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Pražské quadriennale ‘91

PQ 87 patfiilo mezi nejzajímavûj‰í a nejúspû‰nûj‰í, ztratilo nûkteré kritizované rysy provincia-
lismu a stalo se skuteãnou svûtovou kulturní událostí. Hodnocení a anal˘ze tohoto roãníku byla
vûnována velká pozornost. Byly jasnû pojmenovány nûkteré prÛvodní nedostatky, aby bylo moÏ-
no se jim pfii pfiípravû roãníku 91 vyhnout, tj. pozdní schválení konání PQ 87, stanovení pfiesné-
ho termínu a z toho vypl˘vající pozdní pozvání zahraniãních úãastníkÛ i pomûrnû pozdní zadá-
vání jednotliv˘ch prací v˘robních, instalaãních, vãetnû zaji‰Èování ubytování. Z této anal˘zy pak
vycházel návrh na uspofiádání sedmého roãníku PQ v roce 1991. Po projednání s pfiíslu‰n˘mi
tvÛrãími svazy divadelníkÛ, v˘tvarníkÛ a architektÛ byl koncem roku 1988 zpracován návrh se-
dmého roãníku PQ, a to v dosavadním rozsahu, jak to odpovídalo statutu PQ, kter˘ byl po skon-
ãení PQ 87 mezinárodnû konzultován a po pfiipomínkách doplnûn, roz‰ífien a novû formulován. 

Nûkterá fakta zÛstávala nezmûnûna: Nejvhodnûj‰ím místem pro konání PQ zÛstal Sjezdov˘
palác v PKOJF, a to jeho obû kfiídla, nejvhodnûj‰ím termínem byl potvrzen mûsíc ãerven, délka
trvání v˘stavy schválená na tfii t˘dny. Zachování struktury v˘stavy do 4 sekcí bylo rovnûÏ shle-
dáno plnû vyhovující. 

MK opûtovnû povûfiilo Divadelní ústav pfiípravou a realizací této kulturní události. 
V této dobû fieditel DÚ Jan Kristek tûÏce onemocnûl, ode‰el do invalidního dÛchodu a na je-

ho místo byl jmenován Jaroslav Fixa. 
Návrh sedmého roãníku PQ 91 obsahoval koncepci v˘stavy, charakteristiky jednotliv˘ch v˘-

stavních sekcí, návrh statutu, rozpoãet, v˘bûr realizaãní firmy a dal‰í nezbytná organizaãní opat-
fiení. 

Scénografická sekce si podrÏela pÛvodní strukturu a byla opût rozdûlena na úãast meziná-
rodní a úãast národní, komponovanou do jiného v˘stavního prostoru. 

Na doporuãení domácích i zahraniãních odborníkÛ byla tematická sekce vûnovaná operní
tvorbû W. A. Mozarta. V roce 1991 totiÏ uplynulo 200 let od úmrtí tohoto skladatele a v‰echny
velké svûtové operní scény se na toto v˘znamné kulturní v˘roãí pfiipravovaly. Kromû toho bylo
k tomuto v˘roãí plánováno dokonãení velké rekonstrukce praÏského Tylova divadla, s premiérou
Dona Giovanniho. (Cel˘ rekonstrukãní proces pak byl vystaven v ãs. expozici divadelní archi-
tektury.)

Obsah sekce divadelní architektury zÛstal v zásadû beze zmûny. 
Expozice scénografick˘ch ‰kol byla povaÏována za jednu z nejzajímavûj‰ích a pro nástup
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nové scénografické generace nejdÛleÏitûj‰ích – byÈ nesoutûÏních – v˘stavních sekcí. 
V dohodû se slovenskou V·MU byl kalendáfi mezinárodních divadelních akcí roku 1991 pfii-

zpÛsoben tak, aby úãastníci bratislavského biennale „Istropolitana“ – mezinárodní pfiehlídky di-
vadelních ‰kol, mohli po skonãení festivalu pfiijet do Prahy na PQ a zúãastnit se programu PQ
vãetnû semináfiÛ, pfiedná‰ek a dal‰ích akcí studentÛ a profesorÛ divadelních umûleck˘ch ‰kol. 

V listopadu 89, pfiesnû v polovinû pfiípravného období PQ 91, do‰lo k zásadní zmûnû v poli-
tické a spoleãenské situaci. V̆ sledky „sametové“ revoluce se také pochopitelnû promítly do pfií-
pravy PQ. âeskoslovensko se poprvé úãastnilo svou národní expozicí jako rovnoprávn˘ partner
mezinárodní soutûÏe scénografie a divadelního kost˘mu. Pfiípravû ãs. kolekce, poprvé zafiazené
mezi ostatní úãastnické zemû, byla vûnovaná zvlá‰tní pozornost. Bylo rozhodnuto uspofiádat v ro-
ce 1990 pfiehlídku slovenské scénografie v Bratislavû, ãeské scénografie pak v Brnû a Ostravû.
Z nich odborná porota vybrala exponáty pro PQ 91. Garantem tûchto pfiehlídek byl Svaz ãs. dra-
matick˘ch umûlcÛ v úzké spolupráci s pfiíslu‰n˘mi komisemi národních svazÛ dramatick˘ch i v˘-
tvarn˘ch umûlcÛ. Finanãní zaji‰tûní ãs. reprezentace nebylo souãástí rozpoãtu PQ 91, i kdyÏ
v pfiípravné fázi nebylo je‰tû zcela jasné, zda bude potfiebná ãástka zahrnuta do rozpoãtu DÚ, ãi
bude vedena pfiímo v rozpoãtu ministerstva. 

Výbor PQ
Pfiesnûji fieãeno – byly vlastnû V̆ bory dva. Ustavující schÛze prvního V̆ boru PQ 91, jmeno-

vaného je‰tû za pfiedchozího reÏimu, se konala dne 22. února 89. Pfiedsedou byl ministrem kul-
tury jmenován jeho námûstek Franti‰ek Stoklasa, místopfiedsedou pak pfiedseda SâSDU Ján
Káko‰. Jeho ãleny, delegovan˘mi jednotliv˘mi ministerstvy, institucemi a kulturními organiza-
cemi, byli: Oleg Dlouh˘ – MK SSR, Jaroslav Fixa –  fieditel DÚ, Antonín Charouzek – fieditel
Divadelní techniky, MiloÀ Kali‰ – SâSVU, J. Klíma – fieditel PKOJF, Miroslav Krejãí – fieditel
odboru umûní MK âSR, Vûkoslav Pardyl – SâSA, Vladislav Pípal – fieditel ekonomického od-
boru MK âSR, Albert PraÏák – SâDU, Ivan Remenec – FMZV, Richard Rozsypal – vedoucí od-
boru kultury NVP, Emilia Sikorová – V·MU, BoÏena Somogyová – fieditelka zahraniãního od-
boru MK âSR, Pavol ·tevãek – fieditel ÚUKDD, Josef Svoboda – SâDU, Ladislav Vychodil –
ZSDU. 

Generální komisafikou byla ministerstvem jmenovaná opût Eva Soukupová. 
PonûvadÏ se polovina pozvan˘ch této schÛzky nezúãastnila, konala se doplÀující schÛze hned

2. bfiezna 89, na které se usneslo, Ïe obsahovou i finanãní gesci za ãeskoslovenskou expozici ma-
jí národní a federální Svazy dramatick˘ch umûlcÛ. Vybírat exponáty by mûla národní porota z ná-
rodních pfiehlídek v Bratislavû a Praze. Zástupce Svazu ãs. dramatick˘ch umûlcÛ na této schÛzi
oznámil, Ïe komisafiem ãs. expozice byl jmenován doc. Albert PraÏák. 

Dále bylo na tomto zasedání konstatováno, Ïe rozpoãet PQ 91 ve v˘‰i 5 milionÛ Kã byl jako
souãást materiálu o PQ schválen na poradû vedení MK âSR. 

Mezitím probûhlo konkurzní fiízení na realizaci v˘stavy. Vyzvány byly tyto subjekty:
V̆ stavnictví – Praha, PKO Ostrava – âerná louka, Mezinárodní veletrhy – Brno. Z dodan˘ch na-
bídek byla nejpfiijatelnûj‰í PKO Ostrava – âerná louka. S jejich zástupci probûhlo jednání
a upfiesnûní celkového zadání projektu 6. ãervna 1989. Patfiila k nûmu vedle realizace v˘stavy
s finanãním limitem 2,800. 000, –  Kã také v˘roba propagaãních letákÛ, pfiihla‰ovacích listÛ
a dal‰ích tiskopisÛ, dále tisk a v˘roba katalogu s finanãním limitem cca 200. 000, –  Kã. 

Druhá schÛze tohoto V̆ boru se konala 13. ãervna 89 a úãastnil se jí rovnûÏ zástupce PKO
Ostrava. Projednávalo se na ní nûkolik dÛleÏit˘ch bodÛ, pfiedev‰ím a) zadání v˘roby a realizace
v˘stavy a v˘roby potfiebn˘ch tiskovin, b) rozeslání oficiálních pozvání k úãasti, c) informace kul-
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turních pfiidûlencÛ zastupitelsk˘ch úfiadÛ. akreditovan˘ch v Praze, a to písemnou formou na pod-
zim 1989, d) beseda se ãleny diplomatického sboru, plánovaná na leden 1991, e) doprovodné ak-
ce. 

Tfietí schÛze V̆ boru byla svolaná na 10. listopad 89. Bylo na ní konstatováno, Ïe pfiípravy
probíhají podle harmonogramu. PKOJF rezervoval na kvûten – ãerven 1991 pro PQ v‰echny pro-
story (vãetnû stfiední haly) PrÛmyslového paláce, tj. celkem 7. 000m2, datum sedmého roãníku
PQ bylo stanoveno na 10. – 30. ãervna 1991, ubytovací kapacity byly objednány. Nicménû jiÏ
tehdy upozornil fieditel PKOJF Karel Klíma na pfiipravovanou jubilejní v˘stavu u pfiíleÏitosti sté-
ho v˘roãí velké prÛmyslové v˘stavy v Praze, která by se mûla konat v prostorách Sjezdového pa-
láce v roce 1991 a doporuãil zahrnout PQ 91 do celkové koncepce a programu této jubilejní v˘-
stavy. Podrobnosti o ní sice je‰tû nebyly pfiesnû známé, nicménû V̆ bor toto doporuãení vzal
v úvahu. 

Nûkolik dní po této schÛzce do‰lo v âSSR k „sametové“ revoluci a s ní k fiadû v˘znamn˘ch
spoleãensk˘ch, politick˘ch a personálních zmûn. 

Dosavadní V̆ bor svou ãinnost skonãil. Nastaly chvíle nejistoty a chvilkového váhání o dal-
‰ím osudu PQ 91. 

PraÏské quadriennale za svou existenci jiÏ dosáhlo celosvûtového uznání, proto jeho prognó-
zy v‰echny dosavadní partnery zajímaly. MnoÏily se naléhavé dotazy na budoucnost této pfie-
hlídky, pfiedev‰ím pak na to, zda se s realizací sedmého roãníku v pÛvodnû stanoveném termínu,
lokalitû, a za jiÏ oznámen˘ch podmínek vÛbec poãítá. Pracovní t˘m PQ pokraãoval i za nov˘ch
okolností v kontaktech se zahraniãními partnery a v realizaci jiÏ sjednan˘ch závazkÛ. 19. prosin-
ce 89 se tento t˘m ve sloÏení Soukupová, Beranová, Urban, Gabrielová, Kulhánková se‰el k pra-
covní poradû a konstatoval, Ïe je tfieba, aby se generální komisafika PQ Eva Soukupová a fieditel
Divadelního ústavu Jaroslav Fixa ohlásili u ministra kultury âSR Milana Luke‰e k projednání
pfiíprav PQ 91. Bylo rovnûÏ nutno zjistit v PKOJF, zda jiÏ padlo definitivní rozhodnutí ve vûci
pofiádání Jubilejní v˘stavy, jejího termínu a programu, do nûhoÏ by pfiípadnû v˘stava PQ mohla
b˘t zafiazena. Resumé konzultace u ministra bylo jednoznaãné: v pfiípravách PQ pokraãovat, na-
vrhnout nov˘ V̆ bor PQ, nového generálního komisafie a v nejbliÏ‰í dobû svolat schÛzi V̆ boru. 

Koncem ledna 1990 byl z funkce fieditele DÚ odvolán Jaroslav Fixa a vedení DÚ se na pfií-
mé jmenování ministrem kultury Milanem Luke‰em ujal teatrolog Karel Král, vedoucí doku-
mentace DÚ, kter˘ v‰ak tuto funkci pfiijal jen na dobu tfií mûsícÛ. Po úspû‰ném konkurzním fií-
zení nastoupila posléze na toto místo Helena Albertová. S agendou DÚ byla dobfie obeznámena,
pfiedev‰ím pak znala problematiku v˘stavní, vãetnû PraÏského quadriennale. Proto také práce na
pfiípravách PQ probíhala bez vût‰ích v˘kyvÛ a plynule. Nicménû navrhnout a jmenovat nov˘
V̆ bor PQ se podafiilo aÏ v kvûtnu 90, takÏe první schÛze nového, ãásteãnû je‰tû provizorního
V̆ boru se konala aÏ 29. kvûtna 1990. Pfiedsedou V̆ boru byl ministerstvem jmenován Alex
Koenigsmark, vedoucí odboru umûní MK, kter˘ se v‰ak této schÛze nemohl zúãastnit, byl tehdy
v zahraniãí. V této dobû ministerstvo kultury rovnûÏ odvolalo Evu Soukupovou z funkce gene-
rálního komisafie PQ 91, coÏ vyvolalo v zahraniãí nejen pfiekvapení a údiv, ale i fiadu následn˘ch
intervencí, adresovan˘ch jak ãs. národním stfiediskÛm ITI a OISTAT, tak DÚ a pfiedev‰ím minis-
trovi kultury Luke‰ovi. Na její místo byl jmenován Jaroslav Malina, kterému E. Soukupová bez-
odkladnû pfiedala ve‰kerou agendu. Ten také v nepfiítomnosti pfiedsedy zahájil a vedl první schÛ-
zi nového V̆ boru, jehoÏ sloÏení je uvedeno na str. 177. Vzhledem k tomu, Ïe na této schÛzi mûla
b˘t kromû projednání rÛzn˘ch zmûn, vypl˘vajících z nové politicko spoleãenské situace, podána
také informace o stavu pfiíprav, dosavadním postupu prací a rozpracovan˘ch úkolech, smlouvách
apod., byli k jednání pfiizváni dal‰í úãastníci, ktefií tyto podrobnûj‰í a pfiesnûj‰í údaje mohli po-
skytnout: Helena Albertová – fieditelka DÚ, Viera Bure‰ová – ÚUKDD Bratislava, M. âorba –
Forma Bratislava, Anton Gajdo‰ – FMZV, Jarmila Gabrielová – DÚ, Petr Hájek – DÚ, 
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Z. Hlave‰ová – ekonomick˘ odbor MK âR, Karel Král – Divadelní obec, Pavol PaÀák – Spolok
architektov Bratislava, Vûkoslav Pardyl – Obec architektÛ, Albert PraÏák – DAMU, Eugénia
Sikorová – V·MU Bratislava,Vladimír Volek – odbor umûní MK âR, Zdena Vylitová – NVP,
Zahradníková – PKOJF, Zach – zahraniãní odbor MK âR, Ján Zavarsk˘ – Spolok scénografov
Bratislava. 

Na v˘zvu Jaroslava Maliny podala fieditelka DÚ Helena Albertová pfiítomn˘m souhrnn˘ pfie-
hled o tom, co jiÏ bylo v mezidobí vykonáno, a to: a) Ïe v˘roba v˘stavy byla zadána PKO Ostrava
– âerná louka, kter˘ nabídl pfii konkurzu nejv˘hodnûj‰í podmínky, b) Ïe v˘tvarné a prostorové
fie‰ení plochy pfiipravil architekt Zdenûk Lang – pfiirozenû pro v˘stavní prostory PrÛmyslového
paláce PKO. Byl rovnûÏ jiÏ vyti‰tûn plakát v pûti jazykov˘ch mutacích a pfiipravena jak Zlatá tri-
ga, tak i medaile. Ze zahraniãí jiÏ docházely pfiihlá‰ky, sedm zemí dokonce jmenovalo své ná-
rodní komisafie. Velk˘ zájem svûtové divadelní vefiejnosti o úãast na v˘stavû potvrdil také 
J. Malina na základû sv˘ch aktuálních zku‰eností z nedávné cesty do Velké Británie na zasedání
OISTAT. Kontroverzní situace ale vznikla kolem definitivního rozhodnutí o místû konání v˘sta-
vy. V‰eobecná ãeskoslovenská v˘stava (VâV) poãítala s velkolep˘m, aÏ – jak se pozdûji ukáza-
lo – pfiedimenzovan˘m v˘stavním programem, kter˘ sice je‰tû nemûl zcela konkrétní podobu, ale
poãítal s pronájmem celého areálu PKO v dobû od kvûtna do fiíjna 1991. DÚ upozornil dopisem
z dubna 90 ministra kultury Luke‰e na to, Ïe v˘‰e uvedená akce koliduje s termínem v˘stavy PQ
91. Ten ve své odpovûdi doporuãil dal‰í jednání s vedením VâV. Obsáhlej‰í pfiedstavu o zámûru
a rozsahu VâV, o koncepci i personálním obsazení jejího V̆ boru, jehoÏ pfiedsedou byl dr. Josef
Hromádka, jsme se ov‰em dozvûdûli aÏ z ãlánku ve Svobodném zítfiku ze dne 22. 5. 90. 

Situace zaãínala b˘t kritická. Koneãnû se dne 28. kvûtna 90 podafiilo zastihnout generálního
komisafie VâV ing. Radima Men‰íka, kter˘ sdûlil, Ïe se ustavila Spoleãnost pro v˘stavu, která
pronajme od 1. 1. 91 do 30. 6. 1992 cel˘ areál PKO – V̆ stavi‰tû. Pro jednotlivé akce – podle
vlastního uváÏení o jejich vhodnosti – bude eventuelnû pronajímat v˘stavní prostory i jin˘m sub-
jektÛm za nejménû 600, – Kã za 1 m2 a den, coÏ bylo pro PQ 91 finanãnû neúnosné. Pfii osobním
jednání nabídl sice moÏnost, Ïe by PQ nakonec mohlo b˘t jednou z mnoha v˘stav, které se bu-
dou v obou kfiídlech PrÛmyslového paláce v rychlém sledu stfiídat – vÏdy po 12 dnech, ov‰em za
stejn˘ch finanãních podmínek. 

Tyto informace se ponûkud li‰ily od zpráv z NVP i PKO – V̆ stavi‰tû, nejasností pfiib˘valo,
dohoda se zástupci VâV se zdála za uveden˘ch podmínek neuskuteãnitelnou. (Pfii této pfiíleÏi-
tosti se hodí pfiipomenout, Ïe program Jubilejní v˘stavy nakonec nepfiitáhl tolik náv‰tûvníkÛ, jak
se oãekávalo, takÏe pro zv˘‰ení její pfiitaÏlivosti nabídl její generální komisafi ing. Men‰ík moÏ-
nost instalovat v˘stavu PQ v PrÛmyslovém paláci v pÛvodním termínu. Tato nabídka v‰ak pfii‰la
aÏ témûfi v pfiedveãer PQ, takÏe ji jiÏ samozfiejmû nebylo moÏno pouÏít – nicménû to bylo doce-
la pfiíjemné zadostiuãinûní za v‰echna pfiedchozí zamítavá stanoviska.)

Za uvedené situace byly V̆ boru PQ pfiedloÏeny tyto návrhy: 
a) PQ 91 odvolat a zru‰it
b) PQ 91 pfieloÏit na rok 1992
c) Uspofiádat PQ 91 v jin˘ch prostorách
d) Uspofiádat PQ 91 v okle‰tûné podobû jako souãást V‰eobecné ãs. v˘stavy 

na dobu 10 dnÛ
Diskuse k nim byla velmi intenzivní s fiadou protichÛdn˘ch názorÛ a návrhÛ. Jednomyslnû se

v‰ak v‰ichni shodli na tom, Ïe PQ 91 se musí konat v pÛvodním termínu. Pfii pátrání po jin˘ch
v˘stavních prostorách se uvaÏovalo o v˘stavní síni U HybernÛ a ÚLUVu, pfiípadnû o novû re-
konstruovaném VeletrÏním paláci. Ten v‰ak – podle sdûlení NVP – nebude v létû 1991 je‰tû do-
konãen. Generální komisafi J. Malina pfii‰el s návrhem uspofiádat v˘stavu v nafukovacích halách,
které by byly umístûny na Letenské pláni. Získané informace o takové alternativû v‰ak potvrdi-
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ly, Ïe by tato poslední varianta byla organizaãnû obtíÏná a finanãnû pro rozpoãet PQ neúnosná.
Po dlouhé diskusi byly pfiijaty tyto závûry: PQ 91 neru‰it a udûlat v‰e pro jeho uspofiádání v pÛ-
vodním termínu, znovu jednat s generálním komisafiem VâV o zafiazení PQ do programu
Jubilejní v˘stavy – ov‰em za zv˘hodnûn˘ch finanãních podmínek a v pÛvodním termínu i délce
trvání – a zároveÀ dále hledat alternativní v˘stavní prostory, vhodné pro tuto velkou mezinárod-
ní akci. V krajním pfiípadû zváÏit termín listopad 91, ponûvadÏ do roku 1992 by pravdûpodobnû
dotaci 5,5 miliónÛ ne‰lo z roku 1991 pfievést. Definitivní rozhodnutí musí padnout na dal‰í schÛ-
zi V̆ boru v ãervnu 1990. 

Poãátkem ãervna 90 sdûlil ministr kultury Luke‰ fieditelce DÚ Albertové, Ïe s nafukovacími
halami jako nouzov˘m fie‰ením v˘stavního prostoru nesouhlasí a znovu doporuãil pokraãovat
v jednání s vedením VâV. V pfiípadû zásadního neúspûchu jednání slíbil svoji pomoc pfii zaji‰Èo-
vání náhradních prostor pro v˘stavu, pokud moÏno takov˘ch, kter˘mi disponuje pfiímo MK âR.
Posunout termín v˘stavy na listopad 91 povaÏoval za krajní nouzové fie‰ení. 

Na dal‰í schÛzi V̆ boru, která se konala 28. 6. 90, sdûlila Helena Albertová, Ïe pfii náhodném
setkání s fieditelem Paláce kultury dr. Pavlem ·pirochem pfii‰la fieã také na problémy s prostora-
mi pro sedm˘ roãník PQ. Jmenovan˘ poÏádal o podrobnûj‰í informaci o této akci, jejíÏ pfiípadná
realizace v prostorách Paláce kultury (PK) se mu jevila velmi zajímavá a atraktivní. Helena
Albertová tlumoãila ãlenÛm V̆ boru tento rozhovor, doporuãila vyuÏít tohoto období, kdy Palác
kultury hledá v podstatû svou identitu a navrhla dal‰í – teì jiÏ oficiální jednání s jeho vedením.
Pfies nûkteré pochybnosti se ãlenové V̆ boru shodli na tom, Ïe by se tohoto námûtu mûlo vyuÏít,
a povûfiili Helenu Albertovou jednáním s fieditelem Paláce kultury dr. ·pirochem. Teì uÏ ‰lo to-
tiÏ také o ãas, v pfiípadû dohody s PK by se musela mûnit architektura v˘stavy, upravit pfiihla‰o-
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Expozice Francie v sekci divadelní architektury vyznamenaná stfiíbrnou medailí PQ 91

vací formuláfie, informovat zahraniãní komisafie o nové rozloze pfiidûlené v˘stavní plochy pro je-
jich expozice a nov˘ch pÛdorysech, atd. 

Dr. ·piroch vy‰el vstfiíc vût‰inû nezbytn˘ch a nutn˘ch organizaãních podmínek a poÏadavkÛ,
pfiípadnû sám navrhoval kompromisní fie‰ení tam, kde nároky PQ nebylo moÏné stoprocentnû spl-
nit. Neváhal dokonce pfiislíbit plnûní nûkter˘ch úkolÛ spojen˘ch s v˘robou, tiskem, propagací aj.
Také základní finanãní rozvaha a pfiedbûÏn˘ rozpoãet Paláce kultury odpovídal plánovanému roz-
poãtu PQ. 

Od této chvíle se tedy zaãala psát nová kapitola pfiíprav sedmého roãníku PQ, v podstatû se
totiÏ zaãínalo témûfi od nuly. JenÏe klid a pohoda tolik potfiebné pro zdárnou realizaci v˘stavy ne-
trvaly dlouho. Z pÛvodnû domluveného dodání celé v˘stavy „na klíã“, vãetnû propagace a v˘ro-
by tiskovin, zÛstalo po mnoha váÏn˘ch kolizích jen u pronájmu prostor (tfii foyer a pfiilehlé chod-
by PK, ãást prostoru garáÏí, místnosti pro celní a speditérské sluÏby) a zaji‰tûní sluÏeb spojen˘ch
s pofiádáním v˘stavy. 

Architektem mezinárodní ãásti v˘stavy byl jmenován ing. arch. Jan ·vafiíãek. 
V bfieznu 91 se navíc ukázalo, Ïe Palác kultury není schopen vlastními silami realizaci v˘-

stavy zajistit a bylo nutno sehnat na poslední chvíli nového dodavatele. Na základû minulé ús-
pû‰né spolupráce s ostravsk˘m PKO – âerná louka se DÚ – PQ obrátil na téhoÏ dodavatele, ny-
ní v‰ak jiÏ vystupujícího pod novou hlaviãkou jako soukromá firma Lubomír Chmura –
V̆ stavnictví Ostrava, která nakonec v˘robu a realizaci zajistila v neuvûfiitelnû krátkém termínu
necel˘ch dvou mûsícÛ; navíc ve v˘borné kvalitû a za nejniÏ‰í cenu ve srovnání s ostatními na-
bídkami. 

V̆ robu katalogu, pÛvodnû slíbenou Palácem kultury, nakonec pfievzal b˘val˘ pracovník PK 
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p. Slan˘. BohuÏel se ukázalo, Ïe jeho nová agentura nedisponuje vlastní tiskárnou, a tak v prvním
t˘dnu PQ nám dodal pouh˘ch 390 kusÛ katalogu místo objednan˘ch 2000 ks. Samozfiejmû se na
v‰echny zájemce nedostalo a tak vznikla v DÚ nová agenda: rozesílání katalogÛ. Sekretariát PQ
sepisoval a dennû doplÀoval jmenn˘ adresáfi ÏadatelÛ, musel zfiídit devizové konto na platby za ty-
to katalogy (vãetnû po‰tovného) a kontrolovat odeslání poÏadovan˘ch katalogÛ a jejich platby. 

Vzhledem ke v‰em tûmto váÏn˘m problémÛm se museli tûsnû pfied zahájením v˘stavy dne
10. 5. 91 sejít zástupci pofiádajících organizací (A. Dvofiáková za PK, J. ·vafiíãek, architekt PQ,
·árka Zemanová a Petr Hájek za DÚ – PQ), aby se „utkali“ v diskusi o nov˘ch rozpoãtov˘ch ná-
rocích PK, kter˘ vzhledem k úpravû cen energie zv˘‰il pÛvodní ãástku za pronájem o 60. 000, –
Kã. Také ostatní poloÏky bylo tfieba pfiepracovat a pfiitom se pokusit dodrÏet pÛvodnû plánovan˘
rozpoãet, coÏ byl úkol témûfi nesplniteln˘. Îe se za této situace podafiilo sedm˘ roãník nakonec
úspû‰nû realizovat v pÛvodnû stanoveném termínu a rozsahu, patfií do kategorie „zázrakÛ“. 

VraÈme se v‰ak je‰tû do období pfiíprav:
4. schÛze V˘boru PQ 91 se konala dne 25. fiíjna 90 – bez úãasti jeho pfiedsedy 

A. Koenigsmarka, kter˘ v té dobû jiÏ ohlásil svÛj odchod z MK âR. 
V̆ bor projednal pfiesun PQ do Paláce kultury, souhlasil s tím, aby v˘stavní plocha byla vy-

stavovatelÛm poskytnuta zdarma, protoÏe ‰lo vlastnû o koridory, a z dÛvodÛ omezeného prosto-
ru nebylo tedy moÏno poskytovat vût‰í v˘mûry podle individuálních poÏadavkÛ jednotliv˘ch ko-
misafiÛ za úhradu. Vzal dále na vûdomí, Ïe hospodáfiská smlouva o pronájmu 2., 3., a 4. patra
vãetnû foyer Sjezdového sálu byla sjednána a podepsána. Schválil rovnûÏ rozhodnutí
Divadelního ústavu odstoupit od smlouvy s PKO Ostrava z dÛvodÛ jeho transformace i za cenu
úhrady jím jiÏ proveden˘ch pfiípravn˘ch prací ve v˘‰i Kã 90.000, – . Dr. Srstka z vedení DÚ je‰-
tû V̆ bor upozornil na to, Ïe kromû ãástky za odstoupení od smlouvy je nutno poãítat s dal‰ím
pfiekroãením rozpoãtu PQ o cca 700. 000, –  Kãs, neboÈ od roku 1988, kdy byl pÛvodní rozpoãet
zpracováván, se v˘raznû zv˘‰ily náklady na ubytování. Nové, neplánované v˘daje vznikly také
nezbytnou úpravou textÛ propagaãních letákÛ, pfielepkami plakátÛ s uvedením nového místa ko-
nání PQ a úpravou rÛzn˘ch formuláfiÛ a cirkuláfiÛ. 

V̆ bor vzal tuto informaci na vûdomí, zástupci MK nemohli v této chvíli rovnûÏ Ïádné pfií-
sliby zv˘‰ení rozpoãtu poskytnout, a tak se pokraãovalo s urãit˘m rizikem pfiekroãení rozpoãtu. 

Na schÛzi V̆ boru dne 29. listopadu 1990 oznámil zástupce MK âSR, Ïe funkci pfiedsedy
V̆ boru PQ 91 pfiijal dr. Jindfiich Kabát, námûstek ministra kultury âR. Z dÛvodu nemoci se v‰ak
schÛze nezúãastnil. Zástupkynû ekonomického odboru MK sdûlila, Ïe vzhledem k upozornûním
na pfiípadné pfiekroãení rozpoãtu byla ãástka na PQ 91 upravena a ve v˘‰i 5,680. 000, –  Kã za-
nesena do samostatné rozpoãtové kapitoly MK âR. 

Na základû v˘sledku konkurzního fiízení byla komisafikou ãeskoslovenské expozice jmeno-
vána dr. Vûra Ptáãková, odborná pracovnice DÚ, architektem ãs. expozice pak Milan Ferenãík,
scénograf Divadla A. Bagára v Nitfie. Koncepce ãsl. expozice, zaloÏena na my‰lence, Ïe nejvût‰í
nedávnou „divadelní“ událostí byla „sametová“ revoluce, mûla jako motto: „Ulice v divadle, di-
vadlo v ulicích“. 

Komisafikou tematické sekce ãsl. úãasti byla dr. Eva Vítová. 
Koordinátorem ãsl. úãasti v sekci divadelní architektury byl jmenován ing. Vladimír

Adamczyk. 
Zástupce Divadelní obce Karel Král otevfiel v rámci diskuse o doprovodn˘ch akcích opût

otázku divadelní pfiehlídky ãi festivalu, kter˘ by se mohl konat v dobû PQ. Po del‰í diskusi bylo
konstatováno, Ïe DÚ by vzhledem k souãasnému poãetnímu stavu odborn˘ch pracovníkÛ a do-
sud neexistujícímu produkãnímu oddûlení nemohl takovou divadelní pfiehlídku pfiipravit a ga-
rantovat její realizaci. V̆ bor proto poÏádal, aby Divadelní obec pfiedloÏila DÚ dramaturgick˘ ná-
vrh divadelních akcí a performancí s pfiihlédnutím na omezené prostory Paláce kultury i rozpoãet.
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Na základû tohoto návrhu pak V̆ bor posoudí moÏnosti zaji‰tûní tohoto atraktivního, ale nároã-
ného doprovodného programu. Divadelní obec v‰ak nakonec od svého pÛvodního návrhu ustou-
pila. 

V prvním trimestru roku 1991 na v˘zvu ãs. stfiediska OISTAT a Divadelní obce rezignovala
Eva Soukupová na funkci generálního sekretáfie OISTAT. Svou rezignaci sdûlila písemnû pfied-
sedovi této mezinárodní nevládní organizace Helmutu Grosserovi a pfiedsedovi ãs. stfiediska OIS-
TAT Jaroslavu Malinovi. Ten pak informoval H. Grossera o shodném stanovisku ãs. divadelních
organizací. PonûvadÏ OISTAT úzce spolupracoval s PQ pfii pofiádání mezinárodních semináfiÛ
a sympozií a „malého“ kongresu OISTAT, odchod dr. Soukupové z v˘znamné funkce generální-
ho sekretáfie celé vedení OISTAT velmi znepokojilo. H. Grosser na dopis J. Maliny okamÏitû rea-
goval a kopii tohoto dopisu vãetnû svého komentáfie adresoval rovnûÏ prezidentu âeskosloven-
ské republiky Václavu Havlovi. Teprve po úspû‰né kandidatufie Oty Ornesta na tuto funkci a po
uji‰tûní, Ïe spolupráce PQ s OISTATem bude pokraãovat v nezmen‰ené mífie, se rozjitfiená situa-
ce v této mezinárodní divadelní organizaci uklidnila. 

Dal‰í schÛze V̆ boru byla svolána na 4. dubna 1991 a sv˘m obsahem byla pro úspû‰nou rea-
lizaci v˘stavy velmi dÛleÏitá. Jednak bylo tfieba upfiesnit smlouvy s Palácem kultury, vzhledem
k narÛstajícím prostorov˘m a organizaãním poÏadavkÛm jak vystavujících, tak architekta v˘sta-
vy. PfiedbûÏná jednání v tomto smyslu vedlo vedení DÚ s ing. J Kolmanem z Paláce kultury. Bylo
na nich dohodnuto, Ïe v˘robu, instalaci a demontáÏ celé v˘stavy provede firma L. Chmury
z Ostravy, s v˘jimkou sekce architektury, v níÏ budou pouÏity panely SYMA, kter˘mi disponuje
Palác kultury, a postavení i instalaci této sekce zajistí proto sám. 
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Pfiedseda V̆ boru dr. Kabát upozornil, Ïe o zá‰titu prezidenta republiky bylo zaÏádáno, záro-
veÀ byla kanceláfi prezidenta republiky poÏádána o zafiazení PQ do programu chystané konferen-
ce o Sjednocené Evropû, která byla plánovaná na 12. –  14. ãervna 91 v Paláci kultury. 

V̆ bor dále schválil návrh na sloÏení mezinárodní poroty a ustavení propagaãní komise ve
sloÏení Jana Burianová – DÚ, Zdena Vylitová – Magistrát, arch. Valoviã – Palác kultury. Tato ko-
mise pak 18. 4. 91 projednala spolupráci s âT, rozhlasem a tiskem a dohodla s tiskov˘m refe-
rentem MK âR Pluháãkem data a obsah tiskov˘ch konferencí o PQ. 

Tiskové konference 
Byly uspofiádány dvû. První z nich se konala 24. dubna 91 a zúãastnilo se jí 21 novináfiÛ a do-

pisovatelÛ akreditovan˘ch v Praze. Pfiesto, Ïe v tomto období pfievratn˘ch zmûn stíhala jedna tis-
ková konference druhou, byl zájem o PQ aÏ neãekanû velik˘, dotazy jen pr‰ely, zejména na ob-
sah a koncepci této první velké mezinárodní kulturní akce realizované po „sametové“ revoluci.

Druhá tisková konference se uskuteãnila v den vernisáÏe, a to v pondûlí 10. ãervna 91 ve 13 hod.
v Paláci kultury. Kromû základních informací o vystavujících zemích, sloÏení poroty, v˘znamn˘ch
hostech aj. dostali novináfii k dispozici bulletin „Denní program PQ 91“, vydan˘ v trojjazyãné verzi,
se v‰emi údaji o v‰ech aktivitách PQ vãetnû doprovodného programu s oznaãením místa a hodiny
pofiádání. Tento bulletin v‰ichni vãetnû domácích i zahraniãních partnerÛ velmi oceÀovali. 

Informační schůzka s kulturními přidělenci
Ve spolupráci s FMZV byla dne 29. listopadu 90 uskuteãnûna informaãní schÛzka se zástup-

ci zastupitelsk˘ch úfiadÛ akreditovan˘ch v Praze. Zúãastnilo se jí 43 hostÛ, tituláfiÛ a kulturních
ata‰é z 26 zemí, vût‰ina z nich se s akcí PQ setkala poprvé. O jejich velkém zájmu svûdãila fiada
dotazÛ jak na v˘stavu, tak na jejich národní zastoupení. Souãástí tohoto setkání bylo promítnutí
videozáznamu z pfiedchozího PQ 87 i prohlídka Paláce kultury, kter˘ byl aÏ do revoluce 89 pro
podobné prohlídky uzavfien. Kromû prostor vyhrazen˘ch pro v˘stavu PQ mohli se diplomaté se-
známit i s nabídkou prostor Paláce kultury na pofiádání rÛzn˘ch odborn˘ch setkání, v˘stav, spo-
leãensk˘ch akcí, koncertÛ apod. ·kodolib˘ ‰otek si také tentokrát ohfiál svou polívãiãku. Palác
kultury – jako stavba pÛvodnû urãená pfieváÏnû pro sjezdy a jiné akce KSâ – mûl mimofiádnou
ostrahu a velmi pfiísné bezpeãnostní pfiedpisy. Mechanismy otvírající dvefie do jednotliv˘ch sálÛ,
sálkÛ a jin˘ch prostor byly obhospodafiovány z jednoho centra a umûlo je ovládat jen málo osob.
Organizaãní prÛbûh informaãní schÛzky mûla na starosti Antonie Dvofiáková, tehdej‰í dramatur-
gynû Paláce kultury, která si se zavfien˘mi dvefimi dovedla poradit. BohuÏel v den schÛzky one-
mocnûla, do Paláce nepfii‰la. Náhradník se sice objevil, ale s mechanikou zamãen˘ch dvefií, jez-
dících schodÛ a osvûtlením mûl pramálo zku‰eností. A tak bloumal shluk diplomatÛ chodbami,
postával pfied zavfien˘mi dvefimi a neosvûtlen˘mi sály a poslouchal nûkolikajazyãn˘ v˘klad
o tom, co se kde skr˘vá a co bohuÏel momentálnû vidût nemohou. S kaÏdou naãatou ãtvrthodi-
nou se jejich poãet zmen‰oval. A tu se ukázala záludnost rozlehlého a dezorientujícího prostoru
Paláce: diplomaté se ztráceli, nikoliv vytráceli, ztratili se totiÏ a bloudili nemohouce najít ani pÛ-
vodní sál, ani ‰atnu, ani v˘chod. Trvalo to hodnou chvíli, neÏ se je podafiilo v‰echny najít, po-
sbírat a pozvat na malé obãerstvení, které po vysilujícím bloudûní a pouti po Paláci upfiímnû uví-
tali. 
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Propagace
Propagaãní komise byla po zku‰enostech

z pfiedchozího roãníku jen tfiíãlenná, sloÏená ze
zástupce DÚ, Magistrátu a Paláce kultury, aby
byla mobilnûj‰í a pohotovûj‰í. Z nevefiejné sou-
tûÏe vy‰el jako vítûzn˘ návrh plakátu v˘tvarni-
ce Anny KubÛ, kter˘ byl pfiijat nov˘m V̆ borem
PQ bez pfiipomínek. 

Pfies znaãné úsilí ãlenÛ propagaãní komise
se v‰ak nepodafiilo pfiekonat indolenci
TOMOSu – tehdej‰ího monopolního podniku
na pronajímání ploch urãen˘ch k inzerci a pro-
pagaci na vefiejn˘ch prostranstvích – a zajistit
dostateãnou propagaci vãasn˘m v˘lepem plaká-
tÛ. Nakonec tûÏi‰tû ãinnosti propagaãní komise
spoãívalo pfiedev‰ím v intenzivní spolupráci s âs. rozhlasem, âs. televizí, Krátk˘m filmem a ãs.
i zahraniãním tiskem. Podafiilo se docílit vydání zvlá‰tního ãísla odborného ãasopisu „Scéna“.
Dobré propagaci také slouÏily tehdy velmi Ïádané odznaky PQ. Pro zájemce bylo ve vyhraze-
n˘ch hodinách dvakrát t˘dnû moÏno získat po‰tovní razítko PQ. BohuÏel v‰ak nebyly vydány po-
hlednice PQ, na nichÏ by se razítko uplatnilo, a tak se k tomu muselo pouÏít rÛzn˘ch pfiíleÏitost-
n˘ch tiskÛ DÚ. 
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NejÏádanûj‰ím artiklem z oblasti propagace se kromû publikací a tiskÛ PQ stala pfiedev‰ím
triãka s potiskem PQ a ta‰ky – tehdy je‰tû igelitové – rovnûÏ s logem PQ. 

Stánek s prodejem propagaãního a informaãního materiálu byl sice viditelnû oznaãen, ale ob-
tíÏná orientace v prostorách Paláce kultury vedla k tomu, Ïe mnozí zájemci o tyto artikly uÏ ne-
na‰li – po shlédnutí v‰ech v˘stavních prostor – mnohdy ani v˘chod z Paláce, natoÏ stánek s PQ
materiály. 

Slavnostní zahájení
Probûhlo dne 10. ãervna 91 v 15,00 hod. v ãásti vstupní haly Paláce kultury situované blízko

vchodu ã. 1. 
Ze zku‰eností ze schÛzky se ãleny diplomatického sboru se tentokrát k pozvánkám pfiikláda-

lo i upozornûní, kter˘m vchodem do Paláce na slavnostní ceremoniál vstoupit. Vestibul Paláce je
rozlehl˘, ale akusticky nevyhovující, takÏe slavnostní fanfáry, kter˘mi se vernisáÏ zahajovala,
vyznûly skoro jako smr‰È kakofonick˘ch zvukÛ. Zahajovací projev pronesl ministr kultury âR
Milan Uhde, po nûm pozdravil hosty generální komisafi Jaroslav Malina, poté o spolupráci PQ
a OISTAT krátce promluvil Helmut Grosser, prezident OISTAT. 

¤editelka DÚ Helena Albertová pak prohlásila v˘stavu za otevfienou a pozvala pfiítomné k je-
jí prohlídce. 

Slavnostní zahájení bylo zakonãeno pfiátelsk˘m setkáním v Rytífiském sále Vald‰tejnského
paláce, které mûlo dramatick˘ zaãátek, ale nakonec probûhlo bez komplikací. (Na vysvûtlenou je
tfieba uvést, Ïe rozpoãet v navrhovaném rozsahu stále nebyl schválen a zejména poloÏky na spo-
leãenské aktivity a poho‰tûní byly silnû kráceny. Na v˘‰e uvedenou recepci prostû nebyly pení-
ze. Ostravská âerná louka nabídla toto fie‰ení: zajistí na klíã obãerstvení na zahajovací recepci
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a tuto ãástku pak zahrne do celkové faktury za stavbu, instalaci i demontáÏ PQ 91. Nabídka by-
la s úlevou pfiijata. Starost o celou akci tedy pfievzala âerná louka. Dûs a hrÛza pojala organizá-
tory povûfiené kontrolou této ãásti vernisáÏe v okamÏiku, kdy zjistili, Ïe v˘stava se v Paláci kul-
tury jiÏ zahajuje, ve Vald‰tejnském paláci ale není po firmû zaji‰Èující poho‰tûní ani stopy. (Konec
hororu ale byl dobr˘, po razantní urgenci firma dodala v rekordním ãase v‰e potfiebné vãetnû per-
sonálu vãas a recepce probûhla bez problémÛ.) 

K dopravû hostÛ z Paláce kultury na Vald‰tejnské námûstí byl objednán autobus, kter˘ se ale
vût‰inû hostÛ vÛbec nepodafiilo vypátrat, protoÏe parkoval sice pfiedpisovû, ale zato na témûfi ne-
objevitelném místû – a tak vût‰ina hostÛ radûji pouÏila blízkého, zfietelnû oznaãeného metra. 

Udílení cen
Pro ceremoniál udílení cen se podafiilo zajistit opûtovnû Rytífisk˘ sál Vald‰tejnského paláce. 
Konala se na závûr prvního t˘dne PQ, v pátek 14. ãervna. Zahájila jej struãn˘m pozdravem

Helena Albertová, fieditelka DÚ, ceny udûloval ministr kultury âSFR Milan Uhde. 
Po nûm pfiipomnûl Helmut Grosser, prezident OISTAT, spolupráci PQ s OISTAT, vyhlásil

laureáty 4. mezinárodní soutûÏe divadelní architektury. Závûreãné slovo s hodnocením v˘stavy
a podûkováním pfiednesl pfiedseda mezinárodní poroty Arnold Aronson. V kulturní vloÏce pro-
gramu vystoupilo kvarteto posluchaãÛ konzervatofie Apollo. 
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Mezinárodní porota
Byla tentokrát 11tiãlenná s ustanovením, Ïe pfiedseda bude hlasovat pouze v pfiípadû rovnos-

ti hlasÛ. (Její sloÏení je uvedeno na str. 178). 
Pfiedsedou poroty byl zvolen Arnold Aronson. Drobná nedorozumûní spojená s jazykov˘mi

problémy byla celkem zanedbatelná a díky pochopení a pomoci jednotliv˘ch ãlenÛ poroty ne-
vznikly pfii hodnocení zásadní problémy. Ani obãasná absence Jurije Kovalenka, kter˘ se prav-
dûpodobnû tak radoval z moÏnosti necenzurovan˘ch setkání se sv˘mi dfiíve utajovan˘mi pfiáteli,
Ïe v práci poroty tu a tam chybûl, nevadila. Na závûreãném hodnocení a formulaci koneãného
verdiktu v‰ak pfiítomen byl a protokol bez v˘hrad podepsal. Hachiro Nakajimovi bylo nakonec
nutno sehnat japonského tlumoãníka, protoÏe jeho angliãtina byla sice plynulá, leã nesrozumi-
telná. Jeho poznámky a postfiehy byly v‰ak natolik zajímavé, Ïe se investice do tlumoãníka sku-
teãnû vyplatila. 

V závûru protokolu vyjádfiila porota velké uznání celé studentské expozici s tím, Ïe aãkoliv
je tato sekce nesoutûÏní, porota vysoce hodnotí její energii, kreativitu, invenci a optimismus.
Proto doporuãila udûlit celé expozici ãestné uznání. OrganizátorÛm pak do budoucna je‰tû lep‰í
a zajímavûj‰í vyuÏití aktivity mlad˘ch tvÛrcÛ poskytnutím prostoru i ãasu pro rÛzné semináfie
a tvÛrãí dílny.

Celková účast
Na PQ 91 aktivnû participovalo 36 zemí. Vystavovalo zde celkem 706 autorÛ nebo kolektivÛ

(mimo ‰koly), tedy ponûkud ménû neÏ v roce 1987. Bylo to zpÛsobeno pfiedev‰ím tím, Ïe vlast-
ní v˘stavní plochy byly v Paláci kultury mnohem men‰í (5. 540m2) oproti Parku kultury 
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(8. 500m2), byly to vlastnû chodby, které bylo tfieba upravit tak, aby zbyl prostor pro náv‰tûvní-
ky a byly zachovány v‰echny bezpeãnostní pfiedpisy. 

I tak v‰ak architekt i produkce zápolili s rÛzn˘mi pfiekáÏkami, dan˘mi nezvykl˘mi pÛdorysy,
systémem osvûtlení, nedostatkem odkladi‰È na transportní bedny ãi obaly apod. 

Tyto nesnáze v‰ak nakonec náv‰tûvník ani nepostfiehl. V‰eobecnû bylo PQ 91 povaÏováno za
velmi zajímavé a nezvyklé umístûní pfiispûlo ke zv˘‰ení jeho pfiitaÏlivosti a atraktivitû. 
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Miriam Grote Gansey, Nizozemsko – návrh scény
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Československá účast
K zásadní zmûnû do‰lo rozhodnutím, Ïe ãeskosloven‰tí scénografové tentokrát nebudou vy-

stavovat samostatnû v jin˘ch prostorách, ale jejich expozice a exponáty budou vãlenûny mezi
ostatní zemû za stejn˘ch prostorov˘ch i instalaãních podmínek. 

Pfiípravu ãeskoslovenské národní expozice na sebe vzala scénografická sekce Divadelní ob-
ce a Únia scénografov. JiÏ v kvûtnu 1990 vyhlásily obû instituce konkurzní fiízení na obsahové
a v˘tvarné fie‰ení v˘stavy. První kolo soutûÏe nebylo pfiíli‰ úspû‰né a nepfiineslo takové v˘sled-
ky, které by odpovídaly pfiedstavû o ãs. reprezentaci. V druhém kole získal nejvût‰í poãet hlasÛ
projekt historiãky umûní dr. Vûry Ptáãkové a v˘tvarníka Milana Ferenãíka, scénografa Divadla
Andreje Bagára v Nitfie. Ústfiedním heslem expozice byla my‰lenka, Ïe nejvût‰í událostí ãsl. di-
vadla za minulé ãtyfii roky byla listopadová revoluce, kdy „divadlo bylo na ulici a ulice v diva-
dlech“. Z toho vycházel v˘tvarn˘ návrh, simulující ulici, v níÏ byly shromáÏdûny doklady o di-
vadle nejen souãasném, ale i o jeho v˘chodiscích a inspiracích. Ponûkud rozpaãité pfiijetí této
expozice bylo zpÛsobeno tím, Ïe nûktefií v˘tvarníci nedodali návrhy na odpovídající úrovni, pfií-
padnû je vÛbec nedodali. Hájili se poté tím, Ïe nebyli vãas vyzváni, nebo Ïe nebyli vyzváni vÛ-
bec. 

V̆ robu a instalaci ãs. expozice zaji‰Èoval Divadelní ústav, vãetnû finanãních nákladÛ, které
byly tentokrát vãlenûny do jeho rozpoãtu a které v pfiedchozích letech nesl SâDU. 

Komisafika ãs. tematické sekce dr. Eva Vítová se pfii v˘bûru exponátÛ soustfiedila na práce
Josefa Svobody, Jana Vanãury a Daniela Dvofiáka. Z kost˘mních v˘tvarníkÛ pak oslovila Josefa
Jelínka, kter˘ expozici oÏivil sv˘mi v˘razn˘mi kost˘my. 

V sekci divadelní architektury odpovídal za ãs. reprezentaci ing. Vladimír Adamczyk.
Aãkoliv se zdálo, Ïe poãátkem devadesát˘ch let existuje v âeskoslovensku jen málo projektÛ,
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které by pfiitáhly svou nápaditostí a originalitou pozornost svûtové vefiejnosti, projekt a realizace
„spirálového divadla“ architekta Jindfiicha Smetany a kolektivu vzbudil velk˘ zájem a ohlas a zís-
kal ãestné uznání. Navíc mûli zájemci o tuto stavbu moÏnost ji shlédnout na vlastní oãi v areálu
Parku kultury. 

V sekci divadelních ‰kol vystavovaly oddûlenû praÏská DAMU pod vedením prof. Jaroslava
Maliny, dále novû zaloÏená katedra scénografie na JAMU v Brnû pod vedením ing. Jana
Koneãného, V·MU z Bratislavy v ãele s Jozefem Cillerem. V‰echny tfii ãeskoslovenské ‰koly
projevily jak sv˘mi exponáty, tak i instalací nápaditost, hravost a tvofiivost a dokonale vyuÏily
pfiidûleného prostoru v garáÏích v suterénních prostorách Paláce kultury. PÛvodnû byly totiÏ oba-
vy, jak se s tímto – vlastnû nouzov˘m – prostorem v‰echny vystavující ‰koly vypofiádají. 

Doprovodný program
Byl bohat˘. Pfiedev‰ím to byl opût „mal˘“ kongres OISTAT a po nûm následující mezinárodní

sympozium s tématem „Mozart v souãasném divadle“. To organicky navazovalo na stejnojmen-
n˘ obsah tematické sekce PQ a stalo se zajímav˘m pfiíspûvkem do celé fiady mezinárodních „mo-
zartovsk˘ch“ témat. Vystoupili na nûm odborníci z Rakouska, Nûmecka, Japonska aj. (Nûkteré
z pfiíspûvkÛ jsou oti‰tûny v bulletinu OISTAT ã. ? )

Dále to byly Národní dny. Hned prvním z nich byl Národní den âeskoslovenska, probíhající
v Paláci kultury v ãs. expozici jiÏ 11. 6. 91. Po nûm ve stejném dnu následovaly je‰tû národní dny
Polska a Japonska, 12. 6. národní dny Maìarska a Katalánie a 14. 6. Finska. 

13. 6. uspofiádalo Národní den Nûmecko, a to na velvyslanectví, kde byly promítány video-
záznamy z rÛzn˘ch inscenací vãetnû filmu Carmina burana. 
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Improvizovaná setkání se scénografy uspofiádala rovnûÏ americká i britská reprezentace. 
DÛleÏit˘m doplÀkem PQ byly dal‰í divadelní v˘stavy: 
10. 6. byla v Polském kulturním stfiedisku zahájena v˘stava v˘znamného polského scénogra-

fa Andrzeje Majewského.
11. 6. probûhla ve foyer Nové scény vernisáÏ Salónu ãeské scénografie, 12. 6. uspofiádalo

Maìarské kulturní stfiedisko v˘stavu „Maìarská scénografie“, spojenou s videoprojekcí
„Události v maìarském divadle 1985 – 90“. Tent˘Ï den byla v odpoledních hodinách zahájena
na DAMU v˘stava prací posluchaãÛ katedry scénografie. Potom následovalo v Hartigovském pa-
láci je‰tû absolventské pfiedstavení posluchaãÛ DAMU. 

13. 6. zahájil ministr kultury Milan Uhde v˘stavu celoÏivotního díla pfiedního ãeského scé-
nografa Franti‰ka Tröstra, instalovanou ve v˘stavní síni ÚLUV. 

14. 6. zaãala v Domû slovenské kultury v Praze v˘stava slovenské scénografie. 
18. 6. probûhla v Divadle na Starém mûstû vernisáÏ v˘stavy scénografÛ ASSITEJ. Na ni na-

vazoval 19. 6. mezinárodní semináfi v˘tvarníkÛ zab˘vajících se scénografií divadel pro dûti
a mládeÏ s tématem „V̆ tvarn˘ prvek jako aktivní ãinitel inscenace pro dûti“, uspofiádan˘ ve vel-
kém sále Divadelního ústavu. 

Sympozií a semináfiÛ probûhlo hned nûkolik: 
12. 6. probûhlo v sekci scénografick˘ch ‰kol v Paláci kultury setkání studentÛ a pedagogÛ

a poté pokraãoval na DAMU semináfi a panelová diskuse k otázkám v˘uky a v˘chovy scénogra-
fÛ. Hlavními pfiedná‰ejícími a moderátory byli Arnold Aronson a Delbert Unruh, oba z USA. 

21. 6. byla ve velkém sále Divadelního ústavu uspofiádána diskuse s mezinárodní úãastí k v˘-
stavû PQ, dal‰ím doprovodn˘m v˘stavám a ke shlédnut˘m inscenacím v praÏsk˘ch divadlech,
a tent˘Ï den se konala v malém sále Divadelního ústavu videoprojekce CED „Za devatero hora-
mi“. 

Pro zahraniãní odborníky zajímající se o ãs. loutkáfiství, byl ve spolupráci s UNIMA
a Naivním divadlem v Liberci uspofiádán zájezd do Liberce na loutkáfisk˘ festival „Matefiinka“. 

Také Divadeln˘ ústav v Bratislavû pfiipravil pro zájemce zájezd na Slovensko s tímto pro-
gramem:

14. 6. odjezd do Bratislavy, veãer setkání se slovensk˘mi scénografy. 
15. 6. dopoledne prohlídka dílen a uãÀovského stfiediska SND, následovaná vernisáÏí v˘sta-

vy „Salon slovenskej scénografie“, instalované v Umûlecké besedû, odpoledne na V·MU pak se-
mináfi k metodicko – pedagogick˘m otázkám, veden˘ J. Cillerem a M. âorbou. Potom následo-
vala úãast na v˘stavû „Dítû ve mûstû“. 

16. 6. byl spoleãn˘ odjezd do Nitry a Trnavy. V Nitfie nav‰tívili úãastníci zájezdu novou bu-
dovu Divadla Andreje Bagára. V odpoledních hodinách návrat do Prahy. 

Tento zájezd na Slovensko se setkal s velk˘m zájmem. Proslavená slovenská pohostinnost
pak zpÛsobila, Ïe veãerní program se znaãnû protáhl, a ranní odjezd autobusu do Nitry se citelnû
zpozdil. ¤adu úãastníkÛ totiÏ nebylo moÏno ráno vãas vzbudit. 

V rámci doprovodného programu je nutno je‰tû pfiipomenout první (a zatím také poslední)
roãník letní scény Divadelního ústavu, kde ve spolupráci s druÏstvem umûlecké v˘roby SOLU-
NA vystoupily v atriu Manhartského paláce bûhem ãervna v rozmezí od 9. 6. do 25. 6. 91 tfii sou-
bory loutkového divadla, a to: Herodesovo nevinné loutkové divadlo se hrou Ka‰párek rytífiem,
soubor Forman a Herodes s tradiãní formou pouliãního divadla Uãen˘ prase a Kleplovo rodinné
loutkové divadlo s upravenou verzí Shakespearova Hamleta King is dead. 

Paralelnû s hlavní expozicí PQ v Paláci kultury a v˘stav probíhajících soubûÏnû v Praze moh-
li náv‰tûvníci shlédnout v˘stavu barokních kulis a divadelních kost˘mÛ v zámeckém divadle
v âeském Krumlovû, loutkáfiské v˘stavy jak v Liberci, tak na hradû Kosti a v Jílovém u Prahy. 

Závûrem je tfieba se zmínit, Ïe pfiíprava tohoto roãníku PQ se v˘raznû li‰ila od roãníkÛ pfied-
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chozích. OrganizátorÛm totiÏ vyvstaly nûkteré nové problémy spojené s novû se strukturalizující
spoleãností, s nov˘mi ekonomick˘mi principy, s nov˘mi pfiístupy k vlastnick˘m právÛm apod.,
coÏ se t˘kalo na pfiíklad pronájmu v˘stavních prostor, rezervací vhodn˘ch a cenovû odpovídají-
cích ubytovacích kapacit pfii právû nastoupené volné tvorbû cen v hotelov˘ch zafiízeních, proná-
jmu sluÏeb apod. Je tfieba si uvûdomit, Ïe první pfiípravy probíhaly je‰tû pfied listopadem 89, je-
jich druhá ãást pak jiÏ v nov˘ch podmínkách a za zmûnûn˘ch okolností, ale se stejn˘m
rozpoãtem. 
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Mezinárodní výstava jevištního výtvarnictví a divadelní architektury – 

Pražské quadriennale ‘91
Palác kultury, Praha, 10. – 30. 6. 1991

Zá‰titu pfievzal prezident âeské a slovenské federativní republiky Václav Havel

Předseda Výboru PQ 91: 

JINDŘICH KABÁT, námûstek ministra kultury âSR

Místopředseda Výboru PQ: 

PETR DANĚK, MK âSR

Členové Výboru PQ: 

HELENA ALBERTOVÁ, PETER ČANECKÝ, OLEG DLOUHÝ, ANTON GAJDOŠ, JIŘÍ KOLMAN,
KAREL KRÁL, JANA KUČEROVÁ, MIROSLAV MELENA, ZDENA MRÁČKOVÁ, ALBERT

PRAŽÁK, VĚKOSLAV PARDYL, PAVOL PAŇÁK, EUGENIE SIKOROVÁ, VLADIMÍR VOLEK,
ZDENA VYLITOVÁ, JÁN ZAVARSKÝ.

Generální komisař: 

JAROSLAV MALINA

Architektura a grafika výstavy: 

JAN ŠVAŘÍČEK

Produkce: PETR HÁJEK

Realizace výstavyy: 

LUBOMÍR CHMURA – V̆ stavnictví Ostrava,
PALÁC KULTURY, PRAHA

Předběžný rozpočet: 

5,680. 000, –  KČ

Účastnické země: 

AUSTRÁLIE, BELGIE, BRAZÍLIE, BULHARSKO, ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ RE-
PUBLIKA, ČÍNA, DÁNSKO, EGYPT, FINSKO, FRANCIE, HONG KONG, ISLAND, ITÁLIE,

IZRAEL, JAPONSKO, JIŽNÍ KOREA, JUGOSLÁVIE, KANADA, KYPR, MAĎARSKO,
NĚMECKO, NIZOZEMÍ, NORSKO, NOVÝ ZÉLAND, POLSKO, PORTUGALSKO, RAKOUSKO,
RUMUNSKO, ŘECKO, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, SVAZ SOVĚTSKÝCH SOCIALISTIC-
KÝCH REPUBLIK, SÝRIE, ŠPANĚLSKO – KATALÁNIE, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, VELKÁ

BRITÁNIE
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Mezinárodní porota:

ARNOLD ARONSON, teatrolog, divadelní historik, pedagog – USA
ERIC ALEXANDER, teatrolog, historik – Nizozemsko

MARJATTA JAATINEN, architektka, pedagoÏka – Finsko
YANNIS KOKKOS, scénograf – Francie

IVÁN KOÓS, scénograf, v˘tvarník – Maìarsko
JURIJ KOVALENKO, teatrolog, kritik – Rusko

MARTA LACOMBE DE GOES DE VASCONCELOS, teoretiãka, divadelní kritiãka – Brazílie
MIROSLAV MELENA, scénograf, architekt, pedagog – âSFR

HACHIRO NAKAJIMA, scénograf – Japonsko
GEORGE PARO, reÏisér, fieditel Chorvatského národního divadla v Záhfiebu

JAN ZAVARSKÝ, scénograf, pedagog – Slovensko

Předseda poroty: 

ARNOLD ARONSON

Laureáti PQ 91:

ZLATÁ TRIGA – VELKÁ BRITÁNIE – za vysokou umûleckou hodnotu celé expozice
ČESTNÉ UZNÁNÍ – ŠPANĚLSKO – KATALÁNIE – za národní expozici, která ukazuje duchovní

rozmach a vitalitu katalánského divadla
ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – MIRJAM GROTE – GANSEYOVÁ – NIZOZEMSKO 

– za v‰estrannost, hloubku a jasnost vystaveného díla
STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – ALAIN CHAMBON – FRANCIE

RONI TORÉN – IZRAEL
ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – nebyla udûlena

STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – VERA MARZOTOVÁ – ITÁLIE
ČESTNÉ UZNÁNÍ – KOSTÝM – BYOUNG – BOK LEEOVÁ – KOREA – za vystaven˘ soubor

Tematická sekce – Inscenace oper W. A. Mozarta

ZLATÁ MEDAILE – JAN VANČURA – ČSFR, za soubor návrhÛ k Mozartov˘m operám
USA – za vynikající expozici „Mozart v Americe“

ČESTNÉ UZNÁNÍ – POLSKO – za expozici scénografie oper W. A. Mozarta

Sekce divadelní architektury:

ZLATÁ MEDAILE – MANOS PERRAKIS – ŘECKO – za divadlo Teatro Technes Karolos Koun,
Athény

FRANCIE – za vynikající prezentaci souãasné divadelní architektury
STŘÍBRNÁ MEDAILE nebyla udûlena

ČESTNÉ UZNÁNÍ – JINDŘICH SMETANA, JAN LOUDA, TOMÁŠ KULÍK, ZBYŠEK STÝBLO –
ČSFR – za projekt divadla Spirála v Praze

Sekce scénografických škol – aã nesoutûÏní, získala od poroty ãestné uznání jako
celek za energii, kreativitu a neotfiel˘ pohled. 
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Náklad: 2.000 ks
Cena: 40, – Kã 

Tisk: Tiskárna p. Slan˘

Po redakãní uzávûrce dodaly podklady pro katalog je‰tû tyto zemû: Bulharsko, Rumunsko,
Portugalsko, ·védsko, ·v˘carsko. Tyto materiály byly vyti‰tûny na samostatné archy a volnû

vkládány do jiÏ svázan˘ch katalogÛ. 
Materiály pro katalog nedodaly Egypt, Itálie, S˘rie. 

Technické údaje:

Poãet zúãastnûn˘ch zemí: 36
Poãet zúãastnûn˘ch umûlcÛ a kolektivÛ: 706

Poãet vystaven˘ch prací: 943
Poãet vystavujících ãesk˘ch a slovensk˘ch umûlcÛ a architektÛ: 62 (z toho 40 ãesk˘ch a 22

slovensk˘ch umûlcÛ)
V̆ stavní plocha v Paláci kultury – 5. 540 m2

Instalační materiál: 

kovové konstrukce z fundusu Paláce kultury, dfievotfiískové panely klasick˘ch rozmûrÛ firmy
Chmura, sokly, manek˘ny – v˘pÛjãky z V̆ stavnictví, obchodních domÛ a divadel. Vzhledem

k nestandardní plo‰e a prostoru si fiada zemí pfiivezla instalaãní materiál vlastní, pfiípadnû si jej
objednala a uhradila pfiímo u v˘robcÛ v Praze.

Náv‰tûvnost se nepodafiilo zjistit. 
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