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Pražské quadriennale ‘95

Pfii pfiípravû osmého roãníku PQ se systém organizace i zpÛsob práce zaãaly mûnit. Na zpra-
cování koncepce i obsahu PQ se zaãal podílet daleko vût‰í okruh lidí, neÏ tomu bylo dfiív. ¤edi-
telka DÚ Helena Albertová se snaÏila zfietelnûji profilovat práci a poslání DÚ, a tím i PQ. V prÛ-
bûhu doby do‰lo k nûkter˘m personálním zmûnám jak v DÚ, tak v okruhu externích
spolupracovníkÛ. Mnohá ãeská národní stfiediska mezinárodních nevládních divadelních organi-
zací vy‰la z ulit své ponûkud utajené existence, zaãala se zviditelÀovat a právû PraÏské quad-
riennale bylo k tomu jednou z vhodn˘ch moÏností i pfiíleÏitostí. Zapojovala se do rámce PQ sv˘-
mi odborn˘mi diskusními fóry i dal‰ími aktivitami z okruhu svého pÛsobení. Také fiada novû
vznikl˘ch agentur, produkãních a v˘stavních firem nabízejících své sluÏby (ãasto je‰tû praxí ne-
provûfien˘ch), dala pfiípravn˘m pracím nov˘ impuls, nápady a rytmus, ale pfiinesla také starosti
s kontrolou jejich plnûní. Pracovnímu a organizaãnímu t˘mu PQ tak odpadly napfi. problémy
s ubytováním, které za nûj pfievzala agentura Garant, s dopravními a transportními sluÏbami, kte-
ré garantovala spediãní firma Hansa – Spedservice, s propagací, ãásteãnû realizovanou prostfied-
nictvím agentury Rencar, se sluÏbami, poho‰tûním, aj. 

Tato nová situace se promítala i do jednání o obsahu a koncepci PQ 95. Námûty vycházející
z pfiedchozí PQ tradice se sváfiily v dlouh˘ch debatách a diskusích s nov˘mi my‰lenkami a no-
v˘mi poÏadavky. 

I kdyÏ se spoleãnost v pfiípravném období PQ 95 soustfieìovala pfiedev‰ím na vyt˘ãení no-
v˘ch spoleãensk˘ch kritérií a morálních norem, administrativní, respektive státní aparát nadále
pracoval sv˘m zpÛsobem a tempem. Smûry kulturní politiky se formulovaly v základních blo-
cích; posuzování, schvalování a podpora jednotliv˘ch kulturních akcí záleÏela na iniciativû, ne-
odbytnosti a tvrdohlavé neústupnosti jejich pfiedkladatelÛ. 

Zatímco pfiípravy PQ 91 probíhaly v chaotické dobû, pfiedpokládalo se, Ïe v‰echny „dûtské
nemoci“ tohoto období uÏ jsou pfiekonány a pfiíprava osmého roãníku PQ bude probíhat harmo-
nicky. JenÏe státní orgány stále pracovaly dost tûÏkopádnû a protoÏe se pfied nû vr‰ily rÛzné ne-
odkladné úkoly zásadní dÛleÏitosti, projednávání dlouhodobû plánovan˘ch akcí se stále odkláda-
lo. 

Vedení DÚ si tuto situaci plnû uvûdomovalo a bez ohledu na pokyn ãi souhlas MK zahájilo
pfiípravné práce na osmém roãníku PQ z vlastní iniciativy. Po dÛkladné anal˘ze pfiedchozího roã-
níku se pfiípravn˘ t˘m PQ zaãal zab˘vat dvûma zásadními otázkami: koncepcí a rozpoãtem. 
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Na první schÛzce, která probûhla v prvé polovinû roku 1992, se alespoÀ prodiskutoval dal‰í
postup a stanovily jednotlivé priority. NázorÛ na koncepci a strukturu osmého roãníku PQ bylo
hned nûkolik, a tak se diskuse uzavfiela tím, Ïe bude vyuÏito nejen domácích, ale i zahraniãních
zku‰eností. Na schÛzku problematiky PQ znal˘ch zahraniãních expertÛ, svolanou na 6. – 8. li-
stopadu 92 do DÚ, byli pozváni Giorgio Ursini z Itálie, Pamela Howardová z V. Británie, Eric
Alexander z Nizozemí, Detlev Schneider z Nûmecka, Maija Pekkanenová z Finska, Ján Zavarsk˘
ze Slovenska a Joël Rubin z USA. V‰ichni jmenovaní pozvání pfiijali, pouze Joël Rubin se omlu-
vil, ale zaslal obsáhl˘ dopis, v nûmÏ formuloval nûkteré své názory na obsah PQ i jeho financo-
vání. 

Mezitím pracovní t˘m pfiipravil alespoÀ pfiedbûÏn˘ rozpoãet, kter˘ 29. 5. 92 zaslal na MK
âSR s tím, Ïe rozpoãet je sestaven a vyjádfien v cenách z roku 92 a ãiní cca 7,450.000 Kã. Pfii je-
ho pfiedloÏení v‰ak bylo zároveÀ upozornûno na to, Ïe je tfieba poãítat s 10% nárÛstem cen. Pfii
10% rÛstu cen roãnû by to v roce 95 znamenalo nárÛst o cca 30% a tím zv˘‰ení rozpoãtu na 9
milionÛ korun. MK se k této ãástce nevyjádfiilo, pouze doporuãilo, aby se DÚ spolu se zahraniã-
ními experty pokusil systém financování ponûkud zmûnit, ãasem pak vytvofiit pragmatickou trÏ-
ní základnu na podporu a financování PQ zejména vyhledáním sponzorÛ. 

2. 11. 92 na schÛzce pracovního t˘mu (Albertová, Adamczyk, Gabrielová, Hájek,
Kulhánková, Pleskaãová, PotÛãková, Ptáãková, Urban) se projednávala pfiíprava schÛzky se za-
hraniãními odborníky o PQ 95. Do 6. 11. 92 bylo také tfieba zjistit volné termíny v˘stavních míst-
ností, které pfiicházely pro PQ v úvahu, tj. sál U HybernÛ, PrÛmyslov˘ palác na V̆ stavi‰ti, v˘-
stavní prostor v Míãovnû a Belvederu v areálu PraÏského hradu, pfiípadnû v jeho podzemních
prostorách, ve VeletrÏním paláci a v Rudolfinu. Dále bylo tfieba tuto informaci doplnit i finanã-
ními poÏadavky za pronájem a sluÏby, pfiípadnû získat plánky tûchto v˘stavních prostor. 

Podle zvoleného místa v˘stavy se pak bude odvíjet rozsah i obsah PQ 95, úprava statutu PQ
i jeho ekonomické a organizaãní zaji‰tûní. 

Pražské quadriennale ‘95_183

SchÛzka se zahraniãními experty o koncepci PQ 95, která se konala v DÚ ve dnech 6. – 8. 11. 1992
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SchÛzce organizátorÛ PQ se zahraniãními experty svolané na 6. 11. 92 do DÚ pfiedsedala
Helena Albertová, fieditelka DÚ, stfiídavû s Jaroslavem Malinou, generálním komisafiem PQ 91.
Kromû zahraniãních hostÛ se jednání zúãastnili i pracovníci DÚ, ktefií se pfiípravou PQ 95 zab˘-
vali. 

I kdyÏ jiÏ pfii pfiípravû pfiedchozích roãníkÛ PQ probíhaly konzultace se zahraniãními exper-
ty, nemûly tenkrát oficiální charakter a pohybovaly se více ménû v rovinû osobních rozhovorÛ ãi
písemn˘ch v˘mûn názorÛ. Toto byla první oficiálnû svolaná porada, na níÏ se v pfiímém dialogu
se zahraniãními odborníky projednávala koncepce PQ 95 v nov˘ch podmínkách nejen spoleãen-
sk˘ch, ale zejména ekonomick˘ch. Zdálo se totiÏ, Ïe ãeská vláda, respektive ministerstvo kultu-
ry âR, nebude mít dost finanãních prostfiedkÛ a uÏ nebude moci b˘t jedin˘m zdrojem a garantem
financování takov˘ch velk˘ch mezinárodních kulturních akcí. Ideálem by bylo, kdyby se poda-
fiilo do realizace PQ zapojit sponzory a ãásteãnû i zahraniãní vystavovatele. Pokud by se to ne-
podafiilo, hrozilo reálné nebezpeãí, Ïe Praha bude muset pro nedostatek financí na v˘stavu PQ
rezignovat. Dal‰ích zájemcÛ o pfievzetí této aktivity bylo dost. Z nich uvádíme pfiedev‰ím nizo-
zemsk˘ Divadelní ústav, kter˘ velmi usiloval o to stát se budoucím hostitelem této velké mezi-
národní v˘stavní akce. Tato my‰lenka uÏ byla dokonce vyslovena – sice ponûkud vágnû, ale pfie-
ce – na zasedání exekutivy OISTAT a na kongresu USITT v Seattlu v bfieznu 1992 a vzbudila
u v‰ech pfiítomn˘ch podiv, dokonce nelibost a negativní reakci. Na podporu uspofiádání osmého
roãníku PQ v roce 1995 opûtovnû v Praze bylo v závûru kongresu jednomyslnû usneseno napsat
v tomto smyslu dopis prezidentu Václavu Havlovi, v kopii pak ministrovi zahraniãních vûcí
Jifiímu Dienstbierovi, ministrovi kultury âSR Milanu Uhdemu a ministrovi kultury SR Snopkovi.
Otázka dal‰í existence PraÏského quadriennale se tak dostala aÏ do nejvy‰‰ích vládních kruhÛ. 

O v‰ech tûchto krocích byli zahraniãní úãastníci praÏské listopadové schÛzky informováni.
Bylo jim pfiipomenuto, Ïe se projednává PQ 95 za okolností, kdy nûkteré pfiedpisy, rozpoãty
a systém financování jsou u nás je‰tû nevyjasnûné. V závûru z dvoudenního rokování se zahra-
niãními partnery, shrnutého do dokumentu s názvem „Kde je vÛle, tam je i cesta“, je unisono kon-
statováno, Ïe PQ 95 se musí (a snad i bude) nadále konat jedinû v Praze, a to v ãervnu 95. O mí-
stu expozice pochopitelnû rozhodnou praÏ‰tí organizátofii, ktefií pfiitom musí vzít v úvahu dobrou
pfiístupnost pro náv‰tûvníky, umístûní v centru mûsta nebo blízko nûj, dostupnost pro dopravu ex-
ponátÛ a musí tam b˘t zaruãená bezpeãnost exponátÛ. Znovu se diskutovala my‰lenka vrátit PQ
95 do PrÛmyslového paláce jako dosud nejlépe vyhovujícího prostoru, poskytujícího rovné pod-
mínky pro v‰echny soutûÏící. Vedení Parku kultury pfiedbûÏnû s pofiádáním PQ 95
v PrÛmyslovém paláci sice poãítalo, ale jeho fieditel upozornil na to, Ïe nejsou dosud vyfie‰eny
mezi V̆ stavi‰tûm a Magistrátem vlastnické vztahy, coÏ se bezprostfiednû t˘ká téÏ pronájmu
PrÛmyslového paláce, a nelze ani pfiesnû odhadnout, kdy k této dohodû dojde. Není proto moÏno
uzavírat závaznou smlouvu a pfiijímat objednávku na rezervaci v˘stavní plochy v PrÛmyslovém
paláci na ãerven 95. 

Pokraãovat v pfiípravách a b˘t pfiitom v nejistotû o v˘stavních prostorách, nebylo nadále moÏ-
né, a tak vedení DÚ spolu s t˘mem spolupracovníkÛ vzalo na sebe rozhodnutí, Ïe jelikoÏ se nej-
vhodnûj‰ím místem pro tuto akci jeví PrÛmyslov˘ palác, bude se v˘stava konat v jeho prostorách.
Tomuto stanovisku se ihned podfiídilo pokraãování pfiíprav. Díky tomuto nekompromisnímu po-
stoji bylo také koneãnû moÏno zab˘vat se koncepcí, obsahem i rozsahem akce a zaãít serióznû
formulovat statut osmého roãníku PQ. 

Poãátkem roku 1994 probûhl rovnûÏ konkurs na v˘bûr firmy, která bude PQ v˘robnû a tech-
nicky realizovat. Z osloven˘ch podnikÛ byla vybrána ostravská firma V̆ stavnictví Chmura, kte-
rá pracovala pro PQ jiÏ v roce 83, tehdy ov‰em pod hlaviãkou PKO – Ostrava. 

Nadále se poãítalo s pokraãováním spolupráce s OISTAT v dosavadním rozsahu, tj. s pofiá-
dáním „malého“ kongresu, mezinárodním sympoziem i s expozicí laureátÛ ãtvrté mezinárodní
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soutûÏe divadelní architektury OISTAT, pro
kterou byl rezervován prostor v levém kfiídle
PrÛmyslového paláce. 

Pokud jde o obsah PQ, bylo pfiijato dopo-
ruãení jiÏ zmínûné schÛzky expertÛ vyhlásit
novou soutûÏní sekci vûnovanou literatufie
o scénografii a o divadelní architektufie. Je
tfieba pfii této pfiíleÏitosti pfiipomenout, Ïe ‰lo
o sekci zajímavou a úspû‰nou, v níÏ zlatou me-
daili získala dr. Vûra Ptáãková. Znovu se také
iniciovala my‰lenka zafiadit expozice scéno-
grafick˘ch ‰kol do sekcí soutûÏních. 

Po návratu z listopadové schÛzky v Praze
zkonkrétnil Eric Alexander dopisem svou ústní
nabídku na spolupráci ‰kol návrhem na pfiímou
úãast a konkrétní pomoc holandsk˘ch studentÛ
z Hogeschool voor de Kunsten pfii instalaci
i demontáÏi v˘stavy. Kromû toho by tito stu-
denti také realizovali vlastní projekt nového
systému a formy mezinárodní databáze diva-
delních ‰kol pfiím˘m kontaktem se zástupci
‰kol vystavujících na PQ a poloÏili by tak zá-
klad plánovanému dlouhodobému mezinárod-
nímu v˘zkumu t˘kajícímu se fiízení, organiza-
ce a komunikace v oblasti divadla. 

Byla to my‰lenka velmi zajímavá, navíc jistû upfiímnû a nezi‰tnû my‰lená. První ãást nabídky
t˘kající se pomoci holandsk˘ch studentÛ pfii instalaci exponátÛ v‰ak naráÏela na celou fiadu bariér
– od jazykov˘ch po organizaãní. Ostravská firma Chmura z Ostravy, která v˘stavu stavûla, praco-
vala v˘hradnû s profesionály, mûla pfiesn˘ ãasov˘ harmonogram a její zástupci jednomyslnû po-
dobnou „pomoc“ odmítli s tím, Ïe by je to v práci pfiedev‰ím brzdilo, nikoliv pomáhalo. 

Pokud ‰lo o druhou nabídku vytvofiit novou databázi divadelních ‰kol, institucí, organizací
vystavujících na PQ a jednotliv˘ch umûlcÛ, nebylo proti její realizaci námitek aÏ na to, Ïe by se
na pfiípravû projektu mûla v˘raznû podílet – jako nositel celého PQ – i ãeská strana. V̆ sledn˘ ná-
vrh by pak ov‰em bylo tfieba prodiskutovat s komisafii národních expozic a zástupci vystavujících
‰kol, aby pfii zahájení PQ 95 nebyli neãekanou iniciativou holandsk˘ch ‰kol zaskoãeni. Pfii reál-
ném pohledu se v‰ak ukázalo, Ïe realizace tohoto zámûru by byla pro holandské studenty velmi
nároãná organizaãnû i finanãnû a velmi by komplikovala také práci sekretariátu PQ. Z ãeské stra-
ny Ïádná ‰kola o tuto spolupráci neprojevila dostateãnû intenzivní zájem. Nakonec vyústily
v‰echny holandské pokusy o poskytnutí pomoci pfii PQ v jin˘, reálnûj‰í návrh: vymezit v rámci
v˘stavy prostor na vystavení divadelní literatury vûnované scénografii, divadelní architektufie
a technologii z rÛzn˘ch zemí svûta, kterou by si mohli náv‰tûvníci bûhem náv‰tûvy PQ prohlíÏet
a proãítat. VyloÏené publikace, knihy a ãasopisy by bylo moÏno si pfiímo na místû zakoupit, pfií-
padnû objednat. Tento návrh byl V̆ borem i sekretariátem PQ uvítán s jedinou podmínkou, Ïe or-
ganizace, obstarání materiálÛ a jejich prodej vãetnû sluÏby ve stánku bude zcela v reÏii a kom-
petenci holandského navrhovatele, tj. Hogeschool voor de Kunsten z Amsterdamu, coÏ se také
stalo. Vedoucí a realizátorkou tohoto projektu byla Saskia de Leeuw spolu s dal‰í spolupracov-
nicí Gaby Wijersovou. Z vystaveného materiálu sestavila, redigovala a vytiskla broÏuru
„Bibliografie 1990 – 1995, Scénografie, divadelní architektura a divadelní technologie“. Tato
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Kniha dr. Vûry Ptáãkové Zrcadlo svûtového divadla vydaná
v ãeské a anglické verzi ocenûná zlatou medailí PQ 95
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zdafiilá broÏura byla velmi po-
chvalnû náv‰tûvníky i odborníky
kvitována a její v˘znam ocenila
i mezinárodní porota, která na-
vrhla udûlit autorkám za tuto
práci zvlá‰tní ãestné uznání. 

(Tato ukázka témûfi vzorové
spolupráce v‰ak utrpûla nepûk-
nou ãernou skvrnu: v‰echny pe-
níze, které Saskia de Leeuw za
prodané publikace utrÏila, jí
v úplném závûru v˘stavy nûkdo
ukradl. Viníka se nepodafiilo ost-
raze ani stráÏcÛm zákona vypát-
rat, jako ostatnû ve v‰ech dal‰ích
pfiípadech krádeÏí, kter˘ch nane-
‰tûstí nebylo málo.)

Koncepce
V ãem spoãíval pokus odli‰it nebo zmûnit osm˘ roãník PQ od tûch pfiedchozích? Pfii v˘bûru

navrÏen˘ch v˘stavních prostor se nakonec jako nejv˘hodnûj‰í jevil opût PrÛmyslov˘ palác, a to
i v pfiípadû, Ïe by bylo uvolnûno jen jeho levé kfiídlo. Zb˘vající potfiebn˘ v˘stavní prostor byl na-
bídnut v blízké Pyramidû. Po sloÏitém jednání s V̆ stavi‰tûm a intervencích Magistrátu se poda-
fiilo dohodnout pronájem alespoÀ levého a posléze i pravého kfiídla Paláce za zv˘hodnûn˘ch fi-
nanãních podmínek, a to na termín od 12. ãervna do 1. ãervence 95. 

Koneãnû tedy bylo moÏno upfiesnit informace o obsahu, místû a datu osmého roãníku PQ
a formulovat konkrétní zadání pro jednotlivé v˘stavní sekce. Pod tlakem hrozby zmen‰ené v˘-
stavní plochy bylo tradiãní ãlenûní do jednotliv˘ch sekcí nahrazeno spojením tfií soutûÏních sek-
cí – scénografické, tematické a divadelní architektury – do jedné národní expozice pod heslem
„Hledání inscenaãního prostoru“. V̆ chozí my‰lenkou byl pfiedpoklad, Ïe tímto procesem hledá-
ní procházejí vlastnû v‰ichni divadelní tvÛrci a jde tedy o proces tvÛrãí, zahrnující i scénografii,
dodávající inscenaci její vizuální podobu. KdyÏ pak bûhem ãasu do‰lo ke zvût‰ení v˘stavní plo-
chy, nebylo uÏ ani vhodné ani moÏné koncepci mûnit. 

1. ledna 1993 do‰lo oficiálnû k rozdûlení âeskoslovenska na dva samostatné státy. S touto
zmûnou sice souvisela fiada správních a administrativních opatfiení, ta se v‰ak na‰tûstí nijak zá-
sadnû PQ nedotkla, protoÏe v˘stava byla od zaãátku své existence v gesci ãeského ministerstva
kultury. To v‰ak teprve v lednu 93, aÏ po nûkolikerém naléhání oficiálnû povûfiilo DÚ realizací
nadcházejícího PQ. Koneãnû do‰el i pfiíslib zaji‰tûní rozpoãtované ãástky a také pfiislib finanãní
spoluúãasti Magistrátu. 

Díky tomu bylo koneãnû moÏno v záfií 1993 (opût ve skluzu) odeslat do zahraniãí pozvání
k úãasti, a to obvyklou cestou prostfiednictvím MZV a zastupitelsk˘ch úfiadÛ. 

Výbor PQ
12ti ãlenn˘ V̆ bor byl podle statutu vrcholn˘m orgánem fiídícím pfiípravy PQ. Tento V̆ bor,

sloÏen˘ ze zástupcÛ MK âR, MZV âR, Magistrátu hl. m. Prahy, Kanceláfie prezidenta republi-
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BroÏura „Bibliografie 1990 – 1995“ autorek Saskie de Leeuw a Gaby Wijers
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ky, V̆ stavi‰tû, DAMU, JAMU, Asociace scénografÛ, Obce architektÛ, zástupce OISTAT a DÚ se
pravidelnû scházel za pfiedsednictví Michala Prokopa, prvního námûstka ministra kultury. 

Zpoãátku ponûkud váhavá „ãinorodost“ tohoto orgánu se v prÛbûhu pfiíprav stala pfiíkladnou,
zejména díky spolupráci zástupcÛ MK, MZV, Magistrátu a V̆ stavi‰tû s vedením DÚ a sekreta-
riátem PQ. 

Místo a datum konání
Z pfiedchozích odstavcÛ se mohlo zdát, Ïe pfiípravy v˘stavy pfies poãáteãní nesnáze pokraão-

valy v idylické atmosféfie. BohuÏel tomu tak nebylo. S V̆ stavi‰tûm pfiedbûÏnû dohodnut˘ termín
i prostor (pÛvodnû pouze levé kfiídlo a Pyramida) vedení Parku na jafie 94 náhle zmûnilo. ¤edi-
tel V̆ stavi‰tû Karel Klíma dopisem z 21. bfiezna 94 sdûlil, Ïe do‰lo k termínovému stfietu PQ
s Autosalonem a Autosalon tento termínov˘ stfiet vyhrál; s odÛvodnûním, Ïe se po 40tileté odml-
ce podafiilo SdruÏení automobilového prÛmyslu prosadit obnovení tradice konat v˘stavu v Praze
a dosáhnout tak zafiazení Autosalonu do nejvy‰‰í mezinárodní v˘stavní tfiídy. Navíc ‰lo – jak se
o tom ve svém dopise fieditel Klíma zmiÀoval – o pfiedbûÏnû slíben˘ termín. ¤editelství
V̆ stavi‰tû muselo své dlouhodobé realizaãní závazky, vypl˘vající z mezinárodního veletrÏního
kalendáfie, respektovat, zejména ‰lo-li o akce komerãního charakteru. V̆ stava PQ do takov˘ch
typÛ v˘dûleãn˘ch aktivit V̆ stavi‰tû nepatfiila, a musela proto ustoupit. V̆ stavi‰tû navrhlo termín
PQ v˘stavy pfiesunout na datum 26. ãervna – 16. ãervence 95. 

Dal‰í zmûna – tentokrát na‰tûstí pozitivní – se t˘kala prostoru. Vzhledem k v˘‰e uvedenému
termínovému posunu V̆ stavi‰tû velkoryse nabídlo v‰echny prostory PrÛmyslového paláce k dis-
pozici PQ, takÏe bylo moÏno mít v‰echny v˘stavní sekce pod jednou stfiechou. Díky tomu bylo
moÏno do stfiední haly umístit reprezentativní v˘stavu celoÏivotního scénografického díla Josefa
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Pohled do instalace expozice Slovenské republiky
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Pohled do instalace expozice SSSR

Pohled do instalace expozice Izraele

Pohled do instalace expozice ·védska
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Pohled do instalace expozice Nûmecka, vyznamenané zlatou medailí za scénografii

Pohled na expozici divadelní architektury Belgie, vyznamenané stfiíbrnou medialí PQ 95
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Pohled na ãeskou expozici, vyznamenanou stfiíbrnou medai-
lí PQ 95

Syrská expozice na PQ 95

Svobody. PÛvodnû koncipovaná do tzv. “stodoly“ v blízkosti Paláce se tak nyní mohla stát neod-
dûlitelnou souãástí celkového koncepãního zámûru PQ, jak to také bylo pÛvodnû zam˘‰leno.
Nutno pfiipomenout, Ïe se tû‰ila velkému zájmu v‰ech náv‰tûvníkÛ PQ. 

Uvolnûní v‰ech prostor PrÛmyslového paláce tedy v˘stavû PQ jako celku velmi prospûlo,
podstatnû sníÏilo projektové a organizaãní nároky i finanãní v˘daje. Hor‰í tomu bylo se zmûnou
data zasahujícího aÏ do poloviny „prázdninového“ ãervence. Obû zmûny pfii‰ly v dobû, kdy jiÏ
byly v‰echny informace, pozvání a podmínky úãasti rozeslány do zahraniãí. Znamenalo to urych-
lenû a v˘raznû upozornit zahraniãní i domácí partnery na tyto zmûny a pfiesvûdãivû jim je zdÛ-
vodnit. Navíc do série drobn˘ch nepfiíjemností zasáhly i ãeské telekomunikace, které provedly
celorepublikovou zmûnu telefonních ãísel. Na v‰ech propagaãních materiálech, letácích, dopis-
ních papírech aj. se proto skvûly pfielepky s nov˘mi telefonními ãísly. 

Pfiesah termínu do prvních dvou ãervencov˘ch t˘dnÛ byl skuteãnû nev˘hodn˘ a potvrdil
v‰echny pfiedchozí skeptické úvahy a varovné hlasy. Projevilo se to pfiedev‰ím na men‰ím poãtu
náv‰tûvníkÛ, zejména z fiad mlad˘ch. Ukonãením ‰kolního roku zcela odpadly hromadné náv‰tû-
vy studentÛ a posluchaãÛ vysok˘ch ‰kol a odborn˘ch uãili‰È, nekonala se tolik poÏadovaná set-
kání ãesk˘ch a zahraniãních studentÛ a pedagogÛ v pÛvodnû plánovaném rozsahu. Aã je to s po-
divem, byla v areálu Parku napfi. uzavfiená v‰echna restauraãní zafiízení s odÛvodnûním, Ïe
kalendáfi kulturních, sportovních i komerãních aktivit skonãil a udrÏovat restauraãní zafiízení se
v tomto období pr˘ nerentuje. Také prázdninová omezení místní dopravy ztûÏovala pfiístup na
V̆ stavi‰tû a vzhledem ke znaãnému pfiílivu prázdninov˘ch zahraniãních turistÛ se sníÏila i moÏ-
nost zajistit vhodné ubytovací kapacity. Navíc tehdej‰í horké letní poãasí zv˘‰ilo teplotu ve v˘-
stavních prostorách PrÛmyslového paláce na témûfi neúnosnou míru a velmi ztíÏilo práci nejen in-
stalátorÛm, ale i mezinárodní porotû. V‰ichni pracovali „v potu tváfie“. 
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Propagace
Po mnoha zku‰enostech z pfiedchozích roãníkÛ a vzhledem k nov˘m podmínkám i situaci

v cestovním ruchu si sekretariát PQ dal na propagaãní ãinnosti velmi záleÏet. Kromû písemn˘ch
informaãních materiálÛ, letákÛ, plakátu, tiskov˘ch besed a spolupráce s masmédii oslovil jiÏ
v ãervenci 1993 tfiicet tehdy v Praze existujících cestovních kanceláfií individuálními dopisy a in-
formaãními materiály s upozornûním na tuto velkou v˘stavu a se Ïádostí informovat o tom jejich
zahraniãní partnery, nabídnout v rámci programu zahraniãních turistÛ náv‰tûvu v˘stavy PQ pfií-
padnû spojenou s prohlídkou zámeck˘ch divadel v âeském Krumlovû i Litomy‰li, divadelním
expertÛm nabídnout moÏnost tematického zájezdu do Prahy v termínu PQ s moÏností úãasti na
odborn˘ch semináfiích, setkáních, prohlídkách divadelního zázemí vybran˘ch praÏsk˘ch divadel
apod. ¤ada cestovek projevila o tuto nabídku zájem. Po nutnosti zmûnit termín pofiádání PQ v‰ak
pÛvodní nad‰ení pramenící ze zájmu cestovních kanceláfií dostalo pûknû studenou sprchu. Agenti
cestovek totiÏ uÏ mûli dávno podepsané kontrakty se zahraniãními partnery a posun termínu PQ
o cel˘ch 14 dní zpÛsobil v programu turistick˘ch i zájmov˘ch skupin zmatek. Z pÛvodnû ozná-
men˘ch náv‰tûv zahraniãních skupin se realizovala asi jen polovina. 

Pfii závûreãné rekapitulaci se nicménû ukázalo, Ïe sice k poklesu náv‰tûvnosti do‰lo, nebyl
v‰ak tak katastrofální, jak se pÛvodnû zdálo. 
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UNESCO, záštity, granty, sponzoring
Vzhledem k mezinárodnímu v˘znamu PraÏského quadriennale pfiedloÏila národní komise

UNESCO pfii MZV sekretariátu UNESCO v PafiíÏi Ïádost DÚ a V̆ boru PQ o zá‰titu a finanãní
podporu této akce formou grantu. UNESCO vysoce oceÀovalo tuto mezinárodní kulturní aktivi-
tu, jeho zástupci byli jiÏ od roku 1971 pravidelnû zváni MK âR a národní komisí UNESCO
k úãasti na slavnostním zahájení v˘stavy jako ãestní hosté. V roce 1995 do‰lo k v˘znamnému po-
sunu ve vztahu PQ a UNESCO. A to bezpochyby i díky intenzivní diplomatické aktivitû Mgr.
Michala Bene‰e z MK. Konkrétním projevem prohloubení tohoto vztahu bylo zafiazení osmého
roãníku PQ do Svûtového desetiletí kulturního rozvoje. ZároveÀ UNESCO pfiiznalo PraÏskému
quadriennale právo uÏívat logo Desetiletí a informovalo o této v˘znamné kulturní akci ve svém
bulletinu „UNESCO Culture plus“. Bylo to poprvé, co nûkterá z mezinárodních akcí pofiádan˘ch
v âR z oblasti kultury získala takové ocenûní. Na základû pfiedchozí Ïádosti pak poskytlo PQ
grant ve v˘‰i 20. 000 USD s poukazem, Ïe tato ãástka je urãena na pfiípravu katalogu PQ, ãás-
teãnû téÏ na podporu úãasti zemí ekonomicky ménû vyspûl˘ch. Na jin˘ úãel nemohl b˘t tento
pfiíspûvek pouÏit a musel b˘t UNESCO pfiesnû vyúãtován. 

Na zahájení PQ byl pozván pan Anders Arfwedson, fieditel UNESCO pro záleÏitosti
„Svûtového desetiletí kulturního rozvoje“. Byl by se rád zúãastnil, ale musel se omluvit pro jiné
naléhavé úkoly. 

Plné ocenûní v˘znamu PQ vyjádfiil také prezident republiky Václav Havel, kter˘ této akci po-
skytl svou zá‰titu. Prostfiednictvím zástupce Kanceláfie prezidenta republiky ve V̆ boru PQ byl
prÛbûÏnû informován o pfiípravách, sledoval je a zúãastnil se osobnû i slavnostního zahájení a ná-
sledné prohlídky expozic. 

Velké porozumûní pro v˘znam PQ projevil i primátor dr. Jan Koukal, kter˘ celé akci rovnûÏ
poskytl svou zá‰titu a finanãní podporu z rozpoãtu Magistrátu. 

Dal‰í hledání sponzorÛ mezi mezinárodními kulturními organizacemi nebylo uÏ tak úspû‰né.
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Obálka katalogu PQ 95 Úvodní list katalogu PQ 95 s logem UNESCO, které
zafiadilo PQ 95 do Svûtové dekády kulturního rozvoje
a pfiiznalo mu právo pouÏívat toto logo  pro akce PQ 95
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Îádost o podporu PQ podaná do programu Kaleidoskop, podporující evropskou kulturní spolu-
práci, nebyla kladnû vyfiízena. 

Také Ïádost adresovaná Sorosovû nadaci v rámci projektu „East East Programme“ se neset-
kala s pozitivním v˘sledkem. Podafiilo se pouze na ãs. doporuãení dosáhnout od Sorosovy nada-
ce podpory alespoÀ litevsk˘m, loty‰sk˘m a bûlorusk˘m úãastníkÛm PQ. 

Pfiesto, Ïe DÚ – PQ nemûl se získáváním sponzorÛ Ïádné vût‰í zku‰enosti, podafiilo se mu
získat fiadu alespoÀ men‰ích podpor v podobû vûcného plnûní, a to pfiedev‰ím v oblasti propaga-
ce. ·lo o rÛzné propagaãní tiskoviny, grafiku, pozvánky, v˘lep plakátÛ, distribuci letákÛ, poho‰-
tûní apod. 

Finanãní plnûní pfii‰lo pouze od âSOB (a to ve v˘‰i 300.000, – Kã) a od soukromého spon-
zora dr. Ludmily Kopáãové ve v˘‰i 40.000, – Kã. (na knihu Vûry Ptáãkové Zrcadlo svûtového di-
vadla.)

TfiebaÏe ãásteãnû úspû‰ná, zÛstávala otázka sponzoringu stále velk˘m problémem. V̆ bor PQ
se touto otázkou podrobnû zab˘val, leã nezaujal jednoznaãné stanovisko k návrhu, zda na získá-
ní sponzorÛ pro dal‰í roãník PQ pouÏít sluÏeb profesionální agentury nebo uãinit odpovûdn˘m za
fundraising nûkterého ze ãlenÛ V̆ boru PQ, Divadelního ústavu ãi jiné pofiádající instituce. 

Finanční spoluúčast vystavovatelů
Zvlá‰tní zmínku si zaslouÏí poprvé v historii PQ uplatnûná finanãní spoluúãast vystavujících

za v˘stavní plochu národních sekcí. (V̆ stavní prostor pro sekci ‰kol a divadelních publikací byl
nadále poskytován zdarma). Na základû anal˘zy rozpoãtové situace a z rozhodnutí V̆ boru PQ
byl od zahraniãních partnerÛ vyÏadován poplatek za plochu nad 20m2, stanoven˘ ve v˘‰i 5 DEM
za 1 m2 /den. Zahraniãní úãastníci byli o tomto poÏadavku vãas informováni nûkolika cirkulární-
mi dopisy, takÏe si mohli s dostateãn˘m ãasov˘m pfiedstihem rozmyslet své nároky na velikost
poÏadované v˘stavní plochy. Proti tomuto novému opatfiení nevznesl Ïádn˘ vystavovatel námit-
ky. Ze 40 zemí vystavujících v národní sekci se s 20 m2 poskytnut˘mi zdarma spokojilo jen 12
zemí. V‰echny ostatní na vût‰í rozlohu sv˘ch expozic ukáznûnû zaplatily. Za tyto metry navíc se
do rozpoãtu PQ vrátilo celkem 2,242. 000 Kã. 

Vernisáž
Slavnostní zahájení v˘stavy se konalo 26. ãervna 1995 v 15.00 hod. ve foyer PrÛmyslového

paláce. PÛvodnû plánovan˘ program byl modifikován po zprávû, Ïe prezident republiky Václav
Havel pfiijal pozvání a skuteãnû se slavnostního zahájení zúãastní. Tato informace se rychle roz-
‰ífiila po celém V̆ stavi‰ti, takÏe pfii zahájení v˘stavy hala PrÛmyslového paláce vzdor v‰em bez-
peãnostním opatfiením praskala ve ‰vech. Bezpeãnostní sloÏky to vzdaly a jenom bezmocnû pfii-
hlíÏely nov˘m a nov˘m vlnám pfiíchozích. 

VernisáÏ byla zahájena fanfárami slavnostního pochodu Bedfiicha Smetany. KdyÏ se ruch
v pfieplnûné hale ponûkud uti‰il, pfiivítala generální komisafika PQ a fieditelka DÚ Helena
Albertová pfiítomné a poÏádala ministra kultury âR Pavla Tigrida o vystoupení. Po nûm se ujal
slova pfiedseda V̆ boru PQ Michal Prokop.

Zahajovací ceremoniál zakonãil prezident OISTAT Helmut Grosser krátk˘m pozdravem. Po
nûm podûkovala Helena Albertová sponzorÛm za podporu a pomoc, prohlásila v˘stavu za zahá-
jenou a pozvala hosty na prohlídku v˘stavy. 

Napûtí v jednotliv˘ch v˘stavních stáncích panovalo veliké, poprvé v historii PQ pfii‰el pre-
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Helena Albertová vítá prezidenta Václava Havla na vernisáÏi PQ

Pozdrav ministra kultury Pavla Tigrida na zahájení PQ 95
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Slavnostní zahájení PQ 95

Helena Albertová, fieditelka DÚ a PQ, provází prezidenta Havla a jeho doprovod v˘stavou
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zident se svou suitou a jako osobnost divadla znalá, ba mu oddaná, svûdomité procházel v‰emi
v˘stavními prostorami. Jeho zájem nebyl formální, vût‰inou se i osobnû pozdravil s komisafii ná-
rodních expozic a vyslechl jejich struãn˘ komentáfi, nûkteré expozice si dokonce velmi pozornû
prohlédl, ale pochopitelnû se k Ïalosti nûkter˘ch na v‰echny nedostalo. PrezidentÛv ãas byl sa-
mozfiejmû vymezen. I tak se v‰ak zdrÏel déle, neÏ bylo plánováno. 

Zpráva o jeho úãasti na vernisáÏi se vzápûtí rozbûhla do svûta a PQ se rázem ocitlo na pfied-
ním místû v‰ech komentáfiÛ masmédií jak doma, tak pfiedev‰ím v zahraniãí. 

Pfiátelské setkání s domácími i zahraniãními úãastníky po slavnostním zahájení se tentokrát
nekonalo v tradiãním prostfiedí Vald‰tejnského paláce, ale v pÛsobiv˘ch prostorách Lapidária, kte-
ré v rámci pfiátelské spolupráce dalo k dispozici fieditelství Národního muzea. Obdivuhodná sbír-
ka kamenn˘ch plastik a kultivované prostfiedí lapidária uãinily na pozvané hosty velk˘ dojem.
K dobré náladû a pfiíjemnému pocitu pfiispûlo i to, Ïe budova lapidária se nachází v bezprostfied-
ním sousedství PrÛmyslového paláce, takÏe pozvaní hosté neztráceli ãas sloÏit˘m pfiemisÈováním
do jin˘ch vzdálen˘ch reprezentaãních sálÛ a mohli si aÏ do zahájení recepce prohlíÏet v˘stavu. 

Rozpočet a vyúčtování
Je nutno konstatovat, Ïe pfii kontrole a ekonomickém vyhodnocení akce do‰lo ke zji‰tûní, Ïe

pfiedbûÏn˘ rozpoãet ve v˘‰i 7,450.000, –  Kã byl pfiekroãen o ãástku cca 1,200.000, –  Kã. Bylo
to poprvé v historii PQ, kdy do‰lo k tak velkému rozdílu mezi ãástkou plánovanou a reálnou. Toto
pfiekroãení bylo zpÛsobeno pfiedev‰ím posunutím data akce, coÏ znamenalo podstatnû men‰í ná-
v‰tûvnost, dílãími zmûnami pÛvodního projektu (místo pÛvodnû plánované Pyramidy se pozdûji
uvolnilo právû kfiídlo a stfiední hala PrÛmyslového paláce), dále vydáním graficky nároãné pub-
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Pohled do foyer PrÛmyslového paláce
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likace dr. Vûry Ptáãkové „Zrcadlo svûtového divadla“ v ãeské i anglické verzi, vydáním katalo-
gu k v˘stavû Josefa Svobody, vydáním souboru pohlednic „âesk˘ divadelní kost˘m“. 

·lo o publikace vydané sice k PQ, av‰ak s trvalou hodnotou, které byly a jsou i nadále pro-
dávány v knihkupectví Prospero. Proto V̆ bor PQ doporuãil, aby náklady na knihu dr. Ptáãkové
byly vyÀaty z vyúãtování PQ a pfievedeny do nákladÛ Divadelního ústavu, kam vlastnû svou po-
vahou logicky patfií. 

Pro pfiípravu dal‰ích roãníkÛ V̆ bor doporuãil vûnovat vût‰í pozornost pfiípravn˘m fázím roz-
poãtu, dohodû ãi smlouvû s V̆ stavi‰tûm o závazném termínu konání PQ vÏdy v mûsíci ãervnu
a anal˘ze pomûru nákladÛ úãastnick˘ch zemí na platbû pronájmu v˘stavní plochy nad stanoven˘
limit. 

Mezi aktiva osmého roãníku PQ je tfieba zahrnout i zahraniãní publikace, vystavené v sekci
divadelní literatury, které jednotlivé zemû po skonãení v˘stavy z valné ãásti vûnovaly knihovnû
DÚ v hodnotû cca 100.000, –  Kã a obohatily tak její kniÏní fondy. 

Tiskové konference
Po pfiedchozích zku‰enostech byla opût uspofiádána dvû setkání se zástupci tisku. Na tiskové

konferenci pofiádané ve stfiedu dne 26. dubna 95 dopoledne v sále Divadelního ústavu byla po-
dána podrobná informace o pfiípravách této v˘znamné mezinárodní divadelní události.
NovináfiÛm byly poskytnuty letáky s údaji o koncepci, rozsahu, místu a datu PQ, dále seznamy
pfiihlá‰en˘ch zemí a v˘ãet pfiipravovan˘ch doprovodn˘ch akcí. Konference se zúãastnilo 41 no-
vináfiÛ, dopisovatelÛ, redaktorÛ âT, âs. rozhlasu a âTK zastupujících 24 redakcí rÛzn˘ch domá-
cích i zahraniãních novin a ãasopisÛ. Dále byli pfiítomni i ãlenové V̆ boru PQ, zástupci MK âR,
Magistrátu, V̆ stavi‰tû, Asociace scénografÛ a KPR. 

Druhé setkání se zástupci tisku probûhlo v pondûlí dne 26. ãervna 95 ve 13,00 hod. ve vstup-
ní hale PrÛmyslového paláce. Kromû poskytnutí nejaktuálnûj‰ích informací byla tisková konfe-
rence spojená s prohlídkou jednotliv˘ch expozic, kde jejich národní komisafii byli pfiipraveni in-
formovat o v˘stavû své zemû. V‰ichni úãastníci tiskovky dostali katalog PQ a bulletin s denním
programem obsahující informace o konání „národních dnÛ“, sympozií, semináfiÛ a v‰ech dal‰ích
doprovodn˘ch akcí. 

Setkání se členy diplomatického sboru
Po dohodû s V̆ borem PQ a MZV âR bylo stanoveno datum pro setkání se ãleny diploma-

tického sboru na stfiedu 12. fiíjna 1994 v 10,30 hod. Vûren zásadû upozorÀovat diplomaty pfii po-
dobn˘ch pfiíleÏitostech na nové ãi zrenovované divadelní prostory, vybral DÚ pro toto setkání
Divadlo Archa, které bylo právû po vût‰í rekonstrukci a modernizaci technického vybavení a je-
hoÏ upravené prostory i umûlecká ãinnost byly pro vût‰inu diplomatÛ neznámé a nové. Ve spo-
lupráci s fieditelem Archy Ondfiejem Hrabem byly ve vstupní hale instalovány monitory, na kte-
r˘ch byl bûhem celé besedy nepfietrÏitû promítán videozáznam z PQ 91. Ve vstupním vestibulu,
kde byly umístûny poutaãe s logem PQ 95, byly promítány krátké videosmyãky záznamu z re-
konstrukce divadla Archa. 

Hosty krátce uvítal fieditel Hrab, po nûm je pozdravil jménem ministerstva kultury a V̆ boru
PQ Bohumil Nekoln˘ a o osmém roãníku PQ informovala fieditelka DÚ a generální komisafika
PQ 95 Helena Albertová. 

Poté provedl hosty restaurovan˘mi divadelními i jevi‰tními prostorami autor rekonstrukce
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arch. Miroslav Melena. 
Nejvût‰í zájem diplomatÛ se pak soustfiedil na individuální pohovory o zastoupení jejich ze-

mí na v˘stavû a dal‰ích doprovodn˘ch akcích. 
PrÛbûh schÛzky s diplomaty byl opravdu úspû‰n˘. DÚ tehdy zaznamenal zv˘‰en˘ zájem am-

basád o PQ, a to i u zemí, jejichÏ zástupci se setkání nezúãastnili. MZV âR informovalo, Ïe fia-
da velvyslanectví vyslovila podûkování za tuto vãasnou a zajímavou informaci. 
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Expozice ČR
âeskou úãast na PQ 95 zaji‰Èovala Asociace ãesk˘ch scénografÛ, která si zvolila arch.

Miroslava Melenu komisafiem i v˘tvarníkem své expozice. âeské reprezentaci byla pfienechána
plocha 100m2 zdarma, do koncepce její expozice PQ ani DÚ nezasahovaly. 

Udílení cen
Slavnostní ceremoniál probûhl v pátek 30. ãervna 95 jiÏ tradiãnû v Rytífiském sále

Vald‰tejnského paláce. Letní pohoda a velké vedro pokraãovaly, Rytífisk˘ sál byl zcela zaplnûn:
v˘sledky závûreãného verdiktu poroty se totiÏ podafiilo do poslední chvíle utajit. Náv‰tûvníci by-
li tedy opravdu a oprávnûnû zvûdaví na hodnocení poroty a vyhlá‰ení laureátÛ. Toto zachování
„mlãenlivosti“ sice vyneslo respekt a velké uznání porotû, sekretariát PQ to v‰ak postavilo pfied
nelehk˘ úkol zajistit úãast diplomatÛ alespoÀ tûch zemí, které ocenûní obdrÏely. Oficiální po-
zvánky sice byly v‰em diplomatick˘m misím zaslány jiÏ spolu s pozvánkami na vernisáÏ, ale v té
dobû se je‰tû samozfiejmû nevûdûlo, kdo bude odmûnûn. Byl pátek, nádherné poãasí, a hrozilo
reálné nebezpeãí, Ïe diplomaté dají pfied udílením cen pfiednost víkendovému programu. A tak se-
kretariát PQ na poslední chvíli pfiece jen poru‰il zásadu utajení, telefonicky informoval velvysla-
nectví, jejichÏ umûlci vyhráli a díky tomu se podafiilo zajistit úãast jejich zástupcÛ. Podle ohlasu
lze soudit, Ïe toho nikdo z úãastníkÛ nelitoval. Ceremoniál za pfiítomnosti ministra kultury Pavla
Tigrida zahájila fieditelka DÚ Helena Albertová, po ní vystoupil pfiedseda sekce divadelní archi-
tektury OISTAT a oznámil jména prvních tfií laureátÛ soutûÏe OISTAT. 

Verdikt poroty PQ s pfiesnû formulovan˘mi zdÛvodnûními pfiednesl ãlen poroty Mel Gusow
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a spolu s pfiedsedou V̆ boru PQ Michalem Prokopem a pfiedsedou mezinárodní poroty
Jaroslavem Malinou se zúãastnil pfiedání medailí i ãestn˘ch uznání jednotliv˘m laureátÛm. 

Hlavní cenu Zlatou trigu pfiedával brazilské delegaci osobnû ministr kultury Pavel Tigrid.
Díky spolupráci s dlouholetou sekretáfikou brazilské ambasády pí. Tomcovou se podafiilo zajistit
pfiítomnost brazilského tituláfie s manÏelkou a kulturním radou. Byli sice na‰ím naléhav˘m po-
zváním zpoãátku pfiekvapeni, kdyÏ v‰ak zjistili, Ïe Brazílie získala hlavní trofej PQ, byli upfiím-
nû nad‰eni, potû‰eni, ba dojati. 

Komisafi brazilské expozice J. C. Serroni mezitím z Prahy odejel. KdyÏ mu jeho nad‰ení spo-
lupracovníci telefonovali, Ïe expozice Brazílie je nositelkou Zlaté trigy, upfiímnû litoval, Ïe se
v Praze o dva dny déle nezdrÏel. 
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Doprovodné akce
Byl tu pfiedev‰ím zajímav˘ projekt, konci-

povan˘ jako Divadelní festival, jehoÏ dramatur-
gií a realizací se zab˘valo brnûnské Centrum
experimentálního divadla a jeho fieditel Petr
Oslzl˘. Mûlo b˘t vyuÏito areálu V̆ stavi‰tû
k pfiedstavení nejzajímavûj‰í produkce ãesk˘ch,
pfiípadnû i zahraniãních divadel. Tento projekt
zÛstal bohuÏel pouze v návrhu: Posun termínu
PQ jeho realizaci zhatil. Vût‰ina praÏsk˘ch di-
vadel rovnûÏ konãila sezónu, takÏe Ïivé divadlo
se v doprovodn˘ch akcích pfiíli‰ neobjevovalo.
Vût‰ina doprovodného programu byla soustfie-
dûna na v˘stavy, odborné semináfie, setkání,
sympozia a „národní dny“. 

K nejvíce vyhledávan˘m akcím patfiila v˘-
stava celoÏivotního scénografického díla Josefa Svobody, uspofiádaná k jeho 75. narozeninám ve
Stfiední hale PrÛmyslového paláce. 

Mezi velmi nav‰tívené akce patfiil i „mal˘“ kongres OISTAT a mezinárodní sympozium s té-
matem „Tfii dekády PQ a OISTAT“. K této pfiíleÏitosti vydal OISTAT v redakci Jana Dvofiáka,
ãlena exekutivního v˘boru této mezinárodní organizace, broÏuru vûnovanou historii a tfiicetileté
aktivitû OISTAT. 
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Poprvé do‰lo také k mezinárodnímu setkání divadelních kritikÛ AICT s tématem „Kritika
a PQ“. V pfiátelské debatû se dvanáct divadelních kritikÛ z jedenácti zemí vûnovalo diskusi o v˘-
znamu a pfiínosu PQ pro rozvoj divadla. V̆ mûna názorÛ totiÏ ukázala, Ïe divadelní kritika se ãas-
to omezuje jen na anal˘zu reÏijní práce a hereck˘ch v˘konÛ a scénografii jako nedílnou sloÏku
inscenace opomíjí. V̆ stava PQ je proto v tomto smûru v˘znamnou pfiipomínkou. 

Mezinárodní sympozium Federace pro divadelní v˘zkum FIRT s tématem „Scénografie jako
prÛseãík divadla a v˘tvarn˘ch umûní“ soustfiedilo fiadu v˘znamn˘ch teatrologÛ, divadelních teo-
retikÛ i scénografÛ. O bohatosti názorÛ, námûtÛ a úvah o dal‰ím trendu divadla a jeho v˘tvarn˘ch
sloÏek svûdãí vydan˘ sborník v‰ech pfiíspûvkÛ z tohoto zasedání.

Mezinárodní semináfi ASSITEJ nazvan˘ „DÛm – netradiãní vyuÏití inscenaãního prostoru“
nabídl zajímavé téma pfiedev‰ím scénografÛm, reÏisérÛm, hercÛm divadel pro dûti a mládeÏ. 

V̆ born˘m doplÀkem PQ, které pojednávalo o souãasném divadle, byla v˘stava barokních di-
vadelních kost˘mÛ s názvem „Divadelní kost˘m na ãesk˘ch zámcích“, instalovaná v Praze na
Vy‰ehradû. 

Také Národní galerie se zapojila do doprovodn˘ch akcí PQ v˘stavou „âeská kubistická scé-
nografie“ instalovanou v Domû u âerné Matky BoÏí v Praze. 

Vystoupení brnûnského loutkového divadla „Radost“ se hrou Staré povûsti ãeské (autor
Vlastimil Pe‰ka) patfiilo spolu s hostováním bulharského loutkového divadla „CREDO“ k jednûm
z nûkolika „Ïiv˘ch“ divadel, které se v rámci PQ prezentovaly 

Bulharské kulturní stfiedisko v Praze instalovalo v rámci doprovodného programu ve sv˘ch
prostorách v˘stavu scénografa Krassimira Valkanova a men‰í v˘stavu bulharského divadelního
plakátu. 

S podobnou iniciativou pfii‰lo rovnûÏ Polské kulturní a informaãní stfiedisko v Praze, které ve
svém v˘stavním sálku prezentovalo v˘stavu unikátní sbírky Centra polské scénografie Slezského
muzea v Katovicích s názvem „Teatrapy“. 

V̆ znamnou akcí byla rozsáhlá v˘stava britské instituce Theatre Project, kterou v Praze ve
Frágnerovû galerii instaloval a pod názvem 40 let britské divadelní architektury zahájil sám Iain
Mackintosh. V̆ stava mûla velk˘ úspûch a ohlas u odborné vefiejnosti a byla dÛstojn˘m doplÀkem
v˘stavní sekce divadelní architektury na PQ. 
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Národní technické muzeum v Praze pfiipravilo v˘stavu „Tfii století divadelní architektury
v âechách“. 

Zajímav˘m pfiíspûvkem k doprovodnému programu PQ byla v˘stava „Divadlo jako t˘mová
tvorba“, kterou v Divadle Labyrint pfiipravil reÏisér Karel KfiíÏ a jeho spolupracovníci (Jaroslav
Malina, Jan Vanãura, Helena An˘Ïová, Marie Franková, Vladimír Svoboda a Martin Po‰). 

¤ada zemí nevynechala moÏnost a pfiíleÏitost pfiiblíÏit divadlo a scénografii své zemû na „ná-
rodních dnech“ a zaplnila jiÏ tak nabit˘ program prvního i druhého t˘dne PQ. Byli to scénogra-
fové Bulharska, Japonska, Slovenska, Velké Británie, Kanady, Chile, âeské republiky, USA, kte-
fií buì pfiímo ve sv˘ch expozicích nebo na pÛdû velvyslanectví informovali o v˘voji divadla ve
sv˘ch zemích. 

Efektivní byla spolupráce s festivalem Tanec Praha, jehoÏ pfiedstavení se zúãastnila fiada hos-
tÛ PQ. 

K velmi Ïádan˘m akcím patfiily nabídky prohlídek technického vybavení jevi‰È a technické-
ho zázemí Stavovského divadla, Národního divadla a Laterny magiky doprovázen˘ch odborn˘m
v˘kladem. Této moÏnosti v rámci doprovodn˘ch akcí vyuÏilo velké mnoÏství odborníkÛ. 

âasté dotazy zahraniãních náv‰tûvníkÛ PQ na mozartovské tradice v ãeském hudebním Ïi-
votû a divadle vedly k tomu, Ïe byla zájemcÛm umoÏnûna prohlídka Mozartovy Bertramky spo-
jená s odborn˘m v˘kladem, a to pro velk˘ zájem opakovanû. 
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Z mimopraÏského doprovodného programu to byla pfiedev‰ím jiÏ tradiãnû náv‰tûva âeského
Krumlova k prohlídce zámeckého barokního divadla vãetnû pÛvodní dfievûné divadelní techniky
a letní scény s otáãiv˘m hledi‰tûm. Odborn˘ v˘klad na místû byl zaji‰tûn. 

Kost˘mním v˘tvarníkÛm, teatrologÛm i scénografÛm byla dále nabídnuta moÏnost zúãastnit
se mezinárodního workshopu, kter˘ na téma „Barokní divadelní kost˘m jako inspirace pro sou-
ãasnou kost˘mní tvorbu“, uspofiádal s Divadelním ústavem ãeskobudûjovick˘ Památkov˘ ústav
ve dnech 2. – 4. 7. 95, rovnûÏ v âeském Krumlovû. 

K mimopraÏskému programu patfiil i zájezd do Litomy‰le k prohlídce tamního zámeckého di-
vadla – rovnûÏ s odborn˘m doprovodem a v˘kladem. 

Velká pozornost pfii pfiípravû doprovodného programu byla vûnována setkání studentÛ a pe-
dagogÛ pod názvem „Den scénografick˘ch ‰kol“. Tato akce, plánovaná pedagogy DAMU a ãás-
teãnû i JAMU do sekce divadelních ‰kol hned na první t˘den PQ, tj. 28. ãervna, dokud jsou je‰-
tû pedagogové i studenti v Praze, v‰ak pfiíli‰ neuspûla. Setkání mûlo b˘t zahájeno na V̆ stavi‰ti
prohlídkou expozic jednotliv˘ch ‰kol, pokraãovat v expozici katedry scénografie DAMU a skon-
ãit pfiímo v budovû ‰koly na DAMU. Ve stanoven˘ den a hodinu se prostor sekce scénografic-
k˘ch ‰kol na V̆ stavi‰ti zaplnil zahraniãními pedagogy a studenty, ãe‰tí organizátofii v‰ak chybû-
li. Pedagogové DAMU, ktefií mûli program studentského dne na starosti, se zfiejmû ‰patnû
domluvili a nikdo z nich se nedostavil. Nastala mírná panika, zmatené pobíhání, telefonování
a jen díky Pamele Howard, britské scénografce a pedagoÏce, která pohotovû zaimprovizovala
a ujala se moderování tohoto setkání, mohl program pokraãovat. Prezentace expozice katedry
scénografie DAMU ov‰em z plánovaného programu vypadla. Pochroumanou povûst pomohl po-
nûkud napravit odpolední program v budovû DAMU, na nûmÏ se podafiilo zajisti úãast nûkolika
ãesk˘ch pedagogÛ a studentÛ. Zahraniãní hosté se tam zúãastnili vernisáÏe studentsk˘ch prací
jednotliv˘ch roãníkÛ katedry scénografie a následné vernisáÏe v˘stavy posluchaãÛ katedry alter-
nativního divadla instalované ve sklepení Domu PánÛ z Kun‰tátu v ¤etûzové ulici. 

Uveden˘ nemil˘ v˘padek z jinak dobré spolupráce s DAMU vedl v následujícím roãníku PQ
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ke jmenování komisafiÛ pro jednotlivé v˘stavní sekce vãetnû sekce scénografick˘ch ‰kol, odpo-
vûdn˘ch nejen za v˘bûr a instalaci exponátÛ, ale i za realizaci plánovan˘ch doprovodn˘ch pro-
gramÛ. 

Mezinárodní porota
Mezinárodní porota byla jedenáctiãlenná a pracovala za pfiedsednictví Jaroslava Maliny. (Její

sloÏení je uvedeno na str. 208).
V pÛvodním návrhu byl mezi pozvan˘mi porotci v˘znamn˘ americk˘ scénograf Ming Cho

Lee. BohuÏel odpovûdûl na pozvání negativnû s odvoláním na své souãasné zdravotní problémy,
ale pravdûpodobnû v tom byly i finanãní nároky spojené s letenkou do Prahy a zpût. S ohledem
na velmi ztenãen˘ rozpoãet PQ se totiÏ porotcÛm tentokrát nehradilo cestovné. Ameriãtí kolego-
vé pak navrhli místo nûj Mela Gussowa, kritika, novináfie, publicistu, kter˘ se ukázal velmi zku-
‰en˘m znalcem divadla, kultivovan˘m a pohotov˘m diskutérem a platn˘m ãlenem poroty. Pfii
hodnocení umûl uplatnit svÛj netradiãní pohled na vystavené celky, umûl vysvûtlit a zdÛvodnit
svá hodnocení a mnohdy tak odhalil to, co divadelníci nevidûli. 

Porotu doprovázela Bára Topolová, po zku‰enostech z pfiedchozích roãníkÛ jí pomáhala pro-
fesionální tlumoãnice. Pfies únavné vedro, které porotce provázelo ve v‰ech prostorách
PrÛmyslového paláce, vãetnû zasedací místnosti, pracovala porota velmi intenzivnû, debaty a dis-
kuse v‰ak nemûly konfliktní charakter a ãlenové poroty se na v˘bûru ocenûn˘ch a laureátÛ shod-
li jednomyslnû. Na závûreãném zasedání vyjádfiili hluboké uznání organizátorÛm PQ 95, Ïe i pfies
nepopulární pfiesun termínu v˘stavy do prázdninového období svedlo PQ 95 dohromady diva-
delníky z více neÏ ãtyfiiceti zemí a umoÏnilo tak shlédnout a konfrontovat velkou rozmanitost je-
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jich tvÛrãí práce. Opût to byla studentská sekce, která vzbudila zaslouÏenou pozornost a oÏivila
diskusi o tom, zda a jakou formou studentské expozice ocenit a vyznamenat. Debata na toto té-
ma ale skonãila bez konkrétních návrhÛ – podobnû jako jiÏ nûkolikrát v minulosti. 

Vzhledem k vysoké úrovni vystaven˘ch exponátÛ udûlila mezinárodní porota zvlá‰tní zlatou
medaili expozici Velké Británie za to, jak její umûlci pfiíkladnû naplnili a ozfiejmili téma zvolené
PQ 95 „Hledání inscenaãního prostoru“. 

Hlavní cenu PQ – Zlatou trigu udûlila porota expozici Brazílie, která svou koncepcí a shro-
máÏdûn˘mi exponáty pov˘‰ila divadlo na slavnostní událost, na místo radosti a hlubokého cito-
vého záÏitku. Je to o to zajímavûj‰í, Ïe brazil‰tí scénografové pracují ãasto v nedivadelních pro-
storech a neváhají otevfiít dvefie nov˘m divadelním formám i odváÏn˘m divadelním
experimentÛm. 

Protokol ze zasedání dlouho formuloval mal˘ redakãní kolektiv sestaven˘ ze ãlenÛ poroty,
neboÈ v‰em ãlenÛm tohoto hodnotitelského sboru záleÏelo na pfiesné formulaci v˘stiÏnû zdÛvod-
Àující udûlení jednotliv˘ch cen. Práce trvala dlouho do noci, adekvátní ãesk˘ pfieklad se do cere-
moniálu udílení cen nestaãil v plném znûní pfiipravit. Proto byl Mel Gussow poÏádán, aby pfied-
nesl pfii slavnostním udílení cen v angliãtinû zdÛvodnûní poroty. V improvizovaném pfiekladu je
ãesky pfiednesla Helena Albertová. 
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Mezinárodní výstava jevištního výtvarnictví a divadelní architektury – 

Pražské quadriennale ‘95
Průmyslový palác – Výstaviště, Praha, 26. 6. – 16. 7. 1995

Zá‰titu pfievzal prezident âeské republiky Václav Havel 
a primátor Hlavního mûsta Prahy Jan Koukal

UNESCO zafiadilo PQ 95 do Dekády svûtového kulturního rozvoje s povolením pouÏívat loga
této Dekády. 

Předseda Výboru PQ 95: 

MICHAL PROKOP, 1. námûstek ministra kultury âR

Členové Výboru PQ : 

HELENA BRABENCOVÁ, ANNA FREIMANNOVÁ, VÁCLAV KRÁLÍČEK, JANA KUČEROVÁ,
JAROSLAV MALINA, BOHUMIL NEKOLNÝ, HANA NESTĚRENKOVÁ, OTA ORNEST, JANA

PREKOVÁ, PETR ŘEHOŘ, JAN VANČURA 

Generální komisařka: 

HELENA ALBERTOVÁ

Architekt výstavy: 

JAN ŠVAŘÍČEK

Tajemnice: 

MIROSLAVA POTŮČKOVÁ

Produkce: 

PETR HÁJEK

Public relations: 

IVANA RYZCOVÁ

Realizace výstavy: 

VÝSTAVNICTVÍ CHMURA,OSTRAVA

Předběžný rozpočet: 

9,600.000, – KČ

Účastnické země: 

ARGENTINA, AUSTRÁLIE, BELGIE, BĚLORUSKO, BRAZÍLIE, BULHARSKO, ČESKÁ REPUB-
LIKA, ČÍNA, DÁNSKO, EGYPT, ESTONSKO, FILIPÍNY, FINSKO, HONGKONG, CHILE,

CHORVATSKO, ISLAND, IZRAEL, JAPONSKO, KANADA, KOREJSKÁ REPUBLIKA, KYPR,
LITVA, LOTYŠSKO, MAĎARSKO, MEXIKO, NĚMECKO, NIZOZEMÍ, NOVÝ ZÉLAND, POLSKO,
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RAKOUSKO, RUMUNSKO, RUSKO, ŘECKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, SPOJENÉ STÁTY
AMERICKÉ, SÝRIE, ŠPANĚLSKO – KATALÁNIE, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, VELKÁ BRITÁNIE

Mezinárodní porota:

ERIC ALEXANDER, teatrolog, divadelní historik, publicista, pedagog – Nizozemí 
HEDWIG BELITSKA – SCHOLTZOVA, divadelní historiãka, kritiãka, pedagoÏka – Maìarsko

JOSÉ MANUEL CASTANHEIRA, jevi‰tní a kost˘mní v˘tvarník, pedagog – Portugalsko
JURIJ GNĚDOVSKIJ, architekt, pedagog – Rusko

HELMUT GROSSER, technick˘ fieditel Mnichovské opery, pfiedseda OISTAT – Nûmecko
MEL GUSSOW, divadelní kritik, publicista – USA

SAMPPA LAHDENPERÄ, jevi‰tní a kost˘mní v˘tvarník, pedagog – Finsko
BYOUNG-BOC LEE, jevi‰tní a kost˘mní v˘tvarníce – Korea

IAIN MACKINTOSH, architekt, designer, konzultant „Theatre Project“ – Velká Británie
JAROSLAV MALINA, scénograf, v˘tvarník, pedagog – âeská republika

MICHELE NOTTERMAN, jevi‰tní a kost˘mní v˘tvarnice, pedagoÏka – Belgie

Předseda poroty: 

JAROSLAV MALINA 

Laureáti PQ 95:

ZLATÁ TRIGA – EXPOZICE BRAZÍLIE  – v níÏ se podafiilo pov˘‰it divadlo na slavnostní udá-
lost, místo radosti a hlubokého citového záÏitku 

ZVLÁŠTNÍ ZLATÁ MEDAILE EXPOZICI VELKÉ BRITÁNIE, za pfiíkladné naplnûní a ozfiejmûní
tématu PQ 95 „Hledání inscenaãního prostoru“

ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE  – ROBERT EBELING, FRANK HÄNIG, HARTMUT
MEYER, PETER SCHUBERT – NĚMECKO  – za imaginativní pfiístup ke klasickému i moderní-

mu divadlu
STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – ZINOVIJ MARGOLIN – BĚLORUSKO  – za scénické

návrhy, které pomohly naplnit zámûry hry Francoise Saganové Vûtrn˘ kÛÀ
ANDRIS FREIBERGS – LOTYŠSKO  – za scénick˘ návrh k Pendereckého a Bachovu Krédu
JEOUG – SUP YOON – KOREJSKÁ REPUBLIKA  – za návrh ke hfie Ji – il Kima ¤ád nebes
ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – ALEX OLLÉ, CARLES PADRISSA, PETER MINSHALL, CHU
OROZ – ŠPANĚLSKO – KATALÁNIE  – za oslÀující kost˘my z The Mediterranean, Olympic

Sea od La Fura dels Baus
STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – ANNA KONTEKOVÁ – FINSKO  – za soubor kost˘mÛ ke

Stravinského opery Slavík
GABRIEL BERRYOVÁ – USA  – za soubor kost˘mÛ pro experimentální divadelní pfiedstavení

Tematická sekce – Publikace o scénografii 

ZLATÁ MEDAILE – VĚRA PTÁČKOVÁ  – ČESKÁ REPUBLIKA – za knihu Zrcadlo svûtového
divadla

STŘÍBRNÁ MEDAILE – GIORGOS PATSAS  – ŘECKO 
– za knihu Kost˘mní a jevi‰tní v˘tvarnictví

MAĎARSKO  – za katalog maìarské expozice na PQ 95, kter˘ je pfiíkladem, jak dokumentovat
souãasnou scénografii

Sekce divadelní architektury:

ZLATÁ MEDAILE – NEBYLA UDĚLENA
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STŘÍBRNÁ MEDAILE – BELGIE  – za vynikající a originální prezentaci divadelní architektury
ČESKÁ REPUBLIKA, za expozici vûnovanou pfieváÏnû divadelním prostorÛm a divadelní archi-

tektufie, s pfiihlédnutím k projektu divadla Archa v Praze architektÛ Miroslava Meleny, Ivana
Plicky a grafika Roberta V. Nováka

Katalog PQ 95 

byl vydán ve dvou samostatn˘ch jazykov˘ch verzích: ãeské a anglické
Odpovûdná redaktorka: Jana Pleskaãová

Redakãní kolektiv: Marie Bílková, Helena Hantáková, Vûra Ptáãková, Jarmila Svobodová a Jan
·rámek

Návrh obálky a grafická úprava: Bohumil Franc
Náklad: ãeská verze 800 ks, anglická verze 1. 200 ks

Cena: 80, –  Kã za ãeskou verzi, 160, –  za anglickou verzi
Tisk: Printes

Po redakãní uzávûrce dodaly podkladové materiály je‰tû Egypt, Kanada, Mexiko, ·védsko,
·panûlsko, ESC (European Scenography Centres). Tyto materiály byly vyti‰tûny na samostatné

archy a volnû vkládány do jiÏ svázan˘ch katalogÛ. 

Technické údaje:

Poãet zúãastnûn˘ch zemí: 42 
(z pÛvodnû pfiihlá‰en˘ch 45 zemí úãast odfiekly nebo se neozvaly AzerbajdÏán, Filipíny,

Venezuela)
Poãet zúãastnûn˘ch umûlcÛ a kolektivÛ: 331 SCÉNOGRAFŮ, ARCHITEKTŮ A TVŮRČÍCH

KOLEKTIVŮ
Poãet vystavujících ãesk˘ch umûlcÛ a architektÛ: 23

Poãet vystavujících ‰kol: 69 Z 26 ZEMÍ
Sekce publikací o scénografii se úãastnilo 16 ZEMÍ SE 107 EXPONÁTY

VyuÏitá v˘stavní plocha v PrÛmyslovém paláci – 8. 537 m2

Instalační materiál 

zajistila produkce V̆ stavnictví Chmura – Ostrava na klíã. PÛvodní zámûr zapÛjãit si manek˘ny
z obchodního domu Kotva, neboÈ V̆ stavnictví jich mûlo málo, byl pro vysoké v˘pÛjãné zamít-

nut. Také ochota strahovsk˘ch premonstrátÛ, ktefií pro kost˘mní sekci PQ nabídli konstrukce
urãené na zavû‰ení ornátÛ, nebyla vyuÏita, neboÈ tento typ konstrukcí pro v˘stavní úãely nevy-

hovoval. 

Náv‰tûvnost CCA 10.000 PLATÍCÍCH DIVÁKŮ (bez hromadn˘ch náv‰tûv turistick˘ch sku-
pin, které nejsou registrovány). 
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