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Místo úvodu

Místo úvodu_7

Deset roãníkÛ PraÏského quadriennale, mezinárodní soutûÏní v˘stavy scénografie a divadel-
ní architektury, pfiedstavuje bûh na trati dlouhé cel˘ch 40 let, bûhem nûhoÏ se vystfiídaly dvû ge-
nerace. Já jsem ten bûh absolvovala témûfi cel˘. Vycházejíc z osobní zku‰enosti, záÏitkÛ a úãasti
pokusila jsem se alespoÀ v hlavních rysech zachytit a zaznamenat v‰echny dÛleÏité události vzni-
ku a prÛbûhu této velké scénografické manifestace. 

Lidská pamûÈ je bezpochyby fenomenální, fantastická, ale dovede b˘t také klamavá, zavádû-
jící, tvrdo‰íjnû trvající na rÛzn˘ch fikcích. Ovûfiila jsem si pfii rozhovorech s pamûtníky, ktefií se
podíleli na prvních krocích pfiípravy této velké scénografické slavnosti, Ïe mnoh˘ z nich popisu-
je a interpretuje události odli‰nû – ãasto podle toho, jak se na nich sám podílel nebo v jak˘ch je
vidûl souvislostech, co povaÏoval za dÛleÏité, zásadní a tedy zapamatováníhodné a co naopak
v pamûti potlaãil. Kromû toho – pamûtníkÛ valem ub˘vá. A tak bylo tfieba zaãít pátrat v archivech
po dokumentech, listinách, zprávách a v˘stfiiÏcích. Právû v takov˘ch okamÏicích si ãlovûk zaãí-
ná uvûdomovat jejich prav˘ v˘znam a dÛleÏitost. Zku‰enosti z tohoto pátrání by si zaslouÏily sa-
mostatnou kapitolu, ale to není úãelem této broÏurky. Nedûlá si totiÏ nárok na nic víc, neÏ za-
chytit v hlavních rysech vznik v˘stavy a cel˘ ten administrativnû organizaãní kolotoã, kter˘
takovou velkou mezinárodní událost provází.

Pro svÛj chronologick˘ postup a v˘ãet událostí dostala celá práce podobu kroniky.
Neobsahuje umûlecké hodnocení v˘stav – to podává skvûlé dílo dr. V. Ptáãkové: Zrcadlo svûto-
vého divadla, vûnované anal˘ze PQ 67 aÏ PQ 91, jakoÏ i následná stejnojmenná publikace autor-
ského kolektivu Vûry Ptáãkové, Heleny Albertové, Marie Bílkové a Vladimíra Adamczyka, hod-
notící roãníky PQ 95 a PQ 99.

Pfii hledání kontaktÛ pro obeslání prvního PQ byla paleta osloven˘ch osobností, institucí, or-
ganizací i úfiadÛ ‰iroká a rÛznorodá. Nûkdy to byli b˘valí zahraniãní posluchaãi ãesk˘ch a slo-
vensk˘ch divadelních ‰kol, ktefií i po návratu domÛ zÛstávali s ãeskou divadelní kulturou ve stá-
lém spojení a sv˘m nadfiízen˘m institucím tak mohli podat spolehlivé informace o chystané PQ
akci. Jindy to byli odborníci spojeni s v˘tvarn˘m Biennale São Paulo, ktefií se my‰lenkou praÏ-
ské alternativní akce nadchli a u sv˘ch úfiadÛ úãinnû intervenovali ve prospûch uznání a hlavnû
obeslání scénografické v˘stavy. Jedni i druzí se pak ãasto stávali komisafii sv˘ch národních ex-
pozic. Kromû tûchto spojení byla spolehliv˘m partnerem také národní stfiediska Mezinárodního
divadelního ústavu (ITI), která pofiádání scénografické v˘stavy v Praze nejen uvítala, ale aktivnû
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pomáhala prostfiednictvím sv˘ch národních stfiedisek sestavovat národní úãast.
Po vzniku a zaloÏení nové mezinárodní organizace scénografÛ (OISTT) v roce 1968 jsme se

obraceli na její národní stfiediska, která se v mnoha pfiípadech ujala iniciativy a buì sama nebo
ve spolupráci s národními stfiedisky ITI pomáhala iniciovat pfiípravu národních expozic a úãast
odborníkÛ na PQ.

V nûkter˘ch pfiípadech byly zpoãátku zahraniãními partnery sekretariátu PQ pfiímo minister-
stva kultury ãi kulturní instituce, v jin˘ch pfiípadech to byly velké národní spoleãnosti, které úãast
na PQ pfiímo sponzorovaly nebo byly touto agendou povûfiovány sv˘mi pfiíslu‰n˘mi ministerstvy.
Nûktefií vystavující umûlci se bûhem pfiíprav stali z politick˘ch dÛvodÛ emigranty, naopak nûktefií
reprezentanti divadla z tzv. „západních“ zemí dostávali doma za svÛj zájem o akci „socialistic-
ké“ zemû, na níÏ se hodlali podílet, nálepku jisté nespolehlivosti. Zejména obtíÏná byla situace
po 21. srpnu 1968, kdy se dlouho zvaÏovalo nejen mezi ãs. umûlci, ale i v zahraniãí, pfiedev‰ím
v zemích západní Evropy, zda se PQ 71 zúãastnit, ãi je bojkotovat. V Praze se dokonce uvaÏo-
valo o jeho zru‰ení. Nakonec zvítûzila teze, Ïe odmítnutím úãasti by vlastnû do‰lo k neÏádoucí
politické i kulturní izolaci zemí celého v˘chodního bloku, k naru‰ení kontaktÛ a znaãnému ome-
zení spolupráce a Ïe by tento krok byl zcela neproduktivní.

Pokraãující spolupráce v rámci mezinárodních organizací byla totiÏ sice drobn˘m, ale pfiece
jen jak˘msi tunelem do svûta a spojkou pro udrÏení zahraniãních kontaktÛ a stykÛ. Díky tomu se
pfiece jen druhé PQ v roce 1971 nakonec konalo a úspû‰nû probûhlo. Úvahy o jeho zru‰ení se si-
ce v prÛbûhu dal‰ích let je‰tû párkrát objevily, ale nebyly zdaleka tak kategorické a naléhavé.
Dal‰ím zlomem – ov‰em tentokrát pozitivním – byl rok 1989. Pfiípravy na PQ 91 – zapoãaté v ro-
ce 1988 – pokraãovaly, i kdyÏ v prÛbûhu procházely rÛzn˘mi personálními, koncepãními i fi-
nanãními variacemi a zmûnami. Tím bylo PQ 91 sv˘m zpÛsobem jedineãné: pfiípravy byly zahá-
jeny na staré startovní ãáfie, z níÏ v roce 1989 pfie‰ly do nové dimenze a pokraãovaly v nové
spoleãenské a politické atmosféfie, v nové reÏii, novém obsazení i v nové koncepci. 

Poslední dva roãníky PQ 99 a PQ 03 sv˘m obsahem a rozsahem aktivit pfiekonaly kritizova-
nou izolaci v˘stavy od Ïivého divadla. Mûly pestr˘ doprovodn˘ program, v nûmÏ se pfiedstavily
zajímavé inscenace, performance a v nûmÏ se prezentovaly divadelní experimenty domácí i za-
hraniãní provenience. V̆ raznû do pÛvodního koncepãního schematu zasáhl program pro studen-
ty, od roãníku k roãníku stále invenãnûj‰í a zajímavûj‰í. V posledních dvou roãnících jiÏ mûli stu-
denti, kromû vlastní v˘stavní prezentace, svÛj zvlá‰tní program pod názvem „Scénofest“.

Vzhledem k tomu, Ïe se úãastnické zemû snaÏily v kaÏdém dal‰ím PQ roãníku pfiedstavit své
umûlce ve stále umûlecky i prezentaãnû nároãnûj‰ích expozicích, coÏ samozfiejmû pfiiná‰elo or-
ganizátorÛm PQ zv˘‰ené finanãní nároky, zkrátili jsme pfii PQ 03 termín v˘stavy o l t˘den. 

Fenoménem vhodnû a zajímavû doplÀujícím jednotlivé v˘stavy se stal „doprovodn˘ pro-
gram“. Byl tu sice od poãátku PQ, ale jeho pÛvodnû skromn˘ objem i obsah v prÛbûhu jednotli-
v˘ch roãníkÛ PQ zaãal narÛstat a stal se nedílnou souãástí v˘stav – jak je patrno z následného
textu.

8_Místo úvodu
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Zrození Pražského 
quadriennale

Úvodem bych chtûla pfiipomenout Svûtovou v˘stavu, která se konala v PafiíÏi v roce 1937 pod
honosn˘m názvem Exposition Internationale des Arts et des Techniques dans la Vie Moderne
(Mezinárodní v˘stava umûní a techniky v moderním Ïivotû). Na ni byla poprvé prezentována ta-
ké expozice ãeskoslovenské scénografie. Dr. Ptáãková, jedna z mála na‰ich fundovan˘ch a eru-
dovan˘ch teoretiãek umûní, která se upsala divadlu a jeho v˘tvarn˘m sloÏkám – scénografii a di-
vadelnímu kost˘mu - pfiipomíná, Ïe právû pfii této pfiíleÏitosti se v˘raznû pfiedstavilo na svûtové
scénû ãeské jevi‰tní v˘tvarnictví. Zaãalo se prosazovat a umûleck˘ svût se zaãal seznamovat se
jmény Hofman, Feuerstein, Muzika, Koufiil, Gabriel, Hradsk˘, Tröster. Na pafiíÏské v˘stavû po-
slední jmenovan˘ získal za své scénografické návrhy svou první zlatou medaili. A o dvacet let
pozdûji to byl opût Franti‰ek Tröster, kter˘ z v˘tvarného Biennale v São Paulo pfiiváÏí medaili
nejcennûj‰í.

PQ – tato ponûkud tajemná zkratka se poprvé objevila na plakátech a letácích v Praze nûkdy
poãátkem roku l967. Byla sice doplnûna textem „PraÏské quadriennale“, ale i tak ze své tajupl-
nosti nic neztrácela. Zvûdavûj‰í se v dal‰í ãásti tiskoviny dovûdûli, Ïe jde o v˘stavu jevi‰tního v˘-
tvarnictví a divadelní architektury, dokonce mezinárodní a soutûÏní. V následn˘ch letácích pak
dal‰í zvûdavce alespoÀ ãásteãnû uspokojila informace o zajímavém projektu uspofiádat v Praze
kaÏdé ãtyfii roky mezinárodní pfiehlídku scénografie a divadelní architektury s názvem PraÏské
quadriennale.

Jak se vlastnû tato my‰lenka zrodila? Jak tento projekt vznikl? Odpovûzeno jednou vûtou –
její zrod se udál v atmosféfie úspûchÛ ãeské a slovenské scénografie na Biennale v São Paulo. 

Tak toto velmi strohé a suché konstatování si zaslouÏí pfiece jen nûkolik slov navíc.
JiÏ poãátkem 20. století – nûkdy v letech 1910 – byla v Brazílii zahájena díky iniciativû a ne-

malé finanãní podpofie nûkolika v˘znamn˘ch znalcÛ umûní a mecená‰Û série v˘znamn˘ch v˘-
tvarn˘ch v˘stav domácích i zahraniãních umûlcÛ. Tyto pokraãující umûlecké aktivity vedly po-
sléze k zaloÏení muzea moderního umûní (nûkdy ve tfiicát˘ch letech), které se postupnû stalo
centrem umûleckého Ïivota v˘tvarn˘ch umûlcÛ, dokumentaãním i propagaãním stfiediskem
a zkratka MaM (Museu de Arte Moderna) dávno pfiesáhla hranice Brazílie a stala se identifikaã-
ní znaãkou umûleck˘ch sbírek vysoké kvality nejen na latinskoamerickém kontinentû. Po skon-
ãení druhé svûtové války se vedení MaM rozhodlo pofiádat pravidelnû v São Paulo v˘tvarné pfie-
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hlídky – po vzoru italsk˘ch Benátek, s nimiÏ pÛvodnû dohodlo spolupráci o pravidelném stfiídá-
ní tûchto v˘stav – jednou na evropském, v lich˘ch rocích na latinskoamerickém kontinentû.
Spiritus agens tohoto námûtu byl Francisco Matarazzo Sobrinho, kter˘ inspirován benátsk˘m
Biennale uspofiádal takovou pfiehlídku v São Paulo.

První Biennale se v São Paulo konalo v roce 1951 jako pfiehlídka malífiství, sochafiství a gra-
fiky. V̆ stava, zahájená 20. fiíjna 1951, byla rozsáhlá, úãastnili se jí umûlci z 21 zemí. Instalována
byla v Pavilonu Trianon, kter˘ pro tyto úãely navrhl znám˘ brazilsk˘ architekt Luis Saia ve spo-
lupráci s architekty Eduardo Kneesem de Mello, Jacobem Ruchtim a Miguelem Fortem. Z toho-
to pavilonu pfie‰la celá pfiehlídka v roce 1953 do Pavilonu národÛ a Pavilonu státÛ, budov navr-
Ïen˘ch Oscarem Niemeyerem a postaven˘ch v Ibirapuera Parku. Úãastnili se jí nejv˘znamnûj‰í
umûlci tehdej‰í doby, napfi. Picasso s „Guernikou“, Volpi, Klee, Mondrian, Bonadei aj. Od ãtvr-
tého roãníku v roce 1957 se v˘stava Biennale pfiestûhovala do Pavilonu Ciccillo Matarazza, rov-
nûÏ projektovaného Oscarem Niemeyerem, kde se koná dodnes. 

Zpoãátku v˘stavu Biennale za‰tiÈovalo Muzeum moderního umûní – MAM, v roce 1962 by-
lo zaloÏeno Fundação Bienal de São Paulo, které pfievzalo v‰echny umûlecké i organizaãní úko-
ly a povinnosti s pofiádáním Biennale spojené. Francisco Matarazzo Sobrinho (znám˘ téÏ pod
jménem Ciccillo Matarazzo) byl zakladatelem MaM a pfiedsedou mezinárodního biennale od ro-
ku 1951 aÏ do roku 1975. (Narodil se 20. února 1898, zemfiel 16. dubna 1977).

Finanãnû Biennale podporoval formou grantÛ Francisco Matarazzo spolu s finanãními pfiís-
pûvky mûsta, státu a federální vlády, jakoÏ i s podporou podnikatelÛ. Dal‰í roãníky Biennale po-
kraãovaly pravidelnû kaÏdé dva roky, v˘stavní sekce - pÛvodnû vûnované jen ãistû v˘tvarn˘m
disciplinám – byly roz‰ífieny o jevi‰tní v˘tvarníky, divadelní architekty, ‰koly i kniÏní produkci.
Sv˘m rozsahem se postupnû saopaulská pfiehlídka zaãala fiadit k nejvût‰ím mezinárodním pfie-
hlídkám svûtové v˘tvarné tvorby. Taková velká událost na v˘tvarném poli neu‰la samozfiejmû po-
zornosti ãesk˘ch a slovensk˘ch v˘tvarníkÛ. Pravda, Brazílie reprezentovala kontinent geografic-
ky od nás velmi vzdálen˘, s jinou kulturou a historií, ale byla to lákavá pfiíleÏitost pro ãs. kulturu
expandovat mimo Evropu, byla tu chuÈ na toto kulturní „dobrodruÏství“ a zájem o spolupráci
s brazilsk˘mi kolegy vzrÛstal. A tato spolupráce se skuteãnû – celkem potichu a bez velké publi-
city – zaãala realizovat v roce 1957. âeskoslovensko bylo pozváno k úãasti a poprvé obeslalo
4. saopaulské Biennale sice men‰í, ale nespornû velmi kvalitní kolekcí obrazÛ, grafik a plastik.

Úãast ãeskoslovenské v˘tvarné reprezentace byla také po zásluze velmi pfiíznivû oceÀována jak
brazilsk˘mi, tak zahraniãními odborníky i náv‰tûvníky. Mezi 48 státy, 694 umûlci vystavujícími
pfies 3.000 prací obstála ãs. expozice se ctí.

Koncem padesát˘ch a zaãátkem ‰edesát˘ch let se zaãaly v tehdej‰ím âeskoslovensku v˘raz-
nû projevovat nové tendence v divadelní reÏii, spojené se jmény Otomara Krejãi, Alfréda Radoka,
Jana Grossmana a dal‰ích, které znamenitû vyuÏívaly hereck˘ potenciál tehdej‰í generace diva-
delníkÛ, pÛsobících na ãs. scénách. Pfii tûchto inscenacích zaãala hrát zv˘‰enou roli v˘tvarná
sloÏka, která neváhala vyuÏívat k vyjádfiení umûleckého zámûru i nové technické prvky a obje-
vy. Zaãal se novû pojímat divadelní prostor, ke zv˘‰ení emocionálního pÛsobení inscenace scé-
nografy novátorsky pojednávan˘. Byl to pfiedev‰ím Josef Svoboda, kter˘ objevy technického po-
kroku vyuÏíval k umocnûní umûleckého vyznûní inscenace. Nová generace jevi‰tních v˘tvarníkÛ
pfiesvûdãivû dokazovala, Ïe scénografie funguje nejen jako jedna z urãujících sloÏek inscenace,
ale i jako obor zab˘vající se fie‰ením dramatického dûní obecnû v prostoru a ãase, ãasto divadlo
jiÏ pfiesahujícím. Tento fenomén byl mezinárodní a prosakoval do inscenaãní tvorby na celém
svûtû a vedl bezpochyby organizátory saopaulského biennale k jeho roz‰ífiení o sekci scénogra-
fie, která byla poprvé skromnû prezentována na 4. roãníku Biennale v roce 1957. Následné 5.
Biennale v roce 1959 uÏ bylo ve vztahu k jevi‰tnímu v˘tvarnictví pojato velkoryseji – v národ-
ních reprezentacích uÏ byla scénografie zastoupena jako svébytná v˘tvarná disciplina.

10_Zrození Pražského quadriennale
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Zrození Pražského quadriennale_11

Pavilon Biennale São Paulo navrÏen˘ Oscarem Niemeyerem, v nûmÏ se konají v˘stavy Biennale od roku 1957. 

Franti‰ek Kahuda, ministr ‰kolství
a kultury, vedoucí kulturní delegace do
Latinské Ameriky - 1962

Adolf Hofmeister, ãlen ãeské kulturní
delegace, Brazílie –- 1962

Jifií Kotalík, kurátor ãs. úãasti a ãlen
mezinárodní poroty Biennale

001-044_1967_2k.qxd  11.6.2007 8:38  Stránka 11



Komisafiem ãs. reprezentace na v˘stavû v São Paulo byl jmenován Jifií Kotalík a zÛstal jím aÏ
do roku 1969. Patfiil mezi renomované a mezinárodnû uznávané znalce v˘tvarného umûní, vûdûl,
co má nadûji na úspûch – a podle toho vybíral autory i exponáty. Pfiedkládání návrhÛ nadfiízen˘m
orgánÛm a nezbytné schvalování ministerského referenta odpovûdného za v˘stavy fie‰il po svém.
Na seznamu totiÏ nikdy nebyla jména, jeÏ by u nadfiízen˘ch orgánÛ zpÛsobila nevoli. Co by ne-
pro‰lo, pfiibalilo se mezi exponáty a pfiipsalo do seznamÛ urãen˘ch jen pro celnici. Za mofiem to
uÏ nikdo nekontroloval a kdyÏ Kotalík pfiivezl medaile, (coÏ se dûlo témûfi pravidelnû), nikdo se
uÏ ve v˘bûru umûlcÛ ne‰Èoural. Tak se do Brazílie dostali i ti, jimÏ doma nebylo moc pfiáno.
(Napfi. pro sbírku MaM zakoupil p. Matarazzo na Kotalíkovo doporuãení dva velké oleje
Mikolá‰e Medka.)

Jifií Kotalík záhy pronikl do saopaulského umûleckého prostfiedí, jeho odborné znalosti, jeho
kunsthistorick˘ pfiehled a jazykové vybavení mu zjednávaly v‰ude respekt, brazil‰tí kolegové
v ãele s F. Matarazzem si ho velmi váÏili a uznávali jeho názory. Stal se stál˘m ãlenem meziná-
rodní poroty Biennale.

V roce 1959 tedy mûli premiéru i ãs. jevi‰tní v˘tvarníci, kdyÏ se souãástí Biennale stala téÏ
scénografie a divadelní architektura. V ãs. kolekci peãlivû pfiipravené dr. Vladimírem Jindrou, od-
born˘m pracovníkem Divadelního ústavu, bylo tehdy zastoupeno 18 jevi‰tních a kost˘mních v˘-
tvarníkÛ, jejichÏ práce ukazovaly a dokumentovaly v˘voj ãeské a slovenské scénografie v letech
1914 – 1959. K expozici pfiipravil dr. Jindra obsáhl˘ katalog s vynikající studií o ãs. scénografii,
v níÏ svûtové divadelní vefiejnosti pfiedstavil nejv˘znamnûj‰í reprezentanty ãs. scénografického
umûní. Tato ãs. expozice byla tak mimofiádná, Ïe po zásluze získala cenu brazilského prezidenta
Kubitschka jako nejlep‰í zahraniãní expozice a architekt Franti‰ek Tröster byl vyznamenán zla-
tou medaili jako nejlep‰í zahraniãní scénograf. Na Biennale v roce 1961 tento úspûch zopakoval
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Franti‰ek Tröster, vyznamenan˘ zlatou
medailí jako nejlep‰í zahraniãní scéno-
graf na Biennale 1959

Francisco (téÏ Cicillo) Matarazzo-
Sobrinho, zakladatel Museu de Arte
Moderna a pfiedseda Fundação Bienal
de São Paulo (1951-1975)

Jitka Pu‰ová, hispanistka, M·K, ãlenka
kulturní delegace, Brazílie –- 1962
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Josef Svoboda.. V roce 1963 tamtéÏ triumfoval v sekci scénografie Jifií Trnka a celá expozice zís-
kala potfietí Hlavní cenu prezidenta Goularta. Vítûznou sérii doplnil v roce 1965 jevi‰tní v˘tvar-
ník Slovenského národného divadla Ladislav Vychodil, po nûm pak v této vítûzné cestû pokra-
ãoval scénograf Vladimír N˘vlt. Na‰e úãast v sekci scénografické a kost˘mní tvorby byla více
neÏ dÛstojná a úspû‰ná a v dobrém slova smyslu to byla hozená rukavice. Pfiedsedu Biennale Fr.
Matarazzo tyto úspûchy ãs. scénografie podnítily k návrhu, aby jako evropsk˘ protûj‰ek scéno-
grafické ãásti saopaulského Biennale bylo pofiádáno scénografické biennale v Praze. Od roku
1961 se o rÛzn˘ch variantách hovofiilo pfii Biennale v São Paulo, pfii náv‰tûvû Francisca
Matarazza v Praze, zejména pak pfii náv‰tûvû ãeského ministra ‰kolství a kultury Franti‰ka
Kahudy v Brazílii. Krátké zastavení právû u této náv‰tûvy neu‰kodí. 

První oficiální kulturní delegace do Latinské Ameriky se uskuteãnila v roce 1962 a vedl ji
právû ministr Franti‰ek Kahuda. Role reprezentanta v‰ech ãs. tvÛrãích umûlcÛ a posla dobré vÛ-
le byla svûfiena Adolfu Hoffmeistrovi, pfiednímu pfiedstaviteli ãs. kulturní fronty, erudovanému
a zku‰enému diplomatovi, kter˘ se umûl pohybovat ve svûtû kultury jako ryba ve vodû. Tfietím
ãlenem delegace byla hispanistka, nad‰ená propagátorka latinskoamerické kultury Jitka Pu‰ová.
Tato kulturní „trojka“ nav‰tívila kromû Brazílie je‰tû také Chile, Bolívii, Mexiko a Kubu. Zájem
se v‰ak soustfiedil pfiedev‰ím na Brazílii, kde se mûl podepsat v˘znamn˘ dokument, a to ãs.-bra-
zilská kulturní dohoda. Na jejím podkladû se pak mohly uzavírat pfiímé dohody o spolupráci me-
zi vûdeck˘mi ústavy, vysok˘mi ‰kolami a kulturními institucemi, mezi jin˘m i dohoda o pfiímé
spolupráci mezi São Paulo a Prahou, t˘kající se stfiídavého pofiádání v˘tvarn˘ch pfiehlídek.
Brazil‰tí kolegové, nad‰eni touto my‰lenkou, pfiedpokládali, Ïe by se tato dílãí dohoda mohla
zformulovat, projednat a podepsat jiÏ v záfií 1963 v São Paulo pfii zahájení dal‰ího Biennale
a praÏská varianta pfiehlídky by se mohla konat v âSSR jiÏ v roce 1964.

O tomto námûtu jednal F. Matarazzo poprvé v roce 1961 s ãs. generálním komisafiem Jifiím
Kotalíkem, vrátil se k nûmu pfii náv‰tûvû ministra Kahudy v Brazílii a znovu pfii své náv‰tûvû
Prahy v ãervenci 1962.

Nad‰ení umûlcÛ obou zemí nad tímto projektem bylo veliké, cesta k jeho realizaci uÏ ponû-
kud komplikovanûj‰í. 

O co vlastnû ‰lo?
PÛvodní my‰lenkou brazilsk˘ch kolegÛ totiÏ bylo pfienést celé saopaulské Biennale do Prahy

a zde je zakonãit udílením cen. Realizace tohoto zámûru ov‰em skr˘vala mnoho problémÛ a pfie-
káÏek. Mechanické pfienesení celé v˘stavy ze São Paulo do Prahy by bylo obtíÏné nejen s hle-
diska organizaãního, ale pfiedev‰ím obsahového a finanãního: neumoÏnilo by totiÏ dát praÏsk˘m
pfiehlídkám vlastní charakter, podobu a tematick˘ zámûr. Sporné by bylo i hodnocení exponátÛ,
neboÈ kritéria poroty uplatÀovaná v São Paulo by asi nebyla totoÏná s na‰imi. Zámûr stfiídat po-
fiadatelství v˘stavy tak, aby jedno biennale zaãínalo v São Paulo a konãilo v Praze, následující by
v Praze zaãínalo a v São Paulo konãilo, by od úãastnick˘ch zemí vyÏadoval dvojnásobné v˘da-
je, coÏ by ohrozilo pfiedev‰ím úãast umûlcÛ ze zámofií a geograficky vzdálen˘ch zemí. A tak se
nakonec díky zdravému rozumu podafiilo prosadit pÛvodní my‰lenku pofiádat ve spolupráci pou-
ze v˘stavu jevi‰tního a kost˘mního v˘tvarnictví stfiídavû v São Paulo a v Praze, tj. v kaÏdém
z mûst jednou za 4 roky. Úãast na pfiehlídce v jedné zemi by nepodmiÀovala úãast na pfiehlídce
v zemi druhé. KaÏdá pfiehlídka by mûla svÛj statut. Ceny by na obou pfiehlídkách udûlovala me-
zinárodní porota vybraná a jmenovaná pofiádající organizací, aniÏ by musela b˘t totoÏná.
Vyznamenané práce by byly vystaveny v druhém mûstû v tzv. „ãestném“ salónu. 

V̆ stavy „São Paulo-Praha“ by mûly spoleãnou preambuli ke statutÛm, v níÏ by byl formulo-
ván nebo lépe fieãeno vysvûtlen smysl, zámûr a poslání tohoto stfiídání a vytvofiení dvou pfiehlí-
dek na evropském a americkém kontinentû, které se stanou ukázkami nejzajímavûj‰ích scéno-
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grafick˘ch fie‰ení a nejnovûj‰ích tendencí ve scénografii v uplynul˘ch ãtyfiech letech. Právû tato
periodicita ãtyfi let mezi jednotliv˘mi v˘stavami byla podnûtem k nalezení oficiálního titulu ak-
ce, jako vhodn˘ protûj‰ek „biennale“ se pfiímo nabízelo „quadriennale“ – a protoÏe se koná
v Praze – tedy „PraÏské quadriennale“.

Vrátili jsme se tak obloukem zpût k vysvûtlení oné pÛvodnû záhadné a tajuplné zkratky „PQ“,
uvedené na zaãátku na‰eho povídání. Dnes – po deseti roãnících - jiÏ tato znaãka v mezinárod-
ním kulturním svûtû zcela zdomácnûla, stala se známou zkratkou oznaãující velkou mezinárodní
prestiÏní divadelní akci.
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Pražské quadriennale 
1967 – příprava 

Mnoho nápadÛ se vyrojilo, mnoho my‰lenek bylo zformulováno a mnoho papíru bylo popsáno,
neÏ návrh na uspofiádání PQ nabyl konkrétní podoby. Jeho první verze vycházela ze zprávy obsa-
hující hodnocení ãs. úãasti na 6. Biennale v˘tvarn˘ch umûní a 3. Biennale jevi‰tního v˘tvarnictví
v São Paulo jiÏ v roce 1961, kterou spolu s Josefem Svobodou vypracoval Jifií Kotalík, generální ko-
misafi ãs. expozice. Oba pánové byli rovnûÏ ãleny mezinárodní poroty, pronikli do organizaãní struk-
tury i umûleckého zázemí saopaulského biennale a jejich zpráva proto byla dostateãnû podrobná
a informující. Byly v ní zmínûny nejen úspûchy dosavadní ãs. v˘tvarné i scénografické kolekce
a ocenûní ãs. scénografÛ, ale obsahovala i návrhy brazilsk˘ch pfiátel - pfiedev‰ím F. Matarazza, aby
v âSSR byla pofiádána pfiehlídka jevi‰tního a kost˘mního v˘tvarnictví jako evropsk˘ protûj‰ek bra-
zilského Biennale. V materiálu pro kolegium M·K ãj. 59. 835/61-IV/1 z 30. prosince 1961 byly
zpracovány zku‰enosti a poznatky ze São Paula a pfiedloÏen návrh na obsah v˘tvarné i scénografic-
ké expozice urãené pro São Paulo na rok 1963. Obû sekce byly koncipovany tak, aby oslovily co
nej‰ir‰í ‰kálu náv‰tûvníkÛ, pfiedev‰ím mlad‰í generaci. Proto byla do v˘stavního souboru zafiazena
bohatá kolekce prací Jifiího Trnky, kter˘ pak za ni získal na Biennale 1963 zlatou medaili. 

Druhá ãást pfiedloÏeného materiálu, pro budoucí PQ nejzávaÏnûj‰í, navazovala na ãást první
a obsahovala poÏadavek na uspofiádání samostatné mezinárodní pfiehlídky jevi‰tního a kost˘m-
ního v˘tvarnictví vãetnû divadelní architektury v Praze v roce 1964. Byl zde dokonce jiÏ navrÏen
pfiípravn˘ v˘bor PQ ve sloÏení Jifií Kotalík, Adolf Hoffmeister, Josef Svoboda, Ladislav
Vychodil, Jan Sládek, Adolf Wenig, Vladimír N˘vlt, Zbynûk Koláfi, Vladimír Syrovátka, dále pak
zástupci ministerstev: Franti‰ek Vaníãek (MF), Ludmila Melionová (MZV), Milan Krejãí (NVP),
Ruda Thrun (SNR), Vlastimil Urban, Jitka Pu‰ová, Ludmila Pavrovská, Miroslav Dlouh˘ (v‰ich-
ni M·K). Do funkce pfiedsedy pfiípravného v˘boru byl navrÏen Adolf Hoffmeister, kter˘ ji pfiijal
a krátkou dobu i vykonával. (Po pozdûj‰ím zvolení do funkce pfiedsedy Svazu ãs. v˘tvarn˘ch
umûlcÛ v‰ak abdikoval a jeho funkci pfievzal Josef Urban, fieditel praÏského ND.) Do funkce ta-
jemnice v˘stavy byla z titulu fieditelky Divadelního ústavu navrÏena Eva Soukupová. 

Kolegium M·K zprávu i návrh schválilo a se sv˘m doporuãením ji postoupilo podle tehdej-
‰ích regulí nejvy‰‰ímu orgánu KSâ k vyjádfiení. Politbyro ÚV KSâ vzalo materiál kolegia M·K
na vûdomí a uloÏilo ministrovi zahraniãních vûcí Václavu Davidovi a ministrovi ‰kolství a kul-
tury Franti‰ku Kahudovi pfiedloÏit definitivní návrh na uspofiádání mezinárodní v˘stavy scéno-
grafie v Praze. 
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Z usnesení a pokynu pfiíslu‰n˘m ministrÛm vypl˘vá, Ïe navrhovaná mezinárodní akce pfiesa-
hovala sv˘m v˘znamem ãistû kulturní rámec a dostávala pro ãs. politické orgány i politicko-spo-
leãensk˘ smysl: pofiadateli na americkém kontinentû, Brazílii – bude v Evropû odpovídat „socia-
listické âeskoslovensko“. Svou roli hrála i otázka prestiÏe: o evropského pofiadatelství se zaãaly
zajímat a ucházet i nûkteré západní zemû. Biennale by soustfiedilo v Praze pozornost divadelních
pracovníkÛ evropsk˘ch státÛ a jako jediná pfiehlídka svého druhu v Evropû by nutila k participa-
ci i oficiální místa a pfiitahovala zájem evropské kulturní vefiejnosti. Sv˘m v˘znamem by v˘sta-
va, stejnû jako Mezinárodní hudební festival PraÏské jaro, posílila povûst Prahy jako jednoho
z v˘znamn˘ch kulturních center v Evropû. 

Vypracováním podrobného návrhu mezinárodní scénografické v˘stavy, vãetnû rozpoãtu, by-
la ministerstvem kultury povûfiena fieditelka DÚ Eva Soukupová. 

Nastala doba úvah, návrhÛ, konzultací. E. Soukupová sestavila neoficiální pracovní skupinu
sloÏenou z pracovníkÛ DÚ, M·K a externích odborníkÛ. V‰ichni uÏ mûli zku‰enosti s pofiádáním
divadelních v˘stav, ale tak velkou prestiÏní akci, která byla navíc sice volnû, ale pfiece jen spoje-
ná s jiÏ existující pfiehlídkou v São Paulo, zatím ani nekoncipovali, ani nerealizovali. 

Zaãalo se s pfiípravou koncepce v˘stavy, s vymezením jejího obsahu, struktury a rozsahu, je-
jím umístûním a délkou trvání, s formulací statutu v návaznosti na Biennale São Paulo, se stano-
vením finanãních podmínek úãasti, se sestavením pfiedbûÏného rozpoãtu apod. 

Na rozdíl od Biennale v São Paulo, kde hlavním hlediskem pro posouzení hodnoty vystave-
n˘ch prací byly pfiedev‰ím v˘tvarné aspekty, praÏská scénografická pfiehlídka byla vedena sna-
hou postihnout specifiãnost jevi‰tního v˘tvarnictví, neoddûlitelnost scénografie od reÏie a v‰ech
ostatních sloÏek dramatického díla a zdÛraznit tím jejich syntetick˘ charakter. 

Návrh statutu obsahoval v preambuli pasáÏ o spolupráci mezi Biennale v São Paulo a PQ
v Praze. âásteãnû také respektoval nûkterá ustanovení saopaulského statutu, vût‰ina oddílÛ a ka-
pitol v‰ak obsahovala zásady a podmínky odpovídající ãs. poÏadavkÛm a moÏnostem. 

Datum v˘stavy v Praze bylo plánováno shodnû s datem zahájení Biennale v São Paulo, tj. na
záfií 1967. 

V návrhu se poãítalo s tûmito sekcemi:
1. Scénografická a kost˘mní tvorba 

a) mezinárodní sekce
b) národní sekce tj. v˘stava ãesk˘ch a slovensk˘ch scénografÛ 

2. Tematická sekce 
3. Sekce divadelní architektury
4. âs. laureáti z Biennale jevi‰tního v˘tvarnictví v São Paulo – mimosoutûÏní sekce
5. âestná síÀ – mimosoutûÏní sekce

Vladimír Jindra, historik umûní a jeden z hlavních autorÛ koncepce a obsahu jednotliv˘ch
sekcí, navrhl, aby jádrem kaÏdého PQ byla tematická sekce vûnovaná dílu nûkterého známého
dramatického autora ãi skladatele. Ukázaly by se v ní rÛzné styly, interpretace a scénická fie‰ení
jednoho díla, vytvofiila by se platforma pro srovnání, konfrontaci a hodnocení, coÏ by pfiineslo
poznání rÛzn˘ch v˘tvarnû-divadelních interpretací jednoho obecnû známého titulu. 

A letopoãet 1967 hned nabídl v˘borné téma: v tomto roce uplynulo 180 let od premiéry
Mozartovy opery Don Giovanni v Nosticovû divadle v Praze. Tematická sekce tak mohla b˘t vy-
hlá‰ena s obsahem: Inscenace oper W. A. Mozarta. 

Obsah jednotliv˘ch sekcí byl struãnû charakterizován takto:
Scénografická a kost˘mní tvorba – jako hlavní soutûÏní sekce bude rozdûlena na expozice
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jednotliv˘ch státÛ. Bude zcela na vÛli jednotliv˘ch národních komisafiÛ, zda jejich koncepce bu-
de zamûfiena historicky, monograficky, ãi bude soustfiedûna na problematiku souãasné tvorby.
Mezinárodní porota udûlí v této sekci hlavní cenu PQ jediné zahraniãní expozici za nejlep‰í cel-
kové uspofiádání, za obsahovou náplÀ, prÛkaznou dokumentaci a realizaci zámûru, za umûleckou
hodnotu exponátÛ a architektonické zpracování celé expozice. 

Mezinárodní porota udûlí v této sekci zlaté medaile nejlep‰ímu zahraniãnímu scénografovi
a kost˘mnímu v˘tvarníkovi. âeskoslovenská expozice v této sekci nebude soutûÏit. 

âeskoslovenská scénická a kost˘mní tvorba – bude mít charakter celostátní pfiehlídky s cí-
lem ukázat souãasn˘ stav, problematiku i v˘vojové tendence tohoto v˘tvarnû dramatického obo-
ru. Kritériem pfii v˘bûru prací bude pfiedev‰ím v˘tvarná hodnota návrhu a jeho funkãnost z hle-
diska dramatu. âeskoslovenské expozici je vûnován podstatnû vût‰í v˘stavní prostor a je proto
vyÀata z mezinárodní soutûÏe zahraniãních expozic, vystaven˘ch v první sekci PQ. 

Tematická sekce: Inscenace oper W. A. Mozarta – bude mít mezinárodní charakter a sou-
tûÏit v ní budou jednotliví umûlci. Smyslem této sekce bude shromáÏdit komplexní materiál k in-
scenaci nûkteré z Mozartov˘ch oper a podat tak dÛkaz o syntetickém charakteru práce divadel-
ních umûlcÛ a o specifiãnosti scénografie. V této sekci budou spoleãnû soutûÏit zahraniãní
i ãeskosloven‰tí jevi‰tní a kost˘mní v˘tvarníci. Mezinárodní porota udûlí nejlep‰ímu umûlci ne-
bo tvÛrãímu t˘mu zlatou medaili. 

Divadelní architektura – soutûÏní sekce: mÛÏe b˘t obeslána realizovan˘mi i ideov˘mi pro-
jekty zahraniãních i ãeskoslovensk˘ch umûlcÛ, které vznikly po roce 1945. DÛraz bude poloÏen
pfiedev‰ím na snahu o nové ztvárnûní divadelního prostoru a jeho dílãích sloÏek, na experimen-
tální ãinnost v oblasti divadelní architektury, na projekty ambulantních divadel, divadel v pfiíro-
dû vãetnû technického vybavení. Mezinárodní porota udûlí autorovi nebo autorskému kolektivu
zlatou medaili za nejlep‰í projekt. 

Laureáti Biennale ze São Paulo – mimosoutûÏní sekce bude vyhrazena kolekcím prací,
kter˘mi Franti‰ek Tröster, Josef Svoboda a Ladislav Vychodil obeslali pfiedchozí Biennale v São
Paulo a byli za nû vyznamenáni zlat˘mi medailemi. Tato expozice bude doplnûna i novûj‰ími pra-
cemi uveden˘ch autorÛ, aby se expozice nestala pouhou replikou toho, co jiÏ bylo jednou vysta-
veno. 

âestná síÀ – mimosoutûÏní sekce
Tato sekce bude vyhrazena vynikajícímu ãeskoslovenskému nebo zahraniãnímu umûlci, je-

hoÏ dílo sv˘m v˘znamem pfiesáhlo lokální hranice a podstatnou mûrou ovlivnilo v˘voj moderní
evropské scénografie. UvaÏovalo se o expozici Vlastislava Hofmana nebo Teo Otty. 

Výstavní prostor
O umístûní v˘stavy se dlouho diskutovalo, Zopakujme, Ïe nebylo dostatek zku‰eností s tak

velkou akcí, nebyla dost jasná pfiedstava, kolik zemí se asi k úãasti pfiihlásí a jak velkou v˘stav-
ní plochu bude proto tfieba zajistit, jaké instalaãní vybavení poskytnout, jak vyfie‰it bezproblé-
mové pfiístupové cesty pro pfiíjezdy kamiónÛ, proclívání jednotliv˘ch zásilek a mnoho dal‰ích or-
ganizaãních i finanãních poÏadavkÛ. To v‰e bylo pfii hledání v˘stavního prostoru potfieba vzít
v úvahu. V̆ stavní sály byly totiÏ nadlouho pfiedem zadány, a tak se zjistilo, Ïe vlastnû Ïádn˘ vût-
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‰í prostor není pro rok 1964 k dispozici. V úvahu pfiicházel jen PKOJF, pfiípadnû v˘stavní sál
U HybernÛ. Podnik V̆ stavnictví, kter˘ se mûl ujmout v˘roby a produkce této velké akce, zpra-
coval pfiedbûÏn˘ finanãní poÏadavek na v˘stavní prostor v PKOJF na 6 milionÛ korun. PouÏití
v˘stavního sálu U HybernÛ by sice pfii‰lo jen na 1,6 milionÛ, ale prostor tam byl mal˘ a bylo by
v nûm moÏno umístit stûÏí hlavní sekci PQ. Na zbylé sekce by se musely zajistit odpovídající pro-
story umístûné co nejblíÏe hlavní sekce, napfi. salonky v Obecním domû, coÏ by ov‰em podstat-
nû zv˘‰ilo rozpoãet. 

âeskoslovenská expozice byla – díky porozumûní Národní galerie – naplánovaná do
Vald‰tejnské jízdárny. 

Ceny PQ
Také o nich probíhaly zásadní diskuse. Nebylo pochyb o tom, Ïe se budou udûlovat zlaté

a stfiíbrné medaile spojené s finanãní odmûnou, podobnû jako na Biennale v São Paulo. PQ bylo
pfiece koncipováno jako v˘stava soutûÏní. Navrhovaná ãástka Kã 10. 000,- spojená s udûlením
zlaté medaile nebyla sice nijak závratná, ale odpovídala na‰im rozpoãtov˘m moÏnostem.
Finanãní dotování pfiípadn˘ch stfiíbrn˘ch medailí ãi ãestn˘ch uznání uÏ ve statutu zakotveno ne-
bylo, ale mohlo se k nûmu vyuÏít ãi pouÏít pfiíspûvkÛ ãi darÛ jin˘ch organizací a institucí, umû-
leck˘ch svazÛ, magistrátu ãi odborÛ. 

K návrhu v˘tvarného fie‰ení medaile byli vyzváni 3 akademiãtí sochafii: Milan Knobloch,
Vlastislav Housa a Karol Lacko. Z této minisoutûÏe vy‰el vítûznû Karol Lacko. Medaile zhoto-
vila mincovna v Kremnici a s v˘jimkou jednoho roãníku PQ zÛstaly v nezmûnûné podobû. 

Je‰tû dÛleÏitûj‰í a v˘znamnûj‰í v‰ak bylo najít podobu hlavní ceny, která by zÛstávala
trval˘m symbolem nejvy‰‰ího ocenûní na tomto i v‰ech dal‰ích roãnících PQ. Podmínkou
bylo, aby tato cena symbolizovala divadlo, Prahu a byla pfiitom mezinárodnû srozumitelná.
Návrhy na variantu antick˘ch masek ãi múzy Thalie byly zamítnuté jako nepfiíli‰ originál-
ní, jiné nápady byly nesrozumitelné, ba nûkdy témûfi nede‰ifrovatelné. Po neúspû‰n˘ch úva-
hách triumvirát Soukupová, Ornest, Wenig nabídl fie‰ení: „Schnirchova triga“. Je srozumi-
telná, realistická, je souãástí v˘zdoby Národního divadla a je v Praze – splÀují se tedy
v‰echny poÏadavky na tuto cenu kladené. Návrh byl s velk˘m nad‰ením pfiijat a tak se hlav-
ní cenou PQ stala zmen‰ená replika jedné z plastik sochafie Bohuslava Schnircha, umístûné
na pylonech po bocích prÛãelí Národního divadla v Praze, odlitá do kovu a pozlacená s ná-
zvem „Zlatá triga“. 

Mezinárodní porota mûla b˘t sestavena v lichém poãtu z domácích i zahraniãních scénografÛ,
ale i reÏisérÛ, teatrologÛ apod. 

Doprovodné akce
V prÛbûhu v˘stavy se poãítalo s pofiádáním teoretick˘ch semináfiÛ, diskusních veãerÛ apod.,

zamûfien˘ch k tematické ãásti pfiehlídky, dokonce se zahraniãním souborÛm a umûlcÛm nabídla
moÏnost vystupovat s krat‰ími pofiady a programy, ov‰em jen ve vlastní reÏii, pfiípadnû na ko-
merãní bázi. 

Takto zpracovan˘ materiál (vãetnû variant) byl doplnûn je‰tû i návrhem v˘nosu M·K, kte-
r˘m se fieditelce Divadelního ústavu ukládalo, aby zajistila pfiípravu a realizaci PraÏského quad-
riennale. Finanãní prostfiedky na uspofiádání této v˘stavy mûla b˘t zaji‰Èována v rozpoãtu M·K
na pfiíslu‰né období a zafiazena do rozpoãtu Divadelního ústavu jako jeho autonomní sloÏka. 

Za ideovou a umûleckou stránku PQ bude odpovídat V̆ bor PQ, jeho ãlenové budou jmeno-

18_Pražské quadriennale1967 – příprava
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váni zvlá‰tním dekretem M·K. âlenství ve V̆ boru bude ãestné. 
K organizaãnímu zaji‰tûní PQ mûl b˘t vÏdy na urãité období zfiízen sekretariát, kter˘ by byl

rovnûÏ financován z autonomního rozpoãtu PQ a kter˘ by podléhal pfiímo fiediteli DÚ. 
Souãástí pfiedkládaného materiálu byl i návrh „Zfiizovací listiny PraÏského quadriennale“.

(DluÏno podotknout, Ïe tuto zfiizovací listinu podle ústní informace E. Soukupové ministerstvo
nikdy nevydalo.)

V této podobû byl materiál projednán a schválen kolegiem M·K na 9. schÛzi dne 21. 3. 1963
a s ohledem na tehdej‰í schvalovací princip byl se souhlasn˘m stanoviskem M·K pfiedloÏen k zá-
sadnímu souhlasu nejvy‰‰ímu stranickému orgánu KSâ. Usnesením 47. schÛze pfiedsednictva
ÚV KSâ ze dne 4. 12. 1963 byl tento návrh koneãnû schválen a bylo odsouhlaseno konat mezi-
národní pfiehlídku jevi‰tního v˘tvarnictví a divadelní architektury v Praze kaÏd˘ ãtvrt˘ rok poãí-
naje rokem 1967. 

Brazilská strana, navrhující pÛvodnû pro praÏskou premiéru rok 1964, pochopila, Ïe toto da-
tum je nereálné. PrÛbûÏnû probíhající dal‰í jednání natolik úspû‰nû pokroãila, Ïe pfii 8. Biennale
São Paulo pofiádaném ve dnech 26. 8. – 12. 9. 1965, na nûmÏ opût excelovala ãs. scénografická
expozice a Ladislav Vychodil získal zlatou medaili, do‰lo ke sjednocení stanovisek a dohodû.
Z povûfiení M·K potvrdil J. Kotalík Fr. Matarazzovi, Ïe se scénografická pfiehlídka bude v Praze
konat v roce 1967, o dva roky pozdûji pak opût v São Paulo. Úspûch tohoto ujednání byl koru-
nován ‰Èastn˘m rozhodnutím ãs. velvyslance v Brazílii L. Kocmana vyuÏít obvyklého koktejlu
v ãs. expozici ke slavnostnímu pfiedání medaile âs. spoleãnosti pro mezinárodní styky panu

Zlatá a stfiíbrná medaile udûlovaná na v‰ech roãnících PQ s v˘jimkou PQ 87 – autor akad. sochafi Karol Lacko
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Francisco Matarazzovi. Byla mu udûlena za mimofiádné zásluhy na poli kulturní spolupráce ãs. -
brazilské. Brazil‰tí i zahraniãní odborníci a intelektuálové vyjadfiovali pfii této pfiíleÏitosti nelíãe-
né sympatie a kladn˘ vztah k ãs. kultufie. 

Rok 1967 se jevil je‰tû velmi vzdálen˘m. Na pfiípravu 1. roãníku PQ se zdálo b˘t dost ãasu,
ale opak byl pravdou. Z oblasti úvah a nápadÛ bylo tfieba pfiejít k realizaci. Zásadní souhlas byl
sice dán, ale v‰echna konkrétní dílãí jednání bylo tfieba teprve zahájit. 

20_Pražské quadriennale1967 – příprava

Medaile vydaná ve zlatém a stfiíbrném provedení pro PQ 87 
– autor akad. sochafi Zdenûk Koláfisk˘

Hlavní cena PQ Zlatá triga

001-044_1967_2k.qxd  11.6.2007 8:38  Stránka 20



Úvod_21

PQ 1967

001-044_1967_2k.qxd  11.6.2007 8:38  Stránka 21



22_Pražské quadriennale ‘67

Pražské quadriennale ‘67

Dopisem námûstka M·K V. JanÛ byl Divadelní ústav povûfien pfiípravou a realizací PQ 67.
Dr. Soukupová jmenovala pracovní skupinu, jak˘si realizaãní t˘m, sestaven˘ tentokrát témûfi v˘-
hradnû z pracovníkÛ DÚ. V závûru pfiíprav se na prvním PQ podílel témûfi cel˘ Divadelní ústav,
ov‰em pfii zachování své vlastní ãinnosti. 

Autorem definitivní koncepce, struktury i obsahu v˘stavy byl dr. Vladimír Jindra, kter˘ rov-
nûÏ navrhl typy formuláfiÛ pfiihlá‰ek k úãasti, údajÛ pro katalog aj. Byly tak dobfie vymy‰lené
a sestavené, Ïe se témûfi beze zmûny pouÏívaly pro v‰ech 10 roãníkÛ PQ. Na definitivním znûní
statutu se spolu s ním v˘raznû podílela dr. Soukupová. Styk se zahraniãními partnery zaji‰Èovala
Jarmila Gabrielová, na rozpoãty, smlouvy a ekonomickou stránku dohlíÏel dr. Albert Babel. 

Katalog PQ 67 byl dílem dr. Vladimíra Jindry a dr. Vûry Ptáãkové. 
Architekty v˘stavy byli akad. malífi Adolf Wenig a arch. Vladimír N˘vlt. A. Wenig se navíc

ujal ãásteãnû i produkce v˘stavy. 

Připomínkové a schvalovací řízení 
Jednotlivé ãásti návrhu PQ byly zpfiesnûny a materiál v pfiedepsané úpravû a podobû byl zaslán

pfiíslu‰n˘m ministerstvÛm na PQ pfiímo zainteresovan˘m, majícím své zástupce ve V̆ boru PQ. 
V pfiipomínkovém fiízení v‰echna oslovená ministerstva (M·K, MZV, MF) vyslovila zásadní

souhlas s akcí. Jenom MF uplatnilo námitku, Ïe celkov˘ finanãní limit v˘stavy je pfiíli‰ vysok˘
a trvalo na tom, Ïe je nutno jej sníÏit, a to zejména u poloÏek na tvÛrãí pfiípravu a realizaci v˘-
stavy. Plánovaná ãástka musí b˘t zahrnuta do rozpoãtu M·K do oddílu v˘stav. To ov‰em M·K
pfii celkovém objemu ãástky plánované na v˘stavy nemohlo vÛbec akceptovat, natoÏ zajistit. 

Koneãn˘ verdikt MF byl jednoznaãn˘: pokud M·K nenajde ‰estimilionovou ãástku ve vlast-
ním rozpoãtu, musí hledat takové fie‰ení, které povede k zásadnímu sníÏení nákladÛ pfii zachová-
ní plánovaného rozsahu a kvality akce, nebo bude nutno od v˘stavy ustoupit. 

PoÏadavek to byl velmi kategorick˘ a zdálo se, Ïe nefie‰iteln˘. M·K samozfiejmû v rámci své-
ho rozpoãtu 6 milionÛ nemûlo a pro PQ 67 mohlo uvolnit jen 1,6 milionÛ korun. 

S takovou ãástkou ov‰em V̆ stavnictví, které bylo realizací v˘stavy povûfieno, odmítlo akci
pfievzít. 
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Co teì? Pfiece není moÏné nyní, po nûkolikaletém jednání s Brazílií akci odtroubit ve chvíli,
kdy jiÏ jen tu‰en˘m v˘znamem dávno pfiekroãila hranice dvoustranné dohody, kdy vzbudila zájem
- téÏ díky publicitû Mezinárodního divadelního ústavu (ITI) - svûtové divadelní vefiejnosti. 

Ministr Franti‰ek Kahuda si zavolal Evu. Soukupovou, a pfiímo se jí zeptal, zda povaÏuje za reá-
lné uskuteãnit PQ za tûchto finanãních podmínek. Odpovûdûla, Ïe se o to pokusí. V rámci DÚ vy-
tvofiila pracovní skupinu a s tímto t˘mem podrobila pÛvodní rozpoãet dÛkladnému rozboru. Hledalo
se, kde by se dalo u‰etfiit, které dal‰í subjekty by bylo moÏno poÏádat o finanãní ãi vûcnou podporu. 

Podstatnû sníÏit náklady se podafiilo napfi. v poloÏce v˘roby instalaãních prvkÛ. Díky pocho-
pení a porozumûní ‰éfÛ v˘pravy Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch (A. Wenig), Národního divadla 
(J. Svoboda), dále dílnám Filmov˘ch ateliérÛ Hostivafi a Krátkého filmu byla v˘roba potfiebn˘ch
instalaãních elementÛ zadána formou individuálních smluv pracovníkÛm uveden˘ch dílen. Ti ta-
ké velkou ãást v˘stavy sami postavili a to bûhem necel˘ch 14ti dnÛ – navíc ve velmi zpustlém
v˘stavním prostoru Bruselského pavilonu. 

Tehdy také byl odeslán dopis (ãj. 48. 005/66) námûstkovi primátora hlavního mûsta Prahy
Franti‰kovi Budskému, kter˘m M·K Ïádá jak o zastoupení NVP v pfiedsednictvu V̆ boru PQ, tak
i o dotaci. V̆ sledek byl pozitivní, NVP sponzoroval jednu cenu PQ. Od této chvíle se datuje pra-
videlná spolupráce obou subjektÛ zahrnující zastoupení, sponzorování a zá‰titu hl. mûsta Prahy. 

Se stejn˘mi Ïádostmi byly osloveny také dal‰í instituce: Pragokoncert, V̆ bor sekce pro di-
vadlo a film âeského literárního fondu a Divadelní sluÏba. Îádná z nich pomoc neodmítla a po-
skytla finanãní ãástky na odmûnu ãesk˘m a slovensk˘m scénografÛm – laureátÛm stfiíbrn˘ch me-
dailí ve v˘‰i 3. 000,- Kãs na osobu. 

Expozice âeskoslovenska byla umístûna ve Vald‰tejnské jízdárnû. Hospodáfiskou smlouvou
o doãasném uÏívání nebytov˘ch prostor uzavfienou mezi Národní galerií a Divadelním ústavem
dne 24. 8. 1967 byl tento v˘stavní prostor poskytnut pro PQ zdarma.

Pražské quadriennale ‘67_23

PhDr. Eva  Soukupová, fieditelka DÚ a PQ PhDr. Vladimír Jindra, vedoucí scénografického odd. DÚ,
autor koncepce PraÏského quadriennale

001-044_1967_2k.qxd  11.6.2007 8:38  Stránka 23



24_Pražské quadriennale ‘67

Dr. Josef Urban, pfiedseda v˘boru PQ 67, pfii slavnostním za-
hájení PQ 67

Bruselsk˘ pavilon v areálu PKOJF, v jehoÏ prostorách se konaly v˘stavy PQ 67, PQ 71, PQ 75 a PQ 79

Guy Beaulne, komisafi expozice Quebeku, vítá pfiítomné na
národním dnu Kanady
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Pohled do mezinárodní expozice scénografie a divadelní architektury na PQ 67 v Bruselském pavilonu.

vlevo: Ministr kultury Karel Hoffmann pozdravil hosty ver-
nisáÏe PQ 67.

nahofie: Grafická úprava vstupní haly Bruselského pavilonu
pfii PQ 67
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Umístění výstavy
Opût pfii‰la na pofiad otázka umístûní v˘stavy. Pozornost se nakonec zamûfiila znovu na Park

kultury a oddechu J. Fuãíka, kde kromû Sjezdového paláce byly k dispozici je‰tû dal‰í pavilony,
i kdyÏ na zahraniãní v˘stavy nedostateãnû vybavené. V zadní ãásti Parku ale stál v˘stavní pavi-
lon, tzv. Bruselsk˘, pfienesen˘ po skonãení EXPO 58 z Bruselu do Prahy. Nebyl sice urãen v˘-
hradnû pro v˘tvarné v˘stavy, ale jeho skvûlá architektura, dostateãná velikost, vybavenost, i je-
ho ãlenité prostory, které podporovaly invenci instalátorÛ poskytováním rÛzn˘ch moÏnosti pro
nekonvenãní instalace, z nûj uãinily nejvhodnûj‰í místo pro PQ. Pavilon ov‰em nebyl dlouho vy-
uÏíván a jeho prostory byly ve velmi zanedbaném stavu s v˘jimkou ãásti, v níÏ doãasnû sídlil
Státní v˘bor pro techniku, kter˘ v‰ak nejevil ochotu prostor uvolnit. Pro PQ se tak zmen‰ovala
v˘stavní plocha. Pfies ãetné intervence ministerstva kultury a informací u pfiedsedy této organi-
zace dr. Vlasáka se dlouho nedafiilo dosáhnout uvolnûní místností. Nakonec v‰ak do‰lo k doho-
dû a do Bruselského pavilonu se v‰echny zahraniãní expozice ve‰ly. 

¤azení expozic podle ãeské abecedy pfiifiklo nûkter˘m zemím v˘hodnûj‰í, nûkter˘m ménû v˘-
hodné umístûní, tu v parteru, tu na schodi‰ti, v patfie, ãi na chodbû, které ale nakonec instalátory
vyprovokovalo k vynalézav˘m a ãasto neobvykl˘m zpÛsobÛm instalace i prezentace exponátÛ. 

Kromû toho byl v pavilonu k dispozici také men‰í kinosál s kompletní promítací technikou,
kter˘ byl vyuÏíván zejména pfii národních dnech, a samostatná men‰í v˘stavní síÀ Julia Fuãíka,
v níÏ byly instalovány exponáty ãs. laureátÛ z Biennale v São Paulo. 

A tak se nakonec ukázalo, Ïe volba tohoto pavilonu byla ta nejlep‰í ze v‰ech nabízen˘ch moÏ-
ností a Ïe tento prostor byl pro velk˘ mezinárodní v˘stavní experiment témûfi pfiedurãen. 

Statut PQ 67
Statut PQ 67 obsahovû pokr˘val v‰echny potfiebné informace o koncepci, zásadách úãasti,

soutûÏních, organizaãních i finanãních podmínkách. I kdyÏ v zásadû respektoval základní sao-
paulská ustanovení, mûl svá specifika od brazilského vzoru se li‰ící. Souvislost PraÏského quad-
riennale s brazilsk˘m Biennale byla vyjádfiena v preambuli takto: Ministerstvo ‰kolství a kultury
ve snaze poskytnout evropsk˘m odborn˘m kruhÛm moÏnost shlédnout a konfrontovat díla jevi‰t-
ních v˘tvarníkÛ a divadelních architektÛ, která dosud mûli moÏnost sledovat jen v São Paulo,
ustavuje mezinárodní pfiehlídku divadelního v˘tvarnictví – PraÏské quadriennale.

Oproti prvnímu návrhu statutu vypadly z kapitoly o vyhla‰ovan˘ch sekcích PQ obû mimo-
soutûÏní sekce, tj. prezentace dûl ãs. laureátÛ z Biennale São Paulo a âestná síÀ, protoÏe se ne-
t˘kaly zahraniãních úãastníkÛ. (Od ideje âestné sínû bylo nakonec zcela upu‰tûno.) Nejsou
v nûm napfi. zmiÀovány ceny PQ vãetnû v˘‰e ãástky, ale mezinárodní porotû se v nûm ukládá roz-
hodnout o udûlení cen nejpozdûji do 14ti dnÛ po vernisáÏi, aj. Je tam v‰ak zformulována zásada,
Ïe témuÏ umûlci nemÛÏe b˘t udûlena cena dvakrát: na PQ i na Biennale v São Paulo. Tento po-
Ïadavek se ve statutech dal‰ích roãníkÛ PQ jiÏ neobjevil. 

Hlavní sekce PQ - scénografie a divadelní kost˘m - byla rozdûlena na dvû subsekce: mezi-
národní - vyhrazenou zahraniãním úãastníkÛm, v níÏ mezinárodní porota posuzovala obsahovou
náplÀ, prÛkaznou dokumentaci o realizaci zámûru, umûleckou hodnotu exponátÛ vãetnû nápadi-
tosti jejich prezentace, jakoÏ i architektonické pojetí a instalaãní originalitu. národní - urãenou
ãesk˘m a slovensk˘m umûlcÛm. âs. expozice do hodnocení mezinárodních expozic nebyla za-
hrnuta, a o Zlatou trigu tedy nesoutûÏila. Mezinárodní porota posuzovala díla ãs. umûlcÛ samo-
statnû – nikoliv v kontextu se zahraniãními úãastníky, a navrhovala udûlení zlat˘ch a stfiíbrn˘ch
medailí za scénografii a divadelní kost˘m. 

26_Pražské quadriennale ‘67
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Pozvání k účasti
Zásadní koncepãní, organizaãní i ekonomické otázky tedy byly zformulovány a ãásteãnû i vy-

fie‰eny. Nastala dÛleÏitá, ba zásadní fáze pfiíprav: rozeslání pozvání k úãasti. 
Pozvání k tak v˘znamné a prestiÏní akci byla rozeslána diplomatickou cestou pfies MZV pro-

stfiednictvím ãs. zastupitelsk˘ch úfiadÛ. Ale tato cesta mûla - kromû v˘hod - také svá úskalí.
Trpûla notnou dávkou byrokracie, zdlouhavostí a nûkdy i nezájmem. Obvykle takové pozvání
MZV pfiíslu‰né zemû postoupilo svému ministerstvu kultury ãi jinému úfiadu zab˘vajícímu se
kulturní problematikou a tam pak záleÏelo na zájmu a znalosti úfiedníkÛ najít odpovídající orga-
nizaci ãi instituci, které by se realizace úãasti a dobré reprezentace mohla svûfiit. Aby se ale o v˘-
stavû dozvûdûli také umûlci, pfiedev‰ím scénografové, divadelníci a v˘tvarníci, ‰la soubûÏnû s po-
zváním oficiálním i informace prostfiednictvím partnersk˘ch institucí DÚ. Aby paleta
mezinárodní úãasti byla opravdu co nejv‰estrannûj‰í a nejpestfiej‰í a opírala se pfiitom o jiÏ exis-
tující síÈ divadelních center, vstoupil do spolupráce Mezinárodní divadelní ústav, jehoÏ ãs. ná-
rodní stfiedisko pracovalo v rámci Divadelního ústavu. Tato v˘znamná mezinárodní organizace
uveden˘ zámûr vfiele uvítala, my‰lenku PQ podporovala a doporuãila zafiadit tuto akci jako v˘-
znamn˘ pfiíspûvek v kulturní sféfie do programového kalendáfie UNESCO a v‰ech mezinárodních
divadelních organizací, které zastfie‰ovala. 

Uzávûrka pfiihlá‰ek spolu s poÏadavky na velikost v˘stavní plochy byla stanovena na konec
ledna 1967, ale lhÛta musela b˘t na Ïádost nûkter˘ch zemí prodlouÏena do konce února 1967. 

Do tohoto prodlouÏeného termínu se pfiihlásilo 26 zemí, z nichÏ v‰ak ‰est nakonec z váÏn˘ch
dÛvodÛ (vût‰inou finanãních) svou pfiihlá‰ku stáhlo. Vzhledem k tomu, Ïe ‰lo o první v˘stavu to-
ho druhu a Ïe doba na její pfiípravu nebyla pro zájemce dosti dlouhá, byl tento poãet pfiíjemn˘m
pfiekvapením. 

Mezinárodní divadelní ústav - International Theatre Institute (dále jen ITI)

Po 2. svûtové válce se zrodilo UNESCO, jehoÏ první základy sice byly poloÏeny jiÏ v roce
1942 v Anglii, ale k definitivní podobû a zrodu této svûtové organizace do‰lo aÏ v roce 1945, a to
16. listopadu, kdy se v Lond˘nû se‰li zástupci 37 zemí, aby projednali a podepsali zakládající lis-
tinu. K plnûní sv˘ch zámûrÛ a cílÛ vyzvalo UNESCO fiadu v˘znamn˘ch kulturních osobností,
tvÛrcÛ, umûlcÛ, interpretÛ, jakoÏ i jiÏ existující mezinárodní nevládní organizace (NGO) nejrÛz-
nûj‰ího kulturního zamûfiení. A tak podle stupnû v˘znamu, rozsahu pÛsobení a zájmu svûtové kul-
turní vefiejnosti byly jednotlivé mezinárodní organizace zafiazovány do rÛzn˘ch kategorií a byly
jim pfiiznány tomu odpovídající statuty (A – C) = stupnû pfiidruÏení k UNESCO. 

JiÏ v roce 1946 byl Generální konferenci UNESCO pfiedloÏen návrh na zaloÏení
Mezinárodního divadelního ústavu. V roce 1947 se v PafiíÏi se‰lo 25 expertÛ, ktefií si ujasÀovali
názory na nutnost takovou svûtovou organizaci zaloÏit a definovali její program. Hlavními argu-
menty byly dva dÛleÏité aspekty: První se t˘kal postavení divadla v soudobé spoleãnosti – a tu-
díÏ i úlohy umûlce. Druh˘m pak bylo vyuÏití a podpora spolupráce divadla a divadelníkÛ k vy-
budování mostÛ mezi národy pfii zachování a respektu k identitû jejich národní kultury a bez
ohledu na jejich politické systémy. Pfiípravné gremium v PafiíÏi vypracovalo i návrh Charty.
A v roce 1948 se v Praze konal ve dnech 28. 6. – 3. 7. 48 z podnûtu J. B. Priestleyho a za pfií-
tomnosti Juliana Huxleyho I. svûtov˘ kongres této organizace, která byla nazvána Mezinárodní
divadelní ústav (ITI). Na tomto kongresu reprezentoval ãs. divadelníky Jan Kopeck˘, do exeku-
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tivního v˘boru byl zvolen Jindfiich Honzl. 
ITI patfiil mezi prestiÏní organizace a získal od UNESCO – jako jediná mezinárodní organi-

zace v oblasti divadla – stupeÀ pfiidruÏení „A“. Po fiadu let zastfie‰ovalo ve vztahu k UNESCO
dal‰í mezinárodní divadelní asociace a organizace. 

âlenství v ITI bylo zpoãátku moÏné jen prostfiednictvím národních stfiedisek. ZdÛrazÀovala se
tak totiÏ zásada a zámûr vytváfiet nebo alespoÀ podporovat co nej‰ir‰í domácí základnu, na kte-
rou by se námûty, ideje ãi participace na úkolech ITI mohly pfiená‰et, aby se tak na jejich popu-
larizaci a rozpracování podle národních potfieb a moÏností podílel co nejvût‰í poãet divadelní-
kÛ... a byla jimi oslovena co nej‰ir‰í kulturní vefiejnost. Z pÛvodních 15 zakládajících stfiedisek
v roce 1948 (mezi nimiÏ bylo i âeskoslovensko) vzrostl do roku 2005 jejich poãet na 75. 

Mezinárodní porota
Návrh na její sloÏení, na poãet ãlenÛ, na organizaãní a jednací fiád pfiipravil pochopitelnû t˘m

DÚ a pfiedal ke schválení V̆ boru PQ. Vycházel z umûleckého a odborného profilu navrhovan˘ch
osobností, komunikativnosti a v neposlední fiadû také z jazykov˘ch znalostí – i kdyÏ se s pomo-
cí pfiekladatelÛ poãítalo. Poãet porotcÛ se nakonec ustálil na sedmi. (Pozdûj‰í roãníky PQ proká-
zaly, Ïe tento poãet je vzhledem ke stále stoupajícímu poãtu úãastnick˘ch zemí i diferencovan˘ch
soutûÏních sekcí nedostateãn˘, a poãet ãlenÛ poroty bylo nutno zv˘‰it.)

âasov˘ harmonogram pfiedpokládal, Ïe se porota sejde na první schÛzce je‰tû tûsnû pfied za-
hájením PQ k prodiskutování principÛ hodnocení, zpÛsobu práce, volbû pfiedsedy, apod. Práce
poroty musela probûhnout bûhem tfií dnÛ, aby byla co nejdfiíve známa jména laureátÛ a mohla b˘t
uvedena na vstupních panelech do pfiíslu‰n˘ch expozic. Slavnostní udílení cen se tak mohlo ko-
nat je‰tû v prvním t˘dnu PQ. Porotci byli pozváni na dobu sedmi dnÛ, hradil se jim pobyt a ce-
stovní náklady. 

Pfii v˘bûru kandidátÛ na ãlenství v porotû platila zásada, Ïe v této (i v kaÏdé dal‰í) porotû PQ
bude zasedat vÏdy 1 ãesk˘ a 1 slovensk˘ divadelní odborník. Zastoupení v ní mûl mít pravidel-
nû i brazilsk˘ divadelní odborník, delegovan˘ vedením Biennale São Paulo. AÏ do PQ 1987 se
toto ujednání dodrÏovalo. 

Mezinárodní porotu PQ 67 tedy tvofiilo sedm ãlenÛ (jmenn˘ seznam viz str 42)
V‰ichni jmenovaní byli pozváním poctûni, pfiijali je a s v˘jimkou prof. Pandolfiho do Prahy

pfiijeli, aby se své funkce se v‰í váÏností ujali. Prof. Pandolfi sice se sv˘m ãlenstvím v porotû sou-
hlasil, ale datum akce si spletl o cel˘ rok. Pfiijel do Prahy aÏ v roce 1968 – a patrnû jiÏ s vûdo-
mím, Ïe nûco popletl, se s ponûkud provinil˘m v˘razem objevil v DÚ s dotazem, jak to vlastnû
s tou mezinárodní porotou PQ je. Nakonec tedy porota pracovala o ‰esti lidech za pfiedsednictví
Paul Louis Mignona a za organizaãního vedení dr. Ludmily Kopáãové z DÚ. Jednacím jazykem
byla francouz‰tina, v‰ichni byli tohoto jazyka mocni, tlumoãilo se jen prof. Svobodovi. 

Denis Bablet, PQ a OISTT
Pfiípravy PQ 67 znovu zdÛraznily v˘znam scénografického vyjádfiení my‰lenky dramatické-

ho díla, spolupráci reÏiséra a scénografa. Francouz Denis Bablet pracoval na studii o v˘voji 
evropské moderní scénografie, v níÏ ãs. jevi‰tní v˘tvarnictví hrálo v˘znamnou roli. Tento fakt se
potvrdil znovu na saopaulském Biennale, kde ãeskoslovenská scénografická kolekce opakovanû
vítûzila a ãeskosloven‰tí scénografové pravidelnû získávali zlaté medaile. Francouzská expozice
tam napfiíklad nikdy tak velk˘ úspûch nemûla. Francouz‰tí jevi‰tní v˘tvarníci a divadelníci si uvû-
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domovali, Ïe nemohou pokraãovat v konvenãním „divadle malífiÛ“, n˘brÏ Ïe je tfieba hledat no-
vé, divadelnû architektonické koncepce, divákovi srozumitelnûj‰í a bliÏ‰í – a také modernûj‰í.
Právû Denis Bablet v dobû prvotních jednání o scénografické v˘stavû v Praze její realizaci vfiele
podporoval právû pro moÏnost konfrontace, srovnání i prezentace nov˘ch my‰lenek, názorÛ a ná-
padÛ. Ve sv˘ch odborn˘ch studiích, statích a publikacích vysvûtloval a formuloval v˘znam po-
jmu „scénografie“. Pojilo ho dlouholeté pfiátelství s Josefem Svobodou, které vyústilo ve v˘-
znamnou monografii s vynikající anal˘zou Svobodova díla. Bablet se stal – jak sám Svoboda
fiíkal – jeho „teoretikem“, kter˘ vyloÏil a teoreticky podloÏil jeho zpÛsob tvorby, tvÛrãí my‰lení
a umûlecké zámûry. 

Zasvûcen˘ v˘klad o v˘vojov˘ch tendencích svûtové scénografie pfiednesl D. Bablet ve svém
vystoupení na mezinárodním sympoziu uspofiádaném v rámci doprovodn˘ch programÛ a akcí PQ
67. Hlavním tématem byla spolupráce reÏiséra a scénografa, téma, které ovládlo na dlouhou do-
bu rÛzná odborná setkání, sympozia a semináfie divadelních tvÛrcÛ, a to nejen v Evropû. 

Denis Bablet také pfiesnû pochopil a vystihl velk˘ v˘znam PQ jako inspirativní zdroj pro pra-
covní program novû vznikající mezinárodní organizace a jako efektivní podporu vrcholícím sna-
hám skupiny mezinárodních odborníkÛ zaloÏit mezinárodní organizaci sdruÏující jevi‰tní
a kost˘mní v˘tvarníky, divadelní techniky a také scénografy-architekty zab˘vající se architektu-
rou jevi‰tního prostoru vãetnû divadelní techniky. Do statutu této nové organizace doporuãil za-
fiadit úzkou spolupráci s PQ, zejména v tematické sekci, pfiípadnû spoluúãast v doprovodn˘ch
programech. Byl autorem námûtu uspofiádat pfii pfií‰tím PQ jak˘si divadelní minifestival s úãastí
5-6 divadelních souborÛ reprezentujících nové reÏijní proudy, nové my‰lenky koncepãní i inter-
pretaãní a na jejich pfiedstaveních demonstrovat souãasné moderní divadlo. V rámci tematické
sekce nebo místo ní navrhl hostování souborÛ Living Theatre, Bread and Puppet Theatre, Théâtre
du Soleil, Divadla na Tagance, Odin Teatret a Divadla Za branou. Jejich vystoupení mûla b˘t v˘-
chozím bodem diskusní ãásti vûnované v˘mûnám názorÛ, rozborÛm a konfrontacím jednotliv˘ch
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Denis Bablet v pfiátelském rozhovoru s Josefem svobodou.
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pfiedstavení ústící v zamy‰lení nad dal‰ím v˘vojem divadelního, scénického a interpretaãního
umûní. Na této ãásti PQ by se tedy novû vzniklá mezinárodní organizace spolu s ITI a dal‰ími
mezinárodními divadelními organizacemi mohla a mûla podílet. Nadfiízen˘m orgánÛm se v‰ak
tento zajímav˘ námût zdál pfiíli‰ nezávisl˘ a smûl˘. A tak byl zamítnut s poukazem na vysoké fi-
nanãní nároky a nedostatek rozpoãtov˘ch prostfiedkÛ. 

Založení OISTT
Mezinárodní divadelní ústav se snaÏil rozvinout práci své scénografické sekce, ale v podsta-

tû bezúspû‰nû. V druhé polovinû padesát˘ch let pak pro mal˘ zájem tato sekce zanikla paradox-
nû v okamÏiku, kdy scénografie vstupovala na evropskou divadelní scénu jako dÛleÏit˘ a nepfie-
hlédnuteln˘ partner divadelní tvorby. Tehdej‰í generální tajemník ITI Jean Darcante se proto
snaÏil scénografickou sekci v rámci ITI obnovit. Po del‰ích jednáních v‰ak dospûl k názoru, Ïe
pro specifiãnost a rozsah pracovních postupÛ vytváfiejících v˘tvarnou sloÏku divadelního pfied-
stavení vãetnû prací technického rázu, je tfieba uvaÏovat o samostatné organizaci. Tuto novou or-
ganizaci pak zahrnout do skupiny mezinárodních divadelních organizací jiÏ existujících pod kfiíd-
ly ITI. 

Pod vlivem úspûchÛ ãeskoslovenské scénografie snaÏil se Jean Darcante najít podporu své
my‰lenky i v âeskoslovensku. 

Se vstfiícn˘m návrhem pfii‰el ing. arch. Miroslav Koufiil, fieditel Scénografického ústavu.
Opfiel jej hlavnû o v˘robní proces a zahrnul do návrhu této organizace kromû divadelní techniky
i firmy zab˘vající se v˘robou divadelních zafiízení, vybavení jevi‰È, atd. – pfiiãemÏ umûlecké dis-
cipliny zÛstaly ponûkud stranou. To ov‰em odporovalo idejím a zásadám UNESCO a generální
tajemník ITI proti takové podobû nové organizace protestoval. K jednání, které se v Praze o tom-
to tématu nakonec vedlo aÏ pfiímo u ministra kultury, byla pfiizvána také fieditelka DÚ 
dr. Eva Soukupová. PoÏádal o to Jean Darcante, kter˘ velmi oceÀoval práci ãeskoslovenského
stfiediska ITI pracujícího v rámci DÚ. Na závûr jednání poÏádal ministr kultury dr. Soukupovou,
aby se osobnû ujala vytvofiení a zaloÏení scénografické organizace v intencích UNESCO. Ihned
ji v‰ak také upozornil, aby neÏádala ani o zv˘‰ení poãtu pracovníkÛ, ani o nav˘‰ení rozpoãtu.
(Takové upozornûní ov‰em provázelo témûfi kaÏdou novou iniciativu v kulturní oblasti, proto ani
tolik nepfiekvapilo.) ¤editelka DÚ v‰ak nezaváhala a hozenou rukavici zvedla. Novou meziná-
rodní organizaci chtûl totiÏ generální tajemník Jean Darcante pfiedbûÏnû pfiedstavit jiÏ na 12.
kongresu ITI, kter˘ se konal v New Yorku v kvûtnu 1967. 

Ustavující kongres scénografÛ byl naplánován na ãerven 1968 a tûsnû pfiedcházel slavnost-
nímu shromáÏdûní ITI svolanému k 20. v˘roãí zaloÏení této organizace do Prahy. Nastala usilov-
ná práce pfiipravit podklady programové, organizaãní, ekonomické i právní, coÏ pfiedpokládalo
podstupovat fiadu komplikovan˘ch jednání a nespoãet schvalovacích fiízení. Spolu s tím probíha-
la ãilá korespondence se zahraniãím, pfiedev‰ím s reprezentanty tûch zemí, ktefií zaloÏení nové or-
ganizace iniciovali a podporovali. Na neformální schÛzce se se‰lo „sedm stateãn˘ch“ z Francie,
Maìarska, NDR, Kanady, SRN, Izraele a âeskoslovenska, ktefií zrod organizace, prÛbûh ustavu-
jícího kongresu, návrhy na volbu pfiedstavitelÛ atd. projednali, upfiesnili a potvrdili. SchÛzce
pfiedsedal ing. arch Walter Unruh z Nûmecka, v˘znamná osobnost pováleãné éry divadelního roz-
voje, charakterizované v˘stavbou nov˘ch divadelních budov, rekonstrukcemi a adaptacemi pro-
storÛ pro divadlo dosud nepouÏívan˘ch. Tam byla tedy jednomyslnû vyjádfiena my‰lenka zaloÏit
Mezinárodní organizaci scénografÛ a divadelních technikÛ se zkratkou OISTT. Sídlem generál-
ního sekretariátu se jednomyslnou volbou stala Praha a jeho nositelem pak Divadelní ústav. 

ZaloÏení OISTT bylo odbornou vefiejností pfiijato s nad‰ením a k sedmi v˘‰e uveden˘m za-
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Pfiedsednictvo ustavujícího shromáÏdûní OISTT. Zleva: Jean Darcante, generální tajemník ITI, ing. arch. Walter Unruh, pfied-
seda pfiípravného v˘boru OISTT, Ota Ornest, designovan˘ generální tajemník OISTT.

kládajícím ãlenÛm se záhy pfiidávaly dal‰í zemû. V ãele organizace stanul jako její první prezi-
dent jiÏ zmínûn˘ Walter Unruh, prvním generálním tajemníkem byl zvolen Ota Ornest, fieditel
Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch, reÏisér, pfiekladatel a pedagog DAMU. Na formulování poslání
a programu této organizace se vedle dal‰ích osobností v˘raznû angaÏoval právû Denis Bablet,
pozdûji zvolen˘ pfiedsedou programové komise OISTT. Tato komise byla jak˘msi ideov˘m moz-
kem organizace, zaznamenávala a shromaÏìovala tvÛrãí i organizaãní problémy a z nich pak for-
mulovala ty zásadní, kter˘mi by se organizace mûla pfiedev‰ím zab˘vat.
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Scénografický ústav 
Otázky rozvoje divadelní techniky jako nedílné souãásti divadelní umûlecké tvorby zaãaly po-

ãátkem padesát˘ch let stále více doléhat na odbornou vefiejnost. Iniciativy se ujalo vedení
Divadla národÛ a svolalo do PafiíÏe ve dnech 24. -29. kvûtna 1957 první mezinárodní schÛzku di-
vadelních technikÛ, které se zúãastnili – kromû poãetn˘ch francouzsk˘ch pfiedstavitelÛ rÛzn˘ch
divadelních oborÛ delegáti 16ti národÛ (NDR, NSR, Argentina, Belgie, Chile, Dánsko, ·panûl-
sko, Finsko, Velká Británie, Guatemala, Norsko, Nizozemí, ·védsko, USA, Venezuela, Jugoslávie)
a pozorovatelé ze SSSR a Indie, celkem 205 úãastníkÛ. Zasedání zahájil státní sekretáfi pro krás-
ná umûní Jacques Birdeneuve, pfiedsedou byl zvolen Jean Mourier (Francie) a pût místopfiedse-
dÛ ze zahraniãí: Heinrich Vogt (za nûmeckou oblast), Du‰an Sevic (za slovanskou oblast), Elina
Lehtikkunas (za skandinávskou oblast), Richard Southern (za anglickou oblast), Arturo Serrano
Arin (za hispánskou oblast). Po následném jednání v rÛzn˘ch oborov˘ch komisích, diskusích
a pfiipomínkách byly pfiipraveny podklady pro zaloÏení Mezinárodní asociace divadelních tech-
nikÛ (Association Internationale des Techniciens du Théâtre – AITT). 

Na nutnost rozvoje divadelní techniky upozorÀovala jiÏ del‰í dobu také ãs. vûdecko-technic-
ká rada. V pfiedstihu k v˘‰e zmínûné mezinárodní iniciativû doporuãila ministrovi ‰kolství a kul-
tury pfiijmout návrh na zfiízení scénografické laboratofie, coÏ se také stalo. 

Scénografická laboratofi byla zaloÏena 1. 9. 1957 scénografem a architektem Miroslavem
Koufiilem se zámûrem vûnovat se otázkám rozvoje divadelní techniky vedoucí ke zlep‰ení umû-
lecké práce na jevi‰ti, dosáhnout zlevnûní v˘roby divadelních dekorací a kost˘mÛ, zlep‰ení hygi-
enick˘ch pomûrÛ a bezpeãnost práce v divadle, navrhovat konstrukce zafiízení a pomÛcek k uleh-
ãení práce divadelní technice apod. 

V roce 1963 byla Laboratofi pfiebudována na Scénografick˘ ústav, kter˘ roz‰ífiil svou ãinnost,
zv˘‰il poãet odborníkÛ i administrativních pracovníkÛ a získal samostatnou budovu na
Vinohradské tfiídû. Po krátkodobém organizaãním zapojení do DILIA, Divadelního ústavu
a Národního divadla se nakonec Scénografick˘ ústav osamostatnil jako rezortní v˘vojov˘ ústav,
fiízen˘ MK âSR. Zab˘val se vûdeckotechnick˘m rozvojem materiálnû technické základny oblasti
kultury se zamûfiením na fie‰ení problematiky rozvoje scénografie a divadelní techniky. 

V rámci reorganizace rezortních ústavÛ byl Scénografick˘ ústav v roce 1974 zru‰en a ãást je-
ho agendy pfievzal Divadelní ústav.

Zahraniční hosté
Pfiíprava PQ 67 této velké divadelní události, pochopitelnû neunikla pozornosti svûtové diva-

delní obce. Pfiicházely ãetné dotazy divadelníkÛ i divadelních institucí projevující nejen zvûda-
vost, ale také zájem o osobní úãast jak na v˘stavû, tak i na doprovodném sympoziu. DÚ tohoto
velkého zájmu pochopitelnû vyuÏil a pozval na slavnostní zahájení a k úãasti na mezinárodním
sympoziu fiadu v˘znamn˘ch osobností svûtového divadla. Mnozí toto pozvání pfiijali, nûktefií
v‰ak jako napfi. Laurence Olivier, Peter Brook, Kenneth Tynan, Jerzy Grotowski, Jan
Boguslawski, Reinhart Zimmermann, Walter Felsenstein, Walther Unruh, Vittorio Gassman,
Liviu Ciulei, Max Frisch, John Bury, Wolfgang Heinz, Friedrich Dürrenmatt se osobními dopisy
omluvili, ponûvadÏ mûli jiÏ dlouhou dobu pfiedem sjednané jiné závazky a kromû toho podzim-
ní termín PQ byl u nich spojen se zahájením nové divadelní sezóny ãi vysoko‰kolského roku, coÏ
mnoh˘m z pozvan˘ch úãast na PQ nedovolovalo. 
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Slavnostní zahájení PQ 
Konalo se dne 22. záfií 1967 ve foyer

Bruselského pavilonu a v Jízdárnû Vald‰tejn-
ského paláce. Pfiedcházela mu tisková konfe-
rence uspofiádaná pro domácí i akreditované za-
hraniãní novináfie, vãetnû redaktorÛ
zahraniãního vysílání âs. rozhlasu. Zejména ti
se ve sv˘ch teritoriích podstatnou mûrou za-
slouÏili o informaci, propagaci a popularizaci
PQ. Na vernisáÏ byl pozván – vedle v‰ech poli-
tick˘ch a spoleãensk˘ch oficialit – také praÏsk˘
diplomatick˘ sbor, zástupci UNESCO a Mezi-
národního divadelního ústavu, národních stfie-
disek ITI, ãlenové mezinárodní poroty a fiada
domácích a zahraniãních odborníkÛ a hostÛ.
Existovaly dokonce dva typy pozvánek: v˘-
znamné osobnosti zval pfiímo ministr, ostatní
pak ministerstvo. Kromû tiskov˘ch materiálÛ
obdrÏeli v‰ichni v˘znamní hosté také katalog. 

PonûvadÏ ustavujícím orgánem PQ 67 bylo
MK, pfiedpokládalo se, Ïe v˘stavu zahájí ministr.
V té dobû jím byl Karel Hoffmann. Ale ten se
mezinárodních akcí stranil a údajnû se zdráhal
na zahájení vÛbec pfiijít, natoÏ nûco proná‰et.

Teprve kdyÏ jak˘si vtipálek roz‰ífiil „zaruãenou“ zprávu, Ïe se slavnostního zahájení PQ zúãast-
ní sám prezident republiky, Hoffmann se rozhodl na vernisáÏ pfiece jen pfiijít. Hosty krátce po-
zdravil, projevem v‰ak povûfiil svého námûstka Miroslava BrÛÏka. 

Zahájení se konalo ve vstupním foyer Bruselského pavilonu v˘tvarnû krásnû pojednaném
arch. Wenigem. VernisáÏ krátce zahájil pfiedseda V̆ boru PQ dr. Josef Urban a pfiedal slovo ná-
mûstkovi M. BrÛÏkovi. Po nûm struãnû pohovofiila Eva Soukupová o akcích pfiipraven˘ch v rám-
ci PQ a po ní vyslovila uznání a blahopfiání k této v˘znamné mezinárodní divadelní akci prezi-
dentka ITI Rosamond Gilderová. Poté pfiedneslo Novákovo kvarteto první vûtu z neurãeného
Mozartova kvarteta. Následovala prohlídka jednotliv˘ch expozic. Na závûr prohlídky pfiipravilo
Studio balet v prostoru, v nûmÏ na bruselském EXPO 58 vystupoval soubor Laterny magiky, 15ti
minutové vystoupení. 

VernisáÏ probûhla dÛstojnû aÏ na to, Ïe vstupní hala nemohla pojmout v‰echny pozvané, tak-
Ïe ãást z nich pronikla do v˘stavního prostoru a aspoÀ si v klidu v˘stavu prohlédla, ãást pak zÛ-
stala pfied vchodem. 

Slavnostního zahájení PQ se zúãastnili zvlá‰tní zpravodajové z Francie, Rakouska,
Nizozemska, SRN, NDR a ·v˘carska. 

Mezitím fie‰ila fieditelka DÚ Soukupová mal˘, ale nepfiíjemn˘ diplomatick˘ lapsus. Kanadská
expozice v sekci divadelní architektury, obeslaná jen quebeck˘mi umûlci, byla na vstupním pa-
nelu oznaãena „QUEBEC“. Kanada z názvu vypadla. A to zrovna v dobû, kdy tam probíhaly mo-
hutné manifestace za osamostatnûní frankofonní ãásti, takÏe na‰e oznaãení expozice mohlo b˘t
vykládáno jako podpora separatistick˘ch tendencí provincie Québec. Nedostatek zku‰eností, na-
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Ing. arch. Miroslav Koufiil, fieditel Scénografického ústavu
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ivita, neznalost rÛzn˘ch diplomatick˘ch fines a dÛvûra v komisafie této expozice Guy Beaulna,
kter˘ nás na tuto vûc neupozornil, vedla k tomuto faux pas. Kanadsk˘ velvyslanec protestoval,
pfiíslu‰ná ministerstva to ov‰em ponechala Divadelnímu ústavu k fie‰ení, a tak jsme se jako orga-
nizátofii akce kanadskému velvyslanci – na‰tûstí velkorysému - omluvili a nápis upravili. 

Po vernisáÏi uspofiádalo ministerstvo slavnostní recepci ve snack-baru PraÏského hradu. 

Katalog PQ 67
Katalog jako jeden ze základních a trval˘ch dokumentÛ, si zaslouÏí nûkolik slov navíc.

Koncipován byl velkoryse. Byl trojjazyãn˘, v atypickém formátu, na polokfiídû, s ãernobílou ob-
razovou pfiílohou. Jeho obsah a kvalita textÛ i obrázkÛ závisely ov‰em na materiálech zaslan˘ch
zahraniãními komisafii. Texty museli zahraniãní komisafii zpracovat a dodat ve francouz‰tinû ãi
angliãtinû a dluÏno dodat, Ïe mnohdy byla jejich obsahová i jazyková kvalita nevalná. âasu na
redakãní zpracování, pfieklady a redigování mûli oba redaktofii dr. Jindra a dr. Ptáãková málo.
Navíc se katalog tiskl mimo Prahu, a to v Moravsk˘ch tiskárnách v Ostravû, jediné tiskárnû, kte-
rá mûla tehdy volnou kapacitu a byla ochotna se práce ujmout. Pro nároãnost redakãní práce
i mnoÏství zásahÛ do korektur ostrav‰tí sazeãi dokonce hrozili zakázku vrátit. A to i za cenu fi-
nanãních postihÛ. Je zásluhou ZdeÀka Kotaly, technického redaktora, Ïe spory urovnal. Katalog
nejenÏe vy‰el vãas, ale Kotala jej nechal zpracovat na tu dobu aÏ nestandardnû: tfii barevné
varianty plátûné vazby (modrá, reÏná, bílá) a navíc je‰tû pracovní paperback. Tiskafisk˘ ‰otek se
v‰ak jen tak nevzdal a korektorské oko fieditelky Soukupové zachytilo hned na jedné z prvních
stránek katalogu chybu: V seznamu vystavujících zemí vypadla Austrálie, zato Argentina tam by-
la uvedena hned dvakrát. Tuto chybu se uÏ opravit nepodafiilo, takÏe Austrálie v seznamu vysta-
vujících zemí v roce 1967 uÏ bude definitivnû chybût. Také Kanada v seznamu zúãastnûn˘ch ze-
mí chybí. Vystavoval pouze Québec v sekci divadelní architektury. 

Pražský divadelní festival (návrh)
PQ nemûlo zÛstat jedinou divadelní akcí mezinárodního charakteru. Mûlo b˘t souãástí celé

fiady kulturních událostí na sebe navazujících - od PraÏského jara, pfies Filmov˘ festival
v Karlov˘ch Varech k PraÏskému quadriennale. Do této ‰ÀÛry aktivit byl plánován i mezinárod-
ní festival nebo pfiehlídka s pracovním názvem „PraÏsk˘ divadelní festival“. Mûl probíhat pfii PQ:
buì mu ãásteãnû pfiedcházet nebo na v˘stavu bezprostfiednû navazovat. V druhé polovinû ‰ede-
sát˘ch let se divadelní Praha stávala známou a zaãínala b˘t povaÏována za jednu ze zajímav˘ch
divadelních metropolí. 

Mezi jiÏ existující velké mezinárodní divadelní festivaly té doby patfiilo Divadlo národÛ
v PafiíÏi, dále festival ãinoherních divadel v Epidauru a hudebnû dramatické festivaly
v Salcburku, Edinburgu a Bayreuthu. 

V diskusích s evropsk˘mi divadelníky se ukazovala potfieba, aby vedle Divadla národÛ exi-
stoval v Evropû je‰tû jeden ãinoherní festival. A Praha s právû pfiipravovanou mezinárodní v˘-
stavou scénografie by jako sídlo takového festivalu byla pfiijata v‰emi zahraniãními partnery s na-
d‰ením. V pfiedbûÏn˘ch diskusích byla vyjasÀována i otázka charakteru tohoto festivalu. Divadlo
národÛ v PafiíÏi bylo zamûfieno na reprezentativní umûlecká tûlesa celonárodního charakteru,
ãímÏ se tento festival stal do jisté míry akademick˘m. I kdyÏ dramaturgie pfiehlídky závisela na
v˘bûru a doporuãení kurátora, ekonomické podmínky úãasti byly komerãní, tedy finanãnû znaã-
nû nároãné. Hostující divadlo si vût‰inu nákladÛ muselo hradit samo. To samozfiejmû omezova-
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lo, ãasto pfiímo znemoÏÀovalo úãast zajímav˘ch men‰ích souborÛ a divadel. Praha se pokusila -
alespoÀ v návrhu - vytvofiit ponûkud odli‰né podmínky a navrhovan˘ festival koncipovala právû
jako urãit˘ protipól pafiíÏského Divadla národÛ. Pfiehlídka mûla b˘t vûnována divadlÛm a soubo-
rÛm pfiiná‰ejícím nové pohledy a názory na smysl, poslání a v˘znam souãasného divadla a rezo-
nujícím s nov˘mi proudy souãasné svûtové divadelní kultury. 

V DÚ byl tedy vypracován návrh obsahující nejen koncepci a dramaturgii pfiehlídky, ale i fi-
nanãní nároky s tím, Ïe by PraÏsk˘ divadelní festival byl samostatn˘m útvarem v rámci DÚ s pfií-
slu‰n˘m personálním i rozpoãtov˘m vybavením. Zaãátek festivalové pfiehlídky by navazoval
bezprostfiednû na PraÏské jaro, konal by se tedy poãátkem ãervna, kdy sice konãí divadelní sezó-
na, ale divadla je‰tû dohrávají, konãí ‰kola, ale je‰tû nejsou prázdniny, je ãas tematick˘ch zájez-
dÛ a zaãíná turistická sezóna. Také dal‰í roãníky PQ uÏ se termínovû nemûly vázat na São Paulo
a napfií‰tû se mûly konat vÏdy v ãervnu. 

Aãkoliv mûl tento návrh velkou podporu celé plejády nejen ãesk˘ch a slovensk˘ch divadel-
níkÛ, ale i zahraniãních odborníkÛ, „les autorités tchèques“ se tohoto projektu zalekly. Byla to
pro nû pfiíli‰ smûlá, odváÏná, témûfi revoluãní, a tím moÏná i podezfielá a navíc finanãnû nároãná
my‰lenka. Jednání se protahovalo, schvalování vázlo, rozhodnutí se oddalovalo, a tak nakonec
zvítûzilo obvyklé, chronicky známé zdÛvodnûní „Nejsou peníze, nemáme to v rozpoãtu“. 

Atraktivní, doma ti‰e aplaudovaná a ze zahraniãí dost hlasitû podporovaná akce se uÏ pak ni-
kdy nevrátila na program jednání DÚ a ministerstva a z návrhu doprovodn˘ch akcí na dal‰ích PQ
zmizela úplnû. 

Sympozium
Na rozdíl od nerealizovaného divadelního festivalu se velmi vydafiilo doprovodné sympo-

zium. Probíhalo v prostorách Klubu ‰kolství a kultury (ROH, Na Pfiíkopû 20) ve dnech 9. – 12.
fiíjna 1967 jako nedílná souãást PQ. Mûlo dvû hlavní témata: 

a) Spolupráce reÏiséra s jevi‰tním v˘tvarníkem
b) Vliv nového dramatu na v˘voj divadelní scény, event. divadelní budovy
Témata vzbudila velkou pozornost, o úãast byl mimofiádn˘ zájem. Zúãastnilo se ho pfies 130

delegátÛ domácích i zahraniãních z 24 zemí. Probûhlo velmi úspû‰nû, do jisté míry pfiedzname-
nalo zaloÏení OISTT a pfiineslo také velkou popularitu PQ. Proto se o nûm zmiÀujeme podrob-
nûji. 

Toto sympozium bylo organizováno ve spolupráci se Svazem ãs. dramatick˘ch umûlcÛ v ãe-
le s jeho pfiedsedou Otomarem Krejãou a se Svazem ãs. architektÛ v ãele s arch. Jifiím Goãárem.
Zahájila je dr. Soukupová, zdravice pfiednesli O. Krejãa, J. Goãár, J. Urban jménem V̆ boru PQ,
vstupní referát pfiednesl dr. Josef Träger. Následovalo promítnutí dvou krátk˘ch filmÛ o scéno-
grafické prácí Josefa Svobody a Ladislava Vychodila. Pak byli úãastníci dopraveni autobusy na
V̆ stavi‰tû, aby shlédli jednotlivé PQ expozice. 

Druh˘ den sympozia byl zahájen projekcí filmového záznamu „Historie jedné inscenace“ za-
chycujícího reÏijní postupy O. Krejãi pfii pfiípravû inscenace Romeo a Julie v praÏském Národním
divadle. Tento filmov˘ dokument byl v˘teãn˘m úvodem k prvnímu tématu sympozia. Zásadní re-
ferát Otomara Krejãi doplnil sv˘m pfiíspûvkem Josef Svoboda. Hned poté pfiipojil své exposé ta-
ké ing. arch. V. Pardyl, kter˘ hovofiil o dynamice architektury divadel. Pfied odpolední diskusí vy-
stoupila se sv˘m pfiíspûvkem je‰tû ruská historiãka umûní M. N. PoÏarskaja a mlad˘ rusk˘
scénograf Valerij Levental. (Na toto své první mezinárodní vystoupení ãasto a rád vzpomíná.)

V následn˘ch debatách zaznûlo mnoho zajímav˘ch názorÛ, my‰lenek a postfiehÛ k otázkám
ideální podoby divadla a divadelního prostoru, pfiedev‰ím z pohledu reÏiséra a scénografa.
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Pfiedsednictvo mezinárodního sympozia pfii PQ 67: uprostfied Otomar Krejãa, Miroslav BrÛÏek a Josef Urban.

Vût‰ina zásadních pfiíspûvkÛ z tohoto sympozia zÛstala zachována v archivu PQ. Mezi v˘znam-
né úãastníky diskusí byli Karl von Appen (NDR), Adam Hanuskiewicz (Polsko), Zenobiusz
Strzelecki (Polsko), Paul Bortnovschi (Rumunsko), Paul Bruce Pettit (USA), André Acquart
(Francie), Yvon Sanche (Kanada), Mirão Dokov (Bulharsko), Mellbye (Norsko), Paul Irgens
(Norsko), Heinz Bruno Gallée (Rakousko), Umberto Orsini (Venezuela), Jan Kosinski (Polsko),
J. Domville (Kanada), Morterová (Kanada), z ãs. umûlcÛ pak Ladislav Vychodil, Ludmila
PurkyÀová, Franti‰ek Tröster. Z teoretikÛ Pfiemysl Maydl ze Scénografického ústavu. 

Diskusi stfiídavû moderovali Otto Kähler z NDR, Paul Bruce Pettit z USA, M. N. PoÏarskaja
z SSSR, André Acquart z Francie, Erika Billeter ze ·v˘carska, H. B. Gallée z Rakouska a Timo
Penttilä z Finska. Pfiihlá‰ky do diskuse a písemné pfiíspûvky shromaÏìoval dr. Vladimír Jindra,
vedoucí scénografického odd. DÚ. 

Tfietí den zasedání skupina divadelních architektÛ poÏádala o moÏnost jednat pÛl dne oddûle-
nû vzhledem k nûkter˘m specifikÛm jejich problematiky. Z tohoto jednání vze‰el dokument obsa-
hující nejen závûry diskuse, ale pfiedev‰ím inspirativní návrhy v˘hledového pracovního programu
pro tento obor ãinnosti. Tento dokument pak byl jedním z podkladÛ pro práci komise divadelní ar-
chitektury v rámci Mezinárodní organizace scénografÛ a divadelních technikÛ - OISTT. 
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Národní dny
byly dal‰í velmi populární doprovodnou aktivitou PQ. MoÏnost prezentovat podrobnûji ex-

pozici své zemû, seznámit odborníky i náv‰tûvníky se stavem divadelní kultury a pfiedstavit nej-
zajímavûj‰í osobnosti vyuÏili komisafii nûkolika zemí. V‰echny „národní dny“ se odehrály buì
pfiímo v expozicích, nebo ve foyer Bruselského pavilonu. Zájem o uspofiádání takov˘ch setkání
i o úãast na nich byl velik˘, bylo navázáno mnoho pracovních i osobních kontaktÛ, z nichÏ mno-
hé pfietrvaly dodne‰ka. Z nûkolika tehdej‰ích mlad˘ch debutantÛ se postupem ãasu staly uznáva-
né osobnosti a autority na mezinárodním divadelním poli a mnozí z nich povaÏují svou úãast na
PQ 67 za jak˘si symbolick˘ start k pozdûj‰í domácí i mezinárodní proslulosti. I to je tfieba v kro-
nice PQ vzpomenout. 

Scénáfi „národních dnÛ“ b˘val dost podobn˘: od prohlídky národní expozice doprovázené v˘-
kladem komisafie, pfiípadnû pfiedná‰kou nûkterého scénografa, teoretika ãi historika aÏ k volné
diskusi spojené s mal˘m poho‰tûním (podle finanãních moÏností té které zemû.) Nûktefií komi-
safii si teprve pod vlivem prvních zku‰eností z tûchto setkání uvûdomili jejich v˘znam a zaãali
usilovat o uspofiádání stejné akce pro svou zemi – a to pokud moÏno v prvním t˘dnu PQ, kdy je‰-
tû v Praze dlely v‰echny celebrity pozvané na zahájení ãi k úãasti na sympoziu. Program byl jiÏ
tak pfiehu‰tûn, „národní dny“ se zaãaly pfiekr˘vat a tak se nûkteré zemû uch˘lily pod kfiídla sv˘ch
zastupitelství a setkání s kolegy-umûlci se pfiesunula na exteritoriální pÛdu ambasád a pfiijala for-
mu recepce v pozdních odpoledních nebo i veãerních hodinách. 

V rámci PQ 67 byly uspofiádány tfii národní dny: 29. záfií uspofiádali zástupci kanadské expozice
pfiedná‰ku a setkání s tématem “Francouzské divadlo v Québecu“. Akce se zúãastnilo 105 osob a spe-
ciálnû k této pfiíleÏitosti pfiijel do Prahy námûstek ministerstva mezivládních záleÏitostí p. Morin. 

6. fiíjna byl uspofiádán „Den rumunské scénografie“, kterého se zúãastnilo 80 osob.
Z Rumunska pfiijela k této pfiíleÏitosti osmiãlenná delegace rumunsk˘ch scénografÛ, jejíÏ ãleno-
vé mûli fiadu zajímav˘ch odborn˘ch vystoupení, pfiedná‰ek a promítání záznamÛ z pfiedstavení. 

13. fiíjna se konal „Den scénografie NDR“, kterého se zúãastnilo 85 osob. Program byl se-
staven z vystoupení sedmiãlenné delegace nûmeck˘ch scénografÛ. 

Udílení cen
bylo po slavnostní vernisáÏi nejoãekávanûj‰í událostí PQ. Konalo se 12. fiíjna 1967 v Rytífiském

sále Vald‰tejnského paláce v 17 hodin. Stylové historické palácové prostory ze 17. století na ná-
v‰tûvníky hluboce zapÛsobily. Pfiíprava ceremoniálu ov‰em v zákulisí probíhala v hektickém spû-
chu a snaÏení, aby v‰echno bylo vãas na místû, tj. nejen medaile, ale i diplomy, které se doplÀova-
ly ruãnû psan˘mi jmény a zdÛvodnûním, dále jazykové verze verdiktu poroty, obálky s finanãními
ãástkami nositelÛm zlat˘ch medailí aj. Poãet pozvánek byl limitován dan˘m prostorem, leã vyna-
lézavost zájemcÛ o úãast pfiekonala v‰echny kontrolní zábrany, coÏ konec koncÛ nebylo tak tûÏké.
Pofiadatelé byli jazykové nedostateãnû vybaveni, pfiílivu cizích slov i osob nemohli úspû‰nû ãelit. 

Po zaznûní fanfár PQ se ujala slova dr. Soukupová, aby ve zcela zaplnûném – lépe fieãeno pfie-
plnûném - sále zahájila slavnost udílení cen. Po ní promluvil pfiedseda mezinárodní poroty.
Pfieklady obou projevÛ a následná hudební vloÏka úvodní ceremoniál znaãnû prodlouÏily. Po pfie-
dání cen podûkovali zástupcÛm ministerstva a organizátorÛm PQ jménem v‰ech úãastníkÛ PQ
francouzsk˘ národní komisafi Yves Bonnat a jugoslávsk˘ národní komisafi arch. M. Krejãík. Na
závûr zbyl ãas nejen na sklenku vína, na prohlídku astrologické chodby a pfiilehl˘ch salonÛ
Vald‰tejnského paláce, ale i na rÛzná interview, dotazy, rozhovory. Byla to poslední ‰ance pro
média promluvit si s laureáty. Mnozí z nich totiÏ bezprostfiednû po ceremoniálu odjíÏdûli ãi od-
létali domÛ. 
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Paul-Louis Mignon, pfiedseda mezinárodní poroty PQ 67 s
dal‰ím ãlenem poroty Radu Beliganem.

Pfiedseda v˘boru PQ 67 Josef Urban blahopfieje Yves
Bonnatovi, komisafii francouzské expozice k udûlení hlavní
ceny PQ Zlaté trigy.

Plakát PQ 67 – autor Jifií Rathousk˘ vytvofiil barevné vari-
anty tohoto plakátu pro PQ 71 – PQ 83

Leták PQ 67
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Prohlídky divadelních dílen, návštěva DAMU
Mezi dal‰í doprovodné akce patfiily organizované prohlídky divadelních dílen, vãetnû krej-

ãoven. Byly vÏdy doprovázeny odborn˘m v˘kladem. Na tûchto akcích se podílelo Národní diva-
dlo, Divadlo na Vinohradech, Mûstská divadla praÏská a Divadlo Na zábradlí. 

Neménû Ïádaná byla i náv‰tûva divadelní fakulty AMU, seznámení s uãebními programy jed-
notliv˘ch kateder, diskuse s pedagogy. Tento poÏadavek se nepodafiilo v plné mífie realizovat,
protoÏe v˘uka na ‰kole teprve zaãínala, DISK samozfiejmû je‰tû nehrál. Také to byl jeden z váÏ-
n˘ch argumentÛ pro zmûnu data konání následn˘ch PQ.

Propagace, tiskové konference
DÛleÏit˘m propagaãním nástrojem byl plakát PQ. Na doporuãení Svazu ãs. v˘tvarn˘ch umûl-

cÛ byli v lednu 1967 vyzváni k úãasti na interní soutûÏi grafici Jifií Rathousk˘, Oldfiich Hlavsa,
Josef Flej‰ar, Jifií Balcar a ze slovensk˘ch grafikÛ âestmír Pechr a Milan Vesel˘. V zadání bylo
poÏadováno, aby v návrhu byla uplatnûna zkratka PQ a pouÏit v˘tvarn˘ prvek podtrhující, Ïe jde
o akci divadelní. Z pfiedloÏen˘ch prací vybral V̆ bor PQ návrh Jifiího Rathouského, kter˘ byl pak
v rÛzn˘ch barevn˘ch obmûnách pouÏíván v následujících PQ roãnících (naposledy na PQ 83)
a vytváfiel tak urãitou „grafickou“ tradici akce. (Podobnû jako plakát hudebního festivalu PraÏské
jaro.) Autorem v˘tvarného návrhu na diplom laureátÛm soutûÏe PQ byl Jaroslav SÛra. 

Kromû letákÛ, plakátÛ, plo‰n˘ch poutaãÛ do tramvají a autobusÛ byly sestaveny komplety in-
formaãních materiálÛ vãetnû programu PQ. Tyto komplety byly zaslány komisafiÛm v‰ech pfii-
hlá‰en˘ch zemí, v‰em národním stfiediskÛm ITI, partnersk˘m institucím a divadelním ‰kolám
v zahraniãí. Byl to pûknû dlouh˘ seznam a pofiádnû velk˘ finanãní náklad v poloÏce „po‰tovné“.
Podobné zásilky putovaly také do v‰ech ãesk˘ch a slovensk˘ch divadel, kulturních institucí, li-
dov˘ch ‰kol umûní, umûleck˘ch ‰kol v‰ech stupÀÛ, do novin a ãasopisÛ a dokonce i kulturním
referentÛm odborov˘ch organizací. V seznamu samozfiejmû nechybûl rozhlas a televize. Odezva
na tuto mohutnou propagaãní kampaÀ nebyla stoprocentní. Termín v˘stavy (záfií-fiíjen) nebyl nej-
vhodnûj‰í, název v˘stavy byl pro ‰ir‰í náv‰tûvnickou obec pfiíli‰ neãiteln˘. Pfii hodnocení znûl zá-
vûr, Ïe pro pfií‰tí roãníky bude tfieba najít srozumitelnûj‰í a úãinnûj‰í formu propagace. 

Zvlá‰tní pozornost byla vûnována spolupráci s cestovními kanceláfiemi – v té dobû prakticky
jen s âedokem, Rekreou a CKM. Byla pro nû pfiipravena speciální informace o celé akci s na-
bídkou náv‰tûvy v˘stavy, úãasti na nûkterém z doprovodn˘ch programÛ, pfiedev‰ím na divadel-
ních pfiedstaveních a s doporuãením, aby náv‰tûvu PQ zafiadily do sv˘ch nabídek, pfiípadnû i for-
mou tematického zájezdu. Tato nabídka sice vzhledem k podzimnímu termínu velkou odezvu
nemûla, ale nûkolik partnersk˘ch cestovních kanceláfií si náv‰tûvu PQ v rámci sv˘ch turistick˘ch
pobytÛ v Praze objednalo. Nicménû nûkterá divadla i divadelní instituce pfiedev‰ím ze sousedních
zemí (NDR, Polsko, Maìarsko, Rakousko) neváhala a uspofiádala jednodenní autobusové zájez-
dy k náv‰tûvû PQ. 

Pro tuzemské i zde akreditované zahraniãní novináfie byly uspofiádány dvû tiskové konference.
První, kterou pro zahraniãní novináfie uspofiádalo MZV, se konala na jafie 1967 a novináfii na ní do-
stali zásadní informace o celé akci. Druhá tisková beseda se konala v den zahájení PQ, a to tfii ho-
diny pfied vernisáÏí. Novináfii dostali informaãní materiál a katalog a bylo jim doporuãeno nav‰tívit
jednotlivé národní expozice, kde se mohli setkat s národními komisafii. My‰lenka to jistû byla dob-
rá, ale dosud nevyzkou‰ená, a proto mûla nûkolik drobn˘ch vad. Jednak jsme trochu pfiecenili ja-
zykové znalosti na‰ich novináfiÛ, jednak podcenili jejich velk˘ a upfiímn˘ zájem. Tam, kde se novi-
náfii domluvili – aÈ pfiímo nebo pfies tlumoãníka – se debata obvykle rozvinula do ‰iroka a v ãasovém
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limitu do vernisáÏe samozfiejmû nestihli shlédnout v‰echny expozice. Navíc byla orientace ve v˘-
stavním prostoru ponûkud sloÏitûj‰í a orientaãní plánek nepfiehledn˘. A protoÏe expozice byly fia-
zeny podle ãeské abecedy, vût‰ina novináfiÛ se k zemím z druhé poloviny abecedy ani nedostala. 

O setkání se ãleny praÏského diplomatického sboru se pÛvodnû vÛbec neuvaÏovalo. KdyÏ se
ale zaãaly mnoÏit dotazy kulturních ata‰é na PQ, rozhodl zahraniãní odbor MKI pozvat kulturní
pfiidûlence zastupitelsk˘ch úfiadÛ akreditovan˘ch v Praze na schÛzku, na níÏ pfiedseda V̆ boru dr.
Josef Urban informoval o pfiípravách PQ. Pro jejich zájem o dal‰í podrobnosti bylo v‰ak nutno
zvát je je‰tû jednotlivû do Divadelního ústavu k poskytnutí dal‰ích informací. 

Tento zpÛsob informace a komunikace s diplomaty byl sice zdlouhav˘ a ãasovû nároãn˘, ale
zároveÀ byl uÏiteãn˘ pro svou adresnost i pro získávání osobních kontaktÛ. Ty totiÏ úãinnû po-
máhaly jak pfii fie‰ení organizaãních a administrativních problémÛ (napfi. proclívání exponátÛ, in-
terní transporty, ubytování instalátorÛ), tak pfii spoleãensk˘ch a kulturních akcích (napfi. podpora
„národních dnÛ“ a besed s odborníky, recepce, promítání filmÛ, aj.) Dal se v‰ak úãinnû pouÏít jen
pfii men‰ím poãtu zemí pfiihlá‰en˘ch na PQ. 

Ubytování
Závûrem je je‰tû tfieba zmínit jednu organizaãnû administrativní agendu, jejíÏ zdárné splnûní

podmiÀovalo do jisté míry úspûch celého PQ – ubytování. Agenda to byla veliká, protoÏe v teh-
dej‰ích podmínkách, pfiedpisech i praxi jsme vlastnû museli zaji‰Èovat ubytování nejen na‰ich, tj.
námi placen˘ch hostÛ, porotcÛ, delegátÛ, ale vlastnû v‰ech, pfiedev‰ím zahraniãních, úãastníkÛ.
V roce 1967 totiÏ byla hotelová kapacita podstatnû niÏ‰í, existující hotely dávaly pfiednost sku-
pinov˘m zájezdÛm a chtûly po nás hromadnou objednávku s finanãní garancí. Na to pochopitel-
nû nebyly plánované Ïádné finanãní prostfiedky. Jako kulturní instituce pofiádající velkou mezi-
národní akci jsme museli respektovat pfiedepsan˘ zpÛsob a ubytovací kapacity nárokovat alespoÀ
rok pfied akcí prostfiednictvím magistrátu a Vládní komise pro cestovní ruch. Odhadnout napopr-
vé poãet lÛÏek, ubytovací kategorie, délku pobytu aj. nebylo jednoduché. Tato nároãná a velmi
neoblíbená agenda plnû vytíÏila jednu pracovní sílu, v prÛbûhu PQ pak dokonce tfiíãlenn˘ t˘m.

Závěr, ohlasy, hodnocení
Tfii t˘dny trvání v˘stavy minuly. DemontáÏ expozic probûhla rychle, kamiony odvezly expo-

náty, demontátofii a poslední náv‰tûvníci odjeli, v˘stavní prostory utichly. Byli jsme rádi, Ïe Ïád-
n˘ v˘znamn˘ umûleck˘ exponát nechybûl. Vyskytli se, bohuÏel, nenechavci, ale ti se zamûfiili
pfiedev‰ím na nedostatkov˘ materiál z oblasti instalaãní techniky, na nestandardní nástroje, rÛz-
nû dimenzované Ïárovky, obãas i potahov˘ textil. To sice byly ztráty nepfiíjemné, ba ostudné, ale
celkem malé a finanãnû nepfiíli‰ nároãné. Omluva postiÏen˘m postaãila, v nûkolika pfiípadech se
k ní pfiidalo je‰tû potvrzení o odcizení pfiedmûtÛ jako nezbytn˘ podklad pro uplatnûní nárokÛ na
náhradu u pfiíslu‰n˘ch poji‰Èoven. Vzhledem k tomu, Ïe ve statutu PQ 67 byla jednoznaãnû for-
mulována povinnost vystavujících pojistit celou svou expozici, nenastal v tomto smûru Ïádn˘
konfliktní moment. Do budoucna to v‰ak znamenalo nepodceÀovat ostrahu, nespoléhat jen na hlí-
daãe poskytované v rámci hospodáfiské smlouvy s vedením PKOJF, ale zv˘‰it jejich poãet i za
cenu zv˘‰ení rozpoãtu. 

Dnem 15. fiíjna 67 tedy první PQ skonãilo. A skonãilo úspû‰nû. Poãáteãní nejistoty vyvanu-
ly, obavy se rozplynuly, nedorozumûní se vysvûtlila, utrpûné ‰rámy se zahojily a po velkém vy-
pûtí a napûtí pfii‰lo zklidnûní. Nastala doba hodnocení, v˘ãet úspûchÛ i chyb. Mnohé cenné pfii-
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pomínky a nápady jsme získali jak osobní zku‰eností, tak od zahraniãních kolegÛ, ãlenÛ poroty,
úãastníkÛ sympozia a v neposlední fiadû z ohlasÛ v odborném domácím i zahraniãním tisku. 

Ty se shodovaly pfiedev‰ím v tom, Ïe se tento kulturní poãin velmi zdafiil, zaslouÏí si plné abs-
olutorium a bezv˘hradnou mezinárodní podporu k pfiípravû jeho pokraãování. To byl jeden z váÏ-
n˘ch argumentÛ pfii zpracování a podání návrhu na pofiádání druhého roãníku PQ. 

V‰echny získané zku‰enosti a poznatky uÏ r˘sovaly podobu druhého roãníku PQ. Hodnocení
probíhalo v období velké euforie z „praÏského jara“. Orgány, které dávaly k pofiádání PQ 67 de-
finitivní souhlas, musely se skfiípajícími zuby pfiipustit, Ïe tato akce, jimi spí‰e trpûná neÏ pod-
porovaná ãi prosazovaná, prezentovala zemi, mûsto Prahu a ãs. divadelní kulturu kultivovanû, ná-
paditû, odváÏnû a dokonce i úspornû - za relativnû mal˘ peníz. Rozpoãet byl totiÏ dodrÏen ve
schválené v˘‰i – 1,600. 000 Kã. 

Velmi pfiíznivé ohlasy na PQ 67 v zahraniãí a nakonec i na domácí pÛdû zcela prÛkaznû po-
tvrzovaly jednoznaãn˘ úspûch a znamenaly podporu zámûru v dal‰ích roãnících PQ pokraãovat.
V̆ bor PQ doporuãil respektovat pfii pfiípravû druhého roãníku PQ tyto závûry: 

1) Rezervovat pro mezinárodní ãást PQ opût Bruselsk˘ pavilon. Pro ãs. expozici a dal‰í sekce
PQ zajistit prostor v blízkosti, aby náv‰tûvníci neztráceli ãas pfiejíÏdûním. 

2) Termín v˘stavy nevázat nadále na Biennale São Paulo, ale pofiádat PQ v ãervnu. Délka trvá-
ní tfii t˘dny. 

3) Udílení cen naplánovat hned na závûr prvního t˘dne v˘stavy, oznaãit ihned vítûzné expozice
ãi exponáty, aby náv‰tûvníci v˘stavy byli o laureátech informováni. 

4) Uchovat dosavadní strukturu PQ, tj. scénografie a divadelní kost˘m jako sekci mezinárodní,
pro ãs. scénografy pak jako sekci národní, umístûnou v jiném prostoru, ponechat sekci diva-
delní architektury a sekci tematickou. 

5) Dohodnout intenzivnûj‰í spolupráci s cestovními kanceláfiemi a docílit, aby náv‰tûva PQ by-
la v jejich nabídkách uvádûná jako tematick˘ zájezd. 

6) V̆ robu a produkci PQ zajistit prostfiednictvím k tomu urãen˘ch organizací, jako je
V̆ stavnictví Praha, Veletrhy Brno, ãi V̆ stavnictví Ostrava – âerná louka. 

7) Zv˘‰it poãet ãlenÛ ostrahy ve v˘stavních prostorách. 
8) Nabídnout do zahraniãí úspû‰nou expozici laureátÛ ze São Paula (Svoboda, Tröster,

Vychodil). 
9) Na pfiání a podnûty pfiedev‰ím zahraniãních odborníkÛ uskuteãnit v sezónû 68/69 v ateliérech

Národního divadla pod vedením arch. Josefa Svobody mezinárodní semináfi vûnovan˘ scé-
nografii a divadelnímu kost˘mu. 
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Mezinárodní výstava jevištního výtvarnictví a divadelní architektury –

Pražské quadriennale 67
Bruselský pavilón a Valdštejnská jízdárna, Praha 22. 9. – 15. 10. 1967

PQ 67 se konalo pod zá‰titou ministra kultury a informací Karla Hoffmanna 
a primátora hlavního mûsta Prahy Ludvíka âerného. 

Koncepce: 

VLADIMÍR JINDRA, EVA SOUKUPOVÁ

Předseda Výboru PQ: 

JOSEF URBAN, fieditel Národního divadla 
âlenové V̆ boru: 

MIROSLAV DLOUHÝ, PAVOL GÁBOR, ADOLF HOFFMEISTER, ZBYNĚK KOLÁŘ, JIŘÍ
KOTALÍK, MILAN KREJČÍ, LUDMILA MELIONOVÁ, VLADIMÍR NÝVLT, JITKA PUŠOVÁ,

VĚNCESLAVA PAVROVSKÁ, JAN SLÁDEK, JOSEF SVOBODA, VLADIMÍR SYROVÁTKA,
RUDOLF THRUN, VLASTIMIL URBAN, FRANTIŠEK VANÍČEK, LADISLAV VYCHODIL, ADOLF

WENIG.

Architekti PQ: 

VLADIMÍR NÝVLT, ADOLF WENIG
Generální komisař: 

EVA SOUKUPOVÁ
Sekretariát PQ: 

JARMILA GABRIELOVÁ

Na čs. expozici a sympoziu PQ spolupracovaly tyto instituce: 

SVAZ ARCHITEKTŮ ČSSR, SVAZ ČS. DIVADELNÍCH UMĚLCŮ,
SVAZ ČS. VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ, DIVADELNÍ ÚSTAV V PRAZE

Předběžný rozpočet: 

1,6 MILIONŮ KČS

Účastnické země: 

ARGENTINA, AUSTRÁLIE, BRAZÍLIE, BULHARSKO, ČESKOSLOVENSKO, FINSKO,
FRANCIE, ITÁLIE, JAPONSKO, JUGOSLÁVIE, KANADA, MEXIKO, NDR, NIZOZEMSKO,

POLSKO, RAKOUSKO, SRN, SSSR, ŠVÝCARSKO, TUNIS

Mezinárodní porota:

RADU BELIGAN – herec, reÏisér, fieditel Divadla komedie v Bukure‰ti – Rumunsko
PAUL-LOUIS MIGNON – teatrolog, divadelní kritik, autor fiady divadelních 

publikací – Francie – Francie
VITO PANDOLFI – historik, divadelní kritik, fieditel Teatro Stabile di Roma – Itálie
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MILICA NIKOLAJEVNA POŽARSKAJA – historiãka umûní, teatroloÏka, autorka fiady publikací vûno-
van˘ch scénografii -SSSR

JOSEF SVOBODA – scénograf, pedagog, ‰éf v˘pravy Národního divadla – âSSR
BEATRIZ VEIGA – vedoucí Národní divadelní sluÏby, která je souãástí M·K – Brazílie

LADISLAV VYCHODIL – scénograf, pedagog, ‰éf v˘pravy Slovenského národného divadla – âSSR, 
Předseda poroty 

PAUL-LOUIS MIGNON – Francie 

Laureáti PQ 67:

ZLATÁ TRIGA – (FRANCIE) – za cel˘ soubor a nápaditou instalaci prací jevi‰tních a kost˘mních v˘tvar-
níkÛ a divadelních architektÛ

ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE: – KARL VON APPEN (NDR),
za scénografické dílo v Berliner Ensemble 

JOSIF SUMBATAŠVILI (SSSR), za v˘pravu ke hfie A. Tolstého: Smrt Ivana Hrozného
STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – NEUDĚLENA

ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – ANDRZEJ MAJEWSKI (POLSKO), za návrh kost˘mÛ ke
Stravinského opefie Orfeus

STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – NEUDĚLENA
TEMATICKÁ SEKCE – INSCENACE OPER W. A. MOZARTA 

– MEDAILE NEUDĚLENY

Sekce divadelní architektury:

ZLATÁ MEDAILE – FABIO PENTEADO (BRAZÍLIE) – za projekt divadla v Campinas

Československá expozice:

ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – VLADIMÍR NÝVLT
– za soubor vystaven˘ch scénick˘ch návrhÛ

STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – PAVOL M. GÁBOR, LUBOŠ HRŮZA, VLADIMÍR
SUCHÁNEK – za soubor vystaven˘ch scénick˘ch návrhÛ

ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – LUDMILA PURKYŇOVÁ 
– za soubor vystaven˘ch návrhÛ divadelníchkost˘mÛ

STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – ZDENEK SEYDL 
– za soubor vystaven˘ch návrhÛ divadelních kost˘mÛ

Porota jednomyslně vzdává uznání celé čs. expozici za její umělecké

bohatství a pestrost. 

(Îádá, aby tato vûta byla souãástí protokolu a byla publikována)

Katalog PQ byl vydán v trojjazyčné verzi: 

ãesky, anglicky, francouzsky
Redaktor: Vladimír Jindra, Vûra Ptáãková

Pfieklady do francouz‰tiny a angliãtiny: Edita Maliarová, Kitty Voleníková
Obálka a grafická úprava: Bohuslav BlaÏej 

Náklad: 1.000 ks, cena 30,-Kãs

Technické údaje:

Poãet zúãastnûn˘ch zemí: 20
Poãet vystavujících umûlcÛ: 327
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Poãet vystaven˘ch prací: 2.500
Poãet vystavujících ãesk˘ch a slovensk˘ch scénografÛ: 28

Bruselsk˘ pavilon PKOJF – 5. 300 m2 pouÏité v˘stavní plochy
Vald‰tejnská jízdárna – 860 m2 pouÏité v˘stavní plochy

Instalační materiál: 

dfievotfiískové panely, sokly, rámové panely nestandardních rozmûrÛ,
figuríny, reflektory, bodová svítidla, karusely. Materiál zadán k v˘robû dílnám ND, MDP,

Filmov˘ch ateliérÛ a Krátkého filmu nebo vypÛjãen z fundusu divadel, veletrhÛ, obchodních
domÛ Prior aj. 

Poãet náv‰tûvníkÛ: CCA 13. 000 OSOB.
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