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Pražské quadriennale ‘79

PQ 75, které se zpoãátku rodilo tak tûÏce a mûlo vzhledem k fiadû objektivních potíÏí témûfi
na kahánku, skonãilo nakonec úspû‰nû, a tím se jednání o uspofiádání ãtvrtého roãníku PQ ponû-
kud usnadnilo. Vycházelo se z velmi dÛkladné anal˘zy a hodnocení pfiedchozích roãníkÛ. Musely
se shromáÏdit pfiesvûdãivé argumenty v˘stavu podporující, neboÈ spofiiv˘m a váhajícím nadfiíze-
n˘m se akce jevila ideovû pfiíli‰ volná a ideologicky obtíÏnûji ovlivnitelná, a proto nebezpeãná,
a navíc finanãnû nároãná a nev˘nosná. 

Pro mezinárodní expozice byl opût navrÏen Bruselsk˘ pavilon, tehdy ov‰em jiÏ ve znaãnû
zchátralém stavu. V jeho prostorách musely b˘t soustfiedûny v‰echny sekce PQ, protoÏe proná-
jem dal‰ích v˘stavních prostor nebyl z ekonomick˘ch i organizaãních dÛvodÛ moÏn˘. V̆ jimkou
byla Vald‰tejnská jízdárna urãená pro ãs. expozici a propÛjãená Národní galerií za v˘hodn˘ch
podmínek. Pro nesoutûÏní sekci scénografick˘ch ‰kol byl získán l uvolnûn˘ zahradní pavilon,
zvan˘ pergola, umístûn˘ v blízkosti Bruselského pavilonu v areálu PKOJF. 

Zahájení PQ 79 bylo plánováno na 6. ãervna 79 a navazovalo tak opût na kongres ITI, kter˘
se konal ve dnech 30. 5. – 5. 6. 79 v Sofii. 

âeskoslovenská expozice, které byl vyhrazen samostatn˘ prostor ve Vald‰tejnské jízdárnû,
zahajovala jiÏ 1. ãervna 79, aby tak bezprostfiednû navázala na právû skonãen˘ hudební festival
PraÏské jaro. Zámûrem MK âSR totiÏ bylo pfiedvést domácí i zahraniãní kulturní vefiejnosti ne-
pfietrÏitou ‰ÀÛru rÛzn˘ch kulturních aktivit – od hudebního festivalu PraÏské jaro, pfies PraÏské
quadriennale, Mezinárodní televizní festival (v jehoÏ rámci byl jeden den vûnován také otázkám
televizní scénografie), aÏ po festival ãs. loutkového divadla, kter˘ sv˘mi pfiedstaveními vhodnû
doplnil a vlastnû korunoval tematickou sekci PQ. 

Ve smyslu v‰ech tûchto ujednání a poÏadavkÛ zpracoval pfiípravn˘ t˘m PQ základní koncep-
ci, ãasov˘ harmonogram a rozpoãet a pfiedloÏil je zaãátkem roku 1977 ministerstvu kultury. DrÏel
se pfiitom jiÏ osvûdãeného schématu a rozãlenil v˘stavu opût do ãtyfi sekcí:

Scénická a kostýmní tvorba 
byla opût hlavní mezinárodní soutûÏní sekcí. Byla rozdûlena do expozic jednotliv˘ch státÛ fia-

zen˘ch ve v˘stavním prostoru dle ãs. abecedy s v˘mûrou plochy pfiihlíÏející jednak k v˘znamu
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státu, k vyspûlosti jeho divadelní kultury, poÏadavkÛm národního komisafie a moÏnostem pofia-
datele. NáplÀ jednotliv˘ch expozic byla opût ponechána na vÛli vystavujícího státu. Podmínkou
bylo, aby vystavována díla byla realizovaná v uplynul˘ch pûti letech. V̆ stavní plocha – bez ohle-
du na její velikost – byla poskytována, stejnû jako u pfiedchozích roãníkÛ, zdarma. 

Československá scénická a kostýmní tvorba 
Tato sekce mûla charakter celostátní pfiehlídky a jejím cílem bylo ukázat souãasn˘ stav ães-

ké a slovenské scénografie. Návrhy procházely posouzením v˘bûrové komise: kritériem byla v˘-
tvarná hodnota návrhu a jeho funkãnost ve vztahu k divadelnímu textu. âeskoslovenská expozi-
ce byla sice vyÀata z mezinárodní soutûÏe, ale vystavené práce posuzovala mezinárodní porota,
která navrhovala jejich ocenûní. 

Tematická sekce 
mûla b˘t pÛvodnû vûnována scénografii operního díla Leo‰e Janáãka. Jeho osobnost a tvor-

ba byly zafiazeny mezi v˘znamná v˘roãí v roce 1978, a tak se nask˘tala pfiíleÏitost na toto jubi-
leum navázat, upozornit na JanáãkÛv operní odkaz a podpofiit zájem o jeho tvorbu vÛbec. 

Po seriózním prÛzkumu v zahraniãí se v‰ak ukázalo, Ïe Janáãkovo operní dílo na svûtov˘ch scé-
nách dosud zcela nezdomácnûlo a v repertoáru pfiedních svûtov˘ch operních scén není zatím dosta-
teãnû zastoupeno. Navíc v fiadû pfiípadÛ jsou tvÛrci inscenací ãeskosloven‰tí reÏiséfii a jevi‰tní v˘tvar-
níci, a tak by se tematická sekce stala více ménû sekcí ãeskoslovenskou. Proto byla tato idea opu‰tûna. 

Jakmile v‰ak ve‰lo ve známost, Ïe UNESCO vyhlásilo rok 1979 „Mezinárodním rokem dí-
tûte“ a Ïe se v témÏe roce chystá velká oslava 50tého v˘roãí zaloÏení Mezinárodní unie loutkáfiÛ
(UNIMA), bylo o obsahu tematické sekce rozhodnuto: bude vûnovaná scénografii loutkov˘ch di-
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vadel. Loutkáfii se dosud PQ nezúãastÀovali, pfiitom loutkáfiská tradice byla a je v âeskosloven-
sku veliká. Také velk˘ poãet národních stfiedisek UNIMA a jejich intenzivní ãinnost svûdãily
o roz‰ífienosti a oblibû tohoto divadelního Ïánru ve svûtû. 

Vzhledem k rozpoãtov˘m limitÛm a prostorov˘m moÏnostem v‰ak musela tematická sekce,
tj. loutkáfiská scénografie, tvofiit souãást kaÏdé národní expozice a ukázat tak národní divadelní
kulturu jako celek. Tato podmínka sice znamenala urãité omezení rozsahu národních scénogra-
fick˘ch i kost˘mních návrhÛ, na druhé stranû ale pfiispûla k uváÏenûj‰ímu a hodnotnûj‰ímu v˘-
bûru jednotliv˘ch exponátÛ a celkové koncepci národní reprezentace prospûla. 

Do Bruselského pavilonu se je‰tû musela vtûsnat sekce divadelní architektury. 

Sekce scénografických škol 
zÛstala jako velmi Ïádaná zachována a poskytla opûtovnû vynikající pfiíleÏitost ke konfronta-

ci v˘ukov˘ch metod a procesÛ jednotliv˘ch ‰kol, ateliérÛ ãi odborn˘ch uãili‰È. Nalezl se pro ni sa-
mostatn˘ v˘stavní prostor v zahradním pavilonu, kter˘ jí velmi prospûl. Dostatek místa umoÏnil
totiÏ nápadité instalace a originální prezentace studentsk˘ch prací. Tato sekce zÛstala nesoutûÏní. 

Návrh byl v této podobû vedením MK âSR schválen a pozvání rozeslána jiÏ osvûdãen˘m
zpÛsobem, tj. prostfiednictvím FMZV pfies zastupitelské úfiady. Informace o PQ obdrÏela i národ-
ní stfiediska ITI a OISTT. PraÏské quadriennale se dokonce stalo v fiadû pfiípadÛ souãástí prová-
dûcích plánÛ ke kulturním dohodám a slouÏilo k nabídkám v˘mûnn˘ch studijních náv‰tûv zahra-
niãních odborníkÛ v Praze. 

Problémy ov‰em nastaly pfii prosazování rozpoãtu. A zavinilo to poãasí. Na pfielomu let 1978
a 1979 totiÏ do‰lo k prudké zmûnû poãasí a náhlému poklesu teplot aÏ o 30 stupÀÛ C°. Silné mra-
zy a vichfiice zasadily jiÏ tak pokulhávajícímu ãs. hospodáfiství tûÏkou ránu. Nastaly velké potíÏe
v zásobování palivy a energií. Byly vyhlá‰eny uhelné prázdniny, posunut zaãátek vyuãování a pra-
covní doby ve ‰kolách a úfiadech. Na jafie pak byl zaveden letní ãas. Tento neoãekávan˘ v˘kyv po-
ãasí vedl k zavádûní rÛzn˘ch úsporn˘ch opatfiení. JiÏ jednou pfiidûlené finanãní prostfiedky byly re-
vidovány, rozpoãty sniÏovány ve v‰ech sférách národního hospodáfiství, natoÏ v kultufie. 

Odhad finanãních nákladÛ na realizaci PQ 79 byl ov‰em vypracován dávno pfiedtím, neÏ
k v˘‰e uvedené pfiírodní kalamitû do‰lo. Po velk˘ch kláních, debatách a závazcích k maximální
‰etrnosti se nakonec finanãní poÏadavky na PQ 79 ustálily na pûti milionech korun. 

Příprava instalace
Místem pofiádání PQ zÛstal Bruselsk˘ pavilon. Realizace v˘stavy byla opût svûfiena

V̆ stavnictví n. p. , které uÏ mûlo zku‰enosti z pfiedchozího roãníku, mûlo pomûrnû slu‰nû vyba-
ven˘ fundus a získávalo jakési monopolní postavení mezi podniky, které bylo moÏno oslovit. 

Vzhledem k neustávajícím diskusím o v˘‰i rozpoãtu bylo nutno poãítat s co nejjednodu‰‰ím
a nejúspornûj‰ím vybavením v˘stavních prostor. PouÏilo se jednoduch˘ch panelÛ zapÛjãen˘ch
z fundusu V̆ stavnictví, dal‰í instalaãní prvky zapÛjãily jiné instituce ãi organizace (napfi. ob-
chodní domy Prior figuríny, galerie sokly pod makety, praktikábly praÏská divadla). 

Pfiedpokládalo se, Ïe kromû Bruselského pavilonu bude rovnûÏ vyuÏito v˘stavního prostoru
ve Vald‰tejnské jízdárnû, v níÏ by byla umístûna ãs. expozice. Pro v˘stavu scénografick˘ch ‰kol
byl získán v areálu PKOJF jiÏ zmínûn˘ zahradní pavilon a studentské práce tak nebyly separo-
vány od ostatních v˘stavních sekcí PQ. Dostateãnû velk˘ samostatn˘ v˘stavní prostor student-
sk˘m expozicím velmi prospûl. 
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Starosti ale pÛsobil ‰patn˘ stav Bruselského pavilonu, kter˘ nebyl dlouhodobû vedením PKOJF
udrÏován a opravován. Budova ztratila gloriolu slavného v˘stavního pavilonu svûtové v˘stavy EXPO
58 a byla deklasována na prostory pro v˘stavy drobného domácího zvífiectva, exotického ptactva aj.
Tím samozfiejmû utrpûly jak interiéry, tak i vlastní stavba. Spáry mezi jednotliv˘mi segmenty se roze-
stupovaly ãím dál víc, do v˘stavních prostor nejen zatékalo, ale pfiímo pr‰elo. Jestli pfii PQ 75 bylo nut-
no umístit obãas v nûkteré ãásti v˘stavního prostoru kbelíky, byla situace o ãtyfii roky podstatnû hor‰í.
Dé‰È sice nabízel lákavou moÏnost rozmístit ve v˘stavních sálech vedle kbelíkÛ i fiadu barevn˘ch de‰t-
níkÛ, které by svou malebností jistû zajímavû a novû pojednaly v˘stavní prostor, ov‰em na úkor vlast-
ní v˘stavy. Dokonce by dé‰È pfiinesl i akustické obohacení, pravideln˘m odkapáváním by totiÏ pfiipo-
mínal de‰tn˘ prales pfiípadnû by vyvolával ponûkud ménû romantickou pfiedstavu netûsnícího kohoutku
v kuchyni ãi koupelnû. Oprava byla nezbytná. A tak nakonec bylo tfieba povolat skupinu horolezcÛ (ni-
kdo jin˘ by se totiÏ na sice hladké, leã nepfiíli‰ spolehlivé sklenûné stûny nevy‰plhal a neudrÏel se tam),
ktefií alespoÀ ty nejkfiiklavûj‰í díry zalepili, a doufat, Ïe poãasí bude milosrdné a bûhem PQ pr‰et nebu-
de. Samozfiejmû, Ïe tato skuteãnost znamenala neplánované zv˘‰ení finanãních v˘dajÛ. Sjezdov˘ palác
tehdy nebylo moÏno jako náhradní fie‰ení pouÏít, probíhala v nûm totiÏ rozsáhlá rekonstrukce. A kdyÏ
uÏ byla fieã o poãasí, stojí zato pfiipomenout, Ïe tehdy v dobû instalaãních prací nejen nepr‰elo, ale na-
opak panovala v Praze témûfi tropická vedra a zpÛsobila situace, na které instalátofii i organizaãní t˘m
dodnes vzpomínají jako na první reality-show v Praze. Bruselsk˘ pavilon byl totiÏ architektonicky si-
ce velmi zajímav˘, ale nûkteré dÛleÏité technické v˘dobytky mu chybûly – napfi. vzduchotechnika.
A tak se v dobû instalace v poledních hodinách z pavilonu vypotácely upocené, velmi spofie odûné po-
stavy v tren˘rkách, spodkách, plavkách ãi jakémsi improvizovaném pláÏovém odûvu a prchaly do stí-
nu stromÛ a kefiÛ, budíce tak zvûdavost, nûkdy i lehké pohor‰ení náv‰tûvníkÛ Parku. 

PonûvadÏ v tehdej‰ích dobách provádûli instalace exponátÛ sami umûlci (dÛvodem byl stej-
n˘ refrén „nedostatek penûz“) ãasto zvuãn˘ch jmen, mohli jsme mít pfii pohotovûj‰í reakci na tu-
to situaci zajímavou sbírku fotografií kuriózních svrchních, ale pfiedev‰ím spodních „obleãkÛ“
fiady mezinárodních scénografick˘ch celebrit. 

Spediční služby
Speditérské sluÏby v pfiedchozích roãnících PQ sice zaji‰Èovala firma âechofracht, v podsta-

tû tehdy jediná svého druhu, ale celou fiadu administrativních úkonÛ nechávala na bedrech se-
kretariátu PQ. Po pfiedchozích zku‰enostech byla sice opût tato firma povûfiena sluÏbami pro PQ,
ov‰em v daleko vût‰ím rozsahu, s vût‰ími pravomocemi i odpovûdností, neboÈ tentokrát pfievza-
la v‰echny úkoly s touto sluÏbou související. Zástupci âechofrachtu byli v pfiímém kontaktu s ná-
rodními komisafii vystavujících zemí a vût‰inû z nich zaji‰Èovali transport exponátÛ aÏ do areálu
PKOJF, jejich celní odbavení, zabalení i zpûtnou dopravu, a inkasovali bez prostfiednictví PQ
úhradu za tyto sluÏby. 

Byla to pro organizátory velká pomoc; staãily problémy s tûmi zemûmi, které této nabízené sluÏ-
by nevyuÏily, exponáty posílaly jako diplomatické zavazadlo, nebo je komisafii pfiiváÏeli osobnû ja-
ko spoluzavazadla nebo je posílali po‰tou na adresu Divadelního ústavu s destinací do Celetné ulice.
Jaké komplikace to tehdy pÛsobilo s proclíváním a lokálním transportem, si lze jen tûÏko pfiedstavit. 

Pozvání
Dosavadní zpÛsob zvaní se sice osvûdãil, ale vzhledem k rÛzn˘m schvalovacím prÛtahÛm

a objektivním komplikacím ode‰la pozvání do zahraniãí opût se zpoÏdûním. 
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S napûtím se proto oãekávala reakce pozvan˘ch zemí a jejich pfiihlá‰ky. Na‰tûstí v‰ak uÏ PQ
získávalo v kulturním svûtû stále vût‰í renomé. Zájem o úãast se skuteãnû projevil, i kdyÏ pfii-
hlá‰ky pfiicházely ãasovû ponûkud liknavûji a se zpoÏdûním. 

Patrnû k tomu pfiispûlo i pÛsobení a vliv Amnesty International, kter˘ koncem sedmdesát˘ch let
ve svûtû znaãnû zesílil. Amnesty soustfiedila mimo jiné svou pozornost na tehdej‰í celkovou spole-
ãenskou a politickou situaci v âSSR, upozorÀovala na zadrÏení a vûznûní Václava Havla i dal‰ích
disidentÛ, na neochabující normalizaãní opatfiení, na omezování umûlecké a tvÛrãí svobody. To by-
lo také pfiíãinou váhání nûkter˘ch zemí, zda mají pozvání k úãasti na PQ vÛbec pfiijmout. 

Po udûlení ‰védské kulturní ceny „Monismanien“ Chartû 77 byla ve Stockholmu koncem ro-
ku 1978 zaloÏena Nadace Charty 77, jeÏ zaãala fungovat poãátkem roku 1979 a úspû‰nû pÛsobi-
la informaãními prostfiedky nejen na ‰védskou, ale na celou mezinárodní kulturní vefiejnost. Svou
úãast na PQ 79 právû tehdy odfiekli ‰véd‰tí umûlci. Pfiipomínáme v této souvislosti také velkou
diskusi o úãasti, vedenou na francouzském ministerstvu kultury, které zpoãátku s pfiihlá‰kou na
PQ 79 znaãnû váhalo. Teprve po intenzivním naléhání sv˘ch vlastních divadelníkÛ oficiální pfii-
hlá‰ku podalo. Nûkteré zemû, jako napfi. Kuba, ¤ecko – svou úãast odvolaly, nikoliv v‰ak z po-
litick˘ch, ale z finanãních dÛvodÛ. 

Dvû zemû – ·v˘carsko a USA – vystavovaly v sekci jevi‰tního v˘tvarnictví mimo soutûÏ;
·v˘carsko prezentovalo vynikající soubor díla Adolpha Appii, USA pfiipravilo svou kolekci jako
historick˘ pfiehled scénografie v USA ve dvacátém století. 

Pfiesto ale poãet zúãastnûn˘ch zemí stále rostl, PQ 79 se zúãastnilo jiÏ 29 zemí. 

Doprovodné akce
V rámci v˘stavy opût probûhl „mal˘“ kongres OISTT a mezinárodní sympozium vûnované

vzájemn˘m vlivÛm souãasného v˘tvarného umûní a scénografie. O náv‰tûvu v˘stavy i úãast na
sympoziu byl v zahraniãí stoupající zájem, a to i ze zemí, s nimiÏ âeskoslovensko diplomatické
zastoupení nemûlo. V mezinárodních nevládních organizacích, které spolupofiádaly nûkteré do-
provodné akce, totiÏ byli odborníci a umûlci i ze zemí, které byly v âSSR tzv. na indexu, jako na-
pfi. Izrael, nebo povaÏované za sporné, jako napfi. Nigérie, JiÏní Korea, Jihoafrická republika. Bylo
zapotfiebí vynaloÏit mnoho energie a vynalézavosti na intervence a doporuãení vstupních víz oso-
bám z tûchto zemí, aby se mohly zúãastnit rÛzn˘ch zasedání ve vrcholn˘ch orgánech mezinárod-
ních organizací zasedajících v rámci PQ 79. Nûkdy ani ne‰lo o zemi pÛvodu, ale o uznání cestov-
ního prÛkazu, kter˘m se napfi. prokazoval ãlen belgické delegace Arsène Joukovsky. Pasové
kontrole na ruzyÀském leti‰ti totiÏ pfiedloÏil NansenÛv pas. S takov˘m dokumentem si pracovníci
pasové kontroly moc rady nevûdûli, pravdûpodobnû se s ním setkali poprvé, a tak Joukovského od-
mítali do âSSR vpustit. Marnû je Joukovsky uji‰Èoval, Ïe jde o platn˘, mezinárodnû uznávan˘ do-
kument. Teprve po nûkolika intervencích se ho podafiilo pfies pasovou kontrolu pfievést. Pouãení

Poznámka: Nansen Fridtjof (*10. 10. 1861 – †13. 5. 1930), norsk˘ polární badatel, oceánograf a politik. Po první svû-
tové válce organizoval fiadu humanitárních akcí (v˘mûnu zajatcÛ mezi Nûmeckem a sovûtsk˘m Ruskem), organizoval pomoc
hladovûjícím v Rusku, staral se o propu‰tûní váleãn˘ch zajatcÛ. Od roku 1921 byl vrchním komisafiem Spoleãnosti národÛ
pro uprchlíky, v roce 1931 zaloÏil v jejím rámci NansenÛv mezinárodní úfiad pro uprchlíky se sídlem v Îenevû. V roce 1922
mu byla za tuto ãinnost udûlena Nobelova cena. 

NansenÛv pas, mezinárodní osobní prÛkaz pojmenovan˘ podle F. Nansena, vystavovan˘ na základû mezinárodní doho-
dy z roku 1928 uprchlíkÛm, zejména z fiad protirevoluãní ruské emigrace. Majitelé Nansenova pasu nebyli povaÏováni za bez-
domovce, ale mûli v˘hodnûj‰í postavení cizince. Celá tato akce – vãetnû vystavování Nansenova pasu – byla údajnû nepfiá-
telsky zamûfiena proti Sovûtskému svazu; politick˘m uprchlíkÛm z fa‰istick˘ch státÛ domáhajícím se ve tfiicát˘ch letech vydání
Nansenova pasu bylo málokdy vyhovûno. Nositeli tohoto typu mezinárodnû platného osobního dokumentu byli pfiedev‰ím
emigranti ze sovûtského Ruska. 
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z takov˘ch pfiípadÛ vedlo v budoucnu k tomu, Ïe
sekretariát PQ – pokud se jména delegátÛ, státní
pfiíslu‰nost a ãísla pasÛ dozvûdûl v pfiedstihu –
musel zvlá‰tním dopisem adresovan˘m konzu-
lárnímu odboru FMZV tyto okolnost sdûlit, za
delegáty se zaruãit a poÏádat o poskytnutí vstup-
ních víz. Byla to sice procesnû zdlouhavá admi-
nistrativní cesta, ale vût‰inou úspû‰ná a zahra-
niãními delegáty pozitivnû hodnocená. 

(Po pobytu v Praze na PQ mûl A. Jou-
kovsky odjet na zasedání komise divadelní ar-
chitektury OISTT do Moskvy. Tû‰il se, Ïe popr-
vé uvidí zemi, z níÏ pocházela jeho rodina.
Hovofiil velmi dobfie rusky a netu‰il, Ïe mu tato
znalost mÛÏe v oãích sovûtsk˘ch orgánÛ spí‰
u‰kodit, neÏ prospût. Ru‰tí architekti a scéno-
grafové si Joukovského velmi váÏili a stáli o je-
ho pfiítomnost na uvedeném zasedání. Na zákla-
dû uvedené ãeské zku‰enosti zaãali ru‰tí
ãlenové OISTT pfiipravovat ve velkém ãasovém
pfiedstihu jeho pfiijetí a díky prozíravému a di-
plomatickému jednání pfiedsedy sovûtského
centra OISTT A. Vasiljeva se nakonec náv‰tûva
Moskvy A. Joukovskému podafiila.) 

Pfii pfiípravách ãtvrtého roãníku – kdy se zdálo, Ïe pfiece jen dochází k urãitému posunu v ãs.
kulturní politice a orientaci a Ïe ãs. autority zaãínají ve vztazích se zahraniãím zaujímat ponûkud
liberálnûj‰í postoje – zaãaly se mnoÏit dotazy nûkter˘ch divadelních institucí a organizací zemí,
s nimiÏ âeskoslovensko diplomatické styky nemûlo nebo byly tyto styky zmrazené (Izrael, JiÏní
Korea, Jihoafrická republika a nûkteré dal‰í africké zemû) na moÏnost pfiihlásit se k úãasti na PQ
v˘stavû. Opakovala se podobná argumentace jako pfii PQ 75: V Praze je pfiece sídlo generálního
sekretariátu Mezinárodní organizace scénografÛ – OISTT a ãleny této organizace jsou i národní
stfiediska zemí, s nimiÏ âSSR oficiální diplomatické styky neudrÏuje. Pfiitom jejich reprezentanti
pfiece na kongresy, sympozia, semináfie do Prahy zajíÏdûjí; tak proã by jejich umûlci nemohli na
PQ vystavovat. Jedinou odpovûdí a zdÛvodnûním bylo opûtovné konstatování, Ïe PQ je akcí mi-
nisterstva kultury, které si vyhrazuje právo zvát zemû podle principÛ své kulturní politiky. A tak se
Izrael, JiÏní Korea, Jihoafrická republika, Nigérie aj. v˘stavní úãasti na PQ 79 nedoãkaly.

Teprve listopad 1989 tuto „tradici“ zru‰il a teprve PQ 91 se „odmítané“ zemû koneãnû moh-
ly zúãastnit. 

Propagace
Poprvé v historii PQ se V̆ bor PQ zaãal zab˘vat naléhavostí úãinné a intenzivní propagace

PQ a jmenoval za tím úãelem propagaãní komisi, v níÏ zasedli zástupci FMZV, MK, PQ a Svazu
ãs. novináfiÛ. Úkolem bylo pfiedev‰ím informovat o akci nápadit˘m zpÛsobem jak ãs. vefiejnost,
tak i zahraniãí a poskytnout v‰echna potfiebná data, termíny, informace o programu a doprovod-
n˘ch akcích. Díky intenzivní práci propagaãní komise byla uzavfiena dohoda s âs. televizí, která
se zavazovala pfiipravit zvlá‰tní pofiad vûnovan˘ PQ 79. Dále mûla vyuÏít pfiítomnosti v˘znam-

Arsène Joukovsky, ãlen belgické delegace
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n˘ch umûleck˘ch osobností a pfiipravit s nimi rozhovory. Zahraniãním televizním spoleãnostem
mûla na poÏádání formou krátkodobé akreditace zprostfiedkovat, pfiípadnû umoÏnit, natáãení v˘-
stavy, jejího zahájení, udílení cen a v‰ech v˘znamnûj‰ích akcí, které PQ provázely.
Nejzajímavûj‰ím závazkem âT bylo uspofiádat bûhem televizního festivalu, kter˘ probíhal sou-
bûÏnû s PQ, semináfi na téma „V̆ tvarná stránka inscenací pÛvodních televizních her“. O toto té-
ma projevovali totiÏ eminentní zájem divadelní odborníci z Francie, Anglie, NDR, NSR,
Maìarska, Polska a samozfiejmû z âSSR. (Semináfi se uskuteãnil, ale nezÛstal z nûj Ïádn˘ zápis
ãi zpráva. Zahraniãní úãastníci semináfi velmi chválili, ale zároveÀ vyslovili politování, Ïe na tak
závaÏné a zajímavé téma byl rezervován jen jeden pÛlden.)

Dal‰í oslovenou institucí byl âs. rozhlas, s nímÏ bylo dohodnuto, Ïe se bude PQ vûnovat
i Interprogram, zahraniãní vysílání a vysílání pro krajany. 

âs. film se zavázal natoãit nûkolik ‰otÛ pro filmov˘ t˘deník ze zahájení PQ. 
Ministerstvo ‰kolství doporuãilo náv‰tûvu PQ 79 v‰em odborn˘m ‰kolám divadelního, v˘-

tvarného i hudebního zamûfiení a téÏ Lidov˘m ‰kolám umûní. Interním obûÏníkem upozornilo na
tuto v˘znamnou akci v‰echny ‰koly 2. stupnû, gymnázia a odborné ‰koly a doporuãilo náv‰tûvu
v˘stavy. 

Ústav pro kulturnû v˘chovnou ãinnost zajistil propagaci PQ mezi divadelními ochotníky
vãetnû loutkáfiÛ. Svaz ãesk˘ch divadelních ochotníkÛ uskuteãnil v˘stavku scénografick˘ch prací
ochotnick˘ch souborÛ v budovû Mûstské knihovny. 

âedok se zavázal uvefiejnit ve svém Bulletinu pro poboãky âedoku v zahraniãí (tehdy v 16ti
zemích) ãlánek o PQ 79 ve ãtyfijazyãné verzi. Do sv˘ch programov˘ch nabídek PraÏského kul-
turního léta a do okruÏních zájezdÛ Prahou zafiadil také náv‰tûvu PQ. 

K podobnému závazku se pfiipojila i Rekrea a Ústfiední rada odborÛ. 
Taková masová propagace PQ se odehrála vÛbec poprvé a skuteãnû podstatnû zvedla ná-

v‰tûvnost. 

Setkání se členy diplomatického sboru. 
Místem pro setkání se ãleny diplomatického sboru bylo tentokrát zvoleno Smetanovo diva-

dlo, které pro‰lo v pfiedchozích letech velkou rekonstrukcí a modernizací a jehoÏ provoz byl ob-
noven 1. dubna 1973. SchÛzka s diplomaty o PQ 79 se konala 12. února 79 a byla spojená s pro-
hlídkou jevi‰tû i scény Smetanova divadla a jejího technického vybavení. Kromû toho byla ve
foyer vystavena velká maketa rekonstrukce historické budovy Národního divadla, jehoÏ slav-
nostní otevfiení se chystalo na rok 1983. âlenové diplomatického sboru byli uvítáni správním fie-
ditelem ND ing. Bergrem, kter˘ hosty struãnû seznámil s historií Smetanova divadla, jeho reper-
toárem i provozem, provedl je hledi‰tûm a pfiilehl˘mi prostorami. Vysvûtlil rovnûÏ probíhající
modernizaci a rekonstrukci historické budovy Národního divadla a pfiedal je poté do rukou diva-
delních technikÛ, ktefií jim pfiedvedli technické jevi‰tní novinky. Hosté pak byli usazeni do par-
teru, aby shlédli filmové zábûry z PQ 75 a vyslechli podrobnûj‰í informace o nadcházejícím roã-
níku PQ. 

Aã úãast tituláfiÛ a jejich doprovodu (podle regulí byl totiÏ pozván cel˘ praÏsk˘ diplomatic-
k˘ sbor) byla témûfi stoprocentní – ve velkém hledi‰ti Smetanova divadla to byla jen zanedbatel-
ná hrstka publika. Promítací plátno – nejvût‰í, jaké se podafiilo sehnat – bylo pfiipevnûné na opo-
nû a vypadalo tam jako filigránsk˘ kapesníãek. Promítan˘ obraz byl proto dost nejasn˘, zvuk
málo sly‰iteln˘ a celkov˘ dojem z promítaného dokumentu tedy nevaln˘. Projev generální ko-
misafiky dr. Evy Soukupové proná‰en˘ z pfiedscény do velkého prostoru málo zaplnûného hle-
di‰tû pÛsobil pfiíli‰ „komornû“ a tak nakonec hlavní tûÏi‰tû informací o PQ spoãívalo v osobních
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rozhovorech, probíhajících ve foyer divadla pfii podání malého poho‰tûní. Bylo to velké pouãení
pro v˘bûr místa k pofiádání podobn˘ch akcí v pfií‰tích roãnících PQ. 

Katalog
Vzhledem ke stupÀujícím se tlakÛm na sniÏování nákladÛ muselo se upustit od jeho ti‰tûné

podoby. Text byl tentokrát psán na stroji, bez moÏností v˘raznûj‰í grafické úpravy. Trojjazyãná
verze v jednom svazku, jak tomu bylo doposud, se zdála rozsahem pfiedimenzovaná, pfiíli‰ ná-
roãná na spotfiebu papíru, v˘robnû neekonomická. Katalog byl pro kupující zbyteãnû velk˘, tûÏ-
k˘ a drah˘, ‰patnû se s ním manipulovalo – jedním slovem – nepraktick˘, neforemn˘. Vyhrál pro-
to návrh vydat jednotlivé jazykové verze samostatnû. 

Z roku 1979 tedy máme tfii katalogy jako samostatné svazky v ãe‰tinû, francouz‰tinû a ang-
liãtinû. âs. expozice mûla navíc je‰tû svÛj samostatn˘ katalog v ãe‰tinû. KaÏd˘ svazek byl vydán
v jiném nákladu. 

Obrazová pfiíloha, kterou tvofiily jen ãernobílé reprodukce nevalné kvality, musela b˘t zafia-
zena aÏ na konec katalogu. Barevné reprodukce pro svou nákladnost nepfiicházely v úvahu. 

V Ïádné verzi katalogu není uveden jeho odpovûdn˘ redaktor. NeslouÏí ani jako zcela spo-
lehliv˘ dokument, je totiÏ nekompletní. Do redakãní uzávûrky 10 zemí nezaslalo poÏadované
podkladové materiály. V soupisu vystavujících zemí jsou sice uvedeny, ale informace o vystavo-
vatelích a jejich exponátech chybûjí. 

Tiskové konference
Ve spolupráci se Svazem ãesk˘ch novináfiÛ, jak vyÏadoval

tehdej‰í pfiedpis, byla uspofiádána 28. února 1979 první tisková
konference o PQ 79 ve Filmovém klubu na Národní tfiídû.
Promluvil na ní místopfiedseda V̆ boru PQ 79 a fieditel odboru
umûní MK âSR dr. Miloslav Kaizr, potom generální komisafika
dr. Eva Soukupová. Pfiítomni byli zástupci 28 deníkÛ a ãasopisÛ,
ktefií obdrÏeli skromn˘ informaãní materiál a PQ letáky.
Podobnou tiskovou konferenci pro slovenské novináfie uspofiádal
Divadeln˘ ústav v Bratislavû dne 13. bfiezna 79 za úãasti 
E. Soukupové, která podala potfiebné informace a zodpovûdûla
dotazy slovensk˘ch kolegÛ. 

10. dubna pak byla uspofiádána tisková konference pro zahra-
niãní novináfie akreditované v âSSR, a to ve velkém sále Klubu
‰kolství a kultury ROH, Na Pfiíkopû 20. Zájem o ni byl velik˘, zú-
ãastnilo se jí 24 zástupcÛ rÛzn˘ch zahraniãních ãasopisÛ i médií.
A pozitivní v˘sledek se dostavil. Pfiipravené informaãní materiály
vûnované PQ se skuteãnû objevily v mnoha zahraniãních ãasopi-
sech. Nûkolik zahraniãních televizních spoleãností poÏádalo o do-
ãasnou akreditaci a povolení natáãet zahájení PQ. 

V̆ borem PQ poprvé jmenována a ustavena ãtyfiãlenná propa-
gaãní komise vydala v období od dubna do ãervna 79 tfii ãísla
Informaãních bulletinÛ pro ãs. tisk, masmédia a odbornou vefiej-
nost s podrobnûj‰ími údaji o domácí i zahraniãní úãasti, vernisá-
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Ïi, udílení cen, celkovém programu PQ, o doprovodn˘ch akcích, v˘znamn˘ch osobnostech a hos-
tech, aj. Bulletiny sice nebyly opticky pfiíli‰ vzhledné, ‰lo jen o rozmnoÏen˘ strojopis, ale svÛj
propagaãní úãel splnily. 

Pfied vernisáÏí ãs. expozice ve Vald‰tejnské jízdárnû probûhla tamtéÏ dne 1. ãervna 79 tisko-
vá beseda spojená s prohlídkou v˘stavy. 

Pfied vernisáÏí mezinárodní ãásti PQ dne 6. ãervna byla uspofiádána tisková konference pfií-
mo v Bruselském pavilonu s následnou prohlídkou expozic a moÏností setkání se zahraniãními
umûlci, vystavovateli, komisafii apod.

Mezinárodní porota PQ 79
byla opût jedenáctiãlenná. (Její sloÏení je uvedeno na str. 102)
Svou práci zahájila jiÏ 4. ãervna 79 posuzováním prací ãesk˘ch a slovensk˘ch v˘tvarníkÛ, do

veãera 7. ãervna musela dokonãit hodnocení celé soutûÏní ãásti PQ a pfiipravit protokol tak, aby
mohly b˘t ceny udûleny podle PQ harmonogramu. Její ãlenové museli pracovat dlouho do noci
a prakticky nemûli moÏnost zúãastÀovat se veãerních pfiedstavení ani doprovodn˘ch programÛ.
Proto doporuãovali napfií‰tû pfiidat porotû alespoÀ jeden den navíc. 

Zahájení PQ 79
probíhalo ve dvou fázích: 1. ãervna 1979 byla v 11 hod. dopoledne zahájena expozice ães-

k˘ch a slovensk˘ch scénografÛ ve Vald‰tejnské jízdárnû. Po fanfárách se ujal slova O. Holan, ná-
mûstek ministra kultury, dále promluvil pfiedseda scénografické sekce Svazu ãs. dramatick˘ch
umûlcÛ Vladimír ·rámek, poté Iva MojÏí‰ová, zástupkynû komisafie ãeskoslovenské expozice
a za ãs. loutkáfiské v˘tvarníky Václav Kábrt. V krátké kulturní vloÏce vystoupilo Smetanovo
kvarteto. 

Je tfieba kriticky konstatovat, Ïe nekázeÀ v˘bûrov˘ch komisí, ãeské i slovenské, zpÛsobila, Ïe
namísto pÛvodnû vybran˘ch 36 v˘tvarníkÛ vystavovalo nakonec 81 scénografÛ a 14 loutkáfisk˘ch
v˘tvarníkÛ. V̆ stavní prostor byl pfieplnûn a v mnoÏství vystaven˘ch exponátÛ zanikly i ty, které
ve svûtové konfrontaci snesly i ta nejvy‰‰í mûfiítka. Ve snaze pfiekonat jistou uniformitu ãs. ex-
pozice z PQ 75 byla v˘stava 79 pfieplnûna mnoÏstvím trojrozmûrn˘ch exponátÛ (maket, kost˘mÛ
a loutek). Pfii této pfiíleÏitosti je tfieba pfiipomenout kritick˘ v˘rok tehdej‰ího ministra kultury
Klusáka na adresu ãs. expozice, pfiedev‰ím loutek. Zdály se mu nehezké, dokonce o‰klivé, pÛso-
bící spí‰ depresivnû neÏ pfiíjemnû. S tím se ov‰em uÏ nedalo nic dûlat, ale bylo to posléze dÛvo-
dem k dÛkladné anal˘ze ãs. prezentace na PQ 79 a pfiispûlo k závûreãnému rozhodnutí uspofiádat
napfií‰tû v mezidobí jednotliv˘ch roãníkÛ PQ v˘stavu ãs. scénografie formou Salonu. Z nûho by
se pak vybíraly exponáty na PQ. 

(To byl v roce 1981 skuteãn˘ podnût k uspofiádání II. celostátní pfiehlídky ãs. scénografie
„Opava 81“ s ponûkud nesrozumiteln˘m podnázvem „Vztah scénografické inscenaãní tvorby
k národní klasice i souãasné ãs. dramatice“.)

Mezinárodní v˘stava byla slavnostnû zahájena 6. ãervna 79 v 15,00 hod. ve foyer
Bruselského pavilonu. Po slavnostních fanfárách následoval projev ministra kultury dr. Milana
Klusáka. Po nûm promluvil pfiedseda OISTT Helmut Grosser, zdravici pfiednesla ãestná pfiedsed-
kynû ITI Rosamond Gilderová. V̆ stavu za zahájenou prohlásila generální komisafika PQ dr. Eva
Soukupová. 
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Ministr se svou suitou zahájil prohlídku.
Komisafii jednotliv˘ch zemí byli ve sv˘ch ex-
pozicích pfiipraveni podat pfiípadná vysvûtlení
ãi v˘klad. Slavnostní atmosféra v‰ak byla pfie-
ru‰ována nezvykl˘mi a neãekan˘mi akustick˘-
mi projevy. V pravideln˘ch ãasov˘ch interva-
lech totiÏ byl cel˘ v˘stavní prostor vyplÀován
zvlá‰tními vzdechy a úpûním vycházejícím
z expozice NSR. V ní byla instalována reálná
scéna ze hry Heinera Müllera „Îivot Bedfiicha
Pruského“. Bylo to poprvé na PQ, kdy byla tak
v˘raznû pouÏita i akustická sloÏka inscenace.
Jako v teráriu pravidelnû se roztmívajícím
a hasnoucím byl náv‰tûvníkÛm pfiedstaven
pfiedsmrtn˘ zápas Bedfiicha Velkého, obklope-
ného dokonal˘mi miniaturami dvofianÛ, vrtí-
cích se pomocí elektroniky kolem vladafiova
lÛÏka. Jeho pfiedsmrtné úpûní, rozléhající se
v pravideln˘ch patnáctiminutov˘ch intervalech
cel˘m pavilonem, pfiispûlo podstatnû k suges-
tivní atmosféfie celé pfiehlídky a podbarvovalo
dal‰í prezentace a artefakty západonûmecké ex-
pozice. Vyvolávalo to velmi sugestivní dojem
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a pfiitahovalo zv˘‰enou pozornost náv‰tûvníkÛ, aÏ komisafii ostatních národních expozic zaãali
právem poukazovat na to, Ïe prostor není izolován a zvuk pÛsobí na jejich zcela odli‰nû konci-
pované expozice ru‰ivû. Panelové stûny sice jednotlivé expozice oddûlovaly, ale kóje byly shora
nekryté a zmínûné úpûní v˘raznû pfiehlu‰ovalo v˘stavní ‰um a ostatní zvuky. Tento fakt vyvolal
také velkou nelibost u ministra kultury a jeho doprovodu. Dokonce to bylo povaÏováno za pro-
vokaci, a ministr proto Ïádal generální komisafiku, aby zjednala ihned nápravu a poÏádala nû-
meckého komisafie o vypnutí zvuku. Dr. Soukupová to sice pfiislíbila a do konce oficiální pro-
hlídky nûmecká expozice skuteãnû ztichla, nicménû krátce po vernisáÏi zaãal Bedfiich Velik˘ opût
úpût a ãinil tak vytrvale aÏ do konce trvání v˘stavy. Západonûmeck˘ komisafi se hájil tím, Ïe jde
o nedílnou souãást v˘stavního zámûru, neboÈ jde o pfiedstavení reálné jevi‰tní podoby inscenace
této hry. Pro v‰echny tehdej‰í úãastníky a náv‰tûvníky v˘stavy se tato expozice stala jak˘msi „lo-
gem“ tohoto roãníku PQ. 

. 

Doprovodné akce
Bylo to pfiedev‰ím mezinárodní sympozium „Vliv souãasného v˘tvarného umûní na rozvoj

souãasného divadelního umûní“, které pfiitahovalo zájem domácího i zahraniãního publika.
Konalo se dne 7. ãervna 79 v 9 hodin ve velkém sále praÏského Karolina. Hlavní referát pfiedne-
sl doc. dr. Jifií Kotalík, fieditel Národní galerie a mnohalet˘ kurátor ãs. úãasti na brazilském v˘-
tvarném Biennale v São Paulo. Jeho vystoupení bylo oãekáváno s velk˘m zájmem a závûrem po
zásluze nad‰enû aplaudováno. Na jeho vystoupení navázala Jelena Rakitina z Moskvy sv˘m re-
ferátem „Scénografie a v˘tvarné umûní“. SvÛj názor na vzájemn˘ vliv v˘tvarného umûní a scé-
nografie zajímavû formuloval John Bury z Velké Británie. O v˘tvarn˘ch tendencích v divadle pak
hovofiila teatroloÏka Milica Nikolajevna PoÏarskaja z Ruska. K ní se pfiipojil sv˘m pfiíspûvkem
i Jurij Kovalenko z Moskvy. K vystoupením, která zaslouÏí b˘t dále pfiipomenuta, patfií pfiíspû-
vek Andrzeje Matyni z Polska na téma „ Od realistick˘ch dekorací k v˘tvarnému znaku a nao-
pak“, dále Michela Raffaelliho z Francie, Angela Achrjanova z Bulharska, Annemarie Rostové
z NDR. O vlivu techniky na v˘voj scénografie a jejím praktickém vyuÏití pfii pfiípravû inscenace
hovofiil Oldfiich ·imáãek z ND Praha. V̆ tvarnem ve scénickém návrhu se zab˘val arch. Ladislav
Vychodil ze SND Bratislava. Na dal‰í pfiihlá‰ené fieãníky z Belgie, Japonska a Francie se uÏ z ãa-
sov˘ch dÛvodÛ nedostalo. Jejich pfiíspûvky byly alespoÀ v písemné podobû úãastníkÛm sympo-
zia distribuovány. Lze jen litovat, Ïe se nepodafiil pÛvodní zámûr uvedené referáty vydat. Nûkteré
z pfiíspûvkÛ se v‰ak podafiilo v archivu PQ zachovat. 

V Mezinárodním roce dítûte se loutkové divadlo objevilo jako tematická ãást PQ a ãs. lout-
káfii se pohotovû chopili této mimofiádné pfiíleÏitosti a uskuteãnili ve dnech 8. – 14. ãervna 1. fe-
derální pfiehlídku ãeskoslovensk˘ch profesionálních loutkov˘ch divadel. Jednotlivá pfiedstavení
byla hojnû nav‰tûvována také zahraniãními úãastníky PQ, ktefií pak nejednou obdivnû hovofiili
o vysoké úrovni ãs. loutkáfiství. 

Zvlá‰tní program pfiipravila pro zahraniãní úãastníky divadelní fakulta AMU. Pozvala 8.
ãervna zahraniãní pedagogy na odbornou debatu s ãesk˘mi a slovensk˘mi kolegy o struktufie scé-
nografické katedry DAMU, v˘ukov˘ch programech a dosaÏen˘ch v˘sledcích. V druhé ãásti pro-
gramu probûhlo neformální setkání ãs. a zahraniãních studentÛ, ktefií se vzájemnû informovali
o studiu, jeho pfiednostech i nedostatcích a o uplatnûní v praxi. 

Do doprovodného programu se zapojilo rovnûÏ ·v˘carsko, které se tentokrát úãastnilo PQ
nesoutûÏní expozicí vûnovanou v˘znamné divadelní osobnosti – Adolphu Appiovi. Formou vol-
ného semináfie v prostoru âestné sínû a na základû vystaven˘ch návrhÛ, materiálÛ a dokumentÛ,
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byl Appia pfiedstaven jako zásadní reformátor divadla. Nahradil malované kulisy jevi‰tní archi-
tekturou, vytváfiel sestavy schodi‰È a praktikáblÛ, odstranil rampu a oponu, osvûtlení dosadil ja-
ko dramatick˘ prvek inscenace a zab˘val se i novou koncepcí divadelní budovy. Tento poãin ·v˘-
carÛ byl odborníky vysoce oceÀován. 

Ve Vald‰tejnské jízdárnû se v rámci ãs. expozice uskuteãnil 7. ãervna 79 Národní den âSSR.
Setkání ãs. scénografÛ se zahraniãními hosty bylo koncipované jako informace o ãs. divadle do-
plnûná diskusí na základû vystaven˘ch scénick˘ návrhÛ, kost˘mÛ, objektÛ a loutek. Pfiímo ve v˘-
stavním prostoru byl Národní den zakonãen vystoupením hradeckého divadla DRAK. 

K doprovodn˘m akcím se pfiipojil dne 8. ãervna i DÛm sovûtské vûdy a kultury pfiedná‰kami
o souãasné sovûtské scénografii a besedami se sovûtsk˘mi umûlci a odborníky. V tomto rámci
probûhlo i zahájení v˘stavy ruské a sovûtské divadelní knihy a literatury tamtéÏ. 

Zajímav˘m zámûrem byl návrh uspofiádat bûhem prvních deseti dnÛ PQ v˘stavu divadelní
techniky. Jejím navrhovatelem, podporovatelem a realizátorem byl podnik Divadelní technika.
V̆ bor PQ tento návrh akceptoval, ale zámûr se nakonec nemohl uskuteãnit. Podnik Divadelní
technika se totiÏ podílel na vnitfiním vybavení právû budovaného Paláce kultury, kter˘ musel b˘t
dokonãen do roku 1981 pro 16. sjezd KSâ. Termíny byly neodkladné, stavba pfiísnû sledovaná,
v‰e se jí muselo podfiídit, a tak se my‰lenka na uspofiádání v˘stavy divadelní techniky musela od-
sunout na nûkteré z pfií‰tích PQ. 

Zato Svaz ãesk˘ch divadelních ochotníkÛ (SâDO) splnil svÛj zámûr z roku 1976 a pfiipravil
z v˘sledkÛ tfiíletého kurzu pro scénografy-amatéry komorní expozici nejlep‰ích prací jeho fre-
kventantÛ, která byla zahájena dne 22. 6. 79 v prostorách Mûstské knihovny a po dobu trvání PQ
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byla hojnû nav‰tûvovaná. Lze jen litovat, Ïe pfii jednání o termínu do‰lo k nedorozumûní a v˘-
stava byla zahájena aÏ v posledním t˘dnu trvání PQ. 

Do doprovodn˘ch akcí PQ pfiispûlo i kulturní oddûlení italského velvyslanectví. V prostorách
italské knihovny (Biblioteca Italiana) ve ·porkovû ulici, uspofiádalo ve dnech 4. – 15. ãervna vy-
nikající v˘stavu „Masky a pohybové struktury“, spojenou s nûkolika pfiedná‰kami a besedami.
OdborníkÛm a náv‰tûvníkÛm PQ byl vûnován jeden den pfiátelského setkání s italsk˘mi divadel-
níky. 

Dal‰í národní dny: 5. 6. Velká Británie, 8. 6. Spolková republika Nûmecko, 9. 6. Francie
a Kanada, 10. 6. Polsko, 23. 6. USA.

Mezi doprovodn˘mi akcemi zaujímá zvlá‰tní postavení i ãtvrt˘ semináfi divadelních techni-
kÛ (VTS), urãen˘ pfiedev‰ím pro vedoucí pracovníky umûleckotechnick˘ch provozÛ divadel.
Konal se ve dnech 11. -13. 6. Zúãastnilo se ho celkem 60 zástupcÛ z ãesk˘ch divadel. Pátefií je-
ho programu bylo pfiedev‰ím PQ. První den semináfie byl z velké ãásti vûnován historii a v˘zna-
mu PraÏského quadriennale, dal‰í dny byly vyplnûny prohlídkami jednotliv˘ch expozic PQ, ze-
jména pak tûch, u nichÏ byla patrná snaha uplatnit technické vybavení scény. 

Nedílnou ãástí PQ byla v˘stava laureátÛ mezinárodní soutûÏe divadelní architektury OISTT.
My‰lenka uspofiádat podobnou soutûÏ vznikla po PQ 75 a byla inspirovaná vystaven˘mi prace-
mi v sekci divadelní architektury. Ukázalo se, Ïe v mezinárodních soutûÏích architektury se pro-
jekty divadel vyskytují jen sporadicky. 

Sekce architektury OISTT vedená belgick˘m architektem Paulem Mignotem se proto roz-
hodla dát pfiíleÏitost studentÛm a mlad˘m architektÛm a takovou soutûÏ v roce 1977 vypsala. Její
organizace se ujalo belgické stfiedisko OISTT v ãele s architektem Arsenem Joukovskym s tím,
Ïe vyznamenané práce budou vystaveny v rámci PQ 79. SoutûÏ vyvolala velk˘ zájem a pfiedsta-
vila 806. projektÛ studentÛ a mlad˘ch architektÛ z celého svûta (z toho bylo 20 ãesk˘ch a slo-
vensk˘ch úãastníkÛ). 

Porota musela uznat v˘jimeãnost nûkter˘ch návrhÛ, a rozhodla se proto udûlit hned ãtyfii prv-
ní ceny, a to projektÛm z Francie, Norska, a dvûma kolektivÛm ze SSSR. Dále bylo udûleno 6
druh˘ch cen a 28 uznání (z toho 6 odmûnûn˘ch prÛmyslov˘mi spoleãnostmi, které konkurs fi-
nanãnû podporovaly). Mezi nimi je na devatenáctém místû také projekt ã. 193 ãeského úãastníka
Emila Koneãného a dal‰ích. Zajímavé bylo sloÏení vût‰iny soutûÏních t˘mÛ, v nichÏ vedle stu-
dentÛ architektury byli zastoupeni i scénografové, herci a hereãky, produkãní a nûkteré dal‰í di-
vadelní profese. Po této zku‰enosti byla tato soutûÏ OISTT vypisována pravidelnû a vítûzné pro-
jekty laureátÛ se staly souãástí v‰ech dal‰ích roãníkÛ PQ. 
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Mezinárodní výstava jevištního výtvarnictví a divadelní architektury – 

Pražské quadriennale ‘79
Bruselský pavilón a pergola PKOJF, Praha 6. 6. – 1. 7. 1979

Valdštejnská jízdárna, Praha 1. 6. – 1. 7. 1979

PQ 79 se konalo pod zá‰titou ministra kultury âSR Milana Klusáka
a ministra kultury SSR Miroslava Válka

Předseda Výboru PQ: 

JOSEF ŠVAGERA, 1. námûstek ministra kultury âSR 

Místopředseda Výboru PQ: 

MILOSLAV KAIZR, fieditel odboru umûní MK âSR

Členové Výboru PQ: 

LADISLAV BALLEK, KAREL BÁRTA, JARMILA KONEČNÁ, BOHUMIL KRATOCHVÍL, ŠTE-
FAN KRIVOŠÍK, ZDENĚK MÍKA, ANDREJ NEMLAHA, VĚKOSLAV PARDYL, ANTON

SLOBODA, ADOLF SVOBODA, JOSEF SVOBODA, LADISLAV VYCHODIL

Členové propagační komise: 

ANTONÍN DVOŘÁK, OLGA JÁNSKÁ, VĚRA LEBEDOVÁ, JIŘÍ VITULA

Generální komisař: 

EVA SOUKUPOVÁ

Architektura a grafika výstavy: 

MIROSLAV MAŠEK

Tajemník: 

JARMILA GABRIELOVÁ

Produkce: 

HELENA TOMŠOVÁ

Realizace: 

VÝSTAVNICTVÍ N. P. PRAHA

Předběžný rozpočet: 

5 MILIONŮ KČ
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Účastnické země: 

BELGIE, BRAZÍLIE, BULHARSKO, ČESKOSLOVENSKO, DÁNSKO, EGYPT, FINSKO,
FRANCIE, ITÁLIE, JAPONSKO, JUGOSLÁVIE, KANADA, MAĎARSKO, NĚMECKÁ DEMO-
KRATICKÁ REPUBLIKA, NIZOZEMÍ, NORSKO, POLSKO, PORTUGALSKO, RAKOUSKO,
RUMUNSKO, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, SSSR,

ŠPANĚLSKO, ŠVÝCARSKO, URUGUAY, VELKÁ BRITÁNIE

Mezinárodní porota:

DENIS BABLET, teatrolog, autor odborn˘ch publikací a videozáznamÛ o scénografii – Francie
HELMUT GROSSER, technick˘ fieditel Mnichovské opery, pfiedseda OISTT – NSR

HENRYK JURKOWSKI, teoretik, loutkáfisk˘ odborník, publicista, pfiedseda UNIMA – Polsko
OTTO KÄHLER, scénograf – NDR

PAUL MIGNOT, divadelní architekt – Belgie
GEORGE PARO, reÏisér, fieditel Národního divadla v Záhfiebu – Jugoslávie

MILICA NIKOLAJEVNA POŽARSKAJA, teoretiãka, historiãka umûní, pedagoÏka – SSSR
AGOSTINHO OLAVO RODRIGUEZ, zástupce Biennale São Paulo – Brazílie

JOEL E. RUBIN, teoretik, divadelní technik, pfiedseda OISTT – USA
JOSEF SVOBODA, scénograf, ‰éf v˘pravy Národního divadla – âSSR

LADISLAV VYCHODIL, scénograf, ‰éf v˘pravy Slovenského národného divadla – âSSR
Předsedkyně poroty: 

MILICA NIKOLAJEVNA POŽARSKAJA – SSSR

Laureáti PQ 79:

ZLATÁ TRIGA – VELKÁ BRITÁNIE – za vysokou umûleckou úroveÀ celé expozice
ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – HORST SAGERT (NDR)

STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – EDUARD KOČERGIN (SSSR)
PAUL VAN DEN BERG (NIZOZEMÍ)

ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – TEIMURAZ NINUA (SSSR)
Mezinárodní porota udûlila ZVLÁŠTNÍ STŘÍBRNOU MEDAILI EXPOZICI 

SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
– za invenãní hledání nov˘ch v˘razov˘ch forem ve scénografii. 

Tematická sekce – Loutka :

ZLATÁ MEDAILE – EXPOZICE POLSKA
STŘÍBRNÁ MEDAILE – IVAN KOÓS (MAĎARSKO)

FRANTIŠEK VÍTEK (ČSSR) 

Sekce divadelní architektury:

ZLATÁ MEDAILE – BELGIE
STŘÍBRNÁ MEDAILE – SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Čestné diplomy uděleny:

HOLANDSKO – za celkovou koncepci a realizaci expozice
BELGIE – za kolekci divadelních plakátÛ

ITÁLIE – za soubor plakátÛ loutkov˘ch divadel
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Porota vyslovuje zvlá‰tní uznání ŠVÝCARSKU – za prezentaci díla v˘znamného pfiedchÛdce
moderní scénografie Adolpha Appii. 

Československá expozice:

ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – NEUDĚLENA
STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – VLADIMÍR SUCHÁNEK, JAN VANČURA 

ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – MARGITA POLÓNYOVÁ
STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – STANISLAVA VANÍČKOVÁ

Katalog PQ: 

vydán v trojjazyãné verzi, kaÏdá jazyková mutace vy‰la samostatnû. 
Do redakãní uzávûrky nezaslaly podklady pro katalog 
Portugalsko, Rakousko, USA, ·panûlsko, ·v˘carsko. 

Expozice ·v˘carska a USA byly nesoutûÏní, Belgie, Brazílie a Bulharsko byly dodateãnû zafia-
zeny do doplÀkÛ. 

Redaktor katalogu není uveden. 
Náklad: ãeská verze 1.000 ks, anglická verze 800 ks, francouzská verze 500 ks

Cena 35,- Kã
Tisk: Správa kulturních zafiízení, Praha

Technické údaje:

Poãet zúãastnûn˘ch zemí: 27
Poãet vystavujících umûlcÛ: 705

Poãet vystavujících ãesk˘ch a slovensk˘ch scénografÛ: 109

Bruselsk˘ pavilón PKOJF – 5.300 m2 v˘stavní plochy
Pergola (pro sekci scénografick˘ch ‰kol) – 300 m2 v˘stavní plochy

Vald‰tejnská jízdárna – 860 m2 v˘stavní plochy

Instalační materiál:

Dfievotfiískové a rámové panely s v˘plní i bez v˘plnû 2,5m x 1m,
panely s textilní v˘plní – v‰e z fundusu V̆ stavnictví,

speciální panely zapÛjãené DAMU,
praktikábly, figuríny, sokly, reflektory, karusely, projektory – v‰e formou v˘pÛjãek

z divadel, obchodních domÛ aj. 

Poãet náv‰tûvníkÛ: 30.283 OSOB (DENNÍ PRŮMĚR 1.165 OSOB)
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