitom snil jsem jen o samé velké lásce. 

 

Mé prasklé kalhoty se splaskly v chumáč děr, 

zasněný Paleček, já louskal jsem si v běhu 

rýmy. Ve Velkém voze dlel jsem na noclehu, 

mé hvězdy šuměly, kdyţ přišel podvečer. 

 

A já jim naslouchal na kraji u silnice 

za dobrých večerů, při svitu večernice 

a rosa stékala mi zvolna po čele. 

 

Kdyţ s nohou na srdci za fantastické luny 

jsem tahal pérka z bot jak povolené struny, 

drnkaje do taktu, a básnil vesele.
4

                                                 

 

4
 RIMBAUD, Arthur. Má bohéma. Praha: československý spisovatel, 1977. Klub přátel poezie. Výběrová 

řada. 
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1.2.2 Malíři 

K bohémským malířům se řadí především Géricault a Delacroix. To, ţe tíhnou k tomuto 

stylu ţivota, dávali najevo nejen svými díly, ale také svým vzhledem a to tak, ţe si nechali 

narůst dlouhé vlasy, nosili rozhalené límečky a dlouhé černé plášťe.
5
 Jejich vzhled se 

podobal tulákům, byl melancholický a rozervaný. V módě byla chudoba.   

Na Delacroixovu tvorbu měl velký vliv romantismus. Ferdinand Victor Eugéne Delacroix 

byl jedním z nejvýznamějších  francouzských romantických malířů. Měl velký vliv na 

pozdější tvorbu impresionistů a  také symbolistů.  Gericault a Delacroix si byli velmi 

blízcí. Právě Gericault měl na Delacroixovu tvorbu velký vliv. Při své práci na slavném 

obraze Prám Medúzy se Delacroix od svého přítele mnohé naučil, coţ vedlo k jeho 

hlubokému příklonu k romantismu. Nejznámější Delaxroixův obraz je beze sporu Svoboda 

vede lid na Barikády. 

Dalším umělcem, o kterém je nutné se zmínit, je bezesporu Gustave Courbet. Vůdčí 

postava realismu 19. století, inspirace impresionistů a v neposlední řadě bojovník proti 

jekékoliv nesvobodě  ve společnosti a v umění.  Svůj příklon k bohémům vyjádřil skrze 

své dílo Bonjour Monsieur Courbet . 

 

Obr. 2 Gustave Courbet Bonjour Monsieur Courbet 1854 

                                                 

 

5
ČERNÝ, Jan. Ostrovni-spor-cikani-a-bohemove. [online]. [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://m.rozhlas.cz/cro6/internet/_zprava/ostrovni-spor-cikani-a-bohemove--1131550 
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Tento obraz je také vnímán jako  klíčový k pochopení vztahu mezi umělci a společností 

v 19. století. V obraze vystupují tři postavy. Na obraze je vyobrazen podnikatel a hostitel 

Alfred Bruyas se svým sluhou, jak vítají Courbeta při jeho návštěvě. Je zde znázorněna 

viditelná nadřazenost malíře a to tím, ţe oba dva muţi se malíři klanějí.  Paradoxně však 

Courbet vypadá jako otrhaný poutník, který má hluboko do kapsy. Jako typický bohém.  

Toto dílo bylo po vystavení ve velké míře karikaturizováno, zejména kvůli vzhledu 

Courbeta.  Ten si i v reálném ţivotě zakládal na své image přesného opaku okázalých a 

snobských malířů. Chodil velmi jednoduše oblékaný, pěstoval si dlouhý plnovous a 

maloval těmi nejlevnějšími barvami. 

 Další malíř, který skrze obraz vyjádřil bohému byl Van Gogh. A to ve svých obrazech 

"Boty“. Boty na obraze byly vţdy rozervané, špinavé, zničené, čímţ znázorňovaly těţký 

osud volnomyšlenkářských osobností . 

 

Obr.4  Vincent van Gogh, Shoes, 1888 

Poslední velkou osobností umělecké bohémy Paříţe, kterou je nutno zmínit, je ţid, 

původem Ital, Amadeo Modigliani. Jedna z nejvzdělanějších osobností, působících  v 

okuruhu paříţské bohémy. Zemřel v pouhých 35 letech na onemocnění tuberkulózy, kvůli 

svému bouřlivému ţivotu, pití alkoholu a kouření hašiše.  

Místem v Paříţi, kde všichni tito umělci působili, byla čtvrť Montmartre. Zde měli ateliéry 

Picaso, Vincent van Gogh, Modigliani, Diego Rivera, Apollinair a další.   
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2 VÝZNAMNÉ  SKUPINY  BOHÉMŮ 

2.1 Prerafaelité 

Tato skupina měla mezi svými  přívrţenci mnoho bohémů. Jedním z nejvýraznějších byl  

básník a malíř Dante Gabriel Rossetti. Tento umělec se svými egocentrickými poţadavky 

byl velmi výstřední a nerozhodný bohém. Měl spoustu milenek. Jendou z nich byla 

kloboučnice Elizabeth Siddalová, kterou si po deseti letech známosti vzal. Bylo to na 

popud jejího váţného onemocnění. Ta se během svého druhého těhotenství nakonec 

předávkovala laudanem. Do její  rakve tento básník a malíř vloţil své erotické verše, 

věnované právě  jí. Později však zaţádal o exhumaci, verše si vzal zpět a vydal na základě 

nich svou sbírku erotických básní. Ta nebyla příznivě přijata a Elizabethina mrtvola ho 

pronásledovala v představách do konce ţivota. Další múzou a milenkou Rossettiho byla 

Jane Morris. Manţelka a múza umělce Williama Morrise.  Jane byla ikonou prerafaelitů. 

Byla vysoká, štíhlá s dlouhým krkem. Měla černé uhlazené vlasy. Oprostila se od těsných 

korzetů a nosila temné dlouhé šaty,  bez límečku, doplněné o spoustu exotických šperků.  

Byla inspirací  pro postavu Mrs. Higgings ze hry Pygmalion. O sto let poději obrazy, 

malované Edwardem Burne-Jonsem, na kterých byla ztvárněna právě Jane, byly pro změnu 

inspirací pro slavnou návrhářku Barbaru Hulanicki.  Konkrétně její  oděvy  a interiér 

připomínaly především  obrazy  Zlaté schody a Sirény. Její obchod se nesl v sexuálním 

duchu. Byl navrţen tak, aby vypadal jako nevěstinec. Barvy byly temné, všude bylo tmavé 

osvětlení.  Její oděvy se nesly v duchu Edwardovského stylu. Modelky připomínaly  

hermafroditní ţenské postavy z obrazů Edwarda Burne -Jonese. 

 

Obr.5 Jane Morris pózující pro malíře Dante Gabriel Rossetti, John R. Parsons 1865 
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2.2 Bloomsbury group 

Tato skupina se formovala na počátku 20. století. Bylo to seskupení jedinečných osobností 

ze světa umění, politiky i ekonomiky a zejména literatury. Mimo jiné řešili také sexualní 

stránku a feminismus či pacifismus. 

Nejdříve to bylo neformální sdruţení absolventů univerzity v Cambridgi. Vanessa Bell 

poloţila základy této skupiny, kdyţ se přestěhovala na Gordon Square v části Londýna 

zvané Bloomsbury. Její sestra Virginia Woolf, známá feministka a spisovatelka, byla také 

čestnou členkou této skupiny, společně se svým manţelem ekonomem Leonardem 

Woolfem. Mezi další ekonomy se řadil John Maynard Keynes. Vanessa Bell byla pro 

změnu malířka. Její manţel,  Clive Bell, patřící taktéţ do této skupiny, byl britským 

kritikem umění.  Dalším z členů umělců  byli Duncan Grant, Dora Carrington či Roger Fry. 

Mezi spisovatele Bloomsbury group se řadili E.M. Froster, Lytton Stratchey, Clive Bell, 

William Plomer, či Laurens van der Post.   

 

Obr. 6 Virginia Woolf, George Charles Beresford 

Mezi členy bylo mnoho homosexuálů. Jejich vztahy byly nejen přátelské, ale také intimní, 

někdy také i s partnery stejného pohlaví.  V této skupině vzniklo spoustu milostných 
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vztahů. Vytvořil se zde milostný trojúhelník mezi  Dorrou Carrington, Markem Gertlerem a 

Lyttonem Stratcheym. Dorra a Mark se právě při jedné  Bloomsbury sešlosti seznámili a 

stal se z nich pár.  Později se však zde Dorra seznámila s Lyttonem, který byl její osudová 

láska. I přesto, ţe Lytton byl homosexuál, bezmezně ho milovala. Rozešla se s Markem a s 

Lyttonem se společně nastěhovali do společného domu.  O rok později se však provdala za 

Ralpha Partridga a všichni tři společně ţili v jednom sídle. Mimo ně měla také další 

milostné aféry, ale Lytton byl její osudová láska. Právě kvůli němu po jeho smrti sama 

spáchala sebevraţdu.  Lytton měl však také homosexuální vztahy. Jedním z nich byl i vztah 

s členem skupiny, Johnem Maynardem Keynesem. 

Další milostný trojúhelník vznikl mezi manţelstvím Vanessy Bell a Clive Bella. Tento 

vztah narušil umělec a člen skupiny Duncan Grant. Manţelství se rozpadlo, avšak o něco 

později všichni tři společně s dětmi manţelů ţili ve společném domě. Jedno dítě však bylo 

Duncana a Vanessy, avšak ponechalo si příjmení Clive Bella. 

Virginia Woolfová i přesto, ţe byla  provdaná, spíše tíhla k opačnému pohlaví. Příčinou 

jejího stavu však byly hrůzné záţitky z dětství, kdy byla mnohokrát znásilňována svým 

bratrem, díky čemuţ si vytvořila do jisté míry odpor k muţům. 

Humanistický spisovatel Edward Morgan Foster se pro změnu skrze svá díla vypořádával 

se svou homosexuální orientací. 
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3 BOHÉMOVÉ  HOTELU  CHELSEA 

3.1 Historie Hotelu Chelsea 

Chelsea Hotel. Kdysi  útočiště mnoha dnes jiţ známých umělců. Místo, kde bylo povoleno 

téměř vše. 

Tento newyorský hotel  sídlí  na 23. ulici mezi sedmou a osmou avenue. Hotel byl 

postaven mezi léty 1883 a 1885. Projektantem této stavby byl architekt Philip Hubert pod 

firmou Hubert, Pirssons and company. Tato neogotická stavba byla jedním z prvních 

druţstevních domů v New Yorku a zároveň první chráněnou památkou tohoto města. 

Myšlenka budovy byla velmi ovlivněna utopistickými teoriemi francouze Charlese 

Fouriera. V budově se měla vytvořit komunita lidí z různých odvětví, kteří by si navzájem 

pomáhali, doplňovali se a tvořili  rovnováhu  ve všech sférách. Proto se zde nacházeli jak 

umělci všech oborů, tak bankéři nebo bohatí filantropové. Hotel má 125 hotelových pokojů 

a 100 apartmánů ve 12-ti patrech.  Také se můţe chlubit mnoha ateliéry, postavenými právě 

pro sochaře a umělce v rámci utopistické myšlenky vytvoření nové kulturní komunity  

americké společnosti. Toto místo obývalo mnoho lidí. Stalo se mimo jiné útočištěm obětí  

tragédie potopení lodi Titanic nebo odpočinkovým místem dam z vyšší společnosti během 

první světové války. 

 

Obr.7 Hotel Chelsea  
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Místem bohémů se však hotel stal ve 40. letech 20. století, kdyţ na místo správce byl 

dosazen spolumajitel hotelu  a velký milovník umění Stanley Bart. V těchto letech byla 

započata nejvýznamější éra hotelu, díky níţ se stal proslulým. 

Stanley Bart byl velmi přívětivý k umělcům. Podporoval je a toleroval jim v hotelu téměř 

vše. Jestliţe jste neměli na zaplacení nájmu, nevyhodil vás. Počkal, aţ ty peníze budete 

mít. Známá fotografka a obyvatelka hotelu Julia Calfee se o jeho vztahu k umělcům 

vyjádřila tak, ţe měl tak zvaný " sedmý smysl" a dokázal vycítit, kdo z umělců, kteří 

přicházeli do hotelu, to dotáhne daleko a kdo ne. 
6
 Mnoho umělců přicházelo na toto místo 

bez koruny, výjimkou nebyl Miloš Forman ani Bob Dylan. Stálé obyvatele hotelu si však 

vybíral. Nemohl se jím stát kaţdý. Byl to pouze ten, kdo podle něho měl opravdový talent 

a jeho bohémský ţivot a tvorba měly smysl a nebyly mrháním času.  Jestliţe jste neměli na 

zaplacení nájmu ani po delší době, mohli jste ho zaplatit svou tvorbou.  

 

Obr.8 Uvnitř hotelu Chelsea, fotografie, Julia Calfee 

                                                 

 

6
CANDRA, Robert. Julia Calfee: "Myšlenka útočiště, to mě tam drželo celé roky..." [online]. [cit. 2013-05-

08]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz 
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Především malíři byli častými plátci nájmu v těchto naturáliích. Proto je hotel Chelsea 

zároveň jednou z nejunikátnějších galeríí v New Yorku, kde můţete nalézt mnoho dnes 

velmi důleţitých a vzácných děl. Toto období však netrvalo do nekonečna.  V roce 1946 se 

vlastníky domu staly tři maďarské rodiny a postupem času hotel vlastnilo 15 nájemníků. Ti 

v roce 2007  Stanleyho Barta odvolali  z funkce manaţera hotelu. Bart byl nahrazen 

společností BD Hotels. Ta začala ve velkém vymáhat dluhy nájemníků. O rok později se 

však vstřícný postoj k nájemníkům vrátil. Za ta dlouhá léta si hotel proţil mnohé a v 

podstatě od konce 19. století se jeho stav nezměnil. Zařízení zchátralo a nutně potřeboval 

rekonstrukci, coţ však znamenalo konec tolerování chudých bohémů a po těchto dlouhých 

letech nájemníky dohnala krutá realita. V roce 2011 je hotel prodán  developerovi 

Josephu Chetritovi za  80 milionů dolarů. Všichni  nájemníci jsou vystěhováni a dnes se 

spekuluje nad tím, jaký osud hotel čeká v nejbliţších letech. Spekuluje se však, ţe hotel 

bude přestavěn v  komplex luxusních bytů . Útočištěm mladých umělců však uţ nejspíše 

nikdy nebude. 

3.2 Umělci hotelu Chelsea 

Svou slávu tento hotel proţil především v 60. a 90. létech 20 století. V tomto období se 

stalo nejolíbenějším místem newyorských umělců. Stalo se domovem mnoha dnes světově 

známých a uznávaných umělců. Díky němu by mnozí z ních nebyli tam, kde dnes jsou. 

Hotel Chlesea je podrţel v jejich těţkých chvílích a neotočil se k nim zády, kdyţ tuto 

pomoc nejvíce potřebovali. Hotel se stal domovem mnoha spisovatelů, hudebníků, malířů, 

herců a tanečníků. 

Mezi nejslavnější beze sporu patřili Leonard Cohen, Miloš Forman, Bob Dylan, Janis 

Joplin, Charles Bukowski, Patti Smith, Andy Warhol nebo Arthur Miller. 

Výpis těchto umělců je opravdu obsáhlý. 

Dnes jiţ známých a slavných spisovatelů, kteří ţili v hotelu, je celá řada. Mezi ty 

nejznámější patří  Jack Cerouack. Ten zde napsal jedno ze svých nejznámějších děl, knihu 

„ Na cestě“. Bibli beatnické generace.  Dalším byl spisovatel, působící pod pseudo jménem 

Markt Twain a autor známého díla „Dobrodruţství Toma Sawyera“. Také Charles 

Bukowski, známý jako autor velmi odváţných, lehce vulgárních děl. Nelze opomenout 

Arthura Millera, který o  hotelu napsal knihu s názvem „The Chelsea affect“ nebo  

známého existencionalistu Jeana Paula Sartre a také písničkáře Leonarda Cohena. 
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Dalšími v seznamu jsou  Arthur C. Clarke, Allen Ginsberk, Thomas Wolfe, Herbert 

Huncke, William S. Burroughs, Sharmagne  Leland-St. John, Arnold Weinstein, Quentin 

Crisp, Robert Hunter, Jack Gantos, Gore Vidal, Valerie Solanas. 

K filmovým reţisérům a hercům,  pobývajícím na tomto místě se řadí nejenom Miloš  

Forman, ale také Jonas Mekas, Shirley Clarke, Stanley Kubrick,Mitch Hedberg, Dave Hill,   

Edie Sedgwick, Jane Fonda, Denis Hopper, Patricia Chica, Uma Thurman, Elliot Gould,  

Elaine Stritch, Gaby Hoffmann, Viva, Dave Hill, Eddie Izzard a Michael Imperioli. 

Tento hotel měl v oblibě velký počet hudebníků. Mezi ty nejznámější patří Patti Smith, 

Iggy Pop, Édith Piaf, Bob Dylan, Alice Cooper, Janis Joplin, Rufus Wainwright, Madonna, 

Alexander Frey. 

Další malíři a umělci:  abstraktní malíři Wilem de Kooning a Jasper Johns, sochař Claes 

Oldenburg, světově proslulý malíř Philip Taaffe,  Nora Sumberg, Julian Schnabel nebo 

neo- expresionista  Francesco Clemente. 

Ţil zde i známý módní návrhář a první americký coutier Charles James. 

Nejznámější skupinou umělců, se sídlem v hotelu Chelsea, byla skupina okolo umělce 

Andyho Warhola. Ten zde natočil své známé dílo The Chelsea Girls. Snímek, trvající 197 

minut, byl natočen na 12 filmových cívek, které nebyly nijak sestřiţeny. Ve filmu si zahráli 

Andyho „Superstars“, včetně nejznámější, Edie Sedgwick. 

 

 

Obr.8  Plakát k filmu Chelsea Girls 1966 
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4 ODRAZ  BOHÉMSKÉHO  STYLU  V  MÓDNÍM  SVĚTĚ 

4.1 Období 19. století 

Jeane Moriss, přívrţenkyně Prerafaelitů, byla jednou z prvních ţen, které si našly svůj 

vlastní osobitý styl v této době. Byla vysoká, štíhlá s dlouhým krkem. Měla černé uhlazené 

vlasy. Oprostila se od těsných korzetů a nosila temné dlouhé šaty bez límečku, doplněné o 

spoustu exotických šperků.   

Effie Gray, manţelka Johna Ruskina,  byla jedna z mála ţen, která dávala najevo svou 

individualitu. Stejně jako Jane nosila dlouhé, splývavé šaty bez krinolín a korzetů. Své 

vlasy a šaty  zdobila květy. Tato ţena byla inspirací pro " Květinové děti" a  jejich slogan    

" Flowe Power". 

 

Obr.9 Portrét Effie Gray, Wightwick Manor 1853 

 

Během jiţ zmiňované viktoriánské éry, Jane Moriss a Georgiana Burne-Jones, ovlivnily 

styl oblékání ţen. Jejich postoj k oblékání byl značně odlišný. Byly zapojeny do " Rational 

dress society" (1881). Toto sdruţení  bylo protestem proti jakémukoliv druhu oblečení, 

které deformuje  postavu, či ničí zdraví nositele.  Avšak aţ během 1. světové války se  

tento styl oblékání  dostal do širšího povědomí společnosti. 
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4.2 Počátek 20. století 

Na počátku 20. století se tak zvaný „ Gypsy look“  znovu dostal do podvědomí  veřejnosti. 

A to díky bohémské divě Dorothy  "Dorelia" McNeill. Ta nosila dlouhé splývavé černé  

sukně, kanárkový korzet a jejím jediným šperkem byly stříbrné kruhové náušnice. Jejímu 

stylu oblékání se začalo tedy přezdívat  " Dorelia look". Tato ţena byla modelkou,  múzou 

a ţenou malíře Augusta Johna.  

 

 

Obr. 10 Dorothy (Dorelia) McNeill vyfocena v roce 1909 
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V 50. letech 20. století se v Paříţi formovala skupina bohémů umělců,  bohémů západního 

břehu ( Rive Gauche). Do této skupiny patřili filosof Jean Paul Sartre, spisovatel Boris 

Vian nebo zpěvačka Juliette Gréco.  

 

Obr.11 Juliette Gréco 

V tomto období Paříţanky chodily ve světlých blůzách, rolnických květinových sukních a s 

honosnými náušnicemi a šperky na krku. Zpěvačka Juliette Gréco se svým osobitým 

stylem oblékání, doplňujícím její bohému, byla úplným protikladem. Nosila převáţně 

černou. Kalhoty, kabáty a sandály na bosé nohy. Její styl nejdříve pobouřil mnoho 

Paříţanek, avšak o něco později se stal populárním. Paradoxně tento styl vyšel z bídy 

bohémského umělce. Důvod jejího halení se do černé barvy byl především praktický, 

protoţe ze začátku tato slavná zpěvačka neměla peníze na zbyt a vlastnila pouze jedny šaty 

a střevíce. Proto po nějaké době začala nosit i oblečení svých kamarádů, coţ byly černé 

kabáty a kalhoty. Tento styl jí zůstal i v době její největší slávy a přijala ho, stejně jako celá 

Paříţ, za svůj. 

Další skupina,  ţijící bohémským stylem ţivota, se vytvořila v Americe, ve 40. letech 20. 

století, s názvem beatnická generace. Charakteristické pro ni bylo nošení  černých roláků a 

jeansů . Ikonou se stal Bob Dylan. Nejvýstiţněji byla tato skupna popsána v knize „Na 

cestě“ od Jacka Kerouaca. 
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V 70. letech  typickou ikonou bohémského stylu se stala Deborah Harry. Zpěvačka a 

hudební skladatelka. 

Greenwich village, sousedství na západní straně Manhatanu v New Yorku, bylo známé od 

konce 19. století,  jako hlavní sídlo a domov mnoha bohémů a umělců. Také to bylo místo 

zrození beatnické generace.  Tato beatnická generace sympatizovala a stala se také hippie 

komunitou.  V roce 1967 se konal  Monterey pop festival. Byla to událost spojená právě s 

hippie komunitou a komunitou " flowerpower", která bojovala proti válce ve Vietnamu. 

V roce 1950 se v Londýně stal populární  “ Edwardian style“ . Byl to pánský styl oblékání,  

inspirovaný britským stylem v letech 1901 aţ 1910. Tento styl neměl téměř nic společného 

s bohémským. Společnost inkliminující právě k bohémskému stylu se sdruţovala 

v místech, jako bylo Soho nebo Fitzrovia. Zde jste tyto přívrţence mohli nalézt v 

jazzových klubech a zapadlých kavárnách. Většinou měli na sobě černé roláky a velké 

bundy, či kabáty s kapucí. Byli to studenti, intelektuálové.  Většinou se snaţili napodobit 

své ikony, jako byl Jack Kerouack nebo Jean Paul Sartre. K nejvýznamějším místům těchto 

bohémů patřil Colony Room Club. 

 

Obr.12 Colony Room Club 

Kolem roku 1960 ţeny bohémského stylu ţivota se vzhlédly v „ Gamine looku“. Byl to 

chlapecký styl, propagovaný Audrey  Hebpurn. 

 

4.3 "Boho" v mnoha podobách  

V roce 1980 byly v módě velmi krátké mini sukně, tak zvané "rah rah skirts", 

kombinované s jeansovou či koţenou bundou. Tento vzhled se měl podobat bohémskému 
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looku, ale spíše neţ to,  napodoboval téměř look gotický . Zástupkyněmi tohoto stylu bylo 

zpívající duo Strawberry Switchblade. Charakteristický pro ně byl puntíkovaný vzor látky, 

spousta barevných mašlí ve vlasech.  Jejich image byla velmi výstřední a vycházela z 

punku. 

Kolem roku 1990 se na výsluní dostal hippie styl, inspirovaný  přívrţenci „flower power“. 

Tento styl promítl designer Tom Ford do své kolekce pro italský dům Gucci v roce 1990. 

Dalších z „Boho“ stylů, styl „Boho Chic“,  byl zpopularizován v roce 2004 - 2005. Jeho 

hlavními propagátory  byly  především známá herečka Siena Miller, modelka Kate Moss  a 

herečky Mary-Kate Ashley Olsen a Nicole Richie. 

 

Obr.13 Koláţ boho chic outfitů herečky Sienny Miller 

Pro Mary a Kate Olsen  byl příznačný spíše „homeless look“, spojován s bohémskou čtvrtí 

v New Yorku, Greenwich Village.  Tento vzhled měl mnoho bohémských prvků. Velké 

vytahané svetry, dlouhé sukně, klobouky, velké tašky. Tento vzhled byl označován mnohdy 

jako „Aschan Look“ nebo „Hobo-Grunge“, také označován jako „Bobo chic“ či „ Luxe 

grunge“. 

Termínů spojených s bohémstvím bylo opravdu mnoho. Dalším velmi známým byl termín 

"Bobo", který je spojením slov bourgeoix  a bohemian, coţ je označení, které definoval 

David Brooks ve své knize "Bobos in Paradise" (2000). Tento styl měl záměr, aby člověk 

vypadal chudě a poeticky. Kromě dvojčat Olsenových si jej oblíbily herečky Vanesa 

Hudgens nebo Kirsten Dunst.  Bobo styl měl však širší záběr.  Ujal se také ve Francii. 

Většinou byl popisován jako „ Retro - hippie - shabby - chic“. Tento styl zahrnoval  úzké 

jeansy, boty converse, vlněné bundy, trikoty a koţené tašky designéra Jerome Dreyfusse.  
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Jeho nositelkou byla například známá francouzská herečka, zpěvačka a modelka Vanessa 

Paradis. 

Více, jak samotnými bohémy se boho styl inspiroval skupinou hippie. Tento styl v sobě 

zahrnoval tuniky, vzdušné dlouhé sukně, vyšívané halenky, velké zdobené pásky, 

kovbojské boty,  volné svetry a velké "hobo" tašky. 

Byla to především Siena, která byla povaţována za hlavní propagátorku a v roce 2004 byla 

díky tomu označena časopisem Vogue jako dívka roku. Avšak  další rok, tento look začal 

pomalu vycházet z módy a nahradil jej nový "boho rock“.  Sama Siena řekla, ţe její  hippie 

styl nebyl aţ zas tak originální a ţe uţ nikdy se k němu nechce vracet. V roce 2007 přišla 

tedy s úplně novou vizáţí. Nechala se ostříhat na takzvaný  „ bobed hairstyle“. Byl to kátký 

sestřih vlasů, který byl však paradoxně spojen s bohémským stylem, populárním před první 

světvou válkou.  „Boho chic“ mánie byla v letech 2004-2005 opravdu silná a kopírovali ho 

snad úplně všichni. Trend, který se stal okoukaným a do jisté míry vlezlým. " Boho" 

přestal být v módě. 

Aktuální styl „ boho rock“ se začal v módě objevovat ve velkém. Tento styl byl 

zaznamenán v podzimní kolekci pro rok 2006 Johna Galliana a Christiana Diora.
7
 

Vyznačoval se  kombinací lehkých světlých materiálů s drsnou kůţí. 

V roce 2007  ghotický styl byl stále aktuální a byl označován jako „ Dark victorian look“ . 

Tento styl byl spojen s dvojčaty Mary a Kate Olsen, australskou modelkou Gemou Ward 

nebo zpěvačkou Nicole Scherzinger.  Avšak její styl byl popisován jako podhodnocený 

„rock -boho chick“. Vyznačoval se tmavými vzdušnými šaty, doplněnými krajkou, 

vysokými podpadky a koţenými bundami.  Tento styl připomínal  vzhled herečky němých 

filmů Thedy Bara.  

                                                 

 

7
Evening Standard Magazine. 15.9.2006. 
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Obr.14 Theda Bara v roli Kleopatry 1917 

Místo toho se stal moderním v roce 2007 folk.  Tento styl obsahoval halenky, vzdušné  

propínací šaty a v podstatě více či méně obsahoval prvky bohémského stylu.  Mimo jiné se 

Siena Miller  objevila ve filmu Factory Girl jako bohémská diva v roce 2007. Ve filmu 

stvárnila Eddie Sedgwick,  Warholovu múzu a herečku. 

Během dalších let se vytvořílo několik odnoţí tohoto stylu. Jedním z nich byl  „Balearic 

Boho“, který vytvořila dcera  Micka Jaggera, Jade Jagger. Tento styl si osvojila během 

pobytu na Ibize. Jade se stala také modelkou londýnského designéra  Matthewa 

Williamsona.   The Times přišel  s termínem „ Real chic“ , který měl označovat styl 

skupiny celebrit, jako jsou Miller, Marion Cotillard nebo Julie Christie. V tom samém roce 

se Siena Miller objevila ve filmu Na hraně lásky ( The edge of love 2008), společně s 

herečkou Keirou Knightely, kde jejich styl značně inkliminoval ke stylu právě 

bohémskému. Módními redaktory byl označen jako nový romantický boho styl, zvaný 

"woe-ho chic". Tento styl se inspiroval především léty 1940. 

 Trend  "Boho"  se dostal na výsluní i v pozdějších letech. V roce 2008 „boho- folk look“ 

ovládl léto. Ten samý rok se v novinách psalo o Zooey Deschanel, jako o nové ikoně 

bohémského stylu v elegantní podobě. A to konkrétně, kdyţ se objevila na obálce časopisu 

Look Book v černých elegantních vintage plavkách.   
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Dalšími osobnostmi, které si osvojily tento look byly Nicole Richie či Peaches Geldof. V 

tomto období se dostaly do popularity vzdušné, krémové háčkované  šaty, které uvedl na 

trh designer Marc Jacobs a také batikované šaty,  vycházející z dílny módního domu Pucci. 

Tento look byl nazýván „Haute hippie“ neboli  „ bohémská nádhera“ .  V roce 2010 se ve 

velkém rozmohla éra umělých koţešin.  K tomu začaly být moderní tak zvané „Impossible 

Boots“. Byly to zimní boty navrţené designérkou Penelope Chivres a byly označovány 

jako novodobý bohémský módní doplněk. Ten však měl své kořeny i v minulosti, v roce 

1930. 

V roce 2009 se dostala do popředí éra bohémských pre-rafaelitů.  BBC uvedla nový seriál 

s názvem „Zoufalí romantici“. Seriál měl zachycovat období působení prerafaelitů. Jejich 

múzami  byly dívky s dlouhými zrzavými vlasy a útlým krkem.  A právě  vzhled zpěvačky 

Florence Welch byl tomu podobný. I její styl oblékání evokoval tuto éru. 

Další divou  s dlouhýmí rudými vlasy, která propagovala tento styl, byla zpěvačka a 

modelka Karen Elson. Kombinovala bohémský styl s ghotickým a to velmi elegantním a 

citlivým způsobem.   

„Boho chic“ však nikdy nepřestal být „in“. V roce 2011 ţivotní styl zpěvačky Joss Stone 

byl módními redaktory označován jako styl „Devon hippie“ . Další propagátorkou hippie-

boho stylu byla  v tomto roce Pixie Lott, označována jako „Little hippie“. Kombinovala 

vintage kousky s moderními. Také Kate Hudson, známá herečka  a dcera Goldie Hawn, 

bývá často označována jako nositelka "Boho stylu". 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 MA  BOHÈME 

5.1 Filozofie kolekce 

„ Ma bohème“ je kolekce vyjadřující mladého nespoutaného individualistu dnešní doby, 

umělce a intelektuála. Čerpá z minulosti, ţije přítomností. Odráţí se  v ní bída vznešených 

umělců  i krása jejich děl.   

Tato kolekce je také o  hledání krásy tam, kde není na první pohled patrná.  Modely mají 

připomínat melancholický a rozervaný vzhled uměleckého bohéma a zároveň odkazovat na 

těţký osud  těchto volnomyšlenkářských osobností. 

Stejně jako bohémové, kteří jsou duší aristokraté, nesou v sobě i modely nádech 

aristokratického luxusu. 

Kolekce však především v sobě nese odkaz bohémů dnešních. 

 

 

Obr. 15  Koláţ 
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5.2 Materiály a použité techniky 

V kolekci  je pouţita originální  technika deformace kůţe, v níţ je vyjádřena destrukce 

samotného bohéma. Tato osobnost obětovává své bohémě vše. Na úkor myšlenky, tvorby 

svého díla, nebo zkrátka v touze po naprosté svobodě, jsou nuceni ţít v bídě, nepochopení 

a v naději, ţe jednou je  a jejich dílo společnost ocení.  Právě pomocí této techniky 

deformace, kůţe přestává být obyčejnou a stává se jedinečnou. Její individualita není 

prvoplánově atraktivní. Její krása je sporná, ale přitahuje oko diváka, stejně jako bohém 

přitahuje svým ţivotním stylem a vzhledem společnost, která ho nenávidí nebo miluje.  

5.3 Barevnost 

V kolekci jsou pouţity barvy, které nejčastěji nosili a nosí samotní bohémové. Proto 

ústřední barvou této kolekce se stala barva černá. Po zmapování historie bohémů, to byla 

právě tato barva, která převaţovala nad všemi ostatními. U dnešních bohémů tomu není 

jinak. Důvod, proč se umělci uchylují k této sofistikované barvě je takový, ţe působí vţdy 

elegantně a důstojně. Z finančních důvodů si většina umělců nemůţe dovolit luxusní oděv 

a černá  je zárukou toho, ţe šaty budou působit do určité míry luxusně. Dalším důvodem 

můţe být touha působit dramaticky  a tajemně. Mimo tuto barvu jsou pouţity vybledlé 

odstíny modré, šedé a červené barvy. Mimo jiţ zmiňovanou deformovanou kůţi, je 

v kolekci pouţita také kůţe recyklovaná. Ta má evokovat obnošený vzhled oděvu, tak 

typický pro bohémy. Dále je zde zastoupena vlna, hedvábí, kašmír, bavlna a viskóza. U 

některých šatů z úpletového materiálu byla aplikována stejná technika deformace pomocí 

plamene, jako u kůţe. 

5.4 Popis jednotlivých modelů 

 

Kolekce je zaloţená na principu vrstvení a stylingu. Jednotlivé modely se skládají z více 

kusů oblečení a doplňků.  Oblečení a doplňky se dají mezi sebou kombinovat.  Kolekce 

obsahuje koţené bundy a vesty, dlouhé šaty, sukně, kalhoty. Jednotlivé modely jsou 

doplněny šperky, vyrobenými  z řetízků, kůţe a jiných komponentů. Tyto šperky jsou 

především odkazem původních bohémů v pravém slova smyslu, coţ byli cikáni, 

přicházející z Čech.  
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5.4.1 Model 1 

Volný vlněný kalhotový kostým. Kalhoty do pasu mají široké nohavice. Sako je volné, se 

spadlými rameny, bez hlavicových rukávů. Kostým je doplněn úpletovou šálou, 

přehozenou přes hlavu a šperkem na ústa. Ten je zhotoven ze staromosazných řetízků, 

připevněných k ramínku z krouţků. 

5.4.2 Model 2 

Hedvábný overal, jehoţ vrchní díl je variabilní. Část tohoto dílu se dá pouţít jako kapuce a 

nebo libovolně naaranţovat na tělo. Overal doplňuje v pase koţený pásek. K tomu je 

zhotovena volná šedá koţená vesta. K outfitu byl zvolen šperk na hlavu ze stříbrných 

řetízků a krouţků. 

5.4.3 Model 3 

Šedé šaty, na kterých byla pouţita technika deformace. Šaty jsou z úpletového materiálu 

s přidanou vlnou, mají dlouhý rukáv. K tomu je doplněna koţená, dvoubarevná vesta,  

záměrně zhotovená z recyklované kůţe. Na krku je šperk vytvořený z deformované kůţe a 

na hlavě čelenka z černého úpletu. 

5.4.4 Model 4 

Koţená bunda s podšívkou, z recyklované kůţe, jejíţ obnošené díly se záměrně střídají s 

díly novými. Má zapínání na zip. Pod ní je koţená vesta, taktéţ z recyklované kůţe. Outfit 

doplňuje dlouhá sukně, na níţ je aplikovaná deformace pomocí plamene. K tomu, jako 

doplněk, je zvolena úpletová čelenka a šperk na krk.  

5.4.5 Model 5 

Dlouhé červené šaty, aranţované ve spodní části, ozvláštněné technikou deformace. Šaty 

jsou z polo průsvitného úpletového materiálu. Jsou dvojité, čímţ zabraňují prosvítání těla 

v určitých partiích. K nim byl zvolen šperk z kůţe a staromosazných řetízků.  

5.4.6 Model 6 

Dlouhé černé, ve spodní části aranţované šaty, s koţeným korzetem a páskem 

z deformované kůţe. Šaty jsou z poloprůsvitného materiálu, vytvořené stejným způsobem, 

jako šaty červené. Korzet je v zadní části na šněrování a je  vytvořen z více dílů.  K tomu 

byl zvolen staromosazný  šperk z řetízků a přívěšků. 
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5.4.7 Model 7 

Koţená bunda, na níţ byla také v určitých místech pouţita deformace kůţe, doplněná 

dlouhou černou sukní s vlečkou. Bunda je sestavena z mnoha dílů. V určitých místech jsou 

vytvořeny průstřihy. Dlouhý rukáv je zakončen návleky na ruce. Model je doplněn 

brýlemi, sestavenými ze stříbrných řetízků.  

5.4.8 Model 8 

Černý kašmírový kabát s dlouhými šaty a šperkem na hlavu. Kabát má v přední části 

šálovitý límec. V části zadní je sepnut koţeným páskem. Délka kabátu je vpředu ke 

kolenům a postupně se  do zadní části zkracuje. Šperk je  zhotoven z kůţe a  stříbrných 

řetízků. 
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6 INSPIRACE 
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7 KRESBY 
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III.  PROJEKTOVÁ ČÁST 
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8 FOTODOKUMENTACE 
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ZÁVĚR 

Vţdy mě fascinoval svět umění a ţivotní styl jeho tvůrců. Snad odjakţiva jsem si přála stát 

se jedním z nich,  nebo alespoň trochu nahlédnout do tohoto přitaţlivého světa, plného 

emocí, vášně a citů. Proto jsem se do tvorby kolekce, inspirované právě bohémy, pustila s 

velkým nadšením. 

Při studiu této problematiky jsem však zjistila, ţe v ţivotě těchto osobností nebyla jen 

zábava, ale také utrpení, bída a neskutečný zápal pro věc a ochota obětovat své tvorbě 

téměř vše.  A právě to se odráţí v mé kolekci.  Odráţí se v ní jejich vznešené aristokratické 

duše a přitaţlivě rozervaný nedbalý vzhled. 

V teoretické části jsem se pokusila  shromáţdit informace o těchto umělcích . Především 

jsem se zaměřila na jejich soukromý ţivot, který je většinou hlavním důvodem, proč nesou 

toto označení. Pátrala jsem po jejich způsobu ţivota, milostných vztazích, které měly velký 

vliv na jejich tvorbu, a v neposlední řadě po dílech, která získala inspiraci  v kočovných 

cikánech, stejně jako samotní umělci bohémové. 

Za nejdůleţitější vývojovou etapu v historii bohémů pokládám působnost bohémů v 19. 

století, při zrodu moderního pojetí umění. V dalším období se vytvořila i jiná, velmi  

zajímavá uskupení, shromaţďující intelektuály, propagující stejný ţivotní styl. Za mekku 

bohémů pro 20. století povaţuji Hotel Chelsea, odkud vyšlo aţ neuvěřitelné mnoţství 

velmi významných osobností ve světě umění. Také jsou tu četné skupiny, jako je 

Bloomsbury group nebo Prerafaelité, které hrály v historii bohémství velkou roli a o 

kterých je třeba se zmínit. 

Další část své teoretické práce jsem věnovala módním stylům, vycházejícím z bohémství. 

Při průkumu jsem zjistila, ţe je jich nezpočet a ţe tento ţivotní styl je pro módu 

nekonečnou inspirací. Toto téma se tu objevuje, odchází a zase po nějaké době se dostává 

znovu na výsluní v modernější podobě. 
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