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Pražské quadriennale ‘87

V itineráfii v˘znamn˘ch mezinárodních divadelních akcí uÏ scénografická pfiehlídka PraÏské
quadriennale definitivnû zakotvila. Svûdãilo o tom také stanovisko UNESCO, které PQ neváha-
lo oznaãit za akci trvale napomáhající k soustavnému zvy‰ování úrovnû divadelního umûní jed-
notliv˘ch národních kultur a poskytující tak v celé ‰ífii názorn˘ pfiehled o v˘voji divadelního
umûní ve svûtû. 

Pfiípravy PQ 87 v‰ak zpoãátku pfiíli‰ idylicky neprobíhaly. V roce 1984 byla dr. Soukupová
odvolaná z funkce fieditelky DÚ, jejím nástupcem byl jmenován dr. Jan Kristek, pÛvodnû fiedi-
tel nakladatelství Albatros, kter˘ se v pfiedcho-
zích letech zab˘val pfiedev‰ím vydavatelskou
ãinností. O divadle toho moc nevûdûl, o PQ
pak zhola nic. ProtoÏe dr. Soukupová nakonec
v DÚ zÛstala jako vedoucí scénografického od-
dûlení, fieditel jí celé PQ dal na starost. Pod je-
jím vedením byl tedy zpracován první kon-
cepãní materiál, kter˘ po ru‰n˘ch diskusích byl
v podobû konkrétního návrhu pfiedloÏen MK,
které jej schválilo aÏ koncem záfií 1985. 

Struktura v˘stavy zÛstala zachována, ãle-
nûní do 4 sekcí byla respektováno. 

Scénografická sekce byla opût rozdûlena
na mezinárodní a ãeskoslovenskou expozici.
V mezinárodní ãásti vystavovaly jednotlivé ze-
mû – fiazené v abecedním pofiadí – na pfiidûlené
plo‰e ve sv˘ch národních expozicích díla, rea-
lizovaná jejich umûlci v posledních pûti letech.
Realizace musely b˘t dokumentovány fotogra-
fiemi. 

Obálka US katalogu vydaného speciálnû k expozici na PQ 87

127-150_1987_2k.qxd  11.6.2007 8:57  Stránka 128



Pražské quadriennale ‘87_129

Expozice USA – vyznamenaná Zlatou trigou PQ 87

Francie – návrh Yannise Kokkose k Sofoklovû Elektfie vyznamenan˘ zlatou medailí PQ 87
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Zábûr z ãs. expozice – návrhy a instalace M. Meleny

Ladislav Vychodil – návrh scény k opefie EvÏen Onûgin
– zlatá medaile za scénografii

Zbynûk Koláfi – scéna ke hfie âingize Ajtmatova: Den del‰í
neÏ století 
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âeskoslovenská expozice byla tentokrát pfiipravována s velk˘m pfiedstihem a velkou peãli-
vostí. SâSDU jmenovala za tím úãelem zvlá‰tní komisi v ãele s Ottou ·ujanem. V̆ bûr exponá-
tÛ byl nûkolikastupÀov˘. Nejprve probûhly pfiehlídky v jednotliv˘ch krajích, a to v záfií 1985
v Severoãeském kraji v Ústí nad Labem a Jihomoravském kraji v Brnû. V fiíjnu probûhla pfie-
hlídka v Severomoravském kraji v Opavû, v lednu 1986 ve V̆ chodoãeském kraji v Hradci
Králové, v únoru 1986 v Západoãeském kraji v Plzni, v bfieznu téhoÏ roku v Jihoãeském kraji
v âesk˘ch Budûjovicích a v dubnu 1986 ve Stfiedoãeském kraji v Pfiíbrami a v Praze. ProtoÏe na
pfiehlídkách byli nedostateãnû zastoupeni mladí tvÛrci, uskuteãnila se s nimi samostatná schÛz-
ka, na které 17 mlad˘ch v˘tvarníkÛ pfiedloÏilo své práce. 

Krajsk˘ch akcí se zúãastnilo celkem 96 scénografÛ a kost˘mních v˘tvarníkÛ. K tomu se pfii-
pojilo je‰tû 23 televizních scénografÛ, ktefií pfiipravili svou v˘stavní kolekci samostatnû. Souãástí
zámûru vybrat z tûchto pfiehlídek reprezentativní kolekci pro PQ byla i v˘stava mlad˘ch scéno-
grafÛ realizovaná pfii pfiíleÏitosti Festivalu divadelního mládí v âesk˘ch Budûjovicích ve dnech
15. – 25. fiíjna 1986. Na této v˘stavû prezentovalo své práce 15 zaãínajících scénografÛ a studentÛ
závûreãného roãníku DAMU. 

Vybraní tvÛrci, ktefií se v‰ech v˘‰e uveden˘ch v˘stav a pfiehlídek zúãastnili, tvofiili základ III.
Národní pfiehlídky ãeské scénografie, která se konala ve dnech 8. – 28. fiíjna 1986 ve v˘stavní sí-
ni ÚLUV v Praze. Úãastnilo se jí nakonec 67 ãesk˘ch scénick˘ch, kost˘mních i loutkáfisk˘ch v˘-
tvarníkÛ, ktefií tvofiili jádro ãs. expozice na PQ 87.

Pražské quadriennale ‘87_131

Expozice Josefa Svobody – zlatá medaile za scénografii
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Tematická ãást byla vûnovaná dramatickému dílu A. P. âechova, jehoÏ my‰lenkov˘ a umû-
leck˘ odkaz je inspiraãním zdrojem pro v‰echny národní divadelní kultury. Zúãastnilo se jí 11
zemí.

132_Pražské quadriennale ‘87

Zábûr na sovûtskou expozici v tematické sekci – dílo A. P. âechova. Expozice byla ocenûna zlatou medailí PQ 87

Pohled na západonûmeckou expozici v tematické sekci – dílo A. P. âechova. Expozice získala stfiíbrnou medaili PQ 87
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Rumunsko – Romulus Fenes – návrh ke hfie A. P. âechova: Vi‰Àov˘ sad

Sekce divadelní architektury byla vûnovaná nejen stavbám divadelních budov budoucnos-
ti, ale i fie‰ením nov˘ch scénick˘ch prostorÛ, adaptacím a rekonstrukcím star˘ch divadelních bu-
dov a jevi‰È a jejich pfiestavbám. 

âeskoslovensko jako pofiádající stát nabídlo v této sekci celkem 24 projektÛ a realizací, kte-
ré zachycovaly prÛfiez tvorby divadelních architektÛ od nové v˘stavby divadel (Divadlo pracují-
cích v Mostû, Divadlo J. G. Tajovského v Banské Bystrici, Maìarské oblastní divadlo, Komárno)
a kulturních domÛ (Kulturní dÛm ROH v Liberci, Mûstské kulturní stfiedisko, Komárno), pfies re-
konstrukce Divadla J. K. Tyla v Plzni a Divadla J. Myrona v Ostravû, aÏ po studie a rozbory funk-
cí divadelního prostoru. Poprvé se PQ 87 úãastnily sv˘mi pracemi specializované projektové or-
ganizace – Projektová a inÏen˘rská organizace MK âSR a Projektov˘ ústav kultúry v Bratislavû.
V této sekci vystavovalo 14 zemí. 

Expozice scénografick˘ch ‰kol, uãili‰È a ateliérÛ pfiedstavila 20 scénografick˘ch ‰kol ze
16ti zemí. Jedna ãást ‰kol pfiedstavila v˘bûr prací jako hotov˘ch v˘sledkÛ v˘uky a tvorby (napfi.
Rakousko, Nizozemí, Jugoslávie, praÏská DAMU), druhá sv˘mi soubory a exponáty zvefiejÀo-
vala proces v˘uky (napfi. Kanada, Japonsko, Belgie, Katalánie, bratislavská V·MU). 

V̆ stava laureátÛ III. mezinárodní soutûÏe divadelní architektury OISTT mûla tentokrát téma
„Playhouse in Amsterdam“. SoutûÏícím byla urãena konkrétní amsterdamská lokalita a dány dal-
‰í podmínky vymezující prostor, velikost budovy, scény, hledi‰tû a technického zázemí. O soutûÏ
byl velk˘ zájem. Se‰lo se na ní 341 projektÛ ze 16 zemí, (z toho 41 z âeskoslovenska)
Vyznamenané projekty, prezentované v rámci PQ, vzbudily velk˘ zájem studentÛ architektury
i odborné vefiejnosti. 
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Z expozice scénografick˘ch ‰kol

Titulní list zadání architektonické soutûÏe OISTAT „Playhouse in Amsterdam“

Výbor PQ
V̆ bor PQ byl 14ti ãlenn˘, v ãele s pfiedse-

dou Jaroslavem Beránkem, námûstkem minis-
tra kultury a místopfiedsedkyní BoÏenou
Szomogyovou, vedoucí zahraniãního odboru
MK. 

Generální komisafikou v˘stavy byla opût
jmenována dr. Eva Soukupová. Jmenovací de-
krety ministra kultury âSR ãlenÛm v˘boru
a generální komisafice byly pfiedány koncem
roku 1985. 

Vzhledem k v˘znamu této mezinárodní
v˘stavy v kontextu mezinárodních kulturních
akcí poÏádal V̆ bor PQ o zá‰titu prezidenta re-
publiky. Bez úspûchu. DÛvod odmítnutí není
znám. 

Pozvání
k úãasti na PQ probíhalo jiÏ osvûdãenou

cestou a formou. Prostfiednictvím FMZV ces-
tou ãs. zastupitelsk˘ch úfiadÛ bylo pozváno

127-150_1987_2k.qxd  11.6.2007 8:57  Stránka 134



k úãasti 67 zemí. V‰em byly zaslány podrobné informace, letáky, statut a pfiihla‰ovací listy.
Zv˘‰en˘ zájem o úãast projevily asijské zemû Vietnam, KambodÏa, Laos – v‰echny ov‰em pou-
ze za pfiedpokladu, Ïe jim budou odpu‰tûny poplatky a uhrazen transport exponátÛ z pfiíslu‰né ze-
mû do Prahy a zpût. Stanovisko politick˘ch míst k tomuto poÏadavku bylo víc neÏ kladné, a tak
se pfiehlídka roz‰ífiila o dal‰í divadelní kultury a náv‰tûvníci mûli moÏnost vidût nové exponáty,
zajímavé divadelní kost˘my, obfiadní roucha, rituální masky a pfiedmûty, figury loutek a jiné ar-
tefakty ze zemí, které dosud na PQ zastoupeny nebyly. Úhradu nákladÛ této úãasti v‰ak muselo
pfievzít MK, rozpoãet PQ by takové zatíÏení neunesl. 

Setkání se členy diplomatického sboru
Místem setkání byla tentokrát zvolena Nová scéna Národního divadla. Vycházelo se z pfied-

pokladu, Ïe tento prostor diplomaté moc neznají, protoÏe ‰lo o novou budovu, nové jevi‰tû s mo-
derním technick˘m vybavením a víceúãelov˘m vybavením sálu. Navíc ‰iroké foyer umoÏÀova-
lo vhodnû umístit mal˘ informaãní PQ stánek a pfiipravit malé poho‰tûní. V hledi‰ti NS se dne 4.
února 87 se‰li zástupci diplomatick˘ch misí v Praze, aby si vyslechli informace o pfiípravách
‰estého roãníku PQ a shlédli krátk˘ filmov˘ záznam z PQ 83. Vedení ND jim umoÏnilo prohlíd-
ku tohoto nového divadla vãetnû technického zázemí a poskytlo informace o repertoáru a poslá-
ní této komorní scény ND. Zástupci DÚ a sekretariátu PQ pak zodpovûdûli jednotlivé dotazy di-
plomatÛ a poskytli jim na poÏádání individuální informace. 

Tiskové konference
âesk˘ úfiad pro tisk a informace uspofiádal ve spolupráci s MK âSR, tiskov˘m odborem

FMZV a Federálním úfiadem pro tisk a informaci dvû tiskové konference a besedy. První probû-
hla jiÏ v dubnu 87 a zástupci tisku na ní dostali od generální komisafiky PQ dr. E. Soukupové zá-
kladní informace o PQ, jeho koncepci, stavu pfiíprav a zahraniãní úãasti. Druhá tisková konfe-
rence se konala 8. 6. 87 – ve 13 hod. v dostateãném ãasovém pfiedstihu pfied zahájením PQ.
Zahájil ji pfiedseda V̆ boru PQ Jaroslav Beránek, hlavní informace podala Eva Soukupová.
Tiskové besedy se zúãastnilo 51 novináfiÛ (vãetnû akreditovan˘ch zahraniãních dopisovatelÛ)
z jednotliv˘ch deníkÛ, ãasopisÛ, rozhlasu a televize. Její úãastníci, vybaveni katalogem PQ a ví-
cejazyãn˘m informaãním materiálem, mûli moÏnost prohlédnout si v˘stavu v klidu a pohovofiit
si se zahraniãními vystavovateli, komisafii národních expozic a v˘znamn˘mi divadelními osob-
nostmi. V̆ sledek se vzápûtí dostavil: PQ tentokrát zaujímalo pfiední místo v kulturních rubrikách
zahraniãních i domácích ãasopisÛ a revuí, domácí i zahraniãní televize pfiiná‰ely nejen ‰oty ze
zahájení a udílení cen, ale i v prÛbûhu v˘stavy obsáhlej‰í reportáÏe a rozhovory se zajímav˘mi
úãastníky. 

Velké statû o v˘stavû, vãetnû zásadních ãlánkÛ a anal˘z, uvefiejnily napfi. Bühnentechnische
Rundschau (NSR), CUE – Technical Theatre Review (Velká Británie), Sightline – The Quarterly
Journal of Theatre Technology and Design – (Velká Británie), Podium (Nizozemí), Proscen
(·védsko), Bühnen Genossenschaft (NSR). Jako obvykle byl zájem zahraniãního tisku a médií
vût‰í neÏ ohlas v médiích domácích. 

Z ãs. ãasopisÛ vûnoval velkou pozornost PQ t˘deník Tvorba a speciální dvojãíslo ãasopisu
Interscéna. 

âs. televize natoãila o PQ komponovan˘ program, kter˘ uvedla nûkolikrát v rámci cyklu
„Zveme vás do divadla“. 

Pražské quadriennale ‘87_135
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Zahájení
VernisáÏ se konala v pondûlí dne 8. ãervna v 15 hod. ve foyer levého kfiídla Sjezdového pa-

láce. Vzhledem k tomu, Ïe ve vstupní hale byly instalovány rÛzné poutaãe, stánky s obãerstve-
ním aj., prostor vymezen˘ pro zahájení PQ nebyl zvlá‰È velk˘, nebylo do nûj moÏné instalovat
vût‰í poãet sedadel. TakÏe kromû ministra kultury a v˘znamn˘ch hostÛ museli ostatní pozvaní
vyslechnout zahajovací ceremoniál ve stoje. V‰ichni jiÏ byli pfiipraveni, úvodní fanfáry byly
zkráceny, jenom hlavní fieãník ministr kultury mûl zpoÏdûní. V tûÏko vûtratelném vestibulu ne-
bylo ãekání nijak pfiíjemné a vedlo organizaãní t˘m k váÏnému zamy‰lení o tom, Ïe bude tfieba
slavnostní zahájení napfií‰tû pfiipravit jinde a jinak. Mezitím se ministerská suita v ãele s minist-
rem dostavila a zahájení mohlo zaãít. Po projevu ministra kultury vystoupil s krátkou zdravicí
prezident OISTAT Helmut Grosser. Posléze dr. Soukupová prohlásila v˘stavu za zahájenou.
K vysvûtlení zpoÏdûní a omluvû uÏ nedo‰lo. 

136_Pražské quadriennale ‘87

Oãekávání opoÏdûného zahájení PQ 87
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Ministr kultury M. Klusák pfii prohlídce v˘stavy Chris Lievaart, Holandsko, ãlen mezinárodní poroty

Mezinárodní porota
Mezinárodní porota byla sedmnáctiãlenná a pracovala pod vedením M. N. PoÏarské. (Její slo-

Ïení je uvedeno na str. 147)
Bylo to poprvé, kdy poãet porotcÛ pfiesáhl pÛvodnû plánované ãíslo. JiÏ z pfiihla‰ovacích lis-

tÛ bylo totiÏ patrno, Ïe poãet národních expozic bude vût‰í neÏ dosud, sekce divadelní architek-
tury byla rovnûÏ obeslána více zemûmi a vût‰ím poãtem exponátÛ, takÏe se z hlediska operativ-
nosti a vût‰í mobility poroty jevilo úãelnûj‰í její poãet zvût‰it, neÏ prodlouÏit dobu na jurování
a tím i prodlouÏit pobyt porotcÛ v Praze na náklady PQ. Pfiekvapením bylo, Ïe M. N. PoÏarskaja
pozvání k úãasti v porotû nejen pfiijala, ale Ïe ji sovûtské orgány cestu povolily, aã mûla z pfied-
chozího pÛsobení v porotû nemalé politické potíÏe. âlenové poroty ji spontánnû pfiivítali a jed-
nomyslnû zvolili pfiedsedkyní. 

Pfies nûkolikeré upozorÀování, Ïe jednání poroty bude probíhat pouze v angliãtinû, pfiece jen
do‰lo k nemilému pfiekvapení. Taxikáfi L. Kirbl, kter˘ s organizaãním ‰tábem PQ spolupracoval
jiÏ pfii pfiedchozích roãnících PQ a ovládal velmi dobfie angliãtinu a nûmãinu, vítal a pfiiváÏel bez
problémÛ jednotlivé ãleny poroty z leti‰tû do hotelu. KdyÏ z letadla vystoupila maìarská kost˘m-
ní v˘tvarnice Judith Schäffer, srdeãnû ji anglicky jménem organizaãního ‰tábu PQ uvítal. K jeho
úÏasu mu v‰ak tato milá dáma odpovûdûla v jemu zcela neznámém jazyce a nakonec pfiiznala, Ïe
kromû maìar‰tiny jin˘ jazyk neovládá natolik, aby v nûm mohla komunikovat. Vyvstal témûfi na-
dlidsk˘ úkol – urychlenû najít tlumoãníka znalého maìar‰tiny i angliãtiny (do ãe‰tiny se nepfie-
kládalo). Nakonec se podafiilo uprosit jednu z jazykov˘ch expertek, která za znaãnû vysok˘ tarif
vytrhla ‰tábu PQ tak fiíkajíc „trn z paty“. 

Nakonec pfiibyla je‰tû dal‰í komplikace: i pro japonského porotce totiÏ byla nezbytná pomoc
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kvalifikovaného tlumoãníka z japon‰tiny do angliãtiny. Ochotnû se tohoto úkolu ujala vzdûlaná
a kultivovaná japanoloÏka dr. Kabeláãová, vûdecká pracovnice a pfiedsedkynû Spoleãnosti ãs. –
japonského pfiátelství, která ostatnû s PQ iniciativnû spolupracovala jiÏ v pfiedchozích roãnících. 

Nemilá pfiíhoda postihla nizozemského porotce Chrise Lievaarta, kter˘ v Praze váÏnû one-
mocnûl a práce poroty se nakonec nemohl vÛbec zúãastnit. ProtoÏe ‰lo o cizince, bylo nutno ho
k lékafiskému vy‰etfiení vozit po v˘hradnû k tomu urãen˘ch klinick˘ch pracovi‰tích a vyplÀovat
nekoneãné mnoÏství rÛzn˘ch papírÛ. Na‰tûstí nenastaly Ïádné zdravotní komplikace a napÛl
uzdraven˘ Lievaart se mohl po pûti dnech – plnû proÏit˘ch v hotelovém pokoji – vrátit domÛ. 

Porota pracovala velmi intenzivnû; exponátÛ bylo mnoho a ãasu málo. Navrhla zlaté a stfiíbr-
né medaile a kromû toho se rozhodla udûlit sedm ãestn˘ch diplomÛ expozicím Brazílie,
Bulharska, âíny, Francie, KambodÏi, Kuby a Vietnamu, dále pak zvlá‰tní cenu za umûleckou rea-
lizaci divadelních masek Werneru Strubovi ze ·v˘carska – i kdyÏ tato expozice byla vlastnû ne-
soutûÏní. Kromû toho porota navrhla fiadu ãestn˘ch diplomÛ a dokonce i cenu OISTAT nûkter˘m
expozicích v sekci ‰kol. Takové mnoÏství navrÏen˘ch a nakonec i udûlen˘ch ocenûní se v histo-
rii jednotliv˘ch roãníkÛ PQ objevilo poprvé. Ani se tomu nebylo moÏné pfiíli‰ divit, poãet zú-
ãastnûn˘ch byl z dosavadních pfiehlídek nejvy‰‰í a kvalita vystaven˘ch exponátÛ vysoká. 

Udílení cen
JiÏ tradiãnû se udílení cen konalo v Rytífiském sále Vald‰tejnského paláce, a to v pátek 12. 6.

87 ve 13 hod. Vzhledem k velkému poãtu laureátÛ zúãastnil se tohoto slavnostního ceremoniálu
daleko vût‰í poãet úãastníkÛ, neÏ byl sál vÛbec schopen pojmout. Byl skuteãnû napûchován
k prasknutí, takÏe se vyznamenávaní museli pro své medaile davem témûfi prodírat. Navíc bylo
vedro k udu‰ení. Hosty uvítaly fanfáry z Pochodu k slavnosti Shakespearovû od Bedfiicha
Smetany. Dr. Soukupová z titulu generální komisafiky PQ uvítala hosty, po ní pfiedneslo
Stamicovo kvarteto (doslova v potu tváfie) ãást Dvofiákova kvartetu As dur. Pfiedsedkynû mezi-
národní poroty M. N. PoÏarskaja vyhlásila vítûze PQ a s pln˘m porozumûním k vedru a znaãné-
mu poãtu vyznamenan˘ch zkrátila svÛj projev na minimum, oznámila verdikt poroty a poÏádala
ministra kultury o pfiedání cen. 

Pfii této pfiíleÏitosti byli rovnûÏ vyhlá‰eni laureáti III. mezinárodní soutûÏe divadelní archi-
tektury, kterou pfiipravilo nizozemské stfiedisko OISTAT na téma Playhouse in Amsterdam. 

Doprovodné akce
V prvním t˘dnu PQ se tradiãnû konal „mal˘“ kongres OISTAT, kterému pfiedcházelo pÛl-

denní zasedání exekutivního v˘boru této organizace. 
Mezinárodní sympozium pofiádané ve spolupráci s OISTAT dne 11. ãervna 87 mûlo aktuální

téma „Je elektronika a v˘poãetní technika pomocí nebo brzdou v umûlecké práci divadla?“ Úãast
na tomto zasedání, které probíhalo v Klubu ‰kolství a kultury, byla veliká. Vystoupili na nûm
pfiední odborníci rÛzn˘ch divadelních profesí, pfiedev‰ím scénografové, reÏiséfii a divadelní tech-
nici. Bran Ferren (USA) scénograf, pracující jak pro divadlo, tak i film, hovofiil o sv˘ch zku‰e-
nostech s praktick˘m pouÏíváním poãítaãového vybavení vysoké kvality pro divadelní v˘pravy
a zábavní prÛmysl, Serge Desfarges (Francie) hovofiil na uvedené téma z titulu fieditele podniku
ve ·trasburku zab˘vajícího se v˘robou dekorací pro operu a divadlo, Kensuke Mori (Japonsko)
vystoupil se sv˘m pfiíspûvkem jako fieditel Asociace pro konstrukci poãítaãÛ urãen˘ch pro diva-
dlo, Sergej Barchin (SSSR) se jako scénograf a architekt zab˘val moÏnostmi pouÏívání poãíta-
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Ministr Klusák pfiedává zlatou medaili Josefu Svobodovi

Nositelé zlat˘ch medailí PQ 87 za scénografii Josef Svoboda a Ladislav Vychodil, vedle sedící ãlenka poroty Rose-Marie
Moudouès
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Rytífisk˘ sál Vald‰tejnského paláce – udílení cen PQ 87

ãové techniky pfii pfiípravû konkrétní inscenace, Kenneth Smalley (V. Británie), vydavatel ABTT
News shrnul v˘sledky podobn˘ch úvah, které jiÏ nûjakou dobu probíhaly v anglickém odborném
tisku. Po nûm vystoupil Stefan Ritter (NDR), Volker Josefowski (NSR) aj. Závûrem promluvil
prof. Josef Svoboda na téma Poãítaãe jako pomocníci scénografa a architekta. Moderátorem sym-
pozia byl prezident OISTAT Helmut Grosser (NSR). (Texty nûkter˘ch vystoupení jsou uvefiejnû-
ny v Bulletinu OISTAT ã. 23 v anglické a f0rancouzské verzi v knihovnû DÚ.)

Na toto mezinárodní sympozium volnû navazoval XII. Semináfi divadelních technikÛ âSSR,
kter˘ v rámci PQ uspofiádal Divadelní ústav ve dnech 23. 6. – 25. 6. 87. Zúãastnilo se jej 92 od-
borníkÛ. Semináfi byl tematicky zamûfien na v˘stavu PQ a na novinky z oblasti divadelní techni-
ky. V jeho rámci se také sv˘mi v˘robky pfiedstavila Divadelní technika n. p. Praha. 

Pro pedagogy a studenty, ktefií pfiijeli se sv˘mi expozicemi nebo jen jako náv‰tûvníci, pfiipra-
vila DAMU zvlá‰tní program. Hned po zahájení PQ se v‰ichni shromáÏdili v prostoru v˘stavy
divadelních ‰kol, kde po krátkém úvodu pedagogové a studenti jednotliv˘ch ‰kol pfiedstavili své
expozice a informovali o v˘ukovém systému. V dal‰ích dnech (10. – 12. ãervna) pokraãoval pro-
gram pedagogÛ schÛzkou ve ‰kolním divadle DISK, kde probíhala diskuse na téma: Specifika
scénografie jako souãást dramatického díla. Program pokraãoval ve dnech 14. – 16. ãervna ex-
kurzí do Bratislavy, kde divadelní fakulta V·MU uspofiádala semináfi s tématem V̆ chova scéno-
grafÛ a umoÏnila úãastníkÛm rovnûÏ prohlídku dílen Slovenského národného divadla. Navíc
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mohli úãastníci svÛj pobyt v Bratislavû prodlouÏit a zúãastnit se bratislavské pfiehlídky tuzem-
sk˘ch i zahraniãních divadelních ‰kol, pofiádané jako biennale pod názvem Istropolitana.
Navazovala totiÏ po vzájemné dohodû obou pofiadatelÛ bezprostfiednû na PQ. 

Národní divadlo se pfiipojilo k doprovodnému programu hned dvûma akcemi: pracovní v˘-
stavou nazvanou Divadlo za oponou, instalovanou ve dnech 18. – 24. ãervna v ateliérech a díl-
nách ND v rámci DnÛ otevfien˘ch dvefií, a na ni navazující dal‰í v˘stavou s tématem: Od návrhu
k realizaci divadelního pfiedstavení uspofiádanou ve dnech 24. – 27. ãervna rovnûÏ v dílnách ND
a zamûfienou na realizaci scénické v˘pravy za pouÏití moderní divadelní techniky a poãítaãÛ. 

Také Mezinárodní asociace divadel pro dûti a mládeÏ – ASSITEJ vyuÏila PQ k uspofiádání
prvního scénografického semináfie. Ve dnech 16. – 18. ãervna 1987 se se‰lo v Praze na V̆ stavi‰ti
devût pozvan˘ch zahraniãních odborníkÛ z Bulharska, Francie, ¤ecka, Nûmecka, NDR, Polska,
Maìarska, Kanady a Sovûtského svazu spolu s deseti ãesk˘mi a slovensk˘mi kolegy, aby se vû-
novali specifiãnosti scénografie divadel pro dûti a mládeÏ. Semináfi probûhl za velkého zájmu
dal‰ích hostÛ PQ 87 z fiad v˘tvarníkÛ, reÏisérÛ i teoretikÛ. Tématem semináfie bylo: Hlavní úko-
ly a problémy souãasného divadla pro dûti a mládeÏ a jeho v˘tvarné prezentace. Úvodní referát
pfiednesl ãs. scénograf Jaroslav Malina. Setkání bylo doplnûno malou v˘stavou scénografick˘ch
prací zahraniãních i ãs. v˘tvarníkÛ z oblasti divadel pro dûti a mládeÏ, dále samostatnou v˘sta-
vou maìarské delegátky Marty Szakáczi v Domû maìarské kultury a malou v˘stavou Jaromíra
Pátka v Divadle Jifiího Wolkra. 

Divadelní kritici z AICT/IATC – Association Internationale des Critiques du Théâtre, ktefií se
v Praze pfii PQ neplánovanû setkali, potvrdili slovy svého prezidenta Johna Elsoma, Ïe PQ pova-
Ïují za nejvût‰í a nejv˘znamnûj‰í pfiehlídku svûtového divadla, na níÏ je vidût nejrÛznûj‰í nové
tendence a proudy, zajímavé reÏijní koncepce a smûlá v˘tvarná vidûní. PQ se samozfiejmû li‰í
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Pfiedsednictvo sympozia PQ 87
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sv˘m charakterem od divadelních festivalÛ ãi pfiehlídek, ale oproti nim je skuteãnou pravdivou
v˘povûdí my‰lenkov˘ch a názorov˘ch smûrÛ v divadelním umûní, zejména je – li expozice do-
plnûna videem ãi filmov˘ch záznamem. Proto také navrhli, aby si AICT pfiipravila na pfií‰tí roã-
ník PQ semináfi, kter˘ by vycházel pfiedev‰ím z obsahu velké v˘stavy. 

Také ãeskoslovenské stfiedisko UNIMA, které pofiádalo v Liberci loutkáfisk˘ festival a které-
ho se úãastnila fiada tuzemsk˘ch i zahraniãních loutkáfisk˘ch odborníkÛ, umoÏnilo sv˘m hostÛm
shlédnout v˘stavu PQ. Uspofiádalo pro nû autobusov˘ zájezd z Liberce do Prahy. Podobnou moÏ-
nost pak nabídlo zájemcÛm a zahraniãním odborníkÛm z fiad náv‰tûvníkÛ PQ a pozvalo je 13. 6.
do Liberce na v˘stavu Loutka a divadlo. 

Do programu doprovodn˘ch akcí byla rovnûÏ zafiazena v˘stava prací mladé generace ãesk˘ch
a slovensk˘ch jevi‰tních a kost˘mních v˘tvarníkÛ Mladá ãeská scénografie, kterou Divadelní
ústav uspofiádal ve foyer Divadla na Vinohradech v dobû od kvûtna do konce ãervna 87. 

Tak jako v pfiedchozích roãnících byl i v roce 87 velk˘ zájem o pofiádání „národních dnÛ“.
Pro ilustraci uvádíme, Ïe 9. ãervna probûhly hned ãtyfii národní dny: âSSR, SSSR, Katalánie
a Velké Británie. 10. ãervna to byly národní dny Bulharska, NDR Polska a USA, 11. ãervna ná-
sledovaly národní dny Finska, ·védska a Maìarska, 12. ãervna zvaly na své „dny“ je‰tû NSR
a Itálie. 

KdyÏ si pfiipomeneme, Ïe v té dobû souãasnû probíhal kongres OISTAT, mezinárodní sym-
pozium a udílení cen, byl první t˘den PQ opravdu programovû zahlcen. A to je tfieba je‰tû pfiipo-
jit, Ïe nûkteré „národní dny“ se nekonaly pfiímo v prostorách Sjezdového paláce PKOJF, n˘brÏ
v Italském kulturním stfiedisku, v Domû sovûtské vûdy a kultury, v Maìarském kulturním stfie-
disku, na velvyslanectvích Velké Británie a USA, coÏ pfiedpokládalo dopravní pfiesuny a tedy vel-
ké ãasové ztráty. Pfiesto se nikdo nehodlal „dnÛ“ zfiíct nebo je pfiesunout do dal‰ího v˘stavního
t˘dne. A tak se zaãala jejich délka omezovat z pÛvodních dvou hodin na hodinu jednu ãi je‰tû mé-
nû. 

PQ 87 bylo hodnoceno jako mimofiádnû úspû‰né. Mûlo vysokou úroveÀ, a to jak po stránce
v˘tvarnû – dramatického obsahu, tak i po stránce v˘stavní prezentace. Paleta v˘stavních technik
byla nápaditá, rozmanitá a vynalézavá; komisafii jednotliv˘ch expozic se snaÏili co nejhloubûji
a co nejpoutavûji seznámit náv‰tûvníky se svou národní divadelní kulturou. Zaujala nejen vlast-
ní v˘stava a její zajímavé expozice, mezi nimiÏ excelovala v˘stava USA, která získala Zlatou tri-
gu, zajímavû fie‰ená expozice Bulharska, nápaditá expozice SSSR vûnovaná A. P. âechovovi, ale
i fiada doprovodn˘ch akcí. 

Bûhem celého trvání v˘stavy probíhala v areálu PKOJF pfiehlídka studiov˘ch divadel pod ná-
zvem Paralely quadriennale a doplÀovala tak celou v˘stavu Ïiv˘m divadlem. Splnil se dávn˘ zá-
mûr pofiadatelÛ uspofiádat spolu s v˘stavou PQ mal˘ divadelní festival. 

Hadivadlo z Brna 8. ãervna zahajovalo a V̆ chodoãeské loutkové divadlo Drak z Hradce
Králové 28. ãervna tuto malou divadelní pfiehlídku v PKOJF uzavíralo. Pfiehlídka Paralely quad-
riennale mûla v záhlaví svého programu motto: „scénograficky inspirativní inscenace“, ãímÏ vy-
jadfiovala svou sounáleÏitost s koncepcí a obsahem v˘stavy. Vedle jiÏ zmínûn˘ch souborÛ se tu
dále pfiedstavily napfi. Divadlo na provázku (s Ivou Bitovou v inscenaci Svût snÛ), Studio Ypsilon
uvedením adaptace hry L. Klímy Matûj Poctiv˘ a katedra loutkoherectví – KLAMU se zajíma-
v˘m v˘tvarn˘m fie‰ením scény hry L. Brylla Na skle malovane uvádûné pod titulem DÏesinbed.
PÛsobivá pfiedstavení Hadivadla a Divadla na provázku byla hojnû nav‰tívena úãastníky i ná-
v‰tûvníky PQ. (·koda, Ïe detailní program pfiehlídky se v dokumentaci PQ nedochoval.) 

Do rámce PQ bylo pojata také v˘stava Americké divadlo dne‰ka, uspofiádaná v rámci mezi-
státní kulturní dohody mezi âSSR a USA v Domû umûní v Brnû. V jejím rámci byla pofiádána
pfiedstavení Divadla hercÛ z Louisville v Kentucky, které uvádûlo 6 aktovek souãasn˘ch mlad˘ch
americk˘ch dramatick˘ch autorÛ v simultánním pfiekladu. 
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Propagace
Plakát PQ 87 byl dvojí: pro zahraniãí jej navrhli Viktor Kronbauer a David Marek a byl v nû-

kolika jazykov˘ch mutacích rozeslán pfied zahájením PQ zahraniãním komisafiÛm, divadelním
institucím a ãasopisÛm. 

Plakát pro pouÏití v tuzemsku navrhl Pavel ·váb. Existoval ve dvou barevn˘ch verzích a byl
umístûn na vefiejn˘ch plakátovacích prostorách v Praze, Brnû, Ostravû, Bratislavû. 

UvaÏovalo se rovnûÏ o nové podobû medaile PQ. Její návrh vytvofiil akademick˘ sochafi
Zdenûk Koláfisk˘. Medaili se v‰ak nedostalo pfiívûtivého pfiijetí a tak se uplatnûní v dal‰ích roã-
nících PQ nedoãkala. 

Osvûdãen˘m propagaãním materiálem zÛstaly letáky ve ãtyfijazyãné verzi, men‰í formáty
plakátkÛ do metra, tramvají a hotelov˘ch recepcí, informaãní sloÏky s podrobnûj‰ím popisem ce-
lé akce, které pouÏívaly cestovní kanceláfie, âSA, ROH, umûlecké svazy v˘tvarníkÛ, architektÛ
a divadelníkÛ. 
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Plakát PQ 87 autorÛ V. Kronbauera a D. Marka
Leták PQ 87

Varianta letáku PQ 87

Plakát PQ 87 podle návrhu P. ·vába

127-150_1987_2k.qxd  11.6.2007 8:57  Stránka 144



Pražské quadriennale ‘87_145

Obálka katalogu PQ 87 Titulní list katalogu PQ 87

Návrh loga PQ 87
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Mezinárodní výstava jevištního výtvarnictví a divadelní architektury – 

Pražské quadriennale ‘87
Sjezdový palác PKOJF, Praha 8. – 28. června 1987

Předseda Výboru PQ: 

JAROSLAV BERÁNEK, námûstek ministra kultury âSR

Místopředsedkyně Výboru PQ:

BOŽENA SOMOGYOVÁ

Členové Výboru PQ:

ZDENĚK BEDNÁŘ, ANTONÍN CHAROUZEK, JAN KOHOUT, MIROSLAV KREJČÍ, JAN
KRISTEK, PAVOL PAŇÁK, VĚKOSLAV PARDYL, ALBERT PRAŽÁK, IVAN REMENEC, JOSEF

SVOBODA, OTTO ŠUJAN, VINCENT ŠVABÍK, LADISLAV VYCHODIL

Generální komisař:

EVA SOUKUPOVÁ

Architektura a grafika výstavy: 

MILAN ŠVEHLA, ALOIS TOMÁNEK, MARTIN TRÖSTER

Tajemník:

JARMILA GABRIELOVÁ

Produkce: 

HELENA ALBERTOVÁ

Realizace výstavy: 

VÝSTAVNICTVÍ N. P. PRAHA

Předběžný rozpočet: 

5,500.000, –  KČS

Účastnické země: 

BELGIE, BRAZÍLIE, BULHARSKO, ČESKOSLOVENSKO, ČÍNA, DÁNSKO, EGYPT, FINSKO,
FRANCIE, ISLAND, ITÁLIE, JAPONSKO, JUGOSLÁVIE, KAMBODŽA, KANADA, KUBA, LAOS,

MAĎARSKO, NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA, NIZOZEMÍ, NOVÝ ZÉLAND,
POLSKO, RAKOUSKO, RUMUNSKO, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA
NĚMECKO, SSSR, ŠPANĚLSKO – KATALÁNIE, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, VELKÁ BRITÁNIE,

VIETNAM 
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Mezinárodní porota:

JOHN BURY, scénograf, pedagog – Velká Británie
ČEVDAR DOBREV, teatrolog, pedagog – Bulharsko

HEINZ BRUNO GALLÉE, scénograf, pedagog – Rakousko
HELMUT GROSSER, technick˘ fieditel Mnichovské opery, prezident OISTAT – SRN

MARJATTA JAATTINEN, architektka – Finsko
OTTO KÄHLER, scénograf – NDR

ADAM KILIAN, scénograf, v˘tvarník – Polsko
CHRIS LIEVAART, technick˘ fieditel hudebního divadla v Amsterdamu, producent – Nizozemí

ROSE-MARIE MOUDOUES, teatroloÏka, kritiãka, publicistka – Francie
HACHIRO NAKAJIMA, scénograf – Japonsko

GEORGE PARO, reÏisér, fieditel Národního divadla v Záhfiebu – Jugoslávie
MILICA NIKOLAJEVNA POŽARSKAJA, historiãka umûní, teatroloÏka, pedagoÏka –  SSSR

AGOSTINHO OLAVO RODRIGUEZ, teatrolog, reprezentant saopaulského Biennale – Brazílie
JOËL RUBIN, teatrolog, svûteln˘ v˘tvarník – USA

JUDITH SCHÄFFER, kost˘mní v˘tvarnice – Maìarsko
JOSEF SVOBODA, scénograf, umûleck˘ fieditel Laterny magiky, pedagog – âSSR

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

Předsedkyně poroty:

MILICA NIKOLAJEVNA POŽARSKAJA, SSSR

Laureáti PQ 87:

ZLATÁ TRIGA – SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ  – za nejlep‰í expozici
ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – YANNIS KOKKOS – FRANCIE  – za jeho scénografické

dílo, pfiedev‰ím za návrh k Sofoklovû Elektfie
STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – RALPH KOLTAI – VELKÁ BRITÁNIE, – za scénick˘

návrh k Shakespearovu Othellovi
ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – LIISI TANDEFELTOVÁ – FINSKO – za kost˘my pro inscenaci

My Fair Lady
STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – EMMANUEL PEDUZZI, JACQUES SCHMIDT – FRANCIE

– za kost˘my k Aristofanov˘m PtákÛm

Tematická sekce – Inscenace her A. P. Čechova

ZLATÁ MEDAILE – SVAZ SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK
STŘÍBRNÁ MEDAILE  – SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Sekce divadelní architektury

ZLATÁ MEDAILE – NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
STŘÍBRNÁ MEDAILE – BULHARSKO – za projekt dûtského divadla „Vlajka míru“ve mûstû

Kiustendil
ŠVÉDSKO – za projekt divadla Norrbotten v Luleá

Československá expozice:

ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – JOSEF SVOBODA, LADISLAV VYCHODIL 
– za vystavené soubory

STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – JOZEF CILLER – za soubor vystaven˘ch prací
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ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – neudûlena
STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – HELENA BEZÁKOVÁ – za soubor vystaven˘ch kost˘mÛ

Zvlá‰tní cenu za umûleckou realizaci masek udûlila porota 
WERNERU STRUBOVI – ŠVÝCARSKO

Čestné diplomy

EXPOZICI BRAZÍLIE – za spojení tradiãního latinsko-amerického umûní 
s moderním pojetím divadla

EXPOZICI BULHARSKA – za v˘razn˘ rozvoj scénografie i kost˘mu a jejich prezentaci na PQ
EXPOZICI ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY – za velice zajímavé spojení tradiãního a souãasného

pojetí divadla
EXPOZICI FRANCIE – za nejlep‰í prezentaci v˘stavy architektury na PQ

EXPOZICI KAMBODŽI – za ukázku tradiãního umûní ve spojení s moderním divadlem, 
pfiedev‰ím v kost˘mech

EXPOZICI KUBY – za pokus spojit tradiãní latinsko 
– americké umûní s moderním pojetím divadla

EXPOZICI VIETNAMU – za ukázku tradiãního orientálního umûní 
ve spojení s moderním divadlem

Porota rozhodla také o udûlení dvou cen OISTAT v sekci scénografick˘ch ‰kol:
VYSOKÉ ŠKOLE MOZARTEUM V SALCBURKU  – RAKOUSKO
LOTYŠSKÉ AKADEMII VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V RIZE  – SSSR

Zvlá‰tní diplom OISTAT udûlila porota v˘stavû ‰koly AKADEMIE JAN VAN EYCKA
V MAASTRICHTU – NIZOZEMÍ, za originální prezentaci. 
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Technické údaje:

Poãet zúãastnûn˘ch zemí: 32
Poãet vystavujících umûlcÛ: 754

Poãet vystavujících ãesk˘ch a slovensk˘ch umûlcÛ: 52 (32 ãesk˘ch a 20 slovensk˘ch umûlcÛ)

Obû kfiídla Sjezdového paláce PKOJF – 4. 450 m2 v˘stavní plochy
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Instalační materiál: 

dfievotfiískové panely klasick˘ch rozmûrÛ, sokly, manek˘ny. âást v˘stavního materiálu byla
zapÛjãena z fundusu V̆ stavnictví, praÏsk˘ch obchodních domÛ, a v˘stavní sínû Mánes. âást spe-
ciálnû vyroben˘ch instalaãních prvkÛ byla po v˘stavû odprodána do bazaru. 

Návštěvnost: 

podle prodan˘ch vstupenek to bylo 40. 000 OSOB (poãet náv‰tûvníkÛ v‰ak byl vy‰‰í vzhle-
dem ke skupinov˘m náv‰tûvám zaji‰Èovan˘m turistick˘mi agenturami. V tûchto pfiípadech bylo

v‰ak vstupné placeno hromadnû jedním dokladem a pfiesn˘ poãet náv‰tûvníkÛ se tak nedal zjistit). 
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