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SCÉNICKÁ A KOSTÝMNÍ TVORBA 

NÁRODNÍ EXPOZICE 





ČESKOSLOVENSKO 

Generální komisař 

Zástupce generálního komisaře 

Architekt expozice 

DR. EVA SOUKUPOVÁ 

DR. IVA MOJZlSOVÁ 

ING. ARCH. PETR GLEICH 

Československá expozice Pražského quadriennale přináší úzký výběr 
bohaté práce československých jevištních výtvarníků. Vždyí za 
poslední čtyři roky, které Iražské quadriennale zahrnuje, uvedlo 
105 československých divadelních souborů přes 2500 premiér. Tato 
skutečnost mluví jednak o tom, jak je v Československu divadlo 
oblíbené, jednak o tom, jak důležitou a nezastupitelnou roli mu 
socialistická společnost určila.Pestrost žánrů - máme v Českoslo
vensku 54 činoherních divadel, 15 operních a 8 operetních scén, 
14 baletních a pantomimických souborů a 14 divadel loutkových -
pestrost repertoáru /všechna čs. divadla hrají střídavý reper
toár/, pestrost stylu menších experimentálních divadel, pestrost 
inscenačních postupů velkých scén i pestrost vyjadřovacích pro
středků loutkových divadel, to vše vytváří barvitou a složitou 
stupnici československého divadelního umění, pro něž je už po 
dlouhá desetiletí charakteristická vysoká umělecká úroveň výtvar
né složky. 

Exponáty československé expozice jsou dokumentem inscenací jednot

livých divadel, ale především v jejich souhrnu můžeme vystopovat 

vývojové tendence současné divadelní tvorby, v níž stále větší a 

důraznější místo zaujímá mladá generace, která s jasným světoná

zorovým rozhledem a hlubokým odborným vzděláním vstoupila do tvůr

čího zápasu v posledních dvou desetiletích. Je to generace, která 

v souladu s obdobím vyspělé techniky má přísné racionální myšlení 



a zbavuje divadlo všeho nefunkčního, má však dostatek fantazie, 

aby mu vtiskla rytmus poezie své doby. Zvláště pak loutkové divad

lo našlo v mladé generaci smělé tvůrce, kteří prostředky adekvát

ními své době plné techniky, vytvářejí pro nejmladší diváky bar

vitý, radostný svět kouzel, fantazie, ušlechtilosti a krásy. 

českoslovenští scénografové, jako všichni českoslovenští divadel
ní umělci, chtějí svou prací i svou expozicí na PQ 79 aktivně 
přispět k hlubšímu vzájemnému poznání, k mezinárodnímu porozumění 
a tím k trvalému světovému míru,který jedině může zajistit slast
ný zítřek lidstva. 

Dr. Eva Soukupová 



Narozena r.1936 v Plzni. Debutovala kostýmními návrhy k Dostojev-
ského Idiotovi ve Východočeském divadle. Jako kostýmní výtvarnice 
spolupracuje s mnoha českými divadly i filmem. Od r. 1967 je kos
týmní výtvarnicí Divadla F.X. Saldy v Liberci.Mezi její významné 
práce patří návrhy kostýmů k Shakespearovu Hamletovi, Bouři, k 
Molierovu Donu Juanovi, Beaumarchaisově Figarově svatbě, Straus-
sově Salome, Offenbachovým Hoffmannovým povídkám a k mnoha dalším 
činoherním i operním dílům. Zúčastnila se Pražského quadriennale 
1975 a vystavovala na všech souborných výstavách české scénogra
fie, naposledy r. 1977 v Opavě a r. 1978 v Hodoníně. 

ANYZOVÁ 
Helena 

J. Webster / Vévodkyně z Malfi / kostým Divadlo F.X. Saldy Libe
rec 1976 r. J. Král 
2 
J. Radičkov / Mela / Jcostým maska Divadlo F.X. Saldy Liberec 
1976 r. K. Kříž 
3 
J. Gay / žebrácká opera / kostým Naivní divadlo Liberec - Stu
dio Y 1977 r. J. Schciid 
4 % 

Moliěre / Lásky hry ironické / kostým Divadlo F.X. Saldy Libe
rec 1977 r. M. Horanský 
5 
C. Goldoni / Sluha dvou pánů / kostým maska Divadlo F.X* Saldy 
Liberec 1978 r. K. Křiž 

M.P. Musorgskij / Obrázky / kostým Státní divadlo Z. Nejedlého 
Úatí n. Labem 1978 r. F. Pokorný 

7 

M. Simek a L.Sobota /Robinson Kreutznauer potom a Šípková Růženka 
napřed/ kostým maska Divadlo Semafor Praha 1978 r. Ján Ro
háč 
8 
A. Jirásek / Lucerna / kostým Divadlo F.X. Saldy Liberec 1979 
r. M. Vobruba 



BABRAJ 
Alexandr 

Narozen r. 1948 v Opavě. Po dokončení studia na Uměleckoprůmyslo

vé škole v Uherském Hradišti /1967/ pracoval jako jevištní vý

tvarník v severomoravských divadlech a současně spolupracoval s 

řadou dalších divadel a s Čs. televizí. Od roku 1975 je výtvarní

kem Státního divadla v Ostravě; zde vytvořil řadu scénických vý

prav /Maškaráda/ a spolupracoval na inscenacích také jako specia

lizovaný kostýmní výtvarník /Muž jménem La Mancha, Svatba Krečin-

ského, Francois Villon/. Zúčastnil se souborných výstav české scé

nografie v Opavě /1977/, Hodoníně /1978/ a vystavoval na Triennale 

scénografie v Novém Sadu /1978/. 

V. Soukup / Francois Villon / kostým Státní divadlo Ostrava 
1976 d. L. Matějka ch. A. Janíček se. V. Šrámek 
2 
J. Horan - D. Furmanov / Čapajev / kostým Těšínské divadlo č. 
Těšín 1977 r. J. Horan 

3 
J. Drda / Hrátky s čertem / kostým Státní divadlo Oldřicha Sti

bora Olomouc 1978 r. J. Vrba 

4 
N. Stoniš / Sem padají hvězdy / scéna Divadlo E.F. Buriana 1978 
r. J. Fréhar 
5 
N. Stoniš / Sem padají hvězdy / kostým Divadlo E.F. Buriana 
1978 r. J. Fréhar 

BERKA 
Tomáš 

Narozen r. 1947 v Bratislavě. Studoval architekturu na Slovenské 

vysoké škole technické, v r. 1974 absolvoval scénografii na Vyso

ké škole múzických umění v Bratislavě u prof. L. Vychodila. V ro

ce 1973 byl angažován jako scénograf Poetickou scénou v Bratisla

vě, od r. 1976 působí v bratislavské Nové scéně. Věnuje se též 

tvorbě plakátů, které vystavoval v Bratislavě a Budapešti. Navrhl 

scénickou výpravu ke Genétovým Služkám, Goldoniho Hrubiánům, No-

sovovým Neználkovým příhodám, Kuan Chán čehingovu Násilníkovi a 



k Nestroyově hře Lumpačivagabundus. Zúčastňuje se scénografických 

výstav doma i v zahraničí. Vystavoval v expozici scénografických 

škol na Pražském quadriennale 1971. 

1-2 
A. Nosov / Nevedko ve Slunečném městě / scéna Divadlo pře děti 
a mládež Trnava 1974 r. B. Uhlár 

Kuan Chán Cehing / Násilník - Pavilon nad řekou / scéna Poetic
ká scéna Bratislava 1978 r. S. Párnický 
5-6 
J.N. Neatroy / Lumpacivagabundus / scéna Nová scéna Bratislava 
1978 r. 0. Katuša 
7-8 
T. Lucká / čertoviny / scéna Divadlo pře děti a mládež 1979 
r. M. Fehár 

Narozena r. 1936 v Oponicích. Studovala na škole uměleckého prů
myslu, obor malířství na Vysoké škole výtvarných umění u prof. J. 
Mudrocha a scénografii na Vysoké škole múzických umění v Bratisla
vě u prof. L. Vychodila a L. Purkyňové. Od r. 1962 pracovala ve 
Státním divadle v Košicích, od r. 1966 je kostýmní výtvarnicí ve 
Slovenském národním divadle v Bratislavě. Z jejích hlavních kos
týmních realizací je třeba jmenovat Shakespearova Hamleta, Romea 
a Julii, Krále Leara a Othella, Nezvalovu Atlantidu, Zvonův Tanec 
nad pláčem, Madáchovu Tragédii člověka, Verdiho Lady Macbeth a 
Aidu, Belliniho Normu a Suchoňova Svatopluka. Spolupracovala s 
Národním divadlem v Praze, s operou Státního divadla v Brně, s 
divadly v Ostravě, Olomouci, Košicích, Banské Bystrici a Prešově, 
v zahraničí pak s divadly v Sofii, Novém Sadu, Rzeszówu, Miškovci 
a Tule. Spolupracovala s Čs. televizí v Bratislavě. Zúčastnila se 
řady domácích i zahraničních scénografických výstav. V r.1971 by
la vyznamenána za kostýmní tvorbu zlatou medailí na Pražském qua
driennale a v r. 1973 v Sao Paulu zlatou medaili pro nejlepšího 

BEZAKOVA 
Helena 



zahraničního scénografa. Vystavovala též na Pražském quadriennale 

1975. 

1-8 

W. Shakespeare / Král Lear / kostým Divadlo P.O. Hviezdoslava 

Bratislava 1976 r. P. Haspra 

9-18 
A. de Musset / Lorenzaccio / kostým Nemzeti sinház Miškolc 1978 
r. A. Beke 

BOHUŠ 
Rastislav 

Narozen r. 1948 v Galantě. Vystudoval scénografii a kostýmní vý
tvarnictví na Vysoké škole múzických uměni v Bratislavě u prof. 
L. Vychodila. Od r. 1973 působí jako scénický a kostýmní výtvar
ník v Divadle Jozefa Gregora Tajovského ve Zvolenu. Spolupracuje 
se: slovenskými divadly a Čs. televizí v Bratislavě. K jeho nejvý
znamnějším inscenacím patří Zeyerův Radúz a Mahulena, Ostrovského 
Hostinec Na rušném místě, Beaumarchaisova Figarova svatba, Polé-
rikovo Inkognito, Brechtovo Vidění Simony Machardové a Druceho 
Ptáci naší mladosti. Zúčastnil se školské expozice Pražského qua
driennale 1971 a řady domácích i zahraničních scénografických vý
stav. 

1-2 
P.A. Beaumarchais / Figarova svatba / scéna Zámocké hry zvolen-
ské 1978 r. 0. Katuša 

3 

Sofokles / Oidipus vládce / scéna štúdio divadla J.G. Tajovské

ho Zvolen 1976 r. A. Turčan 
4 

Sofokles / Oidipus vládce / kostým Studio divadla J.G. Tajovské

ho Zvolen 1976 r. A. Turčan 

5-6 
P. Grym / černá královna / scéna Divadlo J.G. Tajovského Zvolen 
1977 r. Z. Dřinovský 
7 
J. Bobok - E. Štric / Zálety krále Matěje / scéna Zámocké hry 
zvolenské 1978 r. 0. Katuša 



Narozen r. 1927 v Praze. V r. 1957 dokončil studia scénografické-

ho oboru na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. 

Spolupracuje jako kostýmní výtvarník s řadou českých divadel. Od 

r.1970 je kostýmním výtvarníkem čs. televize, kde se věnuje hlav

ně operním dílům /Bizetova Carmen - 1975, Weberův Čarostřelec -

1976, Prokofjevová íopelka - 1978 a Janáčkova opera Z mrtvého do

mu - 1978/. 

BRANC 
Ladislav 

Vystavuje v televizním promítání 

Narozen r. 1907 v Libavě. Po studiu na Akademii v Erfurtu, v Jeně 

a v Bauhausu ve Výmaru u prof. arch. Melvilla a W. Gropia pracuje 

v divadle. Po první samostatné práci z r. 1927 /Lubeck/, následo

valo několik set výprav realizovaných ve Vratislavi, Bydhošti, 

Gdaňsku, Rize, Tallinu, Praze, Ostravě, Brně, Plzni, Jihlavě, Mei-

ningenu, Toruni aj. Od r. 1945 působí v Českých Budějovicích. Vý

znamná jsou jeho architektonická řešení netradičních divadelních 

prostorů /otáčivé jeviště v zámeckém parku v českém Krumlově aj./, 

Zúčastnil se Pražského quadriennale 1967, 1971 a 1975. 

G. Weisenborn / Ztracená tvář - Lofter / scéna Jihočeské divadlo 
České Budějovice 1977 r. M. Fridrich 

BREHMS 
Doan 

Narozen r. 1909 ve Východněj. Studoval na Stavební průmyslové 

škole v Prešově, na Škole uměleckých řemesel v Bratislavě, kde 

byl žákem L. Fully a na Škole vnitřní architektury v Praze. Od r. 

1944 působil jako šéf výpravy v divadle v Prešově. V letech 1951-

1960 přednášel scénografii na Vysoké škole múzických umění v Bra

tislavě a v letech 1960-1972 vyučoval výtvarnou výchovu na filo

zofické fakultě Vysoké školy v Prešově. Je činný jako architekt a 

grafik. V r.1962 uspořádal v Košicích samostatnou výstavu scénic

kých návrhů k Shakespearovu Hamletovi. Zúčastnil se řady domácích 

BŘEZINA 
Martin 



stenografických výstav a výstav užitého umění i zahraničních vý
stav v Havaně a Berlíně. V r. 1969 byl vyznamenán řádem Za vyni
kající práci. 

1-2 
A. Dumas / Tři mušketýři / scéna Divadlo jonáša Záborského Pre
šov 1975 r. Milan Bobula 
3 
G. Zápolská / Morálka paní Dulské / scéna Divadlo Jonáša Zábor
ského Prešov 1976 r. Dušan Karas 
4 
Ján Palárik / Inkognito / scéna Divadlo Jonáša Záborského Pre
šov 1978 i. Dušan Karas 
5 
G. Gorin / Ten, který nikdy nezalhal / scéna Divadlo Jonáša Zá
borského Prešov r. Dušan Karas 
6 
Peter Kováčik / Recese / scéna Divadlo Jonáša Záborského 1979 
r. Dušan Karas 

BUBENÍK 
Květoslav 

Narozen r. 1922 v Kostelci na Hané. Po dokončení Školy umění ve 

Zlíně začal studovat na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, 

kterou dokončil r. 1948. Do r. 1952 pracoval jako samostatný vý

tvarník v oboru filmu, keramiky, skla, grafiky, ilustrace knih a 

divadla. Od r. 1952 až doposud pracuje v Národním divadle v Praze 

jako scénický výtvarník. V těchto letech uspořádal tři samostatné 

výstavy převážně malířského charakteru. Je spolupracovníkem mnoha 

československých i zahraničních divadel; jako jevištní a kostýmní 

výtvarník vytvořil v posledních letech řadu zajímavých inscenací 

/J. Boháč: Námluvy - 1977, J. Mysliveček: T-amerlan - 1977, A.p. 

Petrov: Petr I. - 1978, A. Dvořák: Rusalka - 1978 aj./. V zahra

ničí převážně inscenoval v Itálii, v Teatro alla Scala, v NSR ve 

Wiesbadenu a v Řecku. Zúčastnil se řady mezinárodních festivalů 

/Perugia, Lecco, fiím, Luca, Monte Catini aj./.Vystavoval na všech 



souborných výstavách české scénografie - Sao Paulo 1959, Pražské 

quadriennale 1967, 1971, 1975 /na PQ 75 získal stříbrnou medaili 

za scénu/ a Opava 1977. Měl též řadu vlastních výstav, naposledy 

r. 1973 v Praze. Od r. 1968 je nositelem vyznamenání Za vynikají

cí práci, r. 1975 mu byl udělen titul zasloužilého umělce. 

J. Mysliveček / Tamerlan / scéna Národní divadlo Praha 1977 

r. L. Štros d. J. Kuchinka k. A. Wenig 

2 

S. Prokofjev / Popelka / scéna Národní divadlo Praha 1977 r. 

a ch. K. M. Sergeje/ d. J. Chaloupka 

3 
J. Boháč / Námluvy / scéna Národní divadlo Praha 1978 r. I. 
Hylas d. B. Liška 

Narozen r. 1932 v Bytči. Roku 1959 absolvoval obor scénografie u 

prof. L. Vychodila na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. 

Od r.1961 pracuje jako scénický výtvarník v Divadle Jonáše Zábor

ského v Prešově. Spolupracuje s divadly v Olomouci, Košicích a s 

Ukrajinským národním divadlem v Prešově. Za výpravu k inscenaci 

Hrnčířský bál ve Státním divadle operety v Kyjevě r. 1973 získal 

cenu ministerstva kultury SSSR. Na přehlídce amatérských souborů 

v Jugoslávii získal první cenu za inscenaci Mrožkových Policajtů. 

Zúčastňuje se všech výstav pořádaných Svazem slovenských výtvar

ných umělců. Své práce vystavoval též na Pražském quadriennale 

1975. 

BUNTA 
Štefan 

1-2 

G.C. Croce / Bertoldo a Bertoldino / scéna Podtatranské divadlo 

Spišská Nová Ves 1976 r. A. Majerčík 

3-6 

I. Pacanovský - S. štubňová / Píšíalka plné písniček / scéna Di

vadlo J. Záborského Prešov 1977 r. J. Řihák 



CEDNAR 
Wladyslaw 

Narozen r. 1921 v Doubravě u Karviné; absolvoval Malířskou akade
mii v Krakově. Spolupracuje s mnoha českými i slovenskými divad
ly a je činný také v dalších výtvarných oborech. Od r. 1950 je 
výtvarníkem a šéfem výpravy v Českém Těšíně, a to českého i pol
ského souboru Těšínského divadla. 

Moliěre / Tartuffe / 

r. W. Rybicki 
scéna Těšínské divadlo Český Těšín 1976 

CILLER 
Dozef 

Narozen r. 1942 v 1'renčíně. Studoval na Uměleckoprůmyslové sklář

ské škole v Železném Brodě a obor scénografie na Vysoké škole mú

zických um« ní v Bratislavě /prof. L. Vychodil/, kde absolvoval v 

r. 1968. Od r. 1967 pracuje v Divadle SNP v Martině a spolupracu

je se Státním divadlem v Brně, Večerním Brnem, s Divadlem na pro

vázku v Brně, s Loutkovým divadlem Radost v Brně, se Slováckým 

divadlem v Uherském Hradišti, s Divadlem pracujících v Gottwal

dově, s Divadlem E.F. Buriana, s Čs. státním filmem a Čs. televi

zí. V umělecké soutěži k 50. výročí Československa získal cenu za 

výpravu ke hře P.Ó. Hviezdoslava Herodes a Herodias. Vystavoval 

na tražském quadriennale 1971, na československých výstavách uži
tého umění a scénografie a na výstavě slovenské scénografie ve 

Švédsku v r. 1974. Spolupracuje s amatérskými soubory v Puchově, 

Martině a v Březně s režisérem P. Scherhauferem. Měl samostatné 

scénografické expozice na Biennale v Sao Paulu v r.1977 a ve Var

šavě r. 1978. Na Pražském quadriennale 1975 byl odměněn zlatou 

medailí za scénografii v československé expozici a r. 1977 získal 

medaili belgického ministra kultury za scénografii na festivalu 

amatérských divadelnicí! souborů v Gentu. 

1-2 
Scénografické řešení VI. ročníku Festivalu politické písně 
kultury TEtíE Martin 1978 r. L. Vajdička 

Dom 
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H.Ch. Andersen / Křesadlo / scéna Divadlo SNI Martin 1976 r. 

L. Vajdička 

4 
J. Chalupka / Kocourkov / scéna Divadlo SNE Martin 1978 r. 
L. Vajdička 

5 
J. Verne / Dva roky prázdnin / scéna Amatérský dětský súbor TEES 
Martin 1976 r. L. Vajdička 

6 

M. Pospíšilová / Princezna s ozvěnou / scéna Divadlo pre mládež 

Žilina 1979 r. M. Tomášek 

7-8 
L. Andrejev / Červený smích / scéna Divadlo na provázku Brno 
1975 r. F. Scherhaufer 

Narozen r. 1937 v Náchodě. V r. 1960 ukončil studia na Střední 

uměleckoprůmyslové škole v Praze, odd. propagační grafiky. V le

tech 1961-1964 působil jako jevištní výtvarník v Divadle Vítěz

slava Nezvala v Karlových Varech, v letech 1964-1970 v Divadle J. 

G. Tajovského ve Zvolenu. Od r. 1970 je šéfem výpravy Krajského 

divadla v Kolíně a spolupracuje s mnoha českými i zahraničními 

divadly. Pravidelně hostuje v Elbe-Elster-Theater v Lutheratadtu-

Wittenbergu /NDR/, pro které navrhl mimo jiné výpravu pro Brech-

tova Dona Juana a spolupracoval s divadlem ve Vaasse /Finsko/. 

K jeho nejvýznamnějším pracím patří Ostrovského Les, Čechovovův 

Višňový sad, Mozartova Kouzelná flétna, Gorkého Vassa Železnovová 

a Gorinův Thyl Ulenspiegel. Zúčastnil se Pražského quadriennale 

1975 a vystavoval na dalších četných výstavách české scénografie, 

naposledy r. 1977 v Opavě a r. 1978 v Hodoníně. 

CECH 
Milan 

A.P. Čechov / Višňový sad / 
r. M. Lorencová 

scéna Krajské divadlo Kolín 1976 



G. Gorin / Thyl Ulenspiegel / scéna Krajské divadlo Kolín 1977 
r. J. Schmidt 

3 
V.K. Klicpera / Každý něco pro vlast / scéna SDS-Dílna 24 1978 
r. P. Palouš 

4 
I.S. Turgeněv / Rváč / scéna Krajské divadlo Kolín 197£ r. 
A. Máša 

CECHOVÁ 
Dana 

Narozena r. 1943 v Chrudimi. V letech 1962-1965 studovala na di

vadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze scénografii a v 

letech 1965-1967 na katedře loutkářství. Od r.1968 pracuje exter

ně jako kostýmní výtvarnice s řadou českých a slovenských divadel, 

např. s Divadlem J.G. Tajovského ve Zvolenu, s Divadlem pracují

cích v Gottwaldově, s Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích, 

s Divadlem J.K. Tyla v Plzni, v poslední době pak hlavně s divad

ly v-Kolíně a Mostě. Mezi její nejvýznamnější práce patří např. 

kostýmní návrhy pro Molierova Lakomce, Roščinova Valentina a Va

lentinu a pro Klicperova Zlého jelena. Věnuje se také volné mal

bě a tvorbě interiérového textilu. Zúčastnila se Pražského quad

riennale 1975; r. 1977 vystavovala v Opavě a r. 1978 v Hodoníně. 

G. Feydeau / Ťululum / kostým Krajské divadlo Kolín 1976 r. 
M. Lorencová 
2 
K. Saja / Býk Klemens / kostým Krajské divadlo Kolín 1979 r. 
I. Schmidt 

ČELECHOVSKÝ 
Antonín 
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Narozen r. 1922 v Čechách pod Kosířem, zemřel r. 1979. Vystudoval 

Vysokou školu architektury v Praze a obor scénografie na divadel

ní fakultě Akademie múzických umění v Praze /1950/*Po létech pří

mého působení v divadle se stal r. 1964 profesorem scénografie na 



Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. Spolupracoval externě s 
řadou československých divadel, naposledy s Hudebním divadlem v 
Karlině a byl činný v oboru užitého umění a interiérové dekorace 
i výtvarnictví.Vystavoval na souborných výstavách české scénogra
fie, naposledy r. 1977 v Opavě. 

G. Natschinski / Casanova / scéna Hudební divadlo Karlín 
r. M. Vildman 

1979 

Narozen r. 1927 v Praze. V r. 1953 dokončil studia na divadelní 

fakultě Akademie múzických umění /obor scénografie/.Spolupracoval 

externě s mnoha českými i zahraničními divadly; od r. 1956 je vý

tvarníkem Čs. televize v Praze, kde realizoval výpravy k velkému 

množství činoherních i operních děl. Vystavoval na souborných vý

stavách české scénografie, naposledy v Opavě r. 1977. 

Vystavuje v televizním promítání. 

DITRICH 
Miloš 

Narozen r. 1926 v Praze. V r. 1962 absolvoval Vysokou školu umě
leckoprůmyslovou v Praze. Po letech přímé spolupráce s českoslo
venskými divadly se stal r. 1973 vedoucím výpravných složek Čs. 
televize v Praze. Vytvořil na 300 inscenací na českých divadlech, 
zejména na Kladně, v Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Praze a v 
dalších městech, a na 50 inscenací pro Čs. televizi. K jeho nej
významnějším pracím v televizi patří Řezáčova Bitva, Dietlův Nej
mladší z rodu Hamrů a Pogodinův Kremelský orloj. 

DIVIŠ 
Petr 

Vystavuje v televizním promítání. 

Narozen r. 1918 v Opavě. V letech 1938-1942 vystudoval Školu umě- DUDIČ 

ní ve Zlíně. Po uměleckých začátcích v oborech grafiky a malby, v Karpl 

nichž je posud činný, přešel k trvalé spolupráci s divadlem jako 13 



scénický a kostýmní výtvarník. Od r. 1948 je šéfem výpravy a vý

tvarníkem Slezského divadla Zdeňka Nejedlého v Opavě. Spolupracu

je s mnoha československými i zahraničními divadly na činoherních, 

operních i baletních inscenacích. K jeho nejvýznamnějším pracím 

patří Čajkovského Piková dáma, Smetanova Prodané nevěsta, Janáč

kova Její pastorkyňa, Shakespearův Macbeth, Ibsenův Peer Gynt, 

Musorgského Soročinský jarmark a mnohé jiné. V letech 1949, 1952 

a 1955 získal ceny Divadelní žatvy, vystavoval na všech soubor

ných výstavách české scénografie - v Sao Paulu 1959, na Pražském 

quadriennale 1975 a r. 1977 v Opavě. Měl řadu souborných malíř

ských i scénografických výstav, naposledy r.1975 v Praze a Opavě. 

V roce 1972 byl jmenován zasloužilým umělcem a r. 1978 mu byla 

,udělena medaile Za obětavou práci pro socialismus. 

1 
G.B. Shaw / Pekelník / scéna Slezské divadlo Zd. Nejedlého Opa
va 1976 r. S. Holub 
2 
K. Molčanov / Jeden z bezejmenných / scéna Slezské divadlo Zd. 
Nejedlého Opava 1977 r. 0. Bohuňovský d. J. Měřinský 
3 
J. Strauss / Ples / scéna Slezské divadlo Zd. Nejedlého Opa
va 1978 d. 0. Bohuňovský ch. F. Vychodil 
4 
G. Gershwin / Američan v Paříži / scéna Slezské divadlo Zd. Ne
jedlého Opava 1978 d. 0. Bohuňovský ch. F. Vychodil 

FABEROVÁ 
Věra 
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Narozena r. 1946 v Praze. Studovala na Vysoké škole uměleckoprů

myslové v Praze a potom scénografii na divadelní fakultě Akademie 

múzických umění v Praze, kterou dokončila r. 1970. Po kratším 

přímém působení v divadle spolupracuje externě s filmem, televizí 

a řadou divadel,zejména jako kostýmní výtvarnice/např. Večer tří

králový - 1978, Dalskabáty hříšná ves - 1979 aj./. Pracuje také v 

oboru užité grafiky. Zúčastnila se Pražského quadriennale 1971 a 



podílela se na několika souborných výstavách, naposledy v Hodoní
ně r. 1978. 

W. Shakespeare / Komedie masopustu / kostým Státní divadlo 
Ostrava 1979 r. B. Jansa 
2 
J. Drda / Dalskabáty / kostým Státní divadlo Ostrava 1979 r. 
A. Miiller 

Narozena r. 1944, kostýmní výtvarnice. V r. 1967 dokončila studia 

na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, obor scéno

grafie. Spolupracuje externě s mnoha českými divadly specializo

vaně jako kostýmní výtvarnice /Weisenborn: Lofter neb ztracená 

tvář - 1977, Moliěre; Don Juan - 1977, Janáček: Její pastorkyňa -

1978 aj./. Je kostýmní výtvarnicí Čs. televize. "V r.1978 vystavo

vala v Hodoníně. 

FRANKOVA 
Marie 

G. Weisenborn / Lofter / 
1977 r. V. Špidla 

kostým Východočeské divadlo Pardubice 

Moliěre / Tři malé komedie / kostým 

3 
L. Janáček / Její pastorkyňa / kostým 
rec 1978 r. R. Málek d. F. Babický se, 

Divadlo F.X. Saldy Libe-

J. Malina 

Narozen r. 1929 v Lešti. Studoval architekturu na Slovenské vyso

ké škole technické a scénografii na Vysoké škole múzických umění 

v Bratislavě u prof. L. Vychodila. Po krátkém působení v divadle 

v Nitře se stal v r.1955 scénografem Slovenského národního divad

la v Bratislavě. V roce 1971 vedl přednáškový kurs pro scénografy 

v Havaně. Věnuje se téměř výlučně navrhování scénických výprav 

pro hudebně dramatická divadla. Jako výtvarník spolupracuje při 

GABOR 
Pavel Maria 

15 



inscenacích oper a baletů s mnoha slovenskými i českými divadly a 

8 Čs. televizí. Zúčastnil se celé řady domácích scénografických 

výstav. V zahraničí vystavoval v Sao Paulu, Argentině, Santiagu 

de Chile, v Paříži, Toulouse, Dijonu, Budapešti, Bukurešti, Víd

ni, Varšavě, Rio de Janeiro, Brazílii, v Bello Horizonte a v Ber

líně. Roku 1971 získal stříbrnou medaili za scénografii v česko

slovenské expozici Pražského quadriennale a stal se nositelem vy

znamenání Za vynikající práci. 

1-4 
R. Wagner / Lohengrin / scéna Slovenské národně divadlo Brati
slava 1976 r. M. Fischer 
5-8 
R. Strauss / Salome / scéna Slovenské národně divadlo Bratisla
va 1976 r. M. Fischer 
9-12, 
E. D Albert / Nížina / scéna Slovenské národně divadlo Bratisla
va 1979 r. M. Fischer 

GEDEONOVÁ 
Milica 

Narozena r. 1943 v Nědece v Folsku. Studovala na filozofické fa

kultě Univerzity v Prešově a na divadelní fakultě Akademie múzic

kých umění v Praze, kterou absolvovala v r. 1973. Spolupracuje s 

řadou českých divadel jako jevištní a kostýmní výtvarnice. Je vý

tvarnicí Divadla Jaroslava Průchy Kladno - Mladá Boleslav. K je

jím význačným pracím patří výtvarná účast na inscenacích Gorkého 

Nepřátel, Čapkovy Bílé nemoci, Aljošinova Diplomata a Goethovy 

hry Clavijo. V r. 1977 vystavovala v Opavě. 

16 

Pančo ťančev /Pohádka o beranicích/ scéna 

chy Kladno 1977 r. N. Georgijev 

Divadlo Jaroslava Prů-

PanČo Pančev / Pohádka o beranicích / kostým 

roslava Průchy Kladno 1977 r. N. Georgijev 

Divadlo Ja-



J.W. Goethe / Clavijo / 
1978 r. K. Makonj 

scéna Divadlo Jaroslava Průchy Kladno 

J.W. Goethe 
Kladno 19^8 

/ Clavijo / 
r. K. Makonj 

kostým Divadlo Jaroslava Průchy 

Narozen r. 1935 v Praze. Vystudoval architekturu na českem vyso
kém učení tecnnickém v Praze.lo kratším působení v architektonic
ké oblasti se stal výtvarníkem Československé televize v Ostravě, 
kde je od r. 1964 šéfem výpravných složek. Spolupracuje jako je
vištní výtvarník s řadou divadel a zabývá se také architekturou. 
Je spolu s kolektivem inscenátorů pořadu Kamenný řád nositelem 
Národní ceny. 

GLEICH 
Petr 

Vystavuje v televizním promítání. 

Narozen r. 1928 v Hronově. Absolvoval Státní grafickou školu v 

Praze a pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v ťraze. řo krát

kém pedagogickém působení pracoval v letech 1953-1957 jako jevišt

ní výtvarník v Divadle Vítězného února v Hradci Králové.V r. 1957 

byl angažován Divadlem F.X. Saldy v Liberci, kde je od r.1959 šé

fem výpravy. Spolupracuje na činoherních, operních a baletních 

inscenacích v mnoha českých divadlech. K jeno významným pracím 

patří Shakesparova Bouře, Molierův - Brechtův Don Juan, Dostojev-

ského Běsi, Orffův Měsíc, Janáčkova Kála Kabanová a Liška Bys-

trouška, B. Martinů Řecké pašije, Vasiljevová hra Nestřílejte bí

lé labutě aj. V letech 1964, 1970 a 1973 obdržel Krajskou cenu, v 

r. 1975 se zúčastnil Pražského quadriennale; naposledy vystavoval 

v r. 1977 v Opavě. 

HABR 
Vratislav 

I. Calvino - A. Pugliese / Baron ve větvích / scéna 

X. Saldy Liberec 1976 r. K. Kříž 
Divadlo F. 

17 



I. Orkény / Pokrevní příbuzní / scéna Divadlo F.X. Saldy Libe
rec 1977 r. M. Vobruba 
3 
C. Goldoni / Sluha dvou pánů / scéna Divadlo F.X. Saldy Liberec 
1978 r. K. Kříž 

HANÁK 
Dán 

Narozen r. 1931 v Bánovcích nad Bebravou. Studoval na Pedagogické 

fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, potom obor figurální 

malby na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě /prof. J. Mu

droch/ a obor scénografie na Vysoké škole múzických umění v Bra

tislavě /pr^f. L. Vychodil/. Zde absolvoval v r. 1955. Již v době 

studií byl angažován jako výtvarník Státním divadlem v Košicích, 

kde pracuje dosud. Realizoval téměř 200 inscenací. Spolupracuje 

se Slovenským národním divadlem v Bratislavě, s divadly v Ostravě 

a s krajskými divadly. Při scénografické práci se věnuje volné 

malbě a monumentálně-dekorativní tvorbě v architektuře. Zúčastnil 

se řady domácích malířských i scénografických výstav, v zahraničí 

pak výstavy v Sao Paulu, Paříži, Lipsku, Havaně, v Benátkách,San

tiagu de Chile, Dijonu, Pittsburgu, Chicagu, Mexiku,Vídni, Lenin

gradě, ve Stockholmu, Varšavě a Berlíně. Vystavoval na Pražském 

quadriennale 1967, 1971 a 1975. Získal mnoho cen a uznání Svazu 

slovenských výtvarných umělců za scénické a kostýmní návrhy. 

1-4 

J.N. Nestroy / Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Rozpustilý troj

lístek / štátne divadlo Košice 1978 r. P. Opálený 

5-6 
J. Ljubimov / Deset dní, které otřásly světem / scéna Státně 
divadlo Košice 1977 r. P. Opálený 

18 



Narozena r. 1953 v Bratislavě. Studovala obor kostýmního výtvar

nictví na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě u aoc. L.Pur-

kyňové. Od absolutoria v r. 1976 pracuje jako kostýmní výtvarnice 

ve Státním divadle v Košicích.Vytvořila návrhy kostýmů pro Šukši-

novy Energické lidi, pro Shakespearova Richarda III., Cervanteso-

va a Gyurkova Dona Quijota a pro Nestroyovu hru Lumpačivagabundus. 

Zúčastnila se domácích scénografických výstav a výstavy divadel 

pro mládež v Moskvě a expozice scénografických škol na Pražském 

quadriennale 1975. 

HANÁKOVÁ 
Danica 

1-6 

M. Cervantes - L. Gyurko / Hrůzostrašná dobrodružství a překrásná 

smrt rytíře smutné postavy Dona Quijota de la Mancha / kostým 

štátne divadlo Košice 1977 r. P. Opálený 

7-8 

J.N. Nestroy / Zlý duch Lumpačivagabundus aneb Rozpustilý troj

lístek / kostým Štátne divadlo Košice 1978 r. P. Opálený 

9-10 
V. Konstantinov - C. Račer / Tulské tajemství / kostým štátne 
divadlo Košice 1979 r. V. Petruška 

Narozen r. 1945 v Českých Budějovicích. Vystudoval Vysokou školu 

uměleckoprůmyslovou v Praze a scénografii na Akademii múzických 

umění v Praze /1970/. Spolupracuje s řadou českých divadel jako 

jevištní a kostýmní výtvarník. Od r. 1971 je výtvarníkem Západo

českého divadla v Chebu, kde vytvořil řadu inscenací: Čechovova 

Racka, Višňový sad, J. Boučka Popel a hvězdy aj.Zúčastnil se Praž

ského quadriennale 1975. 

HESS 
Michal 

J. Bouček / Popel a hvězdy / 

1978 r. J. Grossmann 

scéna Západočeské divadlo Cheb 

A.P. Čechov / Višňový sad / scéna Západočeské divadlo Cheb 1979 

r. J. Grossmann 19 



HLAVATÝ 
Dan 

Narozen r. 1946 v Praze. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmys

lové v Praze a pak scénografii na divadelní fakultě Akademie mú

zických umění, kterou absolvoval r. 1971. Po letech externí spo

lupráce s řadou českých divadel se stal výtvarníkem čs. televize 

v Praze. V r. 1978 vystavoval v Hodoníně. 

Vystavuje v televizním promítání. 

HOBLOVÁ 
Alena 

Narozena r. 1940 v Praze. V letech 1962-1967 studovala na Akade

mii múzických umění obor jevištního a kostýmního výtvarnictví. 

Externě spolupracuje jako kostýmní výtvarnice s mnoha českoslo

venskými i zahraničními divadly. Mezi její významné práce patří 

kostýmní návrhy k Pauerovu Zdravému nemocnému v Národním divadle 

v Praze, k Dvořákovým Slovanským tancům ve Státním divadle v Br

ně, v divadle v Basileji a k svitě Zlatá brána,realizované Česko

slovenským státním souborem písní a tanců v Praze. Věnuje se též 

užité grafice - plakát, ilustrace, programy. Vystavovala na sou

borné výstavě čs. scénického výtvarnictví v Holandsku a Finsku a 

na Iražském quadriennale 1971 a 1975. Je externí výtvarnicí Stát

ního souboru písní a tanců v Praze. 

Strakapounový kapsář/pásmo lidových tanců a zpěvů kostým Čs. 
státní soubor písní a tanců 1979 ch. L. Hynková 

HUDÁK 
Štefan 

20 

Narozen r. 1942 ve Velkém šaříši. Studoval obor scénografie na 

Vysoké škole múzických umění v Bratislavě /prof. L. Vychodil/, 

kde absolvoval v r. 1966.Jeho výrazný talent se projevil při rea

lizaci scénických návrhů v bratislavských divadlech /Divadelní 

studio VŠMU, Malá scéna SND, Divadlo pantomimy a další/. Spolu

pracoval s bratislavskou Novou scénou, se Státním divadlem v Ko

šicích, s divadly v žilině, Prešově, Zvolenu a Martině. K podnět

ným realizacím patří jeho scénografické práce pro bratislavské 

Divadlo na korze a pro Malé divadelní studio Domu odborů VSŽ v 



Košicích. Je plně angažován v generačním uměleckém programu, spo

lupracuje s mladými režiséry a v současné době navrhl řadu scé

nických výprav pro film a televizi. Zúčastnil se celoslovenské 

přehlídky užitého umění a uměleckoprůmyslového výtvarnictví v r. 

1968, kde získal 1. cenu za scénografii, }r"žského quadriennale 

1967, 1971 a 1975 /na PQ 71 získal stříbrnou medaili/ a zahranič

ních výstav v Mexiku, Leningradě, Vídni, Paříži, Budapešti, Var

šavě, Užhorodě a Berlíně. V r. 1975 získal cenu města Košic za 

televizní cyklus pro děti /Zlatá brána/. 

1-2 
I. Stok / Božská komedie / scéna Malé divadelně štúdio Košice 
1976 r. J. Prážméri 

3-6 

I. Stok / Božská komedie / kostým Malé divadelně štúdio Košice 

1976 r. J. Préžmári 

7-9 

B. Vasiljev / Pokojný úsvit / scéna Malé divadelně štúdio Koši

ce 1977 r. J. Prážmári 

10-11 

V. Majakovskij / Velevážení soudruzi potomci / scéna Malé diva

delně štúdio Košice 1977 r. J. Prážmári 
12-13 
P. Schernaufer / Jedenáct dní křižníku Potěmkin / scéna Malé 
divadelně štúdio Košice 1977 r. J. Prážmári 
14-15 

š. 01'ha / Svět planet / scéna Malé divadelně štúdio Košice 

1979 r. J. Prážmári 

16-19 
S. 01'ha / Svět planet / rekvizity Malé divadelně štúdio Košice 
1979 r. J. Prážmári 

Narozen r. 1921 v Prostějově. V r. 1943 absolvoval Školu umění ve HYBLER 
Zlíně, potom studoval soukromě. Jako jevištní výtvarník spolupra- Zdeněk 
cuje s mnoha českými divadly. Od r. 1968 je šéfem výpravy Divadla 
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pracujících v Gottwaldově. K jeho významným výpravám z poslední 

doby patří Rostandův Cyrano, Weskerova Svatební hostina, Andreje-

vův Ten, který dostává políčky, Šukšinovi Energičtí lidé a Wil-

liamsův Sestup Orfeův. Vystavoval na souborných výstavách české 

scénografie, naposledy r. 1977 v Opavě. 

E. Rostand / Cyrano z Bergeraku / 

Gottwaldově 1978 
scéna Divadlo pracujících v 

DELINEK 
Dosef 

Narozen r. 1949 v Praze. Studoval jevištní a kostýmní výtvarnic
tví na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze a na 
Vysoké škole múzických umění v Bratislavě /1975/. V době studií 
spolupracoval s Divadlem pracujících v Gottwaldově, kterým byl r. 
1973 angažován jako kostýmní a jevištní výtvarník. K jeho význam
ným výpravám z poslední doby patří Shakespearova Bouře,Večer tří
králový a Sen noci svatojanské, Anouilhův Julien, 0'Neillův Smu
tek sluší Elektře, Andrejevova hra Ten, který dostává políčky, 
Brechtův Kavkazský křídový kruh aj. Spolupracuje s českými a slo
venskými divadly, s filemem a televizí.Zúčastnil se Pražského qua
driennale 1975; na výstavě v Opavě r. 1977 získal za soubor svých 
kostýmů cenu pro mladého výtvarníka, v r. 1978 vystavoval v Hodo
níně. 
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Oldřich Daněk / Dva na koni, jeden na oslu / kostým Divadlo 
pracujících Gottwaldov 1977 r. S. Skopal 
2 
E. 0'Neill / Smutek sluší Elektře / kostým Divadlo pracujících 
Gottwaldov 1977 r. S. Skopal 

3 
W. Shakespeare / Král Lear / kostým Divadlo pracujících Gott
waldov 1979 r. A. Hajda 
4 
B. Brecht / Žebrácká opera / kostým Státní divadlo Brno 1979 
r. P. Římský 



Narozena r. 1930 v Praze. V r.1954 absolvovala Vysokou školu umě

leckoprůmyslovou v Praze. Je externí spolupracovnicí řady českých 

a slovenských divadel, filmu i televize a přední českou kostýmní 

výtvarnicí; např. v Realistickém divadle Zd. Nejedlého v Praze 

navrhla kostýmy k 0'Neillově Farmě pod jilmy - 1976, k Shawovu 

Pekelníkovi - 1977, k Vančurovu Baronu Prášilovi - 1977, Casonově 

Jitřní paní - 1978 aj. Vystavovala na mnoha souborných výstavách 

české scénografie, naposledy r. 1977 v Opavě. 

KADRNOZKOVA 
Zdena 

G. Feydeau / Ťululum / kostým Státní divadlo Ostrava 1978 

Alois MÚller 

Narozen r. 1926 v Opavě. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmys

lové v Fráze, kde po ukončení studií /1951/ byl dva roky asisten

tem. V letech 1953-1960 pracoval jako dekorační malíř, asistent 

šéfa výpravy a konečně jako samostatný výtvarník ve Slovenském 

národním divadle v Bratislavě. Od r. 1960 pracuje v Divadle na 

Vinohradech jako hlavní výtvarník. Mezi jeho významné výpravy 

patří Dalibor, Krvavý soud, Romeo a Julie, Pelléar a Mélísanda 

/vesměs Bratislava/, Vzkříšení, Carmen a Krakatit /Národní divad

lo Praha/, Boris Godunov a Náměstek, Hamlet, Dobrý člověk ještě 

žije, Tři sestry /Vinohrady/. Spolupracuje s řadou zahraničních 

divadel - v Antverpách, Basileji, Berlíně, Bruselu, Dortmundu, 

Dusseldorfu, Hamburku, Havaně, Mannheimu, Moskvě, Stuttgartu, 

Vídni, aj./. Vystavoval na všech souborných výstavách české scéno

grafie - v Sao Paulu r. 1959, na Pražském quadriennale 1967, 1971 

a 1975 a měl několik samostatných výstav, naposledy v Praze r. 

1974. V r. 1967 mu bylo uděleno vyznamenání Za vynikající práci, 

v témže roce získal 1. cenu Moskevského divadelního jara, v r. 

1970 rakouskou divadelní medaili J. Kainze a v r. 1971 medaili H. 

Teirlincká v Belgii. 

KOLÁŘ 
Zbyněk 
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W. Shakespeare / Hamlet / scéna Divadlo na Vinohradech 1976 
r. J. Dudek 
2 
K. čapek / Věc Makropulos / scéna Divadlo na Vinohradech 1976 
r. Z. Mika 

3 
A. Gelman / formální odvaha / scéna Divadlo na Vinohradech 
1976 r. J. Dalík 

4 
G. Bizet / Carmen / scéna Národní divadlo Praha 1977 r. K. Jer
nek 
5 
H. Ibsen / Nápadníci trůnu / scéna Národní divadlo Praha 1978 
r. V. Hudeček 

KOLAŘÍK 
Vojtěch 

Narozen r. 193ň v Hvozané u Gottwaldova. V r. 1961 absolvoval 

Akademii múzických umění v Praze. Je výtvarníkem čs. televize v 

Praze; současně spolupracuje s řadou divadel. V r. 1977 vystavo

val v Opavě, kde získal čestné uznání za televizní inscenaci Gor

kého Nepřátel, a v r. 1978 v Hodoníně. 

Vystavuje v televizním přemítání. 

KONEČNÁ 
Darmila 
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Narozena r. 1931 v Mladé Boleslavi. Vystuaovaia Státní grafickou 

školu a obor scénografie na divadelní fakultě Akademie múzických 

umění v i:raze /1952/. Spolupracovala zejména s Divadlem F.X. Sal

dy v Liberci, se Státním divadelním studiem Praha a s Národním 

divadlem v Praze, kde k jejím nejvýznamnějším inscenacím patří 

Král Lear, Libuše, Láska ke třem pomerančům aj. Podílela se na 

leningradské inscenaci Rusalky a na moskevské inscenaci Orfea v 

podsvětí. Navrhuje kostýmy pro televizi a film. Mezi její význam

né práce z poslední doby patří kostýmní a scénické návrhy pro in^ 

scenace Dvořákovy opery Čert a Káča v Doněcku, Berliozovy opery 



Trojane, Brechtova-Weillova Vzestupu a pádu města Mahagony a Wag-

nerovy tetralogie Prsten Niebelungů v Grande Theatre Geněve v řež. 

J.C. Ribera, v Národním divadle v Praze pak Othella, Zkrocení zlé 

ženy, Vojny a míru /v rež. Ansimova/ a Mistrů pěvců norimberských. 

Od r. 1978 je kostýmní výtvarnicí Divadla na Vinohradech, kde je 

nyní těžiště její tvorby /Tvrdohlavá ženy, Tři sestry aj./. Zú

častnila se Pražského quadriennale 1971, na PQ 75 získala zlatou 

medaili za kostýmy, souborně vystavovala v r. 1973 v Praze, v r. 

1975 v Novém Sadu a v r. 1978 v Sao Paulu. Je vedoucí scénogra-

fického odboru Divadelního ústavu v Praze. 

1 4 

R. Wagner / Zlato Rýna / kostým Grand Théátre de Geněve 1975 
r. J.C. Riber 
2 
R. Wagner / Siegfried / kostým Grand Théátre de Geněve 1976 
r. J.C. Riber 
3 
J. Webster / Bílý dábel / kostým činoherní klub Praha 1979 
r. Ivo Krobot 

4 
A.P. Čechov / Tři sestry / kostým Divadlo na Vinohradech 1979 
r. J. Dalík 

Narozen r. 1930 ve Veselí n. Lužnicí. Studoval na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze, v r. 1955 dokončil studia na Akademii 

múzických umění v Praze, obor filmové architektury. Jako jevištní 

výtvarník spolupracuje s řadou českých divadel. Od r. 1970 je šé

fem výpravy Divadla J.K. Tyla v Plzni. Z jeho významných inscena

cí z poslední doby je možno uvést Gorkého Nepřátele, Smetano

vy Branibory v Čechách a Mozartovu Kouzelnou flétnu.Vystavoval na 

souborných výstavách české scénografie, zúčastnil se Pražského 

quadriennale 1971 a na výstavě v Opavě r. 1977 získal čestné 

uznání. 

KOUTECKY 
Vlastimil 
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P. Gratzik / Ruční pohon - Scény na žitném poli / 

lo J.K. Tyla Plzeň 1978 r. 0. Ševčík 
scéna Divad-

KOVÁČOVA 
Dudita 

Narozena r. 1945 v Horních Opatovicích. Absolvovala studium ar

chitektury na Slovenské vysoké škole technické a r. 1972 kostýmní 

výtvarnictví na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě u doc. 

L. Purkyňové.Pracuje jako kostýmní výtvarnice v Nové scéně v Bra

tislavě. Spolupracuje se slovenskými divadly. Zúčastnila se řady 

domácích scénografických výstav a zahraničních výstav ve Stock

holmu, Goteborgu a Malmo a expozice scénografických škol na Praž

ském quadriexnale 1971. 

1-12 

F. García Lorca / Plánka / 

1975 r. M. Gogálová 

13-23 
P. Zvon / Tanec nad pláčem / 
1978 r. M. Gogálová 

kostým Poetická scéna Bratislava 

kostým Poetická scéna Bratislava 

KRADC0V1C0VÁ 
Gabriela 

Narozena r. 1950 v Trnavě. Absolvovala obor kostýmového výtvar

nictví na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě u doc. L. 

Purkyňové. Od r. 1976 pracuje jako výtvarnice v dílnách Sloven

ského národního divadla. Navrhuje kostýmy pro Maňarské oblastní 

divadlo v Komárně. Zúčastnila se domácích scénografických výstav 

a expozice scénografických škol na Pražském quadriennale 1975. 

W. Shakespeare / Othello / kostým MaSarské oblastné divadlo Ko

márno 1978 

2 
W. Shakespeare / Veselé paničky windsorské / kostým Madarské 
oblastné divadlo Komárno 1977 
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Narozena r. 1937 v Praze. Absolvovala Vysokou školu uměleckoprů

myslovou v Praze a divadelní fakultu Akademie múzických umění v 

Praze /1963/.Pracuje jako kostýmní a jevištní výtvarnice ve stře

dočeském kraji. Je výtvarnicí Krajského divadla v Příbrami. Z je

jích prací z poslední doby je možno uvést kostýmní návrhy k Ji

ráskově Filozofské historii, k Albeeho hře Všechno je v zahradě, 

k Nashovu Obchodníkovi s deštěm a Shakespearovu Večeru tříkrálo

vému; v zajímavé materiálové vazbě vytvořila scénu i kostýmy ke 

Gelmanově prémii. Vystavovala na souborných výstavách české scé

nografie, naposledy r. 1977 v Opavě a r. 1978 v Hodoníně. 

KŘÍŽKOVÁ 
Darmila 

V. Čort / Poklad ve mlýně / scéna Krajské divadlo Příbram 1977 
r. E. Kadeřávek 
2 
A. Gelman / Prémie / scéna Krajské divadlo Příbram 1976 r. J. 
Svoboda 

Narozen r. 1937 v Praze. Absolvent Vysoké školy pedagogické a di

vadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Cd absolutoria 

r. 1963 je výtvarníkem Divadla F.X. Saldy v Liberci. Jako jevišt

ní a kostýmní výtvarník spolupracuje s mnoha československými di

vadly /Národní divadlo v Praze, divadla v Plzni, Olomouci, Ústí 

n. Labem aj./. Zabývá se rovněž inscenacemi loutkového divadla, 

grafikou a malbou. K jeho významným divadelním inscenacím z pos

lední doby, v nichž výrazně spojuje práci jevištního i kostýmního 

výtvarníka, patří Stroupežnického Naši funianti, Shakespearův Sen 

noci svatojanské a Troilus a Kressida, Brechtův Muž jako muž a 

Matka Kuráž a její děti, Weissův Holderin, Vančurovo Rozmarné 

léto, Mussetovy Marianniny rozmary, Lope de Vegy Dívka se džbá

nem a Janáčkova Její pastorkyňa. Rozsahem i charakterem své tvor

by patří k předním představitelům střední generace českosloven

ských scénografů. Zúčastnil se Pražského quadriennale 1967, 1971 

MALINA 
Daroslav 

27 



a 1975, v r. 1969 vystavoval v Novém Sadu, v r. 1977 v Opavě a v 

r. 1978 v Hodoníně. Měl též řadu samostatných výstav malířských 

a grafických prací. 

A. Musset / Marianniny rozmary / 

Praha 1975 r. V. Spidla 

scéna Divadlo E.F. Buriana 

A. Musset / Marianniny rozmary / kostým Divadlo E.F. Buriana 
Praha 1975 r. V. špidla 

3 
G. Biichner / Leonce a Lena / scéna Státní divadlo Zd. Nejedlého 
Ústí nad Labem - Činoherní studio 1976 r. I. Rajmont 

4 

B. Brecht / Matka Kuráž a její děti / scéna Divadlo F.X. Saldy 

Liberec 1977 r. K. Kříž 

5 

L. Janáček / Její pastorkyňa / scéna Divadlo F.X. Saldy Liberec 

1978 r. R. Málek d. F. Babický k. M. Franková 

6 
R. Patrick / Kennedyho děti / scéna Národní divadlo Praha 1978 
r. I. Rajmont 
7 
W. Shakespeare / Troilus a Kressida / scéna Státní divadlo Zd. 
Nejedlého Ústí n. Labem - Činoherní studio 1979 r. I. Rajmont 
Q 

W. Shakespeare /' Troilus a Kressida / kostým Státní divadlo Zd. 

Nejedlého Ústí n. Labem - Činoherní studio 1979 r. I. Rajmont 

MELENA 
Miroslav 
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Narozen r. 1937 v Lounech. Studoval na Vysoké škole pedagogické, 

v r. 1963 absolvoval scénografii na divadelní fakultě Akademie 

múzických umění v Praze. Jako jevištní výtvarník pracuje s mnoha 

českými a zahraničními soubory,je jedním z předních členů umělec

kého kolektivu Studia Y Liberec, pracuje nyní externě také jako 



divadelní architekt. Z jeho významných divadelních inscenací je 

třeba jmenovat A. Jarryno Ubu králem, J. Schmida Michelangelo 

Buonarroti a Třináct vůní, R.Ibrahimbekova Žena za zelenými dveř

mi, Shakespearova Macbetha, Radzinského Rozhovory se Sokratem aj. 

Spojuje v nich práci architekta ve výrazné a klasické kompozici 

scény s prací kostýmního výtvarníka. Vystavoval na souborných vý

stavách české scénografie, zúčastnil se Pražského quadriennale 

1971 a na výstavě v Opavě r. 1977 získal cenu za scénografii. v 

r. 1972 obdržel v Novém Sadu bronzovou medaili za scénický návrh 

a jeho práce tvořila značný podíl na celkových cenách této české 

expozice /zlatá medaile za scénu, stříbrná za kostýmy/. Souborná 

výstava jeho prací byla uspořádána v Praze r. 1978. 

W. Shakespeare / Macbeth / scéna Naivní divadlo Liberec - Stu
dio Y 1976 r. J. Schmid 
2 

W. Shakespeare / Macbeth / kostým Naivní divadlo Liberec - Stu
dio Y 1976 r. J. Schmid 
3 
F. Endre / Czerepes Margit Hazyssága / scéna Népszinhasz Buda
pest 1978 r. Istvan Iglody 
4 
F.M. Dostojevskij / Bratři Karamazovi / scéna Severomoravské 
divadlo Šumperk 1978 r. K. Třebický 
5 
J. Schmid / Život a smrt Karla Hynka Máchy / scéna Naivní di
vadlo Liberec - Studio Y 1978 r. J. Schmid 
6 
J. Rabelais - Z. Hořínek - J. Schmid / Obr Gargantua, jeho život 
a smích / scéna Naivní divadlo Liberec - Studio Y 1979 r. J. 
Schmid 

Narozen r. 1927 v Praze. Vystudoval architekturu na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze. Po ukončení studií byl v r. 1951 an-
NÝVLT 
Vladimír 29 



gažován Armádním uměleckým divadlem v Praze. Od r. 1960 je šéfem 

výpravy Divadla E.F. Buriana v Praze. Jako jevištní výtvarník 

spolupracuje s řadou československých i zahraničních scén.Je stá

lým spolupracovníkem Čs. filmu a Čs. televize. Je činný také jako 

výstavní architekt. Mezi jeho významné inscenace z poslední doby 

patří Král Lear, Sen noci svatojanské a Hedda Gfrbierová v Divadle 

E.F. Buriana v Praze, Ariadna na Naxu a Liška B̂ fetrouška v Národ

ním divadle v Praze, Před západem, slunce v Městských divadlech 

pražských, Křištélová noc v divadle ve Staré Zagoře /BLR/, Tar

tuffe v Munsteru a Žebrácké opera v Darmstadtu /NSR/. Zúčastnil 

se mnoha domácích i zanraničních výstav čs. scénografie. Na Praž

ském quadriennale 1967 a na Biennale v Sao Paulu 1969 byl soubon 

jeho scénických návrhů oceněn zlatou medailí. Vystavoval též na 

PQ 1967, 1971 a 1975 a souborně v Praze r. 1977. 

L. Janáček / Liška Bystrouška / scéna Národní divadlo Praha 

1973 r. L. štros d. J. Kuchinka k. A. Wenig 

2 
B. Britten / Peter Grimes / scéna Národní divadlo Praha 1979 
r. L. Stros d. J. Kuchinka k. A. Wenig 

W. Shakespeare / Macbeth / 

r. J.Fréhar 
scéna Divadlo E.F. Buriana 1979 

OPLETALOVÁ 
Darmila 
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Narozena r. 1940 v Olšanech u Prostějova. Vystudovala Školu umě

leckých řemesel v Brně, obor interiérové architektury. Po abso

lutoriu studovala na pedagogické fakultě Palackého univerzity v 

Olomouci a na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě obor kos-

týmního a scénického výtvarnictví. Po ukončení studia v r. 1972 

spolupracuje jako kostýmní výtvarnice s mnoha českými divadly, 

hlavně operními. K jejím významným pracím náleží Gorkého Matka, 

drama G. Freissové Její Pastorkyňa, čajkovského šípková Růženka, 

Verdiho Simoně Boccanegra, Wagnerův Lohengrin a mnoho dalších. 



Zúčastnila se Pražského quadriennale 1975 a v r. 1977 vystavovala 
v Opavě. 

R. Wagner / Lohengrin / kostým 

2 
G. Verdi / Simoně Boccanegra / kostým 

Narozen r. 1944 v Soběslavi. V r. 1973 absolvoval divadelní fa

kultu Akademie múzických umění v Praze, obor scénografie.Nejdříve 

pracoval jako scénický a kostýmní výtvarník v Činoherním studiu v 

Ústí n. Labem, kde navrhl scénu a kostýmy k mnoha inscenacím, 

např. pro Komenského hru Diogenes cynik, k dramatizaci Páralova 

románu irofesionální žena, k baletu S. Vasilenka Mirandolina, k 

Diderotovu-Schormovu Jakubu fataiistovi a k Shakespearově komedii 

Jak se vám líbí a k mnoha dalším. Nyní pracuje externě s mnoha 

českými divadly. V r. 1978 vystavoval v Hodoníně a souborně v So

běslavi. 

PALEC 
Milan 

i 
D. Diderot - E. Schorm / Jakub Fatalista / scéna Státní divadlo 
Zd. Nejedlého Ústí n. Labem - Činoherní studio 1975 r. I. Raj -
mont 

2 

D. Diderot - E. Schorm / Jakub Fatalista / kostým Státní divad

lo Zd. Nejedlého Ústí n. Labem - Činoherní studio 1975 r.I.Raj

mont 

Narozen r. 1936 v Třebíči. Studoval na Uměleckoprůmyslové ško

le v Uherském Hradišti a na Akademii múzických umění v Praze, na 

katedře jevištního výtvarnictví. Od r. 1967 je šéfem výpravy v Di

vadle Jiřího Wolkra v Praze,kde vytvořil řadu výtvarně nápaditých 

a tvarově bohatých inscenací, např. V. Tomšovského Jak se čerti 

PATEK 
Daromír 
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ženili, Molierova Zdravého nemocného, Andersenova Paséčka vepřů a 

W. Shakespeara Zkrocení zlé ženy. Spolupracuje jako jevištní a ko

stýmní výtvarník s řadou českých divadel a s Čs. televizí. Zúčast

nil se Fražského quadriennale 1971 a 1975, na výstavě v Opavě r. 
1977 získal cenu za scénografické řešení celku představení, r. 

1978 vystavoval v Hodoníně a téhož roku samostatně v Praze. 

1 

V. Poštulka - J. Ulrych / Dynamit 18 / scéna Divadlo Jiřího Wol-

kra Praha 1976 r. M. Vildman 

2 
A. Milko - J. Michajlov - V. Daškevič / Bumbaraš / scéna Divadlo 
Jiřího Wokra 1977 r. M. Vildman 
3 
J. Jílek / Dvojitý tep srdce / scéna Státní divadlo Ostrava 
1978 r. B. Jansa 

4 
W. Shakespeare / Zkrocení zlé ženy / scéna Divadlo Jiřího Wolkra 
1978 r. M. Vildman 

5 
W. Shakespeare / Zkrocení zlé ženy / kostým Divadlo Jiřího Wol
kra 1978 r. M. Vildman 
6 
C Goldoni / Poprask na laguně / scéna Divadlo Jiřího Wolkra 
Praha 1978 r. K. Texel 
7 
J. Jílek / Sůl nad zlato / scéna Divadlo Jiřího Wolkra 1978 
r. K. Texel 
8 
J. Jílek / 0 Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku / scéna Divadlo 
Jiřího Wolkra Praha 1979 r. V. Tomšovský 

PAVLOUSKOVÁ 
Ludmila 
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Narozena r. 1946 v Praze. V r. 1974 absolvovala divadelní fakultu 

na Akademii múzických umění v Praze, obor scénégrafie. Ještě před 

dokončením školy realizovala několik scénických a kostýmních ná

vrhů, např. r. 1971 kostýmní návrhy pro inscenaci Shakespearo-



vy komedie Konec vše napraví v DVN v Karlových Varech, v r. 1973 

kostýmní návrhy pro inscenaci Ben Jonsonova Alchymisty v Divadle 

na Zábradlí a r. 1974 scénické návrhy pro jednoaktovou operu G.F. 

Handla Acis a Galathea a G.B. Pergolesiho Služku paní v divadle 

MARTA v Brně. Pracuje s řadou českých divadel, hlavně v Západo

českém kraji, např. s Divadlem V. Nezvala v Karlových Varech, se 

Západočeským divadlem v Chebu /scéna a kostýmy k Věci Makropulos, 

kostýmy ke hře J. Boučka Popel a hvězdy aj./ a s Divadlem J.K.Ty

la v Plzni /scéna i kostýmy pro Anouilhovu Médeu, kostýmy pro 

Tolstého Živou mrtvolu aj./. Vedle scénografické práce se věnuje 

též užité grafice. V r. 1977 se zúčastnila výstavy v Opavě, v r. 

1978 byla v Flzni uspořádána její souborná výstava. 

K. Čapek / Věc Makropulos / scéna Západočeské divadlo Cheb 1977 

r. V. Beránek 
2 
K. čapek / Věc Makropulos / kostým Západočeské divadlo Cheb 
1977 r. V. Beránek 

3 
J. Anouilh / Médea / scéna Divadlo J.K. Tyla Plzeň 1978 r. L. 
Engelová 

4 
J. Anouilh / Médea / scéna kostým Divadlo J.K. Tyla Plzeň 1978 
r. L. Engelová 

J. oouček / Popel a hvězdy / 

1978 r. Jan Grossmann 

6 
M.Ch. Feiler / Nápoj lásky / 
1979 r. M. Krobot 

7 
M.Ch. Feiler / Nápoj lásky / 
1979 r. U. Krobot 

kostým Západočeské divadlo Cheb 

scéna Západočeské divadlo Cheb 

kostým Západočeské divadlo Cheb 
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PERGER 
František 

Narozen r. 1937 v Kružlovská Hutě. V r. 1962 ukončil studia na 

Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, obor scénografie, kde 

byl žákem prof. L. Vychodila. Od r. 1962 působí jako scénický vý

tvarník v Krajském divadle v Nitře. Spolupracuje i s dalšími scé

nami, mj. s Novou scénou v Bratislavě, DJGT ve Zvoleni, s divad

lem v Uherském Hradišti, Divadlem SNP v Martině a s Čs. televizí. 

Jako host spolupracoval v Bulharské lidové republice s Divadlem 

Jordána Jovkova v Tolbuchinu. Zúčastnil se výstav v SSSR, MLR 

Švédsku, Brazílii, na Kubě, v SAR, Paříži, Varšavě a Berlíně. Vy

stavoval též na Pražském quadriennale 1975. 

1-2 
M. Roščin / Muž a žena / scéna Krajové divadlo Nitra 1976 r. 
K. Spišák 

3-4 
F. Schiller / Marie Stuartovna / scéna Krajové divadlo Nitra 
1978 r. K. Spišák 

5 
T. Williams / Sestup Orfeův / scéna Krajové divadlo Nitra 1978 
r. K. Kákoš 

PLATZNER 
Tibor 

Narozen r. 1939 ve Svodíně. Absolvoval obor výtvarné výchovy na 
pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Trnavě. Od r. 1965 je 
zaměstnán jako scénický výtvarník v Madarském oblastním divadle v 
Komárně. Spolupracuje se slovenskými divadly. Samostatně vystavo
val své práce v Komárně a v Bratislavě. Zúčastnil se též mnoha 
domácích scénografických výstav. 

B. Brecht / Pušky paní Carrarové / scéna Madarské oblastné di
vadlo Komárno 1977 r. E. Takáts 
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B.A. Lavreněv / Přelom / scéna Madarské oblastné divadlo Komár
no 



Narozena r. 1948 v Bratislavě. Vystudovala Střední uměleckoprů
myslovou školu, obor umělecká fotografie, a Vysokou školu múzic-
kýcn umění v Bratislavě, obor scénické a kostýmní výtvarnictví. 
Byla žačkou doc. L. Purkyňové a 0. Šujana. Studia ukončila v r. 
1975. Navrhla několik kostýmů pro studio VŠMU a externě spolupra
covala se Státním divadlem v Košicích, s Divadlem bratří Mrštíků 
v Brně a se Slovenským národním divadlem v Bratislavě. Od r. 1975 
působí jako výtvarnice v Divadle SNP v Martině. Zúčastnila se do
mácích výstav, Pražského quadriennale 1975 a výstavy scénografie 
v Novém Sadu. 

POLÓNYOVÁ 
Margiía 

A.R. Lesage / Turcaret / kostým Divadlo J.G. Tajovského Zvolen 
1977 r. P. Petrich 

2-3 
A.R. Lesage / Turcaret / kostým realizace Divadlo J.G. Tajov
ského Zvolen 1977 F. Petrich 
4-5 
F. Schiller / Úklady a láska / scéna kostým Divadlo Slovenské
ho národného povstania Martin 1977 r. L. Vajdička 
6 
A.F. Čechov / Ivanov / kostým Divadlo Slovenského národného pov
stania Martin 1977 r. L. Vajdička 
7 
I. Stodola / Čaj u pana senátora / kostým Divadlo Slovenského 
národného povstania Martin 1977 r. L. Vajdička 
8 
W. Shakespeare / Cokoli chcete / 1978 kostým Divadlo Sloven
ského národného povstania Martin 1978 r. L. Vajdička 
9 
B. Brecht / Život Galileiho / kostým Divadlo Slovenského národ
ného povstania Martin 1979 r. L. Vajdička 

Narozen r. 1913 v Pardubicích. Studoval na Vysoké škole architek

tury a pozemního stavitelství v Praze; absolvoval v r. 1938. Od 

téhož roku se datuje externí spolupráce s Východočeským divadlem 

PROCHÁZKA 
Din 
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v Pardubicích. Od r. 1942 byl šéfem výpravy v divadle na Kladně, 

od r. 1945 v Divadle F.X. saldy v Liberci, od r. 1950 dodnes za

stává tuto funkci v Divadle 0. Stibora v Olomouci. Spolupracuje 

téměř se všemi čs. divadly, v zahraničí vytvořil výpravy pro Ko

mickou operu v Berlíně a pro Bayreuth. Je autorem více než 500 

výprav; projektuje též výstavy a interiéry kult. zařízení. Z jeho 

významných divadelních inscenací poslední doby je třeba jmenovat 

Farmu D. Storeye v Národním divadle v Praze, Shakespearův Večer 

tříkrílový, Mozartovu operu Cosi fan tutte, Hellmannové Lištičky, 

riartókova iodivuhodného mandarina aj. /vesměs pro Olomouc/. Je 

nositelem řady krajských vyznamenání. V r. 1950 mu bylo uděleno 

vyznamenáni Za vynikající práci. Zúčastnil se pražského quadrien

nale 1971 a 1975, vystavoval v řadě monografických výstav, napos-

leay v Praze r. 1974 a na všech souborných výstavách české scéno

grafie, naposledy v Opavě r. 1977. 

D. Storsy / Farma / 
Fréhar 

scéna Národní divadlo Praha 1977 r. J. 

PURKYNOVA 
Ludmila 
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Narozena r. 1928 v Hradci Králové. Studovala na Státní grafické 

škole a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze /obor grafiky 

u prof. Fr. Tichého, obor odívání u profl H. Vlkové/. Od r. 1953 

pracuje ve Slovenském národním divadle v Bratislavě jako kostýmní 

výtvarnice. Od r. 1959 vyučuje na Vysoké škole múzických umění v 

Bratislavě, kde od r. 1968 vede obor kostýmního výtvarnictví.V r. 

1963 přednášela v kursu pro scénografy v Havaně. Autorsky se po

dílela na více než 160 inscenacích v bratislavských divadlech a 

v řadě divadel v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a jinde. Mezi je

jí významné práce, které jsou důkazem invenčního zvládnutí nových 

tecnnik a materiálů, patří kostýmní návrhy pro Sartrovu hru Ďábel 

a pánbůh, pro Milerův Hon na čarodějnice, Brechtův Kavkazský kří

dový kruh a pro opery Ifigénie v Aulidě a Rienzi. Spolupracuje s 

Čs. televizí v Bratislavě. Zúčastnila se řady scénografických vý-

SLSV v ČSSR i v zahraničí. Československou expozici na Biennale v 



Sao Paulu v r. 1969 obeslala samostatným souborem svých prací. Na 

Pražském quadriennale 1967 byla vyznamenána zlatou medailí za 

kostýmní návrhy. V r. 1969 jí bylo uděleno vyznamenání Za vynika

jící práci. Měla samostatné výstavy v Bratislavě v r.1975 a 1979, 

v Hradci Králové r. 1977 a v Praze v r. 1977. Zúčastnila se též 

Pražského quadriennale 1971 a 1975. 

1-7 

R. Wagner / Lohengrin / kostým Slovenské národné divadlo Bra

tislava 1976 r. M. Fiscner 
8-9 

P. Hacks / Adam a Eva / kostým Slovenské národné divadlo Brati

slava 1977 r. T. Rakovský 
10-15 

G. Verdi / Traviata / kostým Slovenské národné divadlo Bratisla

va 1975 r. B. Kramosil 

16-17 
R. Wagner / Lohengrin / kostým - realizace Slovenské národné 
divadlo Bratislava r. M. Fischer 

Narozena r. 1947 v Zilině. Po ukončení Střední průmyslové školy 
textilní v Brně /obor jevištního kostýmu/ pracovala v dílnách 
Slovenského národného divadla v Bratislavě. V r. 1968 začala stu
dovat na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě obor scénogra
fie a kostýmního výtvarnictví. V r. 1974 nastoupila postgraduál
ní studium scénografie ve Varšavě u prof. J. Szajny.Je šéfkou vý
pravy Divadla Petra Bezruce v Ostravě ..V poslední době vynikly je
jí inscenace Sníh pod limbou, Naše městečko a Divotvorný klobouk. 
Spolupracuje s řadou divadel jako kostýmní a jevištní výtvarnice; 
zabývá se též grafikou a samostatně tvoří také operní kostýmy 
/např. Carmen ve Státním divadle v Ostravě/. Zúčastnila se čet
ných grafických výstav u nás i v zahraničí. Vystavovala na Praž
ském quadriennale 1975 a na souborných výstavách české scénogra
fie v Olomouci /1977/ a v Hodoníně /1978/. 

ROSZKOPFOVÁ 
Marta 
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A.p. Čechov / Višňový sad / scéna Divadlo Petra Bezruce Ostrava 
1978 r. Pavel Palouš 
2 
A.P. Čechov / Višňový sad / kostým Divadlo Petra Bezruce Ostra
va 1978 r. Pavel Falouš 
3 

G.G. Kardos / Villon a ti druzí / scéna Divadlo Petra Bezru

ce Ostrava 1978 r. Josef Janík 

G.G. Kardos / Villon a ti druzí / kostým Divadlo Petra Bezruce 
Ostrava 1978 r. Josef Janík 

5 
G. Gorin / Ten, který nikdy nezalhal / scéna Těšínské divadlo 
Český Těšín česká scéna 1978 r. Josef Janík 
6 
G. Gorin / Ten, který nikdy nezalhal / kostým Těšínské divadlo 
Český Těšín česká scéna 1978 r. Josef Janík 

7 
T. Wilder / Naše městečko / scéna Divadlo Petra Bezruce Ostrava 
1978 r. Pavel Palouš 
8 
T. Wilder / Naše městečko / kostým Divadlo Petra Bezruce Ostrava 
1978 r. Pavel Palouš 

9 

A.N. Ostrovskij / Bouře / scéna Divadlo Petra Bezruce Ostra

va 1977 r. Pavel Palouš 

10 
A.N. Ostrovskij / Bouře / kostým Divadlo Petra Bezruce Ostrava 
1977 r. Pavel Palouš 

SCHINDLER 
Otakar 
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Narozen r. 1923 ve Staré Plesné, jevištní výtvarník, malíř. V le

tech 1948-1953 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Pra

ze. Pro divadlo pracuje.s přestávkami od r. 1945. Po absolutoriu 

byl angažován jako jevištní výtvarník Divadlem Petra Bezruce v 

Ostravě, kde působil jako šéf výpravy do r. 1975. V současné době 

pracuje externě s řadou českých divadel, s televizí a filmem. 



Často také spolupracuje s loutkovým divadlem, zejména s Loutkovým 
divadlem v Ostravě /např. Doktor Faust/. Mezi jeho významné práce 
z poslední doby patří scéna k Čechovovu Lesnímu duchu v Národním 
divadle, ke hře Racek od stejného autora pro Národní divadlo v 
Záhřebu, k Vančurovu Baronu Prášilovi a Pogodinovu Kremelskému or
loji, pro Realistické divadlo Zd. Nejedlého v Praze, k Shakespea
rově Snu noci svatojanské a hře Jak se vám líbí pro Státní divad
lo a Divadlo Petra Bezruce v Ostravě, ke Gelmanově Prémii pro 
Slezské divadlo v Opavě a k Čapkově Lásky hře osudné, Rostandovu 
Cyranovi a Weberovu Čarostřelci pro Státní divadlo v Ostravě. 
Svými pracemi obeslal výstavy v Dráždanech, Lipsku, Berlíně, Ka
tovicích a Sao Paulu. Zúčastnil se Pražského quadriennale 1975 
a všech souborných výstav české scénografie, naposledy vystavoval 
r. 1977 v Opavě. 

W. Shakespeare / Sen noci svatojanské / scéna Státní divadlo 
Ostrava 1976 r. J. Kačer 
2 
W. Shakespeare / Sen noci svatojanské / kostým Státní divadlo 
Ostrava 1976 r. J. Kačer 
3 
E. Rostand / Cyrano z Bergeraku / scéna Státní divadlo Ostrava 
1978 r. Jan Kačer 

Narozen r. 1923 v Koštálově u Semil. Vystudoval Vysokou školu 

uměleckoprůmyslovou' v Praze a pak obor scénografie na divadelní 

fakultě Akademie múzických umění v Praze, kterou absolvoval r. 

1949. Po dlouholetém působení v řadě českých divadel se stal r. 

1970 vedoucím architektem ateliérů čs. televize v Praze. Vypravil 

velkou řadu dramatických titulů připravovaných Čs. televizí, zej

ména Smetanovy opery /Hubička, Braniboři v Čechách, Tajemství, 

Libuše/, balet S. Prokofjeva Popelka aj. Spolupracuje stále s di

vadly, naposledy se Státním divadlem v Ostravě /Goya/. Vystavoval 

SKŘIPEK 
František 
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na souborných výstavách české scénografie, naposledy r. 1977 v 

Opavě. 

Vystavuje v televizním promítání. 

SMRČKA 
Vladimír 

Narozen r. 1943 v Praze. V r. 1968 absolvoval divadelní fakultu 

Akademie múzických uměni v Praze, obor loutkářské výtvarnictví. 

Po několikaleté přímé spolupráci s divadlem pracuje nyní předev

ším jako kostýmní výtvarník externě pro brněnská divadla. V r. 

1977 vystavoval v Opavě. 

J. Strauss / Královna Indigo / kostým Státní divadlo Brno 1977 

r. S. Fišer d. A. Moulík se. V. štolfa 

SOUČEK 
Miloš 

Narozen r. 1933 v Lysé n. Labem. V r. 1952 dokončil studia na Vy

soké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Oa r. 1963 je šéfem výpra

vy Slováckého divadla v Uherském Hradišti. V r. 1977 vystavoval v 

Opavě. Z jeho scénických a kostýmních návrhů z posledních let je 

třeba jmenovat Jiráskovu Filozofskou historii, Williamsův Skleně

ný zvěřinec, Moliěrova Zdravého nemocného a Nezvalovu Manon Les

caut. 

G. Gorin / Ten, který nikdy nezalhal / 

Uherské Hradiště 1978 r. K. Neubauer 

scéna Slovácké divadlo 

SUCHÁNEK 
Vladimír 
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Narozen r. 1934 v Gbelech, Studoval na Škole uměleckého průmyslu 

a obor scénografie na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě 

/prof. L. Vychodil/. Od r. 1962 pracuje ve Slovenském národním 

divadle v Bratislavě, kde realizoval několik osobitě koncipova

ných scén. Mezi jeho významné práce patří scénické návrhy ke hrám 



Po pádu, Hon na čarodějnice, Virginie Woolfová, Idiot, Cyrano a 

dále pak Král Jan a Zločin a trest. Spolupracuje především s re

žiséry P. HasrT JU s K.L. Zacharem. Své scénické návrhy realizoval 

ve Státním divadle v Košicích, v Divadle SNP v Martině, v Divadle 

0. Stibora v Olomouci a v Čs. televizi. Zúčastnil se řady domá

cích scénografických výstav, v zahraničí vystavoval v Brazílii, 

na Kubě,v SSSR, SAR, Polsku, Rakousku, Argentině, Chile, Francii, 

Madarsku a NDR.Na Pražském quadriennale 1967 byl vyznamenán stří

brnou medailí a v r. 1975 čestným diplomem za scénografii. 

A. Gelman / Zápis z jednoho zasedání / scéna Divadlo Sloven

ského národného povstania Martin 1976 r. J. Svoboda 

2 

0. Kukčinová / Bílé léto / scéna Malá scéna Slovenského národ

ného divadla Bratislava 1977 r. P. Mikulík 

3 
N. Pogodin / Člověk s puškou / scéna Slovenské národné divadlo 
Bratislava 1977 r. A. Dunajev 
4 
1. Drutce / Ve jménu země a slunce / scéna Štátne divadlo Koši
ce 1978 r. J. Svoboda 

Narozen r. 1920 v Čáslavi; absolvoval Vysokou školu uměleckoprů

myslovou v Praze. Ještě v době studií, v r. 1947 byl jmenován 

šéfem výpravy Velké opery 5. května v Praze a v r. 1931 šéfem vý

pravy Národního divadla v Praze. Do dnešního dne navrhl téměř 500 

výprav pro domácí a zahraniční divadla. K jeho největším úspěchům 

patří jevištní návrhy k Shakespearovu Hamletovi, Romeovi a Julii, 

Čechovovu Rackovi, ke Gorkého hře Poslední;z jeho dalších význam

ných prací z poslední doby je třeba jmenovat Beethovenova Fidelia, 

Goldoniho Náměstíčko,Verdiho Macbetha, Vrchlického Soud lásky aj. 

Jako výtvarník hostoval v činoherních i operních divadlech v Pa

říži, Ženevě, Moskvě, Zurichu, Chicagu, New Yorku, Londýně, Otta-

vě, Turínu, Vídni, Mnichově a v mnohých dalších divadelních cen-

SVOBODA 
Dosef 

41 



třech v zahraničí. K jeho nejvýznamnějším pracím na zahraničních 
scénách z poslední doby patří wagnerovský cyklus v Covent Garden 
v Londýně a v Grande Théátre v Ženevě v letech 1974-76, dále pak 
Janáčkovy opery Z mrtvého domu v Opernhaus v Zurichu a Věc Makro
pulos ve Staatstheater v Hannoveru, Durrenmattův Anděl přichází z 
Babylónu v Opernhaus v Zurichu a Smetanova Prodaná nevěsta v Me
tropolitan Opera v New Yorku.Vedle jevištního výtvarnictví se za
bývá též výstavní činností. K jeho největších úspěchům na tomto 
poli patří účast na čs. expozici na bruselském EXPO 58, na světo
vé výstavě v Montrealu, v Moskvě, Turínu a dalších. Roku 1954 mu 
byl udělen titul laureáta státní ceny, v r.1966 titul zasloužilé
ho umělce, " r. 1968 titul národního umělce. Na III. Biennale di
vadla v Sao Paulu byl za své práce vyznamenán zlatou medailí, ur
čenou pro nejlepšího zahraničního scénografa. V roce 1969 mu byla 
udělena Nederladse Sikkensprijs a čestný doktorát na Royal Colle
ge of Art v Londýně a od téhož roku působí na Vysoké uměleckoprů
myslové škole v Praze jako profesor a vedoucí pedagog architekto
nického ateliéru. V r. 1977 mu bylo uděleno francouzské vyzname
nání Chevalier des Arts et Lettres. 

R. Wagner / Tristan a Isolda / scéna Grand Theatre de Geněve 

1978 r. J.C. Riber 

2 
B. Smetana / Prodaná nevěsta / scéna Metropolitan Opera New 
York 1978 r. J.Dexter 

SYNEK 
Vladimír 
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Narozen r. 1922 v Plzni. Po předběžném studiu architektury na Vy

sokém učení technickém v Praze absolvoval r. 1949 divadelní fa

kultu pražské Akademie múzických umění. V r. 1948 byl angažován 

jako scénický výtvarník Divadlem S.K. Neumanna v Praze - Libni, 

kde se později stal šéfem výpravy. Spolupracoval s mnoha divadly 

v ČSSR i v zahraničí /SSSR, NDR, Madarsko,Polsko, Rakousko a Bel

gie/. Je častým spolupracovníkem filmu a televize, občas pracuje 



i ve výstavnictví a grafice. Z jeho nejvýznamnějších inscenací z 

posledních let je možno připomenout Hrubínovu Křišťálovou noc, 

Corneillovu Magickou komedii, Shakespearův Večer tříkrálový, Os

trovského Vlky a ovce, Arbuzovu hru V hodině dvanácté, Petrovovy 

Mušketýry po třiceti letech aneb Čestné mušketýrské, Klicperův 

Divotvorný klobouk /vesměs v Divadle S.K. Neumanna/, v Diissel-

dorfu vytvořil scénu pro Čechovova Platonova a pro divadlo v Lod

ži navrhl výpravu k Maryše bratří Mrštíků. Vystavoval na všech 

souborných výstavách české scénografie, naposledy v Opavě r.1977. 

Zúčastnil se Pražského quadriennale 1971 a 1975. 

V. Petrov / Mušketýři po třiceti letech aneb Čestné mušketýrské / 

scéna Divadlo S.K. Neumanna Praha 1978 r. V. Lohninský 

Narozen r. 1925 ve Štítníku. Studoval u prof. E. Pirchana ve Víd

ni. Od r. 1945 působí ve Státním divadle v Košicích jako šéf vý

pravy. Navrhuje výpravy pro činohru,operu a balet a pracuje i pro 

Čs. televizi. Mezi jeho; významné inscenace patří Čechovovy Tři 

sestry, Schillerův Don Carlos, Gogolova Ženitba, Dostojevského 

Zločin a trest, Pogodinova Třetí patetická, Prokofjevův Kamenný 

kvítek, Ibsenova Paní z námoří, Smrčokův Kníže Rastic a Bukovča— 
nův Pštrosí večírek. Svaz slovenských výtvarných umělců uspořádal 
dvě jeho souborné výstavy, v r. 1971 ve Východoslovenské galerii 
v Košicích a v r. 1975 ve Výstavní síni v Bratislavě. Zúčastnil 
se členských výstav v Košicích, Bratislavě, putovních výstav v 
zahraničí a Pražského quadriennale 1975. 

ŠESTINA 
Ladislav 

1-3 

M. Rázusové - Martáková / Sůl nad zlato / scéna Štátne divadlo 

Košice 1976 r. J. Ondrejka 

4-5 
V. Ferrari / Čtyři hrubci / scéna štátne divadlo Košice 1978 
r. D. Bargárová 
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6-8 
P.O. Hviezdoslav / Hájnikova žena / scéna štátne divadlo Košice 
1977 r. J. Ondrejka 

SIMACEK 
Oldřich 

Narozen r. 1919 v Praze. V letech 1938-1942 studoval obor deko

rační malby na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Od r. 1942 byl 

angažován v Městském divadle v Olomouci jako jevištní výtvarník a 

jako šéf výpravy působil v tomto divadle až do r. 1958. Od r.1959 

je výtvarníkem Národního divadla v Praze. Během své činnosti v 

Olomouci se zabýval také ilustracemi a dekorační a nástěnnou mal

bou. Po příchodu do prahy začal působit v oboru výstavnictví. Do 

konce r. 1970 vytvořil na 430 výprav na olomoucké scéně, v Praze 

a v celé řadě československých divadel. Hostoval jako výtvarník v 

operních divadlech v Rejkjaviku, Vídni, Sofii, Antverpách, Bruse

lu, Amsterodamu, Buenos Aires, Doněcku, Lyonu, Ženevě aj. Jako 

první český umělec vytvořil scénickou a kostýmní výpravu k celému 

Prstenu Niebelungů /1971-72, KVO Antverpy/. K jeho významným in

scenacím z poslední doby patří Gluckův Orfeus, Janáčkův Osud a 

Věc Makropulos, Brechtův Zadržitelný vzestup Artura Uie a Kaina-

rův Nasredin. Vystavoval na souborných výstavách české scénogra

fie - r. 1952 v Brně, r. 1959 v Sao Paulu, r. 1969 v Antverpách a 

Mannheimu, zúčastnil se Pražského quadriennale 1971, kde získal 

zlatou medaili, r. 1973 mu byla udělena zlatá medaile nejlepšího 

zahraničního scénografa na XII. Biennale výtvarného umění v Sao 

Paulu, zúčaatnil se též PQ 75. V r. 1968 mu byl udělen titul za

sloužilý umělec. Naposledy vystavoval v Opavě r. 1977. 
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L. Janáček / Osud / scéna Jihočeské divadlo Čes. Budějovice 

1978 r. M. Nekvasil d. K. Nosek k. K. Kříž 

2 
Ch. W. Gluck / Orfeus a Eurydika / scéna Státní divadlo opery a 
baletu Doněck SSSR 1978 r. R. Schneider 



J. Kainar / Nasredin / 

J. Fleskot 

scéna Národní divadlo Fraha 1979 r. 

Narozena r. 1953 v Bratislavě. Studovala scénografii na Vysoké 

škole múzických umění v Bratislavě u prof. L. Vychodila a doc. L. 

Purkyňové. Po absolutoriu v r. 1976 byla přijata do Nové scény v 

Bratislavě. Věnuje se návrhům kostýmů i scény.Spolupracuje exter

ně hlavně s Divadlem pro děti a mládež v Trnavě. Zúčastnila se 

domácích scénografických výstav. V r. 1975 vystavovala v expozici 

scénografických škol na pražském quadriennale. 

ŠIMUNOVÁ 
Nadá 

J. Navrátil / Budzogáň - zbojnický kapitán / scéna Divadlo pre 

děti a mládež Trnava 1976 

2 

J. Navrátil / Budzogáň - zbojnický kapitán / kostým masky Di

vadlo pře děti a mládež Trnava 1976 

3 
A. Arbuzov / Čekání / scéna Štúdio Novej scény Bratislava 1977 

Narozen r. 1927 v Praze, absolvent scénografické školy prof. Fr. 

Trostra na Akademii múzických umění v Praze. Od r. 1950 je šéfem 

výpravy Státního divadla v Ostravě, kde pracuje pro činohru, ope

ru, operetu i balet. K jeho významným inscenacím patří scéna pro 

Richarda III., Po pádu, Médeu, Svatou Janu, Julia Caesara, z pos

ledních let pak k Svatbě Krečinského, Bludnému Holandanovi, k Bo

hémě, k baletům /Francois Villon/ a muzikálům /Muž jménem La Man-

cha, Kabaret aj./, k Antoniovi a Kleopatře, k Tisíci a jedné no

ci a ke Carmen. Patří k předním výtvarníkům své scénografické ge

nerace. Zúčastnil se řady domácích i zahraničních výstav. Je stá

lým spolupracovníkem Čs. televize. Vystavoval na Pražském qua

driennale 1967, 1971 a 1975, samostatně v Praze r. 1974. Je nosi-

ŠRÁMEK 
Vladimír 
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tělem vyznamenání Za vynikající práci, v r. 1977 mu byla udělena 

cena SČDU. 

V. Soukup / Francois Villon / scéna Státní divadlo Ostrava 1976 

d. L. Matějka ch. A. Janíček k. A. Babraj 

2 

A. Kolekt - Kim Ryščin / Svatba Krečinského / scéna Státní di

vadlo Ostrava 1976 r. M. Weimann d. V. Brázda 

ŠTOLFA 
Vojtěch 

Narozen r. 1921 v Kojetíně. V letech 1939-1945 studoval na ško

le umění ve Zlíně,v letech 1945-1950 na Vysoké škole uměleckoprů

myslové v Praze a v letech 1950-51 na Akademii výtvarných umění 

v Sofii. Spolupracoval externě se Státním divadlem v Brně, kde je 

od r. 1962 šéfem výpravy.K jeho významným inscenacím patří Faust, 

Prokofjevový Zásnuby v klášteře, Borodinův Kníže Igor a Dvořáko

vy Slovanské tance, z posledních let pak Musorgského Boris Godu

nov, Smetanova Prodané nevěsta /Voroněž, Lodž/,Tylova Fidlovačka, 

Ostrovského I chytrák se spálí, Čapkova Bílá nemoc a Zeyerův Ra-

dúz a Mahulena. Vytvořil na 200 scénických výprav pro Státní di

vadlo v Brně a jiná divadla v ČSSR, Jugoslávii, Polsku a v SSSR. 

Svými pracemi obeslal několik výstav, výstavu inscenaci dramat W. 

Shakespeara v ČSSR instalovanou v Londýně v r. 1964, zúčastnil ae 

Pražského quadriennale 1967, 1971 a 1975, souborně vystavoval v 

Opavě r. 1977, samostatně vystavoval v Brně r. 1965, 1972 a 1977. 

W. Shakespeare / Richard III. / 

lého Opava 1977 r. M. Hynšt 

scéna Státní divadlo Zd. Nejed-

K. Čapek / Bílá nemoc / scana Státní divadlo Zd. Nejedlého Opa

va 1978 r. M. Hynšt 
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Narozen r. 1930 ve Zvolenu. Studoval na Slovenské vysoké škole 

technické v Bratislavě obor architektury a na Vysoké škole múzic

kých umění v Bratislavě obor scénografie u prof. L. Vychodila, 

kde absolvoval v r. 1955. Fo absolutoriu pracoval v Divadle J. 

Záborského v Prešově, od r. 1956 v Nové scéně v Bratislavě. Ex

terně spolupracuje a celou řadou slovenských a českých divadel a 

čs. televizí. Mezi jeho významné práce patří scénické návrhy k 

Periférii, ManTselle Nitouche, Hello, Dolly!, Žebrácké opeře, dá

le pak ke hrám Císařovy nové šaty, West Side Story, Bratři Kara-

mazovi, Skřivánek, Tři sestry a Strýček Váňa, Hamlet a Zkrocení 

zlé ženy, Zlatý kočár a Revizor, Působí jako odborný asistent na 

katedře scénického výtvarnictví na Vysoké škole múzických umění v 

Bratislavě. Zúčastnil se řady domácích výstav, v zahraničí pak 

Biennale v Sao Paulu v r. 1965, výstavy slovenské scénografie v 

pařížském divadle Odeon, výstavy v USA, ve Vídni, Leningradě, Ha

vaně, Káhiře, Budapešti, Chicagu, Varšavě, Rio de Janeiro, San

tiago de Chile a Berlíně. Vystavoval na všech Pražských quadrien

nale, v r. 1967, 1971 a 1975. 

SUDAN 
Otto 

1-3 
J.W. Goethe / Clavijo / scéna štúdio Novej scény Bratislava 
1976 r. V. Strnisko 
4-5 
W. Shakespeare / Marná lásky snaha / scéna Nová scéna Bratislava 
1978 r. M. Pietor 
6-7 
N. Pogodin / Kremelský orloj / scéna Nová scéna Bratislava 1977 
r. M. Pietor 

Narozena r. 1950 v českých Budějovicích. Studovala na Vysoké ško

le uměleckoprůmyslové v Praze. Je šéfem výpravy v Divadle pracu

jících v Mostě. Z jejích prací z poslední doby je třeba jmenovat 

kostýmy k Shakespearovu Hamletovi, k Čapkově hře RUR, k Drdovým 

Dalskabátům a ke Gorkého Vasse Železnovové. 

TŮMOVÁ 
Romana 
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W. Shakespeare / Zkrocení zlé ženy / kostým Divadlo pracujících 
Most 1978 r. N. Snítil 

VALIS 
Dosef 

Narozen r. 1929 v Plzni. V r. 1950 absolvoval Vysokou školu umě
leckoprůmyslovou v Praze."Byl šéfem výpravy a výtvarníkem v Diva
dle pracujících v Gottwaldově, ve Státním divadle v Ostravě a 
v Městském divadle na Kladně, kde vytvořil řadu výrazných scén 
/Macbeth, Faust aj./. Jako jevištní a kostýmní výtvarník spolupra
cuje s mnoha českými divadly. Dnes pracuje v Divadle J.K. Tyla v 
Plzni. 

D. Diderot / Jeptiška / scéna Divadlo S.K. Neumanna Praha 1978 
r. K. Pokorný 

VANČURA 
Dan 

Narozen r. 1942 v Milevsku. V r. 1967 absolvoval Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou v Fráze. Pracuje v oboru volné malby, grafi
ky a uměl. řemesla. S divadlem začal spolupracovat • poslední 
době, a to v Liberci /Ze života hmyzu/. 

Odon von Horváth / Povídky z vídeňského lesa / prospekt Divadlo 
F.X. Saldy Liberec 1976 r. K. Kříž 
2 
Bratří Čapkové / Ze života hmyzu / scéna Divadlo F.X. Saldy 
Liberec 1978 r. K. Kříž 

3 
Bratří Čapkové / Ze života hmyzu / kostým Divadlo F.X. Saldy 
Liberec 1978 r. K. Kříž 

VANIČKOVÁ 
Stanislava 
48 

Narozena r. 1927 v Praze. Studovala na škole užitých umění a na 

Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze /obor odívání u prof. H. 

Vlkové/, kde absolvovala v r. 1953.Od r. 1954 soustavně spolu-



pracuje se Slovenským národním divadlem,s Novou scénou a s Divad
lem pantomimy v Bratislavě.Mezi její významné práce patří kostým
ní návrhy k inscenacím Hamleta, Tramvaje do stanice Touha, Dona 
Juana, Tartuffa, Šumaře na střeše, Dona Carlose,Obchodníka s deš
těm, West Side Story, Rackovi a Elektře. Vyučuje kostýmní výtvar
nictví na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Měla dvě sa
mostatné výstavy v Bratislavě. Zúčastnila se řady domácích i za
hraničních výstav ve Vídni, Budapešti, Békéscabě, Székszárdě, 
Varšavě a Berlíně. Vystavovala na Pražském quadriennale 1967 a 
1971, na PQ 75 byla odměněna stříbrnou medailí za návrhy kostýmů. 

M. Roščin / Manželé hledají byt / kostým Nové scéna Bratislava 
1975 r. 0. Katuša 

2-3 
A.P. Čechov / Racek / kostým Nová scéna Bratislava 1976 r. M. 
Pietor 

4-5 

J . Strauss / Noc v Benátkách / kostým Nová scéna Bratislava 
1976 
6 
N. Pogodin / Kremelský orloj / kostým Nová scéna Bratislava 
1977 r. M. Pietor 
7 
Sofokles / Elektra / kostým Nová scéna Bratislava 1977 r. J. 
Svoboda 

Narozen r. 1924 v Dolním Městě. V r. 1952 absolvoval Ukrajinskou 
akademii výtvarných umění v Praze. Pracuje jako kostýmní výtvar
ník ve Státním divadle v Brně a externě spolupracuje s řadou dal
ších divadelních sou borů.Účastnil se souborných výstav české scé
nografie, naposledy r. 1977 v Opavě; tentýž rok měl samostatnou 
výstavu v Brně. 

VOBEDDA 
Alois 
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W. Shakespeare / Richard III. / kostým Slezské divadlo Zd. Ne

jedlého Opava 1977 r. M. Hynšt 

2 

D. Kabalevskij / Sestry / scéna Jihočeské divadlo Ces. Budějo

vice 1977 r. I. Švandová-Koutecká d. K. Nosek 

VOREL 
Antonín 

Narozen r. 1920 v Lomnici u Tišnova. V oblasti výtvarných umění 

se vzdělával soukromě. Po létech práce v Šumperku, Uherském Hra

dišti, Jihlavě a jiných městech je od r. 1956 šéfem výpravy v Di

vadle bratří Mrštíků v Brně,kde je nyní těžiště jeho scénografic

ké práce /r ipř. Lunačarskij: Cromwell, Tyl: Drahomíra a její sy

nové, Nezval: Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou a mnoho 

dalších/. Pracuje s řadou českých i zahraničních divadel. Vysta

voval na souborných výstavách české scénografie, naposledy r.1977 

v Opavě, a měl několik vlastních výstav, v poslední době r. 1978 

v Brně. Je nositelem mnoha krajských vyznamenání. 

L. Slavin / Intervence / scéna Divadlo bratří Mrštíků Brno 1977 

r. M. Pásek 

VOSECKY 
Daromír 

Narozen r. 1950 v Praze. Vystudoval Vysokou školu architektury 

ČVUT v Praze a potom obor scénografie na divadelní fakultě Akade

mie múzických umění v Praze. Akademii absolvoval v r. 1975 a té

hož roku se zúčastnil soutěže k 30. výročí SNP; jeho scénické 

návrhy pro Kákošovu hru Dům pro nejmladšího syna byly odměněny 2. 

cenou. Od r. 1975 působí jako scénický výtvarník ve Východočeském 

divadle v Pardubicích /např. Jak se vám líbí, Zkrocení zlé ženy 

aj./. Své práce vystavoval r. 1977 v Opavě a r. 1978 v Hodoníně. 
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W. Shakespeare / Zkrocení zlé ženy / 

Karlovy Vary 1978 r. K. Skládán 
scéna Divadlo V. Nezvala 



W. Shakespeare / Zkrocení zlé ženy / kostým 
Karlovy Vary 1978 r. K. Skládán 

Divadlo V. Nezvala 

Narozen r. 1920 v Háčkách na Hané. Studoval na Škole uměleckých 

řemesel v Brně a na Vysoké škole technické v Praze. Od roku 1942 

pracoval v Beskydském divadle v Hranicích, od r. 1945 ve Sloven

ském národním divadle v Bratislavě jako šéf výpravy. Jeho scéno

grafické tvorba, pedagogická činnost, stejně jako koncepční a or

ganizační práce v divadelních dílnách mají zakladatelský význam 

pro poválečný vývoj slovenské scénografie. Od r. 1951 vede kated

ru scénografie na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě a vý

sledky jeho pedagogické činnosti potvrzuje kvalita velkého počtu 

absolventů pracujících ve slovenských divadlech. V letech 1969-

1971 působil jako vedoucí pedagog na katedře scénického výtvar

nictví Akademie múzických umění v Praze. Vedl přednáškové kursy o 

scénografii v Havaně, na University of California v St. Barbara a 

na Instituto de bellas artes v Mexiku. Měl samostatné výstavy v 

Bratislavě v r. 1965 a 1978, v St. Barbara r. 1974 a v Prostějově 

r. 1978. Spolupracoval s mnoha divadly v Československu a déle s 

divadly v Saratově, Krakově, Budapešti, Sofii, Lipsku, tíerlíně, 

Vídni, Stockholmu, Lublani a Bruselu. Zúčastnil se řady domácích 

i zahraničních výstav. Roku 1951 byl vyznamenán Státní cenou, r. 

1966 titulem zasloužilý umělec, r. 1965 zlatou medailí na IV. 

Biennale v Sao Paulu jako nejlepší zahraniční scénograf, v r. 

1975 pak titulem národní umělec. Vystavoval na Pražském quadrien

nale v r. 1967, 1971 a 1975. 

VYCHODIL 
Ladislav 

Slovenské národné divadlo 
1-2 

L. Janáček / Kata Kabanová / scéna 

Bratislava 1976 r. B. Kriška 

3-4 
Erickson / Hon na královnu / scéna Stadsteater Stockholm 1977 
r. L. Ragnar 51 



M.P. Musorgskij / Boris Godunov / scéna Slovenské národné diva

dlo Bratislava 1977 r. B. Kriška 

6-8 
A. Strindberg / Tanec smrti / scéna Stadsteater Malmo 1978 r. 
J. Lewin 
o 
i. Hacks / Adam a Eva / scéna Studio Herman Teierlinck Antverpy 
1979 r. A. Dvořák 

10 

A.F. Čechov / Platonov / scéna Divadlo P.O. Hviezdoslav Brati

slava 1979 r. M. Pietor 

WALTER 
Miroslav 

Narozen r. 1935 v Praze. Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslo

vé v Praze. Vedle své činnosti v oboru užité grafiky pracuje ex

terně jako kostýmní výtvarník v divadle a Čs. televizi.Z jeho vý

znamných inscenací z poslední doby je možno uvést Ibsenovu Noru, 

Casonovu hru Stromy umírají vstoje, Janáčkova Tarase Bulbu a Laš-

ské tance. 

L. Janáček / Listy důvěrné / kostým 

1976 ch. P. Smok se. A. Wenig 

Městská divadla pražská 

WENIG 
Adolf 
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Narozen r. 1912 v Praze, v r. 1935 absolvoval Akademii výtvarných 

umění, od r. 1939 až do ledna 1978 byl šéfem výpravy Městských 

divadel pražských.Navrhl přes 400 jevištních a kostýmních výprav, 

z nichž nejvýznamnější jsou Tylova Fidlovačka, Shawův Androkles a 

lev, řada Shakespearových inscenací aj. Pracuje v mnoha přípa

dech jako specializovaný kostýmní výtvarník a je nejvýznamněj

ším představitelem tohoto oboru v našem divadle /Jeppe z vršku, 

Nápadníci trůnu, Lucerna aj./. Spolupracuje s řadou domácích i 

zahraničních souborů a často též a filmem a televizí.Za své dí

lo byl v r. 1962 vyznamenán titulem zasloužilý umělec. Zúčastnil 



se řady samostatných i souborných výstav české scénografie. Na 
Biennale v Sao Paulu r. 1961 reprezentoval čs. kostýmní tvorbu, 
vystavoval na Pražském quadriennale r. 1967, 1971 /získal stří
brnou medaili za kostýmy/ a r. 1975, samostatně vystavoval na
posled v Praze r. 1974. 

J. Mysliveček / Tamerlan / kostým Národní divadlo Praha 1977 
r. L. Štros d. J. Kuchinka se. K. Bubeník 
2 
H. Ibsen / Nápadníci trůnu / kostým Národní divadlo Praha 1978 
r. V. Hudeček 

Narozena r. 1943 v Praze. Studovala soukromě kreslení a malbu. Na 
filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor dějiny u-
mění /1969/. V r. 1970 nastoupila jako kostýmní výtvarnice do 
Městských divadel pražských. Již během studia spolupracovala s 
pražskými i mimopražskými divadly. Z jejích nejvýznamnějších pra
cí je možno jmenovat Jeffersovu Médeu a Schillerovu Marii Stuar-
tovnu. Zúčastnila se Pražského quadriennale 1975 a vystavovala v 
Opavě r. 1977. 

WENIGOVA 
Marie 

P. Massinger / Nový způsob jak splácet staré dluhy / 
Městská divadla pražská 1978 r. F. Miska 

kostým 

Narozen r. 1947 v Praze. Studoval obor scénografie na divadelní 
fakultě Akademie múzických umění v Praze, kterou absolvoval r. 
1973. Pracoval teoreticky v oboru scénografie a na scénografické 
škole AMU, krátkou dobu byl též odborným pracovníkem Divadelního 
ústavu v Praze. Nyní je výtvarníkem Jihočeského divadla v Českých 
Budějovicích, kde zatím vytvořil scénu pro Rigoletta a Tartuffa. 
V r. 1978 vystavoval v Hodoníně. 

ZBOŘIL 
Martin 
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Moliěre / Tartuffe / 

1979 r. S. Kopecký 
scéna Jihočeské divadlo Čes. Budějovice 

ZBORILOVÁ 
Dana 

Narozena r. 1953 v Praze. V r. 1977 absolvovala divadelní fakultu 

Akademie múzických umění v Praze, obor scénografie.Pracuje exter

ně jako jevištní a kostýmní výtvarnice s řadou divadelních soubo

rů, zejména s Divadlem na provázku v Brně. V r. 1978 vystavovala 

v Hodoníně. 

G. Verdi / Rigoletto / kostým Jihočeské divadlo Čes. Budějovice 
1978 r. K. Nosek 

Aristofanes. / Lysistrata / 

1979 r. M. Horanský 

scéna Divadlo F.X. Saldy Liberec 

Aristofanes / Lysistrata / kostým Divadlo F.X. saldy Liberec 

1979 r. M. Horanský 

ZMRZLY 
Karel 
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Narozen r. 1936 v Brně. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v 

Brně, architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a v 

letech 1957-1960 na divadelní fakultě Akademie múzických umění v 

Praze. Pb jednoročním angažmá v Severomoravském divadle v Šumper

ku působí od r. 1963 jako šéf výpravy v Divadle Vítězného února v 

Hradci Králové. V r. 1974 získal tvůrčí prémiii Českého literární

ho fondu za výtvarné řešení opery Paula Dessaua Odsouzení Lukul-

lovo ve Stát. divadle v Brně a Hrubínovy Křišíálové noci v Divad

le Vítězného února v Hradci Králové. Spolupracuje s řadou česko

slovenských divadel. Mezi jeho významné inscenace patří Schille-

rův Don Carlos, Molnúrova Balada od kolotoče, Déryho Smyšlená re

portáž o festivalu pop-music, z inscenací z poslední doby pak Ne-

zvalovo drama Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, Shakespea

rův Hamlet, Janáčkovy Výlety pana Broučka, Molierova Šibalství 



Scapinova, Gorinův Thyl Ulenspiegel a Zapomeňte na Hérostrata, 
Verdiho Aida, Šostakovičův Nos a Ščedrinovy Mrtvé duše ve Státním 
divadle v Brně. Zúčastnil se Pražského quadriennale 1971 a 1975 a 
vystavoval r. 1977 v Opavě a r. 1978 v Hodoníně. 

W. Shakespeare / Hamlet / scéna Divadlo Vítězného února Hradec 
Králové 1976 r. J. Zajíc 

2 
B. Brecht / Galileo Galilei / scéna Divadlo Vítězného února 
Hradec Králové 1978 r. J. Staněk 

3 
B. Brecht / Galileo Galilei / kostým Divadlo Vítězného února 
Hradec Králové 1978 r. J. Staněk 

4 

R. Ščedrin / Mrtvé duše / scéna Státní divadlo Brno r. M.Pá
sek 
5 

R. Ščedrin / Mrtvé duše / kostým Státní divadlo Brno r. M.Pá

sek 

Narozena r. 1950 v Bratislavě. Dva roky pracovala v malířské díl
ně bratislavských divadel. Roku 1972 začala studovat scénografii 
na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě u prof. L. Vychodila. 
V roce 1977 byla přijata jako scénická výtvarnice v Divadle pro 
děti a mládež v Trnavě. V současné době působí v Čs. televizi v 
Košicích. Spolupracuje hlavně na inscenacích mladých režisérů. 
Zúčastňuje se domácích scénografických výstav. 

ZUBADOVÁ 
Maria 

1-3 

M. Twain - M. Čibenková / i'cm Sawyer / scéna Divadlo pře děti a 

mládež Trnava 1977 r. Juraj Nvota 

4-6 
W. Shakespeare / Bouře / scéna Divadlo pře děti a mládež 
Trnava 1978 r. Hanka Ižófová a Juraj Nvota 
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LOUTKY 

CIGÁN 
Peter 

Narozen r. 1945 v Bratislavě. Studoval obor loutkářství na Akade

mii múzických umění v Praze u prof. R. Landera /1962-66/. Po ab

solvování působil osm let v Čs. televizi v Bratislavě, kde polo

žil umělecký a technický základ natáčení specificky televizních 

loutkových inscenací.Spolupracuje jako scénický výtvarník s lout

kovými divadly v Bratislavě, Banské Bystrici, Brně, Košicích a 

Poznani. K jeho nejvýznamnějším pracím patří Navrátilův loutkový 

televizní s riál Bohatýr Ivan, Kafkovi Mistři všech řemesel,Brož

kovy Vojny turecké a jiné ... v Loutkovém divadle v Košicích a 

scéna ke Gogolovu Snu štědrovečerní noci v loutkovém divadle v 

Foznani. Zúčastnil se řady domácích loutkových a scénografických 

výstav. 

1-5 

K. Brožek / Vojny turecké a jiné / loutka Bábkové divadlo Koši

ce 1978 spoluautorka H. Cigánova 

6 
K. Brožek / Vojny turecké a jiné / 
1978 spoluautorka H. Cigánova 
7-11 
T. Janovic / Dřevěný program / loutka 
tislava 1979 

scéna Bábkové divadlo Košice 

Slovenská televizia Bra-

CIGÁNOVA 
Anna 
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Narozena r. 1944 v Martině. Absolvovala obor keramiky ne Umělec

koprůmyslové škole v Bratislavě a loutkářství na Akademii múzic

kých umění v Praze u prof. R. Landera. Spolupracuje jako loutkář-

ka a kostýmní výtvarnice s loutkovými divadly v Praze,Bratislavě, 

Plzni, Poznani, Banské Bystrici a Košicích a též s Čs. televizí v 

Praze a Bratislavě. K jejím nejvýznamnějším pracím patří návrhy 

kostýmů k inscenaci Ze starých letopisů /I. Olbracht/ v Divadle 



dětí Alfa v Plzni a loutky ke Gogolovu Snu štědrovečerní noci v 

Poznani a ke Kainarově Zlatovlásce v Ústředním loutkovém divadle 

v Praze. Zúčastňuje se scénografických a loutkových výstav. V ro

ce 1976 získala cenu Skupovy Plzně a v r. 1978 cenu Slovenského 

literárního fondu a Svazu slovenských výtvarných umělců. 

1-2 
J. Kainar / Zlatovláska / loutka Ústřední loutkové divadlo Pra
ha r. K. Brožek 

3-11 
J. Kainar / Zlatovláska / loutka Ústřední loutkové divadlo Pra
ha r. K. Brožek 
12-19 
J. Kainar / Zlatovláska / kostým Ústřední loutkové divadlo Pra
ha r. K. Brožek 
20 
J. Uličiansk / Tik - Ťak / loutka štátne bábkové divadlo Brati
slava 
21 
M. Pavlík / Stvoření slunce / kostým Divadlo pro děti Alfa Fl-
zeň 

Narozen r. 1925 v Úsobí u Havlíčkova Brodu.V letech 1945-49 stu
doval na Uměleckoprůmyslové škole v Jablonci n. Nisou. Nejdříve 
působil jako scénograf v Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze/1951 
-1964/. Od r. 1965 do r. 1976 byl ředitelem Východočeského lout
kového divadla DRAK a podílel se i na výtvarné práci;nyní je umě
leckým vedoucím tohoto divadla. Od roku 1954 je odborným asis
tentem katedry loutkářství na divadelní fakultě Akademie múzic
kých umění v Praze.Jako výtvarník pracuje pouze příležitostně;ú-
častnil se řady loutkářských výstav. 

DVOŘÁK 
Dan 

1-8 

Lidová hra / Jenoféfa / loutka Schauspielschule Berlin 1975 
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HEDCMAN 
Karel 

Narozen r. 1935 v Praze. V r. 1955 absolvoval Vysokou školu umě
leckoprůmyslovou. Spolupracuje s loutkovými divadly v Banské By
strici, na Kladně, v Plzni a dalších městech; od r. 1977 je šéfem 
výpravy Ústředního loutkového divadla. Vytvořil řadu výtvarně ce
listvých inscenací, jako např. Krása nesmírná, Míček Flíček aj. 
V r.1976 vystavoval na souborné loutkové výstavě při Skupově Plz
ni a v r. 1977 v Opavě. 

J. Speranskij / Krása nesmírná / scéna Ústřední loutkové divad
lo Praha 1977 r. K. Brožek 
2 
J. Speranskij / Krása nesmírná / loutka Ústřední loutkové divad
lo Praha 1977 r. K. Brožek 

KABRT 
Václav 

Narozen r. 1930 v Náchodě. Absolvoval školu umění ve Zlíně; zabý

vá se užitou grafikou a loutkářským výtvarnictvím. Spolupracuje s 

loutkovými divadly doma i v zahraničí a je pedagogem loutkář-

ské katedry Akademie múzických umění v Praze. Od r. 1954 je výt

varníkem Loutkového divadla v Ostravě, kde tvoří velkou část in

scenaci, např. Koníček Hrbáček,Petruška a Baba Jaga, Zvědavé slů

ně aj. Vystavoval na řadě loutkářských výstav, např. v r. 1976 v 

Plzni a na souborných výstavách české scénografie. Na výstavě v 

Opavě r. 1977 byly jeho práce oceněny čestným uznáním. 

P.P. Jeršov - P.G. Maljarevskij / Koníček Hrbáček / scéna Lout

kové divadlo Ostrava 1976 r. A. Múller 

2 
P.P. Jeršov - P.G. Maljarevskij / Koníček Hrbáček / loutka Lout-
Kové divadlo Ostrava 1976 r. A. Muller 
3 
V. Provazníkové / Petruška a Baba Jaga / scéna Loutkové divadlo 
Ostrava 1978 r. Z. Miczko 

58 



V. Provazníkova / Petruška a Baba Jaga / loutka Loutkové divadlo 
Ostrava 1978 r. Z. Miczko 

5 
N. Cassianová - L. Dvorský / Zvědavé slůně / scéna Loutkové di
vadlo Ostrava 1978 r. J. Velkmer 
6 
N. Cassianová - L. Dvorský / Zvědavé slůně / loutka Loutkové di
vadlo Ostrava 1978 r. J. Volkmer 

Narozen r. 1942 v Hořicích. Po dokončení Sochařské školy v Hoři

cích studoval loutkářství na divadelní fakultě Akademie múzických 

umění v Praze, kterou absolvoval v r. 1963. Jako loutkový výtvar

ník spolupracuje s mnoha československými loutkovými scénami /Pl

zeň, Hradec Králové, Brno aj./. od r. 1974 je výtvarníkem Naivní

ho divadla v Liberci, kde v poslední době vytvořil řadu výrazných 

inscenací s plasticky výraznými loutkami /Máj, Blázen Pabo aj./. 

Vystavoval na všech významných loutkářských výstavách, r. 1976 v 

Plzni, r. 1977 v Opavě a r. 1978 v Hodoníně. 

KALFUS 
Pavel 

K.H. Mácha / Máj / scéna Naivní divadlo - Krajská loutková scé
na Liberec 1976 r. J. Krofta 
2 
K.H. Mácha / Máj / loutka Naivní divadlo - Krajská loutková scé
na Liberec 1976 r. J. Krofta 
3 
0. Augusta / Blázen Pabo / loutka Naivní divadlo - Krajská lout
ková scéna Liberec 1976 r. J. Kačer 

Narozen r. 1944 v Praze.V r. 1966 absolvoval obor loutkářské scé

nografie na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. 

Jako loutkový výtvarník a scénograf spolupracuje s mnoha česko

slovenskými divadly /Plzeň, Ústřední loutkové divadlo aj./; od r. 

1974 je šéfem výpravy ve Východočeském loutkovém divadle DRAK. 

MATASEK 
Petr 



Výrazně plastické cítění loutek /Zlatovláska, Hadrián z Římsů/ 

doprovází v jeho tvorbě kompozičně vyvážený a funkčně domyšlený 

systém scény, která je neodmyslitelným rámcem i součástí celé in

scenace /Popelka, Unikum - dnes naposled, šípková Růženka, Katas

trofa v katastru 0. Vystavoval na souborné loutkářské výstavě v 

Plzni r. 1976, r. 1977 v Opavě a r. 1978 v Hodoníně. Za inscenaci 

loutkové hry Cirkus Unikum byl odměněn několika cenami. 

Autor, kolektiv / Popelka / scéna Východočeské loutkové divad

lo DRAK Hradec Králové 1975 r. J. Krofta 

2 

Autor, kolektiv / Popelka / loutka Východočeské loutkové divad
lo DRAK Hradec Králové 1975 r. J. Krofta 

V.K. Klicpera / Hadrián z Římsů / 

divadlo DRAK Hradec Králové 1976 
scéna Východočeské loutkové 

r. J. Krofta 

V.K. Klicpera / Hadrián z Římsů / loutka Východočeské loutkové 

divadlo DRAK Hradec Králové 1976 r. J. Krofta 

J. Plachetka / Cirkus Unikum / scéna 

Hradec Králové 1977 r. J. Krofta 

Východočeské divadlo DRAK 

J. Plachetka / Cirkus Unikum / loutka Východočeské divadlo DRAK 

Hradec Králové 1977 r. J. Krofta 

7 

Autor, kolektiv / Sněhurka / scéna Východočeské loutkové divad

lo DRAK Hradec Králové 1979 r. J. Krofta 

8 

Autor, kolektiv / Sněhurka / loutka Východočeské loutkové divad

lo DRAK Hradec Králové 1979 r. J. Krofta 

POGORIELOVÁ 
Dana 
60 

Narozena r. 1938 v Bratislavě. Studovala grafiku na škole umělec

kého průmyslu v Bratislavě. Od r. 1959 byla angažována jako scé

nograf ka a loutkářka Loutkovým divadlem v Košicích, od r. 1976 



působí v Loutkovém divadle v Žilině. Spolupracuje se slovenskými 

loutkovými divadly, s čs. televizí v Košicích a se zahraničními 

loutkovými divadly ve Lvově, Tolbuchinu a Rzeszówe. Zúčastňuje se 

domácích loutkářských výstav. V r. 1967 získala krajskou cenu ro

ku za inscenaci Feldekovy hry Botafogo v Loutkovém divadle v Ko

šicích. 

Narozena r. 1936 v Praze. Absolvovala r.1959 divadelní fakultu 

Akademie múzických umění v Praze, obor loutkoherectví. Vedle 

vlastní herecké profese je činná jako kostýmní a loutková výtvar

nice v řadě českých i zahraničních loutkových divadel /Hradec Krá

lové, Brno aj./. Navrhuje také řadu hereckých kostýmů pro vlastní 

soubor i jiná divadla.Je. členkou Východočeského loutkového divad

la DRAK. V r. 1977 vystavovala v Opavě. 

ŘICAROVÁ 
Věra 

S. Tofano / Štísko Bonaventura / scéna Loutkové divadlo Radost 
Brno 1975 r. J. Krofta 
2 
S. Tofano / Štísko Bonaventura / loutka Loutkové divadlo Radost 
Brno 1975 r. J. Krofta 

Narozen r. 1942 v Chrudimi. V r. 1965 absolvoval obor loutkářské 

výtvarnictví na divadelní fakultě Akademie múzických umění v i ra

ze. Spolupracuje s mnoha československými loutkovými divadly /Ús

třední loutkové divadlo v Praze, Středočeské loutkové divadlo 

Kladno/, ale je činný jako scénograf i v činoherních souborech 

/Divadlo Jaroslava Průchy Kladno-Mladá Boleslav, Divadlo J.K.Tyla 

v Plzni, např. Cid a Kariolan/. Je výtvarníkem a ředitelem Divad

la dětí Alfa v Plzni.Tam vytvořil v poslední době několik výtvar

ně výrazných představení /Ze starých letopisů, Na obzoru plachta 

bílá/. Účastnil se větších souborných loutkářských výstav /Plzeň 

TOMÁNEK 
Alois 
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1976/ a výstavy v Opavě v r. 1977, kde získal cenu za loutkářskou 
scénografii. 

J. Kainar / Zlatovláska / scéna Středočeské loutkové divadlo 
Kladno 1975 r. J. oaroš 
2 
K.H. Mácha / Kat / loutka Divadlo dětí Alfa Plzeň 1978 r.K. 
Makonj 

3 
B. Tráven - M. Pavlík / Stvoření slunce / scéna Divadlo dětí 
Alfa Plzeň 1979 r. K. Brožek 

4 
V. Katajev - K. Makonj / Na obzoru plachta bílá / scéna Divadlo 
dětí Alfa Plzeň r. K. Makonj 

5 
L. Délibes / Coppélia / scéna Divadlo dět í Alfa Plzeň 1979 r . 
K. Makonj 

VÍTEK 
František 

Narozen r. 1929 v Brně; řezbář. V r. 1949 dokončil studia na Umě
leckoprůmyslové škole v Brně /obor sochařství/. Jako loutkářský 
výtvarník a řezbář působí v mnoha českých i zahraničních loutko
vých divadlech /Plzeň, Brno, Hradec Králové, Banská Bystrica/. 
Je výtvarníkem Východočeského loutkového divadla DRAK, kde se po
dílí na vysoké výtvarné úrovni loutek i scénografie /Krysařova 
pístala, Enšpigl, Janošík aj./. Vystavoval na souborné loutkářské 
výstavě v Plzni r. 1976 a v Opavě r. 1977, kde výtvarníci divadla 
DRAK získali kolektivní cenu. 
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model loutka Východočeské loutkové 
1975 r. J. Krofta 

Autor, kolektiv / Jánošík / 
divadlo DRAK Hradec Králové 
2 
J. Bártek / Enšpigl / model loutka Východočeské loutkové divad
lo DRAK Hradec Králové 1976 r. J. Krofta 



Narozen r. 1948 v Bánské Bystrici. Studoval architekturu na Slo

venské vysoké škole technické a scénografii na Vysoké škole múzic

kých umění v Bratislavě u prof. L. Vychodila. Roku 1972 byl anga

žován jako scénograf Krajským divadlem v Nitře. Od r. 1975 pra

cuje ve Státním loutkovém divadle v Bratislavě a věnuje se převáž

ně scénografii loutkového divadla. Navrhl scénu k Čechovově Svat

bě, ke Gorkého Dětem slunce, Goldoniho Benátské vdovičce a k 

o'Neillově Anně Christie. Zúčastnil se několika domácích scéno

grafických výstav a expozice scénografických škol na Pražském Qua

driennale 1971. 

ZAVARSKY 
Dán 

LÍ Feldek / Pohádky na niti / scéna Štátne bábkové divadlo Bra

tislava 1976 r. B. Uher 
2 
L.' Feldek / Botafogo / scéna štátne bábkové divadlo Bratislava 
1976 r. B. Uher 

3, 
L. Feldek / Botafogo / scéna Ústřední loutkové divadlo Praha 
1979 
4 
Různí autoři / Kolotoč / Štátne bábkové divadlo Bratislava 1977 
r. B. Uher 

Narozena r. 1935 v Brně. Vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v 

Brně; pracuje jako loutkářská výtvarnice v Malém divadle v čes

kých Budějovicích /např. Zlatovláska/. V r. 1977 vystavovala v 

Opavě. 

ZÁTKOVÁ 
Daroslava 

J. Kainar / Zlatovláska / 

1977 r. J. Kačer 

model Malé divadlo Čes. Budějovice 
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DÁNSKO 

Scenárista expozice FIN ERIK BENDIXEN 

Narozen r. 1943 v Kodani; vystudoval malířství a grafiku. V r. 
1972 se stal členěn "malířské dílny", skupiny umělců, kteří malo
vali plakáty, letáky a psali hry v souvislosti s bojem proti 
členství Dánska v EHS.Spolupráce mezi "malířskou dílnou" a divad
lem Fiolteatret i dalšími skupinami se utvářela v době, kdy Ben-
dixen vypracovával scénické a kostýmní návrhy pro hry předváděné 
na politických demonstracích na počátku sedmdesátých let. Od r. 
1974 působí jako scénický výtvarník ve Fiolteatret. Fiolteatret 
je malé, levicově orientované divadlo /160 sedadel/ a velmi ome
zenými finančními prostředky a nepočetnou technikou. Uvádí šest 
premiér ročně, tři v Kodani, tři na zájezdech. Zájezdy pořádá 
zejména do dělnických sídlišt, škol, knihoven apod., často pod 
záštitou odborových organizací. Pro toto divadlo vytvořil Bendi-
xen řadu scénických návrhů, převážně k novým hrám politického 
charakteru. Patří k nim např. Dobré úmysly M. Johanssona /1974/, 
Poslední zakvokání tlusté slepice U. Ryuma /1975/, čím chceš být 
Ch. Strandgaardové A976/, Stavba, kterou postavíme K. Amundsena 
a kolektivu divadla Fiolteatret A976/ a dále pak hra čím více 
držíme spolu, tím větší je naše síla, vytvořená kolektivem divad
la Fiolteatret a odborovou organizací automobilového průmyslu. 
Následuje pak několik her vzniklých ve spolupráci divadla Fiol
teatret s odborovými organizacemi. V r. 1978 navrhl výpravu ke 
Gorkého Nepřátelům. 

BENDIXEN 
Finn Erik 



T.B.Clausen a kolektiv divadla Fiolteatret / Kde je nejzazší hra

nice? / scéna Fiolteatret Kobenhavn 1977 r. P. Thoraboe 

2-4 

T.B.Clausen a kolektiv divadla Fiolteatret / Kde je nejzazěí hra

nice? / kostým Fiolteatret Kobenhavn 1977 r. P. Thoraboe 

5 
T.B.Clausen a kolektiv divadla Fiolteatret / Kde je nejzazší hra
nice? / program Fiolteatret Kobenhavn 1977 r. P. Thoraboe 
6-10 
P. a S. Thoraboe / Vítejte do Svindu / kostým Fiolteatret Koben
havn 1977 r. H. Rosenquist 
11 
P. a S. Thoraboe / Vítejte do Svindu / plakát Fiolteatret Koben

havn 1977 r. H. Rosenquist 

12-31 
M. Gorkij / Nepřátelé / kostým Fiolteatret Kobenhavn 1978 r. 
H. Rosenquist 
32 

M. Oorkij / Nepřátelé / plakát Fiolteatret Kobenhavn 1978 r. 

H. Rosenquist 

33 
M. Oorkij / Nepřátelé / program Fiolteatret Kobenhavn 1978 r. 
33 
M. Gorkij / Nepřátelé / program Fiolteatret Kobenhavn 1978 r. 
H. Rosenquist 
34-42 
M. Gorkij / Nepřátelé / fotografie Fiolteatret Kobenhavn 1978 
r. H. Rosenquist 
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Finská divadla a finští scénografové 

PAUL SUOMINEN 

KALEVI LISKI 

RUNA AHONEN 

FINSKÉ STŘEDISKO OISTT 

Pod pojmem scénograf chápeme ve Finsku tvůrce vizuální stránky 
jeviště. A tím je v současné době jevištní a kostýmní výtvarník. 

Finsko je zemí divadel. Se svými 4,5 milióny obyvatel má přes 59 
stálých profesionálních divadel. 

Rozděleni finských divadel podle druhů a žánrů: 

FINSKO 

Stálá finsky hrající divadla 31 

Stálá Švédsky hrající divadla 4 

Hostující činoherní skupiny 5 

Hostující taneční skupiny 2 

Operní scény 1 

Operetní divadla 1 
Lethí divadla s vlastní 
scénou 10 
Amatérská divadla s vlast
ní scénou, řízená profe
sionálními divadelními 
umělci 3 

Rada amatérských skupin působí v dělnických a mládežnických spol
cích a jiných organizacích. 

Finské divadlo je divadlem ryze lidovým. Pracující lid a jeho or
ganizace byly ve Finsku od samého začátku základnou veškeré diva
delní práce. Ukázalo se, že divadlo je ideálním prostředkem k 
získání duše lidu a k formování jeho myšlenek. Odjakživa byl duch 
finského divadla orientován kolektivně. 



Pro finské lidové divadlo je charakteristická skrovnost vnější 

formy. Grandióznost dvorního divadla,příznačná pro jižní a střed

ní Evropu, je finskému divadlu zcela cizí. Finské divadlo nikdy 

nepočítalo s tzv. "deus ex machina". Charakteristický je pro ně 

realismus, chladnokrevná vážnost a srdečný humor. Poloha Finska 

na severním cípu Evropy má za následek, že kulturní činnost švéd

ské vyšší třídy, která ovládala zemi až do založení republiky r. 

1917, se lidové kultury vůbec nedotkla. Teprve koncem 19.století, 

v době, kdy je možno mluvit o národním probuzení v politice a o 

národní romantice v umění, zapůsobil duševní potenciál finského 

lidu na rozvoj jeho vlastní národní kulturjr. 

Tento vývoj měl své klady a zápory. Kultura finského lidu si tak 
zachovala svou osobitost a sílu. Lidská duše byla uchráněna před 
banalizujícím tlakem komerční "reprodukované" kultury.Na druhé 
straně se jistou měrou negativně podílela na izolování divadla, 
a to zvláště v technické oblasti. 

Divadlo,jehož provoz byl mnohokrát hrazen drobnými příspěvky děl
níků, mělo zřídka peníze na slušné vybavení. Můžeme proto říci, 
že tyto faktory, působící ve finském divadelním umění, mají ještě 
dnes za následek, že finské divadlo má blíže k scéně Hanse Sachse 
než k Galii Bibienovi. 

Po druhé světové válce navázalo finské divadlo kontakty se svě

tem; Finové jsou od počátku aktivními členy mezinárodních diva

delních organizací.Činnost Mezinárodního divadelního ústavu /ITI/ 

a Mezinárodní organizace scénografů a divadelních techniků/OISTT/ 

v mnohých směrech podnítila jak divadelní kulturu jednotlivých 

členských zemí, tak i divadelní kulturu jako celek. Rovněž díky 

práci těchto organizací zesílila scénografické a technická strán

ka finského divadla a vytvořilo se něco podobného jako rovnováha 

mezi uměním a technikou. 

Paul Suominen 

předseda finského střediska 

OISTT 



Narozena r. 1945 v Helsinkách, kostýmní výtvarnice. V letech 1964 

až 1972 pracovala jako inženýrka zvukařka v divadelním oddělení 

Finského rozhlasu. Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v 

Helsinkách /1972-75/, na Akademii muzických umění v Praze /1975-

76/ a v r. 1977 na Finské divadelní škole. Tam vytvořila kostýmní 

návrhy ke Goethovu Faustovi a ke hře E. Sinervové Svět je ješ

tě mladý. Mezi její nejvýznamnější práce patří návrhy kostýmů k 

Molierovu Lakomci pro Porin Teatteri, ke Strindbergovu Mistru 0-

lofovi pro Tampereen Tyóvaenteatteri, ke García Lorcově Neprovda

né paní Rositě pro Turun Kaupunginteatteri a ke Katzově Tříhlavé-

mu Buddhovi pro Suomen Kansallisteatteri. Pracuje též pro film a 

televizi. Na Triennale v Novém Sadu získala v r. 1978 stříbrnou 

medaili. 

AHONEN 
Riina 

1-12 

A. Strindberg / Mistr Olof / kostým Tampereen Tyóvaenteatteri 

1976 r. Mikko Majanlahti 

13-22 

F. García Lorca / Neprovdaná paní Rosita / 

ginteaťteri 1977 r. Paavo Liski 

23-28 

D. Katz / Tříhlavý Buddha/ kostým Suomen Kansallisteatteri Hel

sinki 1978 r. Jukka Kajava 

kostým Turun Kaupun-

Narozen r. 1937 ve Vuoksele. V r. 1962 ukončil svá studia na Vy

soké škole uměleckoprůmyslové, obor scénografie. Pracuje jako 

umělecký ředitel Finské televize. Vytvořil přes 200 výprav, 

především k operám, baletům a dalším hudebním programům. Navrhuje 

rovněž výpravy k divadelním představením v televizi, např. k Sha

kespearově tragédii Hamlet, k Brechtovým Dnům Komuny aj. Bylo mu 

uděleno státní stipendium, stipendium města Helsink a několik dal

ších ocenění. 

LISKI 
Kalevi 

i - n 
P.I. čajkovskij / Evžen Oněgin/ 
Heikinheimo 

scéna TV Helsinki 1978 r. H. 



12-18 

Jojo - cestovatel/ balet choreografie a scénář: Jorma Uotinen 

hudba: Matti a Pirjo Bergstrom scéna TV.Helsinki 1978 r. H. 

Heikinheimo 
19-21 
G. Verdi / Rigoletto / scéna TV Helsinki 
mo 

1975 r. H. Heikinhei-

SUOMINEN 
Paul 

Narozen r. 1930 v Helsinkách. V letech 1948-53 abaolvoval studij

ní praxi ve Svenajsa Teatern v Helsinkách. V letech 1955-73 praco

val jako scénograf a kostýmní výtvarník v Suomen Kansallisoppera, 

nepravidelně rovněž v líilla Teatern pod vedením Wivici Bandler. 

Zde dělal výpravy pro Laria Fo, který režíroval své vlastni hry. 

V letech 1976-77 pracoval v^ Stockholmském městském divadle. Od 

r. 1973 vede katedru,scénografie na Vysoké škole uměleckoprůmys

lové v Helsinkách. V r. 1975 získal bronzovou medaili na Trienna

le jevištního a kostýmního výtvarnictví v Novém Sadu za koncepci 

a scénografické řešení Goethova Fausta. Zúčastnil se Pražského 

quadriennale 1975. 

i-io 

A. Strindberg / Hra snů / scéna Stadsteatern Stockholm 1976 

r. Stafan Westerberg 

11-16 

Kalevala - Pirkko Kurikka - Laura Jantti / Kullervo / scéna KOM-

Teatteri 1975 r. Laura Jantti 

17-26 
G. Verdi / Trubad 17-26 
G. Verdi / Trubadúr / scéna Suomen Kansallisooppera 
Gerhard Weitzel 

197: r. 

TANDEFELT 
Liisi 

Narozena r. 1936, kostýmní výtvarnice a herečka. Studovala na 

škole užitých umění, na Finské divadelní škole a ve Studiu drama

tického umění v Tampere. Cd r. 1961 působí v divadle jako herečka 
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MICHEL RAFFAELLI a JEAN VOILLOT 

JACQUES BOSSON 

CHRISTIAN GRIFOUL 

SVAZ FRANCOUZSKÝCH SCÉNOGRAFQ 
A DIVADEI-NÍCH TECHNIKU* 

Při výběru her a divadelních prostorů, které mohou reprezentovat 

divadelní práci ve Francii, jsme byli vedeni úmyslem ukázat divad
lo a divadelní prostory, které vděčí za svou existenci a svůj vý
znam tomu, že chtějí podat svědectví o naší dnešní skutečnosti a 
současně být nositeli symbolů nezbytných k naší existenci a zvláš
tě k problémům přizpůsobení se člověka světu, který se velice 
rychle vyvíjí a mění. 

Jak také, a to je náš názor, pochopit potřebu divadla v dnešní 
Francii, jestliže bychom nebyli přesvědčená, že jeho zdrojem mají 
být problémy dneška. Jsme daleci toho zavrhovat jiné důvody k 
existenci divadla, avšak ve snaze být co možná nejsíře a nejhlou
běji sdělní, dali jsme tentokrát přednost divadlu, jehož cílem je 
být svědkem našich vlastních přeměn. 

FRANCIE 

Michal Raffaelli a Jean Voillot 



BOUQENIAUX 
Patrice 
STRAUSS 
Michel 

Svoboda nebo smrt: první uvedení a realizace v Lo TéStre de la 
Carriera 

Svoboda nebo smrt aneb Historie francouzské revoluce r. 1789, vi
děná z Provence a nikoliv, jako obvykle, z Paříže. Lidé z jihu 
jsou rozpolcení mezi svými revolučními tužbami a vládou, která 
jim zakazuje užívání jejich jazyka a jejich kultury. 

Společná práce režiséra /Patrice Bouqueniaux/ a malíře /Michela 

Strausse/, kteří již spolu v Lo Téatre de la Carriera pracovali, 

umožnila vytvoření jednoduchých dekoračních prvků, které různým 

rozmístěním vytvářejí různorodé a výstižné prostředí. 

COUPILLE 
Paul 

Narozen r. 1928 v Charlevalu-en-Provence. V r. 1951/52 vystavoval 

poprvé v Aix-en-Provence v galérii Sources a v galérii Amis des 

Arts.Od r. 1953vytvořil jevištní výpravu a kostýmy pro 27 diva

delních představení /Shakespeare, Sartre, García Lorca, Čechov, 

Moliěre, Claudel, lonesco, Giraudoux atd./. V r. 1957 získal Blu-

menthalovu cenu. V r. 1959 vytvořil se svými přáteli breuilskou 

skupinu. V letech 1960-67 vystavoval v Grabowského galérii v Lon

dýně, v Moninově galérii v Grenoblů, ve Francouzském domě v Ox

fordu, v Roanne, v Edinburghu, v Bornemouthu, v Čluny, v Breuil, 

v Lons-le-Sauhier, Beaune, Autunu, Dijonu, ve svém ateliéru v Lu-

béronu, v Plummerově galérii v Los Angeles, ve Varnierově galérii 

v Ženevě, v Lourmarinú, v Mourgueově galérii v Paříži. V r. 1958 

vytvořil skupinu grafického'umění Domu umění a oddechu v Creusotu 

a na stovku plakátů. V r. 1969 se účastnil vytvoření C.R.A.C.A.P. 

/Výzkumné a zájmové středisko výtvarného umění/. V letech 1972-

78 byl pověřen uspořádáním výstav SIGMA 8 v Bordeaux a vystavoval 

v mnoha francouzských městech a v zahraničí. V r. 1978 vytvořil 

jevištní výpravu a kostýmy pro Krásný život Jacquesa Bailliarta 

v divadle v Soťne-et-Loiře. 



O hře Zlatá paměí řekneme prostě jen toto: 

Setkali jsme se s dětmi, ztracenými v městském životě, často vy

trženými ze svého prostředí a mnohdy zcela zmatenými. 

Setkali jsme se se starými muži a ženami, kteří se táží, kde je 
jejich místo a jaký smysl má dnes jejich bytí. A protože se nám 
to všechno zdálo závažné, nebol obě skupiny společně vytvářejí v 
současné době dějiny lidského společenství, pocítili jsme touhu 
svést je dohromady. 

Abychom pochopili co zaniká a co by mohlo vzniknout. Hra Zlatá 
paměí, postavená na minulosti a budoucnosti, je pro nás, stejně 
jako naše předcházející představení pro děti, která jsme insceno
vali, dílem, které přináší svědectví o naší době v obrazech, jež 
jí dávají její plný smysl. 

THEATRE ACTION 
DESCHAMPS 
Patrick 

Mladá luna drží starou lunu celou noc v náručí. 

Realizace: Théátre de l*Aquarium. 

Život dělníků a dělnic, kteří obsadili své pracoviště, protože to 
považovali za "účinnější", aby dosáhli uznání svého práva na prá
ci a aby jejich životu byla věnována pozornost; vyprávění, panto
mima, písně vyjadřující v této transpozici skutečný svět,s deseti 
židlemi, novinovým papírem a několika hudebními nástroji ... 

EICHERT 
Dean-Marie 
MARTIN 
Dean-Loup 

Shakespearova sestra: první uvedení a realizace v Théátre de 
1 Aquarium 

Shakespeare měl sestru stejně nadanou jako on sám, ale protože 

byla jen žena, musela zůstat v kuchyni a prádelně. Ankety a roz

hovory se ženami. 

Slova z průzkumu se mění na volné scény. Každodennost vede k dě
jinám. Všední se stává zvláštní. V této volné četbě herci hledají 
jak hrát "mezi řádky" a ukázat živými slovy úlohu ženy v domác
nosti. 



Jevištní prostor je úzce spjat s improvizacemi herců* Místo má 

spíše funkci hracího stroje než jevištní výpravy. 

Představme si jeviště jako pracovní atfll hospodyně.jako její pod

lahu ... to znamená velké prkno tisíckrát znovu a znovu drhnuté, 

pódium j ífco by se vznášelo v prázdnotě. 

GELZER 
Gilles 

Sedm bezvýchodných cest 

Sled scén navzájem na sebe navazujících tak plynule jako písničky 

a refrény v hudbě, které současně děj sjednocují a oddělují. 

Takové představení vychází ze skutečného života, z četby černé 

kroniky, ze vzpomínky na knihy /eseje, povídky, romány/, ze směsi 

toho všeho,z vytvoření nových příběhů, z vyprávění desetkrát opa

kovaného a obměňovaného, z vymyšlených situací, které herci mohou 

hrát a hrajíce vypravovat. 

7 příběhů: 1. Muž pro všechna 
2. Prát se chvěl 
3. Generál a nekonečno 
4. Čtyřicetsedm mrtvých v Benátkách 
5. Čekání na vyšší rasu 

6. Vyčerpaný filolog 
7. Svářeč znalý sváření 

HEBRARD 
Dean 

Bogre de Carnaval - první uvedení a realizace v divadle Lo Téfitre 

de la Carriera 

Bogre de Carnaval je kolektivní dílo pokud jde o text i režii: 
maximálně jednoduchá jevištní výprava a kostýmy jsou rovněž kolek
tivní prací, kromě dvou velkých hlav. předatavujících Masopust a 
Karneval, jejichž autorem je Jean Hebrard. 

Děj je velice jednoduchý a je jen záminkou k vytvoření karnevalo

vých postav a situací prostřednictvím zpěvů, hudby a taneů docho

vaných v paměti lidu. 



a výtvarnice kostýmů. Spolupracovala s předními finskými divadly 

a jako herečka s finskou rozhlasovou společností Vleisradio.V le

tech 1961-63 byla zaměstnána v Televizním divadle, dále v Tampe

reen Tyóvaenteatteri a v Městském divadle v Helsinkách. V součas

né době je angažována jako kostýmní výtvarnice Městského divadla 

v Turku. Zúčastnila se Pražského quadriennale v roce 1975. 

Dílo a myšlenky kostýmní výtvarnice Liisi Tandefeltové 

film 16 mm anglický překlad 

barevný 
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MICHEL RAFFAELLI a JEAN VOILLOT 

JACQUES BOSSON 

CHRISTIAN GRIFOUL 

SVAZ FRANCOUZSKÝCH SCÉNOGRAFQ 
A DIVADEliNÍCH TECHNIKU" 

Při výběru her a divadelních prostorů, které mohou reprezentovat 

divadelní práci ve Francii, jsme byli vedeni úmyslem ukázat divad

lo a divadelní prostory, které vděčí za svou existenci a svůj vý

znam tomu, že chtějí podat svědectví o naší dnešní skutečnosti a 

současně být nositeli symbolů nezbytných k naší existenci a zvláš

tě k problémům přizpůsobení se člověka světu, který se velice 

rychle vyvíjí a mění. 

Jak také, a to je náš názor, pochopit potřebu divadla v dnešní 
Francii, jestliže bychom nebyli přesvědčeni, že jeho zdrojem mají 
být problémy dneška. Jsme daleci toho zavrhovat jiné důvody k 
existenci divadla, avšak ve snaze být co možná nejsíře a nejhlou
běji sdělní, dali jsme tentokrát přednost divadlu, jehož cílem je 
být svědkem našich vlastních přeměn. 

FRANCIE 

Michel Raffaelli a Jean Voillot 



BOUQENIAUX 
Patrice 
STRAUSS 
Michel 

Svoboda nebo smrt: první uvedení a realizace v Lo Téatre de la 
Carriera 

Svoboda nebo smrt aneb Historie francouzské revoluce r. 1789, vi
děná z Provence a nikoliv, jako obvykle, z Paříže. Lidé z jihu 
jsou rozpolcení mezi svými revolučními tužbami a vládou, která 
jim zakazuje užívání jejich jazyka a jejich kultury. 

Společná práce režiséra /Patrice Bouqueniaux/ a malíře /Michela 

Strausse/, kteří již spolu v Lo Téatre de la Carriera pracovali, 

umožnila vytvoření jednoduchých dekoračních prvků, které různým 

rozmístěním vytvářejí různorodé a výstižné prostředí. 

COUPILLE 
Paul 

Narozen r. 1928 v Charlevalu-en-Provence. V r. 1951/52 vystavoval 

poprvé v Aix-en-Provence v galérii Sources a v galérii Amis des 

Arts.Od r. 1953vytvořil jevištní výpravu a kostýmy pro 27 diva

delních představení /Shakespeare, Sartre, García Lorca, Čechov, 

Moliěre, Claudel, lonesco, Giraudoux atd./. V r. 1957 získal Blu-

menthalovu cenu. V r. 1959 vytvořil se svými přáteli breuilskou 

skupinu.. V letech 1960-67 vystavoval v Grabowského galérii v Lon

dýně, v Moninově galérii v Grenoblů, ve Francouzském domě v Ox

fordu, v Roanne, v Edinburghu, v Bornemouthu, v Čluny, v Breuil, 

v Lons-le-Sauhier, Beaune, Autunu, Dijonu, ve svém ateliéru v Lu-

béronu, v Plummerově galérii v Los Angeles, ve Varnierově galérii 

v Ženevě, v Lourmarinú, v Mourgueově galérii v Paříži. V r. 1958 

vytvořil skupinu grafického'umění Domu umění a oddechu v Creusotu 

a na stovku plakátů. V r. 1969 se účastnil vytvoření C.R.A.C.A.P. 

/Výzkumné a zájmové středisko výtvarného uměni/. V letech 1972-

78 byl pověřen uspořádáním výstav SIGMA 8 v Bordeaux a vystavoval 

v mnoha francouzských městech a v zahraničí. V r. 1978 vytvořil 

jevištní výpravu a kostýmy pro Krásný život Jacquesa Bailliarta 

v divadle v Sošne-et-Loire. 



O hře Zlatá pamět řekneme prostě jen toto: 

Setkali jsme se s dětmi, ztracenými v městském životě, často vy
trženými ze svého prostředí a mnohdy zcela zmatenými. 

Setkali jsme se se starými muži a ženami, kteří se táží, kde je 
jejich místo a jaký smysl má dnes jejich bytí. A protože se nám 
to všechno zdálo závažné, neboí. obě skupiny společně vytvářejí v 
současné době dějiny lidského společenství, pocítili jsme touhu 
svést je dohromady. 

Abychom pochopili co zaniká a co by mohlo vzniknout. Hra Zlatá 
parněl, postavená na minulosti a budoucnosti, je pro nás, stejně 
jako naše předcházející představení pro děti, která jsme insceno
vali, dílem, které přináší svědectví o naší době v obrazech, jež 
jí dávají její plný smysl. 

THEATRE ACTION 
DESCHAMPS 
Patrick 

Mladá luna drží starou lunu celou noc v náručí. 

Realizace: Théátre de l*Aquarium. 

Život dělníků a dělnic, kteří obsadili své pracoviště, protože to 
považovali za "účinnější", aby dosáhli uznání svého práva na prá
ci a aby jejich životu byla věnována pozornost; vyprávění, panto
mima, písně vyjadřující v této transpozici skutečný svět,s deseti 
židlemi, novinovým papírem a několika hudebními nástroji ... 

EICHERT 
Dean-Marie 

MARTIN 
Dean-Loup 

Shakespearova sestra: první uvedení a realizace v Théátre de 
1 Aquarium 

Shakespeare měl sestru stejně nadanou jako on sám, ale protože 

byla jen žena, musela zůstat v kuchyni a prádelně. Ankety a roz

hovory se ženami. 

Slova z průzkumu se mění na volné scény. Každodennost vede k dě
jinám. Všední se stává zvláštní. V této volné četbě herci hledají 
jak hrát "mezi řádky" a ukázat živými slovy úlohu ženy v domác
nosti. 



Jevištní prostor je úzce spjat a improvizacemi herců. Místo má 
apíše funkci hracího stroje než jevištní výpravy. 
Představme si jeviště jako pracovní stůl hospodyně,jako její pod
lahu ... to znamená velké prkno tisíckrát znovu a znovu drhnuté, 
pódium j dno by se vznášelo v prázdnotě. 

GELZER 
Gilles 

Sedm bezvýchodných cest 

Sled scén navzájem na sebe navazujících tak plynule jako písničky 
a refrény v hudbě, které současně děj sjednocují a oddělují. 
Takové představení vychází ze skutečného života, z četby černé 
kroniky, ze vzpomínky na knihy /eseje, povídky, romány/, ze směsi 
toho všeho,z vytvoření nových příběhů, z vyprávění desetkrát opa
kovaného a obměňovaného, z vymyšlených situací, které herci mohou 
hrát a hrajíce vypravovat. 

7 příběhů: 1. Muž pro všechno 
2. Prst se chvěl 
3. Generál a nekonečno 
4. Čtyřicetsedm mrtvých v Benátkách 
5. Čekání na vyšší rasu 
6. Vyčerpaný filolog 
7. Svářeč znalý sváření 

HEBRARD 
Dean 

Bogre de Carnaval - první uvedení a realizace v divadle Lo TéStre 
de la Carriera 

Bogre de Carnaval je kolektivní dílo pokud jde o text i režii: 
maximálně jednoduchá jevištní výprava a kostýmy jsou rovněž kolek
tivní prací, kromě dvou velkých hlav, představujících Ma8opust a 
Karneval, jejichž autorem je Jean Hebrard. 

Děj je velice jednoduchý a je jen záminkou k vytvoření karnevalo

vých postav a aituací prostřednictvím zpěvů, hudby a tanců docho

vaných v paměti lidu. 



Děvče z Okcitánie 
První uvedení a realizace: Lo Téttre de la Carriera 

Gérard Moschini vytvořil pro Děvče z Okcitánie postavu "Tamarou" 

/legendární zvíře, které zosobňuje kůň v sukni/ a masky výrazně a 

citlivě vyjadřující okciténskou mytologii. Děvče z Okcitánie je 

cesta poznání mladé dívky, která po návratu do rodného kraje si 

uvědomuje svou sounáležitost s okcitánskou kulturou, která chce 

žít ve svém kraji, ale ne za každou cenu. 

V okamžiku, kdy se příběh vyhrocuje, upevňuje se nový svazek země 

a lidí. Děvče z Okcitánie to vyjadřuje slavností, bojem a láskou. 

MOSCHINI 
Gérard 

Kronika osamocení: první uvedení a realizace: Divadlo Chronique 

Drama samoty a sexuální bídy přistěhovalého dělníka. 

Bicykl aneb Deník dělnice z továrny na papír 

První uvedení a realizace: Divadlo Chronique 

Líčení dělnických bojů za zachování práva na práci. 

Stávka a obsazení továrny na papír. 

RAFFAELU 
Michel 

LOUTKY 

Soubor Christiana Griffoula chtěl na příkladu dvou her, Juna a 

jeho osel a Město dětí,předvést představení, která lze hrát pře

devším kdekoliv, v prostorech bez jakéhokoliv technického vybave

ní nebo jako studie pod širým nebem. Pro Město dětí, kde hradby 

starého města Carcassonu a jeho křivolaké uličky tvoří přírodní 

dekoraci, byl scenéf vymyšlen a je hrán dětmi. 

Ve hře Juha a jeho osel hrají současně loutky hůlkové /javanky/ a 

GRIFFOUL 
Christian 



obrovské, a je možno ji hrát kdekoliv,v tělocvičně, kantině, bio
grafu. 

Naším cílem především bylo přinést vesnickým dětem kouzlo divadla 
a vytrhnout je z jejich každodenního prostředí, jímž je "škola" a 
"domov". 

HOUDART 
Dominique 

Dominique Houdart a Jeanne Heuclin, původně herci, "se setkali" 

v r. 1973 s loutkou a to byl začátek jejich plodné spolupráce s 

Marcelem Violettem, umělcem, řemeslníkem, animátorem, loutkoher-

cem, vynálezcem různých tvarů. 

Hlavní osou práce a výzkumu skupiny Dominique Houdarta je loutko

vé divadlo jak se projevuje v hrách jako je Harlekýn napravený 

láskou /Marivaux/, Jeden den vědce pana Whu /B. Brecht/, Don Juan 

Aíoliere/nebo v setkáních ve Villeneuve-les-Avignon během červen

cového divadelního festivalu, kde soubor uvádí své vlastní insce

nace, zve francouzské a zahraniční skupiny nesporné profesionální 

kvality, organizuje stáže, zkrátka je duší toho, co bylo nazváno 

"Křižovatka". 

RAFFAELLI 
Michel 

Alba: kolektivní realizace divadla Chronique 

Lidová slavnost pod širým nebem pro 100.000 diváků. 

Historie lidových bojů v době Herodotově a za "imperialistické" 

římské okupace Judei, hraná čtyřmetrovými obřími loutkami. Tito 

obři nás odkazují na "herce beze slov" v jiných scénách, v nichž 

jsou analogicky vyjadřovány boje doby současné. 

THEATRE AUX MAINS fcUES /Divadlo s holýma rukama/ 

řídí RECOIN Alain 

Odchovanec školy Gastona Batyho, Alain Recoin, stále znovu a zno
vu rozebírající své umění a svou techniku, již po třicet let vy
tváří loutková představení a potvrzuje, že je divadelníkem celou 
svou duší. 



V r. 1959 uvedl na Divadle národů Malý oltář Dona Cristobala od 
F. Garcii Lorky. Společně s Edmondem Tamizem inscenoval na Festi
valu v Arrasu v r. 1961 Oltář Melisandiny svobody podle Cervan-
tese. 

Teprve po uvedení Balady pana Punche bylo Divadlo s holýma rukama 
jednoznačně uznáno kritikou. Režie Antóina Viteze podtrhuje vůli 
Alaina Recoina, aby loutce bylo .-řiznáno místo, které ji v dneš
ním divadle patří. 

THEATRE D'EAU 

VODNÍ DIVADLO 

Soubor divadla Risorius se každý večer v létě schází s obyvateli 
Martigueau /u Marseille/ ve Vodním divadle. Jde o představení pro 
nejširší obecenstvo poněkud zvláštního rázu. Všechno se odehrává 
ve vodě nebo okolo ní, na břehu. Scéna: voda a nábřeží, dekorace: 
fasády domů, kulisy jsou pod vodou, postavy: velké vodní loutky, 
s nimiž pohybují potápěči, herci se pohybují na hladině, mizejí a 
znovu se objevují podle potřeby děje. Představení má formu feuil-
letonu: diváci mohou sledovat děj podle, resumé předcházejících 
epizod. Každý se může během dne dívat na přípravy představení, 
účastnit se jich, přispět radami a nápady. Představení se odehrá
vá před obyvateli a s jejich účastí, při čemž je dbáno historie 
města, místa kde žijí, klimatu, architektury, zkrátka všeho co se 
jich týká. 





HOLANDSKO 

Generální komisař ERIK ALEXANDER 

Poznámka k holandské účasti na výstavě PQ 79 

Pro holandskou účast na výstavě jsme vybrali ukázky práce scéno

grafů jako jsou Floris Guntenaar, Paul Gallis, Leonie Polák, Paul 

van den Berg a scénografové Nezávislého divadla. 

Tento výběr byl více méně určován skutečností, že tito scénogra
fové mají některé společné rysy: 

1/ Všichni čerpají inspiraci v konstruktivismu.Tendence konstruk
tivismu se projevují např. ve výzkumu lehkých konstrukcí, geomet
rických tvarů a v jasné zálibě v technice. Nacházíme je v práci 
Florise Guntenaara, Paula van den Berga a scénografů Nezávislého 
divadla. 

2/ Užívají všech tradičních divadelních forem jako dekoračních 
prvků a současně jich používají, aby s nimi mlčky polemizovali. 
Porovnejte např. hru Hedda Gablerová v Nezávislém divadle a Roz
vod v provedení souboru Centrum. 

3/ Protože jsou všichni nuceni inscenovat v divadelních prosto

rách, které se mezi sebou značně liší, byli přivedeni k myšlence 

vytvořit pohyblivé dekorace, jako v Elektrickém cirkuse a v Me

tropoli v Rotterdamu. 

4/ Všichni jsou téže generace, přibližně stejného věku. 

Holandský' divadelní institut 



BERG 
Paul van den 

Narozen r. 1945 v Amsterodamu. Vystudoval architekturu v Delftu. 

Od r. 1973 pracuje v Amsterodamu jako architekt a scénograf. Spo

lu 8 režisérem Peterem Oosthoekem vytvořil návrh scény a kostýmy 

pro tyto hry:Prapodivný den, Ohně západu slunce a Babyphone /Her

man Lutgerink/, dále pro Převrženou lampu Pera Justessena a pro 

Svěžest jezer Smrti, Rozvod a Matu Kari Tona Vorstenbosche, pro 

Soukolí v Nové komedii a pro široký úsměv Davida Hary. Pracoval 

rovněž pro balet, navrhl výpravu pro balety Miluji zvuk tříštící

ho se skla a Sluneční svit Leona Koniga, uvedené Nizozemským ná

rodním baletem. 

H. Lutgerink / Babyphone / 1975 

2 
Ton Vorstenbosch / Svěžest jezer Smrti / 1976 
3 
Per Justessen / Převržená lampa / 1976 
4 
D. Hare / Široký úsměv / 1977 
5 
L. Konig / Miluji zvuk tříštícího se skla / 1978 
6 
L. Konig / Sluneční svit / 1979 

GALLIS 
Paul 

Narozen r. 1944; nadaný scénograf, který se dostal k divadlu bez 

jakékoliv předběžné profesionální přípravy. Pracoval nejdříve 

sedm let jako účetní odborník, potom se seznámil s hercem Paul 

Vermeulen Windsantem, s nímž si otevřel v lidové čtvrti Amstero

damu obchod s předměty pro zvířata. V r. 1973 režíroval Paul Ver

meulen Windsant hru Eva Perónová^uvedenou při příležitosti Ho

landského festivalu; Paul Gallis vytvořil jevištní výpravu.Pokra

čoval dále jako divadelní výtvarník a navrhl scény pro hry: Pro

miňte, ted jsme v Předrájí /Pře Paradise Sorry íiow/ Rainera Fass-

bindera, Dvacátápátá hodina George Taboriho, Příběh vojáka Ramu-

ze a Stravinského, Neděle Michela Deutsche a Molierův Misantrop. 

Vedle Paula Wermeulene Windsanta spolupracoval též s režiséry Ge-



rardem Janem Rijndersem, Leonardem Frankem, Paddy Stonem, Ger 
Thijsem a Lodewijkem de Boerem. 

P. Handke / Nerozumní vymírají / 1976 
2 
R.W. Fassbinder / Promiňte, teč jsme v Předrájí/ 1976 
3 
G. Tabori / Dvacátápátá hodina / 1976 
4 
M. Meijer a G. Rijnders / Schreber / 1977 
5 
L. Ferron - libreto, L. Andrissen - hudba / Matoušovy pašije / 
1976 
6 
M. Deutsch / Neděle / 1978 
7 
B» Strauss / Známé tváře, smíšené pocity / 1978 
8 . 
Moliěre / Misantrop / 1979 
9 
K. Faldbakken / Být a Panna / 1979 
10 
B. Strauss / Trilogie shledání / 1979 
11 
P. Handke / Kašpar / 1979 

Narodil se r. 1946. Od r. 1960 do 1966 navštěvoval Akademii vý
tvarných umění Rietveld v Amsterodamu.Specializoval se na průmys
lové výtvarnictví. Pracoval pro nizozemské i mezinárodní společ
nosti.Jako grafik pracoval mimo jiné pro Nadaci nizozemského umě
ní, pro řadu časopisů a nakladatelství. Navrhoval rovněž plakáty. 
Mezi jiným vytvořil scénické výpravy pro Taneční divadlo v Norsku, 
pro Nizozemský národní balet, pro Nizozemskou operní nadaci a pro 
několik divadelních společností. Vyučoval rovněž na Akademii vý
tvarných umění v Enschede a na Akademii výtvarných umění v Amste
rodamu. 

GUNTENAAR 
Floris 



A. Mitchell 

ra / 1977 

libreto, P. Schat - hudba / Houdini, cirkusová ope-

POLÁK 
Leonie 

Narodila se r. 1945. V letech 1967 - 1970 navštěvovala Akademii 

výtvarných umění Rietveld v Amsterodamu, kde se specializovala na 

volnou grafiku. Věnovala se pak zvláště tvorbě kostýmů pro něko

lik nizozemských divadelních společností jako Globe, Baal a Haag-

ská komedie. Vytvořila kostýmy pro hry Brechtovy, pro Dumasovu 

Dámu s kaméliemi a pro Matoušovy pašije s textem Louise Ferrona a 

hudbou Louise Andriessena. Pracovala rovněž pro Nizozemskou oper

ní nadaci. 

A. Mitchell - libreto, P. Schat 

ra / 1977 

hudba / Houdini, cirkusová ope-

ONAFHAKELIDK 

TONEEL 

Nezávislé divadlo v Rotterdamu považují jeho členové za dílnu. 

Bylo založeno v r. 1972 z potřeby konkretizovat problémy, které 

zajímají herce. Z této spolupráce vznikla divadelní představení, 

výstavy, publikace, plakáty i administrativa. Nezávislé divadlo 

je družatvo. Jeho členové jsou jeho správci; není zde vztah šéf-

zamě8tnanec, každý herec je současně ředitelem. Úkoly nejsou roz

děleny, každý člen družstva se zabývá všemi druhy práce. V před

staveních je dbáno hlavně jejich formy. Ve svém hledání vycházejí 

z autentičnosti materiálu a z daného prostoru.Z tohoto důvodu Ne

závislé divadlo zahájilo svou činnost programem z díla Vladimíra 

Majakovského /1973/. Styl hry Nezávislého divadla je charakteri

zován "minimální hrou". Jako příklady tohoto stylu lze uvést Ib

senovu Heddu Gablerovou a Čechovova Racka. 



LOUTKY 

Narozen r. 1941. Umělecký a obchodní ředitel Loutkového studia 

Hinderik. patří k avantgardě a je považován za pozoruhodného no-

vátora v oblasti současného loutkového divadla. Začal jako asis

tent manipulátora loutek Feika Boschmy. Z Boschmova podnětu začal 

samostatně hrát v r. 1967 v malém divadle v Beetsu, malém měs

tečku v severním Holandsku. Nejdříve tam pracoval sám, později se 

skupinou, s níž realizoval delší inscenace, jako Horor, Pantalon 

a hru, kterou nastudoval speciálně pro zájezd do Rumunska a kte

rou tam označili jako "protikapitalistický pamflet". Divadlo se 

přestěhovalo do většího objektu, avšak finanční problémy přinuti

ly Hinderika, aby znovu pracoval sám. S vládní subvencí realizo

val dva experimenty: Kouzelníka Odnikud a Ptačího muže, určené 

zvláště pro starší děti a pro dospělé. Výchozím bodem těchto in

scenací již není loutkové divadlo, ale prostě divadlo, které vy

užívá možností loutkového divadla. Hinderik byl ovlivněn umělci 

jako je Kienholz. Jako materiálu užívá často vyřazených, deformo

vaných nebo zplesnivělých předmětů, někdy dokonce hromad odpadků. 

Hinderik de Groot / Ptačí muž / 1976 

QROOT 
Hinderik de 





ITÁLIE 

Generální komisař 

Patronaci nad expozicí převzalo 

GIORGIO CAPEZZANI 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ 
Generální ředitelství pro kul
turní r vědeckou a technickou 
spolupráci 

Scénografie, otevřená nejrůznějším pokusům, přináší dnes podnětné 
myšlenky a nápady, které dovolují měnit způsob, jak sdělovat obe
censtvu obsah divadelním jazykem. V Itálii bylo vypracováno jen 
částečně nové a svébytné pojetí, dávající prostor požadavků*, di
vadla na experimentování s formami, na alternaci výrazových pro
středků během hraní a provozování představeni na okružních zájez
dech v rámci decentralizačních tras. Navíc vzhledem k divadelní 
decentralizaci se ukázala nutnost přizpůsobovat scénografii okam
žitým potřebám, tedy různým jevištním i divadelním prostorům, při 
čemž pouze zčásti bylo třeba pamatovat na místo, kde se akce ode
hrává. Použil se prostor se základní, nenápadnou scénou, která 
však dovoluje ustavičnou možnost pohybu ploch, struktur, vztahu a 
publikem. Jiným scénografickým přístupem je pohyblivý prostor se 
stálou modifikací Síra scény,hledající obnovení dramatického úči
nu současně s výzkumem netradičního místa - prostoru. Důvodem ex
perimentování je úsilí o využiti prázdných prostorů, v nichž her
ci a předměty neustále transformují scénu. Dílo, úzce svázané a 
prostorem a se scénickým materiálem často na sebe bare základní 
funkci, oddělenou, symbolickou. • důsledku toho nabývá hlasový 
projev herce expresivní odstíny, takž* se stává fonemickou mluvou 
a pomáhá tak neustálému znovuvytvéření a regeneraci textu. 7 sou
borech kooperativního charakteru s kolektivním způsobem práce, 
které mají omezené prostředky, sa pracovalo ae scénografii, zalo
ženou na jednoduchých prostředcích a bezprostřední nápaditostí. 



Na tomto Quadriennale ae podílejí profe8ionální acénografové, 
kteří dělají tradiční divadlo z různých aspektů:od tradicionalis-
tického po avantgardní, scénografové, kteří ve scénách kompletují 
výzkum 8 podílem klasicky malířského a současně experimentálního 
aspektu. Scénografie je kulturní záležitost, mající v úzkém sepě
tí s režií podíl na kritickém vyznění představení. 

Giorgio Capezzani 



Scénograf a malíř; spolupracoval s Memé Perlinim na jevištních 
výpravách všech jeho představení. Vystavené skici jsou pracovní 
náčrty vzniklé v průběhu zkoušek, nebol Aglioti je scénograf, 
který si nikdy předem nepřipravuje návrhy scén, ale vytváří je až 
společně s herci a režisérem podle požadavků daných prostorem a 
představením. Malíř se v takovém případě omezuje na barevnost 
kostýmů a stěn prostoru, v němž racuje. Nejsou zde fiktivní de
korace, nic falešného nebo umělého, ale jen zhodnocení a abstrak
ce divadla a jeho vlastní struktury. 

AGLIOTI 
Antonello 

A. Savinio / Odjezd Argonauta / scéna Maggio Musicale Fiorenti-

no, Teatro La Pergola, Firenze 1976 r. Memé Perlini 

2-3 
R. Roussel / Locus Solus / scéna Galleria L'Attico, Róma 1976 
r. Memé Perlini 

4-5 

F. Wedekind / Procitnutí jara / scéna Teatro La Piramide Róma 
1978 r. Memé Perlini 
6 
W. Shakespeare / Othello / scéna Biennale di Venezia, Chiesa di 
San Lorenzo, Venezia 

Narozen r. 1937 v Miláně. Studoval sochařství u Césara Poliho, 

malířství u Gianfilippa Uselliniho a scénografii u Tita Varisca 

na milánské Akademii di Brera, kde v r. 1962 studia ukončil dip

lomem.Po bohaté činnosti v milánské televizi a v divadle uskuteč

nil v r. 1965 v divadle La Fenice v Benátkách svou první samo

statnou práci - Verdiho Traviatu.Od té doby začíná jeho scénogra

fické činnost.Realizoval výpravy k divadelním představením v Ter

stu, Turinu, Florencii a pohostinsky v Berlíně, Madridu, Kéhiře, 

San Francisku a Tokiu. V květnu 1973 se podílel v milánské Scale 

na inscenaci Brechtova Lucullova odsouzení a na Festivalu v Salc

burku a v Burgtheatru ve Vídni na inscenaci Shakespearovy Hry 

mocných, oboje v Strehlerově režii. Až dosud vytvořil na 70 scé-

BREGNI 
Paolo 



nických návrhů pro činoherní i operní divadla. V La Scala přijal 

závazek na realizaci pěti představení a v milánském Piccolo Teat

ro na realizaci tří představení. V r. 1977 se seznámil s Hanze 

Vespignanim a apolečně a ním uvedl Horváthovu hru Víra, láska, 

naděje. Naučil se od něho rytecké technice a v r. 1978 realizoval 

své první lepty pro výpravu Corregidora Hugo Wolfa v Divadle Re-

gio v Turínu. V současné době využívá této techniky pro své nej

lepší scénografické práce. 

1-4 

L. Pirandello / Rozkoš z počestnosti / scéna Teatro Nuovo Pari-

oli Róma 1978 r. L. Puggelli 

5-11 
H. Wolf / C<rregidor / scéna Teatro Regio Torino 1978 rt L. 
Rognoni 
12-13 
F. Martin / Vino Herbé / scéna Piccola Scala Milano 1977 r. 
L. Puggelli 

BURRI 
Alberto 

Narozen r. 1915 v Citta di Castello. Původní profesí byl lékař; 

malovat začal až v zajateckém táboře v Texasu ve Spojených stá

tech, kde byl od r. 1943 internován. Po skončení války se zcela 

věnoval malování, usadil se v filme, ale čaato navštěvoval Citta 

di Castello a vracel se do Spojených států. V r. 1955 se oženil a 

americkou tanečnicí a choreografkou Minsou Craigovou. Prvního 

úapěchu dosáhl v r. 1949 svými rscionalistickými abstrakcemi, 

proklamujícími svobodu umělecké tvorby. Jeho soubor keramiky, po

znamenaný tachismem, je z r. 1956. Po r. 1958 pracuje a kovem, 

dřevem a plastickými hmotami; hodnota těchto děl nespočívá v ceně 

použitého materiálu, nebol Burri používá převážně odpadových ma

teriálů. Z jeho divadelních staveb uvádíme Teatro Continuo s po

užitím oceli a betonu, realizované v r. 1973 v Parku Sempione v 

Miláně na XV. Triennale v 8ektoru výstavy Vztah umění a města; 

bylo umístěno na louce, kde z jedné strany mu tvořil rámec zámek 



Sforzo a z druhé Vítězný oblouk; dále uvádíme návrh na otevřené 
divadlo v městě Arcevia poblíž Ancony, v rámci výstavby Comunita 
Eaistenziale.Z jeho scénografických prací jsou pozoruhodné výpra
vy pro Pistoniho balet Spirituály, uvedený v r. 1963 v milánské 
Scale, pro Siloneho Dobrodružství chudého křestana, uvedeného v 
San Miniato al Tedesco r. 1969, pro November Step, balet Minsy 
Craigové, uvedený v r. 1972 v Teatro dell*Opera v Římě, pro Wag-
nerova Tristana a Isoldu v Teatro Reggio v Turinu r. 1976. Účast
nil se Pražského quadriennale 1975 v oddělení divadelní architek
tury. 

1-3 
R. Wagner / Tristan a Isolda / 
r. F. Siciliani 

scéna Teatro Regio Torino 1976 

Narozena ve Friuli. Studovala na Akademii výtvarných umění v Pa
lermu a v letech 1957-1961 Letní akademii výtvarných umění v 
Salcburku u Oscara Kokoschky, kde jí byly uděleny tři ceny za 
malbuj později se stala na této Akademii asistentkou. Zabývá se 
mimo jiné i ilustracemi a grafikou, pracuje s kovem a dřevem a 
vytváří rovněž loutky. Je činná také v televizi jako scénografka 
a návrhářka kostýmů a od r. 1969 spolupracuje rovněž s řadou diva
del. V posledních letech vytvořila kostýmy pro Shakespearův Sen 
noci svatojanské v režii Marcucciho, scénu a kostýmy pro Conteho 
Pulcinellu ve městě v režii autorově, kostýmy pro Brechtova Dob
rého člověka ze Sečuanu v režii B. Bessona, pro Brechtova Švejka 
v druhé světové válce v režii Marcucciho, pro Zázračná slova Ra
mena del Valle Inclána v režii Enriquezově, pro Witkiewiczův Ti
chý dvorec v Salinesově režii, scénu a kostýmy pro Kierkegaardovu 
Hi8torii svůdce Juana v režii Lericiho a Bufaliniho, kostýmy pro 
Oidipa na Koloně v režii Trionfa, pro Žáby od Aristofana v Guic-
ciardiniho režii, pro Dona Perlimplina od Fersena v režii autoro
vě, scénu a kostýmy pro Rostama a Esfandiara od Ferdausiho v re
žii Kheradmanda, scénu a kostýmy pro Ženský sněm od Aristofana v 

CALI' 
Santuzza 



režii Salvetiho a kostýmy pro Strindbergova Svanevita v režii Con-

teho. Zúčastnila se Pražského quadriennale 1975. 

1-3 

Sofokles / Oidipus na Koloně / kostým Teatro Greco di Siracusa 

1976 r. A. Trionfo 

4-9 

Aristofanes / Žáby / kostým Teatro Greco di Siracusa 1976 r. 
R. Guicciardini 
10 
S.A. Kierkegaard / Historie Juana svůdce / scéna Teatro Belli 
Róma 1976 r. R. Lerici a G. Bufalini 
11 
F. García Lorca / Čarokrásná paní ševcová / kostým Teatro Sta-
bile di Bolzano 1977 r. A. Fersen 
12 
Ferdausi / Rostam a Isfandiar / kostým Festivals di Toss e di 

Shiraz Irán 1977 r. S. Kheradmand 

13 
Ferdausi / Rostam a Isfandiar / plakát Festivals di Toss e di 
Shiraz Irán 1977 r. S. Kheradmand 
14-15 

Gilgameš / Nejstarší historie světa / kostým Festival di Toss 
Irán 1977 r. S. Kheradmand 
16-20 
W. Shakespeare / Kupec benátský / kostým Produzione Televisione 
Italiana Róma 1978 r. G. De Bosio 
21 
Muller / Nestoudná pravda / kostým Teatro Stabile di Bolzano 
1978 r. A. Fersen 
22-25 
Aristofanes / Ženský sněm / kostým Teatro Romano di Pompei 1978 
r. L. Salveti 

FRANCIA 
Roberto 
6 

Narozen v Římě. Studoval na Akademii výtvarných umění a své scé

nografické vzdělání si doplnil v Ca^Foscari v Benátkách. Od r. 

1963 spolupracuje s Damianim v Teatro Stabile v Bologni. Vytvořil 



v tomto divadle scénické návrhy pro Brechtovy Bubny v noci v re

žii Aido Trionfa, pro hru Benátčanka od neznámého autora z r.1500 

v režii Maurizia Scaparra a pro Goldoniho Harlekýnovu slávu v re

žii Roberta Guicciardiniho. Dosáhl mimořádně zajímavých výsledků 

hlavně ve spolupráci s Mauriziem Scaparrem; v r.1965 mu byla udě

lena Cena Noce ďoro za výpravu k Benátčance. Je rovněž autorem 

výpravy pro Služky Jeana Gentta, pro Médeu Corrada Alvara, pro 

Chicchignola Ettore Petroliniho, pro Ghelderodovu Rudou magii, 

pro Poslední analýzu Saula Bellowa a pro Dny bojů po boku Di Vit-

toria od Nicoly Saponara; dále je autorem výpravy ke hře Převoz

ník od Massima Dursiho a k Shakespearovu Hamletovi, který byl na 

repertoáru tři roky a natočila jej italská televize. Za tuto vý

pravu získal Stříbrnou medaili na Pražském quadriennale 1975. Na 

nynějším quadriennale vystavuje své poslední shakespearovské návr

hy pro Richarda II. a Julia Ceasara. Zúčastnil se Biennale moder

ního umění v Paříži. 

1-3 
W. Shakespeare / Julius Caesar / scéna Teatro Popolare di Róma 
1978 r. Maurizio Scaparro 

4-7 
W. Shakespeare / Richard II. / scéna Teatro popolare di Róma 
1975 r. Maurizio Scaparro 

Narozen r. 1921 v Janově. Studia absolvoval na Škole výtvarných 

umění v Lausanne. Pracuje jako malíř, ilustrátor a především scé

nický a kostýmní výtvarník. Ve spolupráci s Giuliem Gianinim rea

lizoval několik hraných a kreslených filmů, z nichž nejznámější 

jsou Paladini, Straka zlodějka, Pulcinella /poslední dva byly na

vrženy na Oscara/, a naposledy Kouzelnou flétnu /1978/. Mezi jeho 

nejzávažnější scénografické realizace patří Ioneskův Nosorožec, 

Ruzzanteho Dialogy, Vdovička z Ancony a Koketka; dále Rosencrantz 

a Guildenstern jsou mrtvi od Stopparda.Feraenova Lea Leibowitzová 

a Golem, dále Shakespearovy hry Titus Andronicus, Mackbeth, Zkro-

LUZATTI 
Emanuele 



cení zlé ženy a Sen noci svatojanské; Brechtův Pan Puntila a jeho 
sluha Matti, Muž jako muž a Švejk v druhé světové válce, Dreyerův 
Ježíš v Trionfově režii a Gassmanův Bučí César nebo Nikdo v auto
rově režii. Spolupracoval na provedení Lišáka Volpona od Jonsona 
v režii Squarzihově, na hře Leonce a Lena od Brucknera v režii 
Fersenově a na Jarryho Spoutaném Ubu v režii Conteho, na Erdmano-
vě Sebevrahovi v režii Marcucciho a na hře Zlatý kohout od Conta 
v autorově režii, na hře Kocour v botách.od Tiecka v režii Corsi-
niho a na hře Svanevit od Strindberga v Contově režii. Vytvořil 
rovněž scény a kostýmy pro nejvýznamnější operní divadla v Itálii 
a v zahraničí, např. pro English Opera Group, pro Festival v 
Glyndebournu, pro Chicago Opera House, Státní operu ve Vídni, pro 
Munchner Festspiele, pro Londýnský baletní festival a pro řadu 
dalších divadel. Napsal a ilustroval četné knihy pro děti-získal 
cenu na Bratislavském knižním biennale r. 1967. Účastnil se praž
ského quadriennale 1975. Luzzati žije a pracuje v Janově a v Římě. 

1-2 
B. Jonson / Lišák Volpone / kostým Teatro di Róma 1977 r. 
Squarzina 

Conte-Sanquinetti / Zlatý kohoutek / kostým Teatro della Tosse 

Genová 1978 r. Conte 

4 

A. Jarry / Spoutaný Ubu/ kostým Teatro della Tosse Genová 1977 

r . Conte 
5 
F. Bruckner / Leonce a Lena / plakát Teatro Stabi le Bolzano 
1977 r. Fereen 

6 
N.R. Erdman / Sebevrah / plakát Teatro Municipale Alessandria 
1978 R. Marcucci 
A. Jarry / Spoutaný Ubu/ plakát Teatro della Tosse Genová 1977 

r. Conte 



8 
L. Tieck / Kocour v botách / plakát Teatro Flaiano Róma 1978 
r. Coraini 

G.B. Della Porta / Služka / plakát 
1977 r. Fersen 

Teatro Stabile di Bolzano 

Narodil se r. 1947 v Romagni. Studoval na Akademii výtvarných 
umění v Urbinu. Rok vyučoval dějiny umění a kreslení. Když se v 
r. 1968 přestěhoval do Říma, navázal první kontakty s římským 
experimentálním divadlem. Jeho prvni režie je z r. 1971: Piran
dello, kdo?. Následovaly: Tarzan /v Římě/, Candore Giallo con 
suono di maře /v Pescaře/, Othello /na benátském Biennale/,Kra
jina č. 5 /na festivalu v Chieri/, Locus Solus /v Římě/, Odjezd 
agronauta /na Maggio Musicale Fiorentino/, Erady č. 1 /na Can-
tiere Internazionale d*Arte v Montepulcianu/, Zrady č. 2/na be-
nátském Biennale/, Procitnutí jara /v Římě/. Účastnil se svými 
inscenacemi Mezinárodního divadelního festivalu v Nancy, na Es-
pace Pierre Cardin v Paříži, Podzimního festivalu v Bordeaux, 
Mikery v Amsterodamu, na BITEF v Bělehradě a na mnoha festiva
lech v Itálii. 

PERUNI 
Memé 

W. Shakespeare / Othello / 
ris 1977 r. Memé Perlini 

plakát Espace Pierre Cardin Pa-

Divadlo - Perlini Prostor - Aglioti / Divadelní operace č. 1/ 
plakát Rondanini Galleria ďArte Contemporanea Róma 1977 r. 
Memé Perlini 

3-5 
Grupo La Maschera plakát 



RICCI 
Mario 

Narozen r. 1933, v roce 1959 se usadil v Paříži. R. 1961 pracoval 

v Marionetteatern ve Stockholmu. 0 rok později se vrátil do Říma, 

kde založil Movimento numero uno per marionetta sóla /Hnutí číslo 

jedna pro jedinou loutku/. V roce 1964 zřídil divadélko-klub a 

založil Gruppo di Sperimentazione Teatrale Orsoline 15/Experimen-

tální divadelní skupinu Orsoline 15/ s divadelní laboratoří,v níž 

pracovali nejrůznější umělci /malíři, básníci aj./, a která usi

lovala o dovršeni "stanoveného děje". Z řemeslné fáze přešel k 

experimentování v oblasti "herec-předmět" ve spojitosti s divad -

lem "hry-obřadu". V r. 1969 otevřel divadlo Abaco. Tituly jeho 

inscenací jsou pouze záminkou pro "vlastní představení" Ricciho, 

k nimž přistupuje bez pracovního schématu a režijních poznámek, 

vychází pou e z analýzy návrhů každého ze spolupracovníků, kterou 

dospěje k upřesnění zamýšleného námětu a může přistoupit k jeho 

naplánování. V průběhu zkoušek námět dále krystalizuje v dějový 

model. Vrcholí fáze divadla-laboratoře, v níž dochází k výměně 

ideové a fyzicko-manuální práce, protože každý člen skupiny je 

současně truhlář, kovář, elektrikář, malíř, herec atd. Při před

stavení promítané filmy a diapozitivy jsou integrální součásti 

inscenace a jsou promítány na pohyblivá plátna /herec a předmět/. 

Z Ricciho prací jsou nejvýznamnější: Varieté, Gulliverovy cesty, 

Edgar Allan Poe, James Joyce, Baron Prášil, Král Lear na námět 

velkého dramatu Williama Shakespeara, Bílá velryba, Odysseus, Tři 

pomeranče. Jeho scénografy jsou Carlo Montesi, Claudio Previtera, 

Mario Romano. Kostýmy navrhuje Angela Diana. Ricciho divadlo se 

zúčastnilo nejvýznamnějších festivalů v Itálii i v zahraničí. 

10 

1-2 
M. Ricci / Olympiáda 36 - Německo, Olympiáda 32 - Los Angeles / 
scéna Spielstrasse Olympische Spiele Miinchen 1973 r. M. Ricci 

3 

M. Ricci / Bílá velryba / scéna Aperto, Piazza a maře di Camog-

li 1976 r. M. Ricci 

4 
M. Ricci / Král Lear na námět velkéno dramatu W. Shakespeara / 
scéna Palazzo Grassi Venezia 1972 r. M. Ricci 



Vystudoval architekturu na univerzitě v Římě. Vytváří scénické i 

kostýmní návrhy pro film, činohru, operu i balet v Itálii i v za

hraničí. Mnoho jeho filmů bylo promítáno na italských i zahranič

ních filmových festivalech. Pracuje jako jevištní i kostýmní vý

tvarník v divadelní společnosti Gli Associati, jedné z nejznáměj

ších v Itálii. Pro Gli Associati vytvořil výpravy a kostýmy ke 

hrám Shakespeara, Pirandeiia, 0*Neilla, Sartra, Čechova, Sofokla, 

Alfieriho, Hofmannsthala a dalších. Dále pracoval v divadle Det 

Kongelige Teater v Kodani, v milánské Scale a v Piccola Scala, v 

turinském Teatro Regio, pro amsterodamské Stads-schouwburg a pro 

Festival D'Orange. Mezinárodní uznání získal za své návrhy pro 

Arénu ve Veroně k operám Bohéma, Tosca, Turandot, Aida,Sedlák ka

valír, Komedianti a Šípková Růženka. Byl pět let scénografickým 

poradcem veronské Arény.V celém jeho díle lze vypozorovat trvalou 

snahu o vyjádření strohosti a zachycení podstaty i úsilí o moder

ní kritický výklad dramatických a hudebních prvků, který by pos

kytl divákům základní ideově-vizuální pocit a nebyl pouhou deko

rací. Nejvýznamnější a nejoriginálnější přínos Rossiho díla lze 

spatřovat v jeho velice moderním pojetí vztahu čas - prostor: ne

přetržitá tvorba scénografie ve vztahu k nepřetržité tvorbě dějů 

a charakterů prostřednictvím technického a symbolicky figurativ

ního jazyka našeho věku. 

ROSSI 
Vittorio 

1-3 
G. Verdi / Aida / scéna Aréna di Verona 1976 r. C. Maestrini 

scéna Théátre du Capitole Toulouse 1979 
4-10 
G. Verdi / Attila / 
r. V. Rossi 

11 
G. Verdi / Attila / kostým 
r. V. Rossi 

Théátre du Capitole Toulouse 1979 

Narozen v Livornu r. 1930. Umělecká studia ukončil ve Florencii. 

Žije a pracuje v Římě. Z činnosti divadelního výtvarníka přešel 

na malířství. V oblasti italského strukturalistického směru uspo-

SIRELLO 
Enrico n 



řádal četné samostatné výstavy, mezi nimiž je nutno uvést výstavy 

v Římě /1963, 1972, 1973, 1978/, ve Florencii /1963, 1974/,v Ja

nově /1971/, v Neapoli /1976/, v Miláně /1977/ a v Livornu /1954, 

1965, 1971, 1978/. V letech 1960-1965 řídil experimentální diva

delní společnost města Livorna, kde inscenoval jako režisér osm

náct představení,mezi nimi Camusovo Nedorozumění /1960/,Becketovo 

Čekání na Godota /1961/, Venku, přede dveřmi od Borcherta /1962/, 

Ioneskova Amédea aneb jak se ho zbavit /1962/,Mrtvé listy od Pin-

geta /1962/. V r. 1969 řídil adaptační práce Pirandellova, dnes 

Tordinonova divadla, kde dal postavit "rozložitelnou scénu" o 

třech různých úrovních; v r. 1969 uskutečnil v divadle Mrakodrap 

v Livornu "otočné jeviště", které umožňuje pomocí jednoduchých 

operací, poranu, otáčení a překládání okamžitá různá scénická a 

výtvarná řešení.Mezi jeho scénografickými pracemi je nutno uvést: 

Eliotovu Vraždu v katedrále /1957/, Millerovu Smrt obchodního 

cestujícího /1960/, Priestleyho Inspektora u Birlinga /1960/, 

Santa Maria dei Battuti od Boggio-Cuoma /1964/, Morettiho Proces 

Giordana Bruna /1970/, Malomocenství od Bolla /l973/, Baladu pro 

Tommase Campanellu od Morettiho a Alighiera /1978/ a D Annunziovu 

Pochodeň pod řešetem /1978/. 

1-2 
G. D'Annunzio / Pochodeň pod řešetem / 
riale Gardone 1978 r. M. Moři 

scéna Teatro del Vitto-

LOUTKY 

12 

Již po několik let vzniká v Itálii množství loutkových a maňás

kových divadel,aí již jako divadla pro děti nebo jako divadla ex
perimentální; a to nepočítáme všechna ta divadla tradičního cha

rakteru, která se objevují ve stále větším počtu a uvádějí před

stavení, která by působila potěšení našim dědečkům a která podle 



nás patří do knih o historii divadla. V posledních dvou letech 

alespoň velké deníky v předních městech otiskují na stránkách, 

věnovaných divadlu /vždy ve čtvrtek, v sobotu a v neděli/ i rub

riku Divadlo pro děti nebo Experimentální divadlo, v níž přináše

jí informace o loutkových a maňáskových představeních. 0 těchto 

představeních, stejně jako o jiných divadelních hrách, vycházejí 

četné články a kritika referuje nebo dokonce analyzuje národní a 

mezinárodní festivaly, které jsou v našich městech pořádány. Je 

třeba poznamenat, že vzhledem k velkému počtu těchto skupin, mno

hé nemají k dispozici vlastní divadlo; pracují na různých místech 

podle vlastních možností nebo ve školách a pro některé veřejné in

stituce.Téměř v žádném loutkovém a maňáskovém divadle se dnes ne

užívá dekorací.Postavy se bud pohybují před neutrálním pozadím za 

pomoci několika dekoračních prvků a světla nebo loutkáři pracují 

přímo před nebo mezi obecenstvem. 

Maria Signorelli 

SICILSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO BRATŘÍ 
PASQUALINŮ 

Divadlo sicilských loutek bratří Pasqualinů bylo založeno bratry 

Fortunatem a Pinem Pasquallno v roce 1969 a vybaveno loutkami ty

pickými pro jejich rodnou jižní Sicílii. Zvláště prostřednictvím 

vlastních psaných textů sehráli bratři Pasqualinové důležitou 

roli v obnovení bohaté lidové tradice sicilského loutkového di

vadla. Fortunato Pasqualino /spisovatel, který byl již známý svou 

literární činností na jiných úsecích/ napsal mimo jiné pro lout

kové divadlo tyto hry:Don Quijote, Mojžíš a Faraón, Rolandův meč, 

Garibaldi, Pokušení Ježíše, Pinocchio na dvoře Karla Velikého, 

Amphitryon ze Sicílie a František z Assisi. Divadlo bratří Pas

qualinů hraje po celé Itálii /a rovněž se účastní různých meziná- 13 



rodních loutkových soutěží a festivalů, například v Terni, Parmě, 

Mantově aj./, dále hrálo ve Švýcarsku a ve Spojených státech. Je

jich loutky se objevily v italské, rakouské, dánské a americké 

televizi. Bratři Pasqualinové mají pojízdnou scénu, která může 

být sestavena během několika hodin. Scénickým výtvarníkem jejich 

divadla je Marisa Fogliarini Farina,kostýmy navrhuje Angelo D'An

gelo. 

F. Pasqualino / Don Quijote / scéna Societa del Teatro e della 

Musica Pescara 1969 

2 

F. Pasqualino / Pinocchio na dvoře Karla Velikého / scéna Teat

ro Goldoni Róma 1971 
3-4 

F. pasqualino / František z Assisi / scéna Teatro Crisogno Róma 

1979 

5 

Dante Alighieri / Božská komedie / scéna Teatro Crisogno Róma 

1979 

6 

F. pasqualino / Pinocchio na dvoře Karla Velikého / plakát Tea

tro Goldoni Róma 1971 
7 

F. Pasqualino / Pinocchio na dvoře Karla Velikého / technická 

dokumentace Teatro Goldoni Róma 1971 

8 
F. Pasqualino / Don Quijote / technická dokumentace Societa del 
Teatro e della Musica Pescara 1969 
9 

F. lasqualino / František z Assisi / technická dokumentace Tea

tro Crisogno Róma 1978 

14 



Maňáskové divadlo Opera dei Burattini založila Maria Signorel-

liová v r. 1947 v Římě a řídila je až do r. 1973, kdy skončilo 

svou činnost. V tomtéž roce se pod novým jménem Opera dei Bura

ttini La Scatola stala z toho divadla experimentální skupina pod 

vedením Josephiny Volpicelliové.Skupina pracuje jako stálé divad

lo v Římě v Klubu Cantastorie-Trastevere a má na programu před

stavení jak pro dospělé, tak pro děti. Hraje rovněž pro školy a 

spolupracuje s veřejnými i soukromými institucemi. Téměř všechny 

loutky jsou dílem Marie Signorelliové, autory jevištních výprav, 

pokud existují, jsou různí malíři. Režie a choreografie uváděných 

her jsou svěřovány různým umělcům podle charakteru hry. Skupina 

kromě maňáskových představení má i rozsáhlý repertoár her, při 

nichž je obecenstvo vtahováno do akce, aby vyjádřilo svou osobní 

účast na představení. Po celou dobu trvání se skupina účastnila 

nejvýznamnějších mezinárodních festivalů a reprezentovala Itálii 

téměř ve všech zemích Evropy, Asie, Afriky a Austrálie. 

1 
0. Wilde / Slavik a růže / scéna Opera dei Burattini Róma 1952 
r. L. Wertmuller 
2 

W. Shakespeare / Bouře / kostým Opera dei Burattini Róma 1955 

r. M. Colucci 

3 

E. Elgar / Svéhlavička / scéna Opera dei Burattini Róma 1958 

r. L. Mian 

4 
E. Elgar / Svéhlavička / kostým Opera dei Burattini Róma 1958 
r. L. Mian 
C. Monteverdi / Tancred a Clorinda / scéna Opera dei Burattini 

Róma 1971 r. A. L. Messeri 



o 
C. Monteverdi / Tancred a Clorinda / kostým Opera dei Burattini 
Róma 1971 r. A.L. Messeri 

7 
S. Prokofjev / Popelka / scéna Opera dei Burattini Róma iy72 
r. A.L. Messeri 
8 . , 

F. Cangiullo a A. Těsta / Osudy lesa / scéna Opera dei Burattini 

La Scatola Róma 1978 r. A. Těsta 

9 

F. Cangiullo a A. Teata / Osudy lesa / kostým Opera dei Burat

tini La Scatola Róma 1978 r. A. Těsta 

M. Signorelli a L. Mian / Róma Romana / plakát Opera dei Burat

tini La Scatole Róma 1977 

Magický kruh/ plakát Opera dei Burattini La Scatola Róma 

12 
Maňásci Marii Signorelli/ plakát Opera dei Burattini Róma 

TEATRO DELLE MARIONETTE DEOá 
ACCETTELLÁ 

Je tomu již třicet let, co Loutkové divadlo Accettellových /Teat

ro delle Marionnette degli Accettella /řízené icarem,Annou a Bru-

nem/ hraje od října do června v Divadle Pantheon v Římě. Již ně

kolik let exiatuje při divadle dílna, kde Accettellovi atudují 

využiti a význam loutky,organizují kursy a aemináře ve apolupráci 

a řadou městských kulturních instituci /Testro Scuols del Teatro 

di Róma, lať.ivto di Paicologia del Magiatero, Distretto Scolaa-

tico Educstivo della RAI/TV/. Accettellovi hrají se svými lout

kami nejrůznější autory a hry,ale nejštaatnějším objevem byly li

dové pohádky. Divadlo Accettellových vlastní téměř 300 dřevěných 

loutek; nejstarší, jsou prostě vydlabané nožem a poslední mají 



groteskně koncipované tvary, výsledek úzké spolupráce se sochařem 
Ferdinandem Codognotim z Říma. Loutkové divadlo Accettellových 
hrálo nejen v nejznamenitějších italských divadlech /Cajo Melisso 
ve Spoletu, Reggio de Parma, Tempio Malateatiano v Rimini, Marru-
cino v Chieti/, ale účastnilo se rovněž 5. Mezinárodního festiva
lu v Parmě a První národní a mezinárodní loutkové výstavy /Prime-
ra Exposicion National e Internacional de Titeres/ v Bogotě v Ko
lumbii. Divadlo realizovalo i řadu filmů a dokumentárních snímků 
a pracuje i pro italskou televizi. Nakladatelství Nuove Edizioni 
Romane vydalo knihu Accettellových, Řekněme to loutkami, v níž 
8oustředili 8vé zkušenosti s loutkami. Kniha se setkala r. 1978 
s velkým úspěchem na knižním veletrhu v Bologni a reprezentovala 
italskou produkci na knižním veletrhu ve Frankfurtu. 

Prostory a struktury loutkového divadla/ výzkum realizace fo
tomontáž 

2 

Prostory a struktury loutkového divadla/ výzkum realizace fo

tomontáž 

Loutky koncipované jako scénografické prvky/ studie 
fotomontáž 

realizace 

Loutky koncipované jako scénografické prvky/ studie 

fotomontáž 

realizace 

Loutky koncipované jako scénografické prostředí / Velryba, pinoc

chio v Pinocchiu/ fotomontáž 

6 
Materiály scénografie - Loutkové divadlo fotomontáž 
7 

Perrault-Accettella / Kocour v botách / scéna Teatro del pant

heon Róma 1971 r. E. Bardzki-Accettella 
8 
Accettella - anonymní autor / Husička a liška / scéna Teatro 
del Pantheon Róma 1977 r. S. Vezzali-Accettella 17 



Collodi-Accettella / Pinocchio v Pinocchiu / scéna Teatro del 
Pantheon Róma 1978 M. Stara-Accettella 

10 

Loutkové divadlo Accettellů / Představení / fotografie plakáty, 

programy 

11 

Icaro a Bruno Accettellovi / Úvahy nad loutkou - Řekněme to lout

kou / Nuove Edizioni Romane fotomontáž 

18 



JAPONSKO 

Generální komisař 

Scenárista expozice 

Patronaci nad expozicí převzal 

KOTARO MAKI 

RQ MATSUSlTA 

SVAZ JAPONSKÝCH JEVIŠTNÍCH 
A TELEVIZNÍCH UMELCfi 

My, členové Svazu japonských jevištních a televizních umělců, 
blahopřejeme k zahájení Pražského quadriennale 1979. Jsme rádi, 
že se můžeme z Dálného východu Pražského quadriennale 1979 zú
častnit. 

Od roku 1975 se divadelní situace v Japonsku téměř nezměnila. Po

kračující ekonomická krize, jejíž počátek tkví v potížích s naf

tou v roce 1973, má stále neblahý vliv na divadelní dění a tím i 

na scénografickou tvorbu.Finanční problémy, s nimiž se umělci po

týkají, jsou dnes celosvětovým problémem.. 

Svaz japonských jevištních a televizních umělců /JASTA/ oslavil 
loni dvacáté výročí svého trvání. Tato organizace, kterou si vy
tvořili sami divadelní a televizní umělci a kterou podporují mla
dí pracovníci televize,není přímo odborovou organizací, ale sdru
žením volných a smluvních umělců. Eřesto se snaží neustále zlep
šovat postavení divadelních a televizních umělců, prohlubovat 
vzájemný vztah mezi členy a zdokonalovat techniku. 

V roce 1977 vydala televizní sekce Svazu jevištních a televizních 

umělců první ročenku o televizním umění v Japonsku. V roce 1976 a 

v lednu 1978 uspořádal Svaz jevištních; a televizních umělců Sed

mou výstavu japonských divadelních a televizních scénických návr

hů /výstava je pořádána každým druhým rokem/, jajíž plocha zaují

mala 500 m se 152 panely a 27 modely. Část této výstavy je urče

né pro expozici Pražského quadriennale 1979* 



Vzhledem k tomu, že se 5.valné shromáždění CISTT přihlásilo k Me

zinárodnímu roku dítěte, zúčastní se poprvé Pražského Quadrienna

le 1979 i loutkáři. Současné japonské loutkářství představuje 

šest loutkářských skupin, jimž vévodí tzv. tradiční loutkové di

vadlo bunraku. Více než sto loutkářů jsou členy Svazu japonských 

loutkářů; polovina z nich se podílí na práci mezinárodní organi

zace UNIMA, která usnadňuje mezinárodní výměnu. Účastníky Praž

ského quadriennale 1979 jsou: M. Sakurai, T. Košino, S. Jošida, 

K. Takeda, J. Tanaka, S. Učijama, A. Kataoka, K. Kawamoto, B. Na

dá a H. Táni. 

Expozici pro letošní Pražské quadriennale charakterizuje účast 

mladé generace umělců narozených v padesátých letech, jako K. Ko

šino /scén:cký výtvarník/, R.Komine /kostýmní výtvarnice/, H. Wa-

da /působí zejména v opeře/, H. Hatano /scénický výtvarník/ a dá

le pak i účast televizních umělců, kteří působí jak v divadle, 

tak v televizi, jako např. li. Okada, K. Němoto, A. Tanara, J. Mi-

hara a H. Takahaši. 

S. Asakura, K. Kanamori a I. Takada jsou talentovanou trojicí -ve 

skupině AKT a jsou známi svou neúnavnou činností na poli dramatu, 

opery i muzikálu, a to jak ve velkých, tak malých divadlech. Kr©-

mě toho Kanamori je generálním tajemníkem japonské OXSH. Šigeo 

Kawamori je držitelem zlaté medaile Pražského auadriemnale 1975 a 

vystavuje své práce, i na Pražském quadriennale 1979-

Nesmíme zapomenout ani na <K. Nišimurú, který pracuje v oblastních 

divadlech jako výtvarník kostýmů, stejně jako na T. MagoíuJcm, <Jf. 

Yšiiho, J. Soňa nebo na R. Matsušitu, kteří se věnuji zejména 

dernímu dramatu a muzikálu. Na druhé straně T. lada, S. Hiciji 

S. Itasaka, G. Sakamoto hrají významnou roli jak v oblasti moder

ního dramatu, tak v oblasti komerčního divadla a experimentální 

tvorby v místních podmínkách. T. Maeda je znám jako vynikající 

umělec, působící v oblasti moderního tance. 

V současné době mé Svaz jevištních a televizních aamilců ceika&a 

260 členů, z toho 110 scénických a 150 televizních výtvarníků. 



Svaz jevištních a televizních umělců byl jmenován zástupcem Ja

ponska na patem kongresu QISTT. 

Mír, členové Svazu japonských a televizních umělců, vy.iadřujeme 

přání IMHiméihm východu prohlubovat mezinárodni porozuměni a přátel

ství v souladu s heslem S divadlem za mír a vzájemné porozuměni. 

Svaz japonských jevištních a televizních umělců 



ASAKURA 
'Setsu 

Narozena r. 1922 v Tokiu. Pod vlivem svého otce, který byl jedním 

z nejslavnějších sochařů v Japonsku, začala svou uměleckou dráhu 

jako malířka.Vyučuje na Uměleckoprůmyslovém institutu v Kuwazavě. 

Mezi její nejvýznamnější scénické návrhy patří Moliěrovy Učené 

ženy, Brechtova Matka Kuráž, Beckettovo Čekání na Godota, Sartro-

vy Špinavé ruce a J. Fukudy Kde je loupežník Hakamadare? V roce 

1978 vytvořila scénu pro Médeiu v Divadle Nissei a pro Hamleta v 

Divadle Teigeki. V říjnu 1978 navrhla výpravu a současně režíro

vala hru Taeko Tomioky Sestry loutky, která byla hrána v OSA /New 

York, Santa Fé, San Francisco, Dallas/ a měla příznivý ohlas u 

kritiky. V představení hráli mimo jiné Kazuko Jošijuki, Nobuko 

Mijamoto a Magosaburo Juki. Je členkou Svazu jevištních.a televiz

ních umělců, ITI a OISTT, Zúčastnila se Pražského quadriennale 

1971 a 1975. 

Euripides / Médeia / scéna Divadlo Nissei 1978 r. Jufcio Nina-

gawa 

2 
W. Shakespeare / Hamlet / scéna "Divadlo Nissei 1978 r. Jukio 
Ninagawa 

HATANO 
Hiroši 

Narozen r. 1940. Již za svých studií na tokijské Divadelní škole 

Geijitsuzai působil jako asistent u Tomojoši Murajamy, Ro Matsu-

šity a Akira Soňa. Vytvořil asi 40 scénických návrhů, mezi nejno

vější patří Millerův Hon na čarodějnice, Shakespearův Sen noci 

svatojanské a Goodrichové - Hacketta Deník Anny Frankové. Je čle

nem Divadla Geijitsuzai v Tokiu, členem Svazu jevištních a tele -

vizních umělců a OISTT. 

F.García Lorca / Dům-doni Bernardy / 

Sakon Takahaši 

scéna Haijú-za 1977 r . 



Narozen r. 1947, absolvent Univerzity Waseda. V letech 1974-76 

studoval jako stipendista japonské vlády ve Velké Británii, a to 

u Královské shakespearovské společnosti v Londýně a v Národním di

vadle v Londýně. K jeho nejvýznamnějším scénickým návrhům patří 

čechovovův Racek, Gorkého Na dně, Brechtův Strach a hída Třetí ří

še a Behanova hra Rukojni. Vytváří též kostýmy a scénické návrhy 

pro dětská hudební představení televize NHK. Ministerstvem škol

ství mu byla udělena cena za návrh scény ke hře Juro Mijošiho Lů

no, ke hře Dono isunšin od Kunjiha a k dramatizaci Jany Eyrové od 

Ch. Bronteové. Je členem Divadla Mingei, členem Svazu jevištních 

a televizních umělců a OISTT. 

HATANO 
Kazue 

1-2 
J. Mijoši / Lůno / scéna Sabo Kaikan Halí 1973 ř.iJun Učijama 

Narozena r. 1951. Absolvovala studium filozofie na katedře lite

ratury Univerzity Gakušuin - diplomová práce o umění. Většinou, 

pracuje v malých divadlech, její návrhy mají široký záběr, zahr

nují i aranžování módních přehlídek, různých společenských akcí, 

koncertů a zasahují i sféru televizních reklam. Jejím hlavním di

vadelním úspěchem byly návrhy k Syngovu Hrdinovi západu v r.1977, 

uvedeném v divadle Toh-en. Je členkou Svazu, jevištních a televiz

ních umělců a OISTT. 

HOŠINO 
Keiko 

Mičio Katoh / Nebeský zloděj / scéna Toh-en Atelier 1976 r. 

Hideo Osanai 

2 
Kaoru Tamura /. Lidé mimo roční období / scéna Divadlo Toh-Gei 
1978 r. Kaoru Tamura 

Narozen r. 1930 v Tokiu. Absolvent Univerzity Waseda /dějiny umě- |5|| 

ní/. Je žákem Otoja Ody a má za sebou zhruba sedmdesát prací. Je laSllhirO 

členem Svazu jevištních a televizních umělců, JITT, JTA a OISTT. 



1-2 

Naoja Učimura / Adaptace Aristofanova Míru ve stylu divadla bun-

raku/ scéna Asahiza Aiči Buňka Kodo Bunkjo Kokaido 1973 r. 

Naoja Učimurá 

ITASAKA 
Šinji 

Narozen r. 1929. Absolvoval katedru průmyslového návrhářstvi na 

Univerzitě výtvarných umění v Kjótu. Pracoval v Televizní společ

nosti NHK v Ósace, nyní je uměleckým ředitelem Televizní společ

nosti Jomiuri. Zároveň pracuje jako asistent na katedře divadel

ního umění Univerzity v Ósace. Je ředitelem pobočky Svazu jevišt

ních a televizních'umělců v Kansai a pracuje zejména pro nové Di

vadlo dramatu a pro Divadlo tradičního tance. Je též členem OISTT; 

zúčastnil se pražského quadriennale 1971 a 1975. 

J.A. Baldwin / Blues pro bělochy / 

r. Kagefumi Morimoto 

scéna Gekidan Mirai 1978 

Rjunosuke Akutagawa / Jigoku-Hen / scéna Baletní společnost Na-

rimura a Tomoi 1977 r. Jukiko Tomoi 

KANAMORI 
Kaoru 

Narozen r.1933 v Tokiu. Absolvoval katedru umění na Akademii Buň

ka Gakuin. Je představitelem společnosti Kanamori, členem a scé-

nografem divadelní společnosti Siki.Mezi jeho nejvýznamnější prá

ce patří Jak se Vám líbí-1974, Rigoletto-1975,Jesus Christ Super-

star-1976, Kupec benátský-1977 a Višňový sad-1978. Je držitelem 

' ceny Kisaku Ttho z roku 1976. Je členem Svazu jevištních a tele

vizních umělců a OISTT. Zúčastnil se Pražského auadriennale 1971 

a 1975. 

1-2 
T. Rice a A.L. Webber / Jesus Christ Superstar / scéna 
Nissei 1976 r. Keita Asari 

Divadlo 



T. Rice a A.L. Webber / Jesus Christ Superstar / kostým Divadlo 

Nissei 1976 r. Keita Asari 

Narozen r. 1929 v Tokiu. Po absolvování katedry architektury na 

Univerzitě Waseda vystudoval obor scénického vvtvarnictví na ško

le jevištního umění. Pak pracoval jako režisér a scénograf. Podí

lel se na televizních inscenacích od počátku televize. Současně 

vytvářel scénické návrhy pro Divadlo dramatu a aranžmá pro veřej

ná shromáždění. V současné době je vedoucím uměleckého oddělení 

Televizní společnosti NHK. Je členem Svazu jevištních a televiz

ních umělců a OISTT. 

KAWAKAMI 
KIJOSI 

Takaaki Odera / Hidova pevnost / scéna 

kan 1976 r. Hajime Horiguči 

Nogjo-Kjodo-Kumiai Kai-

Narozen r.1919 v Ósace. Studoval dějiny umění a estetiku na Císař

ské univerzitě v Tokiu. Po ukončení studií Dracoval v různých di

vadelních oborech. Od r.1946 je členem divadelní společnosti Hai-

jú-za a pracuje pro jeií kostýmní oddělení. Jeho díla jsou cha

rakteristická tím, že k jejich ztvárnění používá japonských mate

riálů, včetně ručního paDÍru, čímž dociluje starobylého dojmu a 

nepřirozené atmosféry, v níž postavy hry žijí. Zúčastnil se Praž

ského quadriennale 1971 a je držitelem Zlaté medaile za kostýmní 

návrhy z PQ 75; je členem Svazu jevištních a televizních umělců a 

OISTT. 

KAWAMORI 
Šigeo 

1-3 

W. Shakespeare / Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete / kostým 

Divadlo Haijú-za 1977 r. Kazuo Nišiki 

4-6 
W. Shakespeare / Jak se vám líbí / kostým Divadlo Tokio 1978 
r. Tošikijo Masumi 



KOMÍNE 
Lily 

Narozena r. 1947. Od roku 1965 spolupracovala s divadlem šiki, v 

r. 1970 se dostala do dílen Královské shakespearovské společnosti 

v Londýně. Od roku 1973 pracuje jako svobodná umělkyně; v roce 

1978 založila podnik Divadelní kostýmy Lily. Jejími stěžejními 

díly jsou Romeo a Julie v divadle Nissei, Král Lear, Oidipus král, 

žebrácká" opera a Nikikaiho opera Starý Heidelberg v Národním di

vadle. Spolupracovala též jako výtvarnice na realizaci moderních, 

nó-her: Joroboši, Sotoba Komači, Ajano Tsuzumi, Hann, napsaných 

podle novel Jukio Mišimy. Je členkou Svazu jevištních a televiz

ních umělců a OISTT. 

Jukio Mišima / Sotoba Komači / kostým- Národní divadlo 1976 

r. Jukio Ninagawa 

2 
Tošihiro Nagatsuka / Kosmický muzikál Hvězda hvězd / kostým Ne
káno Sun-Plaza Halí 1978 r. Tošihiro Hagatauka 

KUGIMAČJ 
Kumazi 

Narozen r. 1906 v Imari. Studoval divadlo kabuki u Kanbei Hasega-

wy čtvrtého. Stal se malířem dekorací pro kabuki a bunraku. a zá

roveň začal navrhovat vlastní scény jak pro kabuki, tak pro ja

ponské tradiční tance. Zlom v jeho tvorbě znamenalo představení 

Aozoši Hanano Nišikie v Divadle Mejji-za roku 1951, v němž jeho 

scéna upoutala maximální jednoduchostí. V témže roce se stal je

vištním mistrem Národního divadla. V současné době mé za sebou 

mnoho návrhů pro různé divadla, mezi jiným pro Národní divadlo, ' 

pro divadla Kabuki-za, Simbaši-Enbujo, Minami-za, Toho-Gekijo aj. 

Je ředitelem společnosti Kanai Ohdogu. V r. 1965 mu byla udělena 

cena Organizace japonských tanečníků, v r. 1975 byl vyznamenán 

Řádem za zásluhy čtvrtého stupně a Řádem svatého pokladu. Je čle

nem Svazu jevištních a televizních umělců, OISTT a ITA. Zúčastnil 

se Pražského quadriennale 1975. 



Izumo Takeda, Soraku Mijoši a Kaizumo Takeda / Sugavrara Denju Te-
narai Kagami / scéna 
2 
Hanji čikamatsu / Sinpan Utazaimon / scéna 
3 
Monzaemon čikamatsu / Abura No Gigoku / scéna 
4 
Gohei Namiki / Sanmon Gosan No Kiri / scéna 

Narozen r. 1937 v provincii Akita. Abqoivent katedry architektury 
na Vysoké škole technické v Musašinu. Jeho.scénické a kostýmní 
návrhy jsou charakteristické naprostým uvolněním výrazových pro
středků tanečníka - používá přitom i originálních kostýmů - a 
oživením divadelního prostoru, v jehož atmosféře 6e mění divákovo 
vnímání reality. Mezi jeho nejlepší návrhy, odměněné cenou Japon
ského festivalu umění, patří Svatá rodina - 1967, Symposium -
1967 a Slavnost - 1968. Ve své tvůrčí práci se i nadále snaží vy
tvářet těsné sepětí mezi tanečními kreacemi a scénou. V současné 
době je ředitelem firmy Sigma Design Co. a zástupcem ředitele MOM 
Design Co.Je členem Svazu jevištních a televizních umělců a OISTT. 

šigeharu Honda / Na oběžné dráze / 

1975 r. Šigeharu Honda 
scéna Tokio Bunka-Kaikan 

MAEDA 
Tetsuhiko 

Narozen r. 1926 v prefektuře Nagano; od počátku své práce v diva

dle roku 1948 stále spolupracoval s demokratickými divadelními 

skupinami. Pro jeho tvůrčí činnost je charakteristická metoda so

cialistického realismu, již uplatňuje na široké paletě textů, po

čínaje současným dramatem přes hry pro mládež až po divadlo aré

nového typu. Jeho hlavním dílem jsou jevištní návrhy pro hru H. 

Hohjoha Případ Matsukawa, pro Maršakových Dvanáct měsíců a pro Ro-

zovovu Stastnou cestu!. Je členem katedry produkce v divadelní 

škole Geijitsuzai v Tokiu, členem Svazu jevištních a televizních 

MATSUŠITA 
Ro 



umělců, OISTT a laureátem Kisaku ITHO ceny z roku 1974. Zúčaatnil 
se Pražského quadriennale 1971 a 1975. 

1-2 

Tomojoši Murajama / Sinotino - mono / scéna Jomiuri Halí 1979 

r. Tomojoši Murajama 

3-4 
Issei Išizaki / Tenmei Mičinoku-no Alia / scéna Divadlo Haiju-
za r. Suniči Nakamura 
5 

P. Bažov / Kamenný kvítek / scéna Toši Center Halí 1977 r. 

Suniči Nakamura 

6 
Akira Sanetoh / červená vrána / scéna Tokio Gidokaikan r. Su

niči Nakamura 

MIHARA 
3asuhiro 

Narozen r. 1937; absolvent Tokijské univerzity umění. Je členem 
Svazu jeviStních a televizních umělců a OISTT. Pracuje v Tokijské 
rozhlasové a televizní společnosti. 

Hudební festival v Tokiu/ scéna Budo-Kan 

MDAKE 
Keiko 

Studovala architekturu na Nihonské ženské univerzitě a zároveň se 

věnovala externímu studiu v Dramatické Škole divadla Siki. Po 

ukončení univerzity pracovala rok ve stavebním podniku a po abaol-

vování studií na divadelní Škole přešla do apolečnosti Kanamori, 

vedené Kaoru Kanamorim. Mezi její nejvýznamnější práce patří Puc-

ciniho Madam Butterfly, Prokofjevův Romeo a Julie, Mozartova Kou

zelná fléta a Figarova svatba, dále pak Bolero a Carmina Burana. 

10 

1-2 
W.A. Mozart / Cosi fan tutte / 
Reiji Mitani 

scéna Divadlo Seibu 1978 r. 



Narozen r. 1923 v Tokiu. Od r. 1947 je členem JeviStní výtvarné 

laboratoře Kisaku Tto a zpracovává návrhy pro japonaké tradiční 

divadlo včetně kabuki, dále pro tanec a jiné druhy her. Pro jeho 

díla je charakteristická tvorba atmosféry, zjednodušení a 8ymbo-

lizace uměleckého dědictví doby, v níž se drama odehrává. Je čle

nem Svazu jevištních a televizních umělců a OISTT. Zúčaatnil se 

Pražského quadriennale 1971 a 1975. 

NAKA3IMA 
Hačiro 

Tsutomu Minakami / Ečizen Takeningjo / scéna Nagoja Misono-za 

r. Koiči Kimura 

2 
Sumie Tanaka / Ičio a Sumako / scéna Divadlo MitsukoSi Tokio 
1978 r. Kóji Abe 

Ken Mijamoto / Karajuki San / scéna Kinokunija Halí 1977 r. 

Suji Išizavra 

Narozen r. 1939; absolvoval Univerzitu umění v Mussšinu. Je čle

nem Svszu jevištních a televizních umělců a OISTT. 

Sigeru Taukada / Hudební festival FNS 78 / acéna Budokan 

r. Mitsuo Wstanabe 

1978 

NĚMOTO 

Narozena r. 1931; po absolvování studia na Univerzitě výtvarných 

umění v Kjótu se r.1955 stala členkou výtvarného oddělení Rozhla

sové a televizní společnosti Jomiuriv K jejím významným pracím 

patří kostýmní návrhy pro Shakeepearova Kupce benátského, Ibseno

vu Heddu Oablerovou a Takeo Tagučiho Cestu moudré ženy. Vytváří 

kostýmy i pro moderní balet a její návrhy jsou charakteristické 

tím, že přizpůsobuje tradiční japonský oblek pro tanečníky a mo

dernizuje ho. Je členkou Svazu jevištních a televizních umělců a 

OISTT. Zúčastnila se Pražského quadriennale 1971 a 1975. 

NIŠIMURA 
Kjoko 

11 



Teruko Nagaoka / Převtělení / podle novely Naoja Sigy kostým 

Parco - Divadlo 1977/ r. Naoji Iwata 

2 % 

Moliěre / Chudák manžel / kostým Kjoto Buňka Geijitsu Kaikan 
1977 r. Eizo Kitamura 

3 

Sandao Jamanaka a Sennojo Sigejama /Křupan zvítězil nad Sokratem/ 
podle Aristofana kostým Kjoto Buňka Geijitsu Kaikan 1977 r. 
Sennojo Sigejama 

OKADA 
Mičija 

Narozena r. 1934; absolvent 

Narozen r. 1934; absolvent Univerzity v Neiji. Je pracovníkem 

Rozhlasové a televizní společnosti Asaki, členem Svazu jevištních 

a televizních umělců a OISTT. 

Takuma Koniši / Budte šíastni a usmive-ite se - 9. hudební Grand 

Prix / scéna Budo-kan 1978 Jin Andoh 

SAKAMOTO 
Gašin 

Narozen r.1932. Je absolventem katedry literatury na Městské uni

verzitě v ósace.Jeho hlavními díly jsou návrhy k Weskerově Slepi

čí polévce s nudlemi, ke hře M. Jamazakiho Go-oh Fusa a k mnoha 

dalším. Je členem Svazu jevištních a televizních umělců a OISTT. 

K. Hitomi / Sumidagawa - současné psychologické drama na téma nó 

hry / scéna Kjóto Buňka Geizutsu Kaikan 1976 r. Eiji Kitamura 

2 
Moliěre / Chudák manžel f kostým Kjóto Buňka Geizutsu Kaikan 
1977 r. Eiji Kitamura 



Narozen r. 1934. Po absolvování Školy divadelního umění byl od r. 

1958 členem Divadla Sinkjo /nyní Divadlo Geijitsu-zai v Tokiu/. 

Vytvořil přes 120 výprav pro téměř 30 divadel. Jeho stěžejními 

díly jsou scénické návrhy k Shakespearovu Snu noci svatojanské a 

Kupci benátskému, Molierovu Lakomci, Čechovovu Rackovi a Strýčku 

Váňovi a Gogolovu Revizorovi. Pracuje i pro operní divadla, muzi

kály a baletní soubory. Je členem Svazu jevištních a televizních 

umělců a OISTT. 

SOŇO 
jošiaki 

Kiiči Ohoši / Milenec na Mléčné dráze / scéna 

1977 r. Hidetaro Jamagiši 

Divadlo Heijú-za 

Narozen na ostrově Hokkaido. Po absolvování divadelní fakulty Ni-

honské univerzity, kde byl žákem scénografa Jošidy Kenkiči, silně 

ovlivněného expresionismem,vytvořil několik návrhů v tomto duchu, 

ale později vědomě od tohoto uměleckého směru ustoupil. Stal se 

pracovníkem Televizní společnosti NHK, v současné době je vedou

cím pobočky Svazu jevištních a televizních umělců JASTA na Hok

kaido. Jako výtvarník věnuje svou pozornost obnovení a oživení di

vadelního prostoru jevištní akcí. Je členem Svazu jevištních a te

levizních umělců a OISTT. 

TADA 
Tadahiro 

1-2 
Zenzo Matsujama / Atsuta-Mura / scéna Sapporo 
kan 1979 r. Nobojuki Iida 

Kjoiku Buňka Kai-

Narozen r. 1929 v Tokiu, kde také v r. 1953 absolvoval Akademii 

výtvarných umění. Ve svých dílech se pokouší skloubit čistý je

vištní prostor s výraznými prvky japonských tradičních forem i 

materiálů. Mezi jeho významná díla patří návrhy k současné japon

ské hře čikao Tanaky Hlava Panny Marie, k Sartrovým Vězňům z Al-

tony a k Shakespearovu Hamletovi, Makbethovi a Othellovi. Je do

centem na Univerzitě v Musašinu. Získal cenu časopisu Sukan Jomi-

TAKADA 
Ičiro 



uri v oboru divadla, cenu Celostátního uměleckého festivalu a ce

nu Biennale v Paříži. Je členem Svazu jevištních a televizních 

umělců a OISTT. Zúčastnil se Pražského quadriennale 1971 a 1975-

1-3 
Kjoka Izumi / Jašaga Ike / scéna ABC Halí 1978 r. Hiroši Aku-
tagawa 

4-6 
Ken Mijamoto / Tokaido Oranda Kaidan / scéna Divadlo Tokio 1978 
r. Koič Kimura 

TAKAHASI 
Hideo 

Narozen r. 1937 v Ósace. Vystudoval fakultu průmyslového návrhář

stvi na Uměleckoprůmyslové škole v Kjótu. Stal se pracovníkem Te

levizní společnosti NHK, kde se věnuje především hudebním a zá

bavným pořadům. V r. 1960 vytvořil výpravu pro muzikál Gen, v r. 

1972 získal Cenu města Benátek za výpravu k muzikálu Láska přichá

zí, když ryby odplouvají. V současné době je ředitelem uměleckého 

odboru televizní společnosti NHK. 

Koh-haku uta gassen/ hudební show scéna NHK Halí 1974 r. 

Show Inone 
2 

Svět Kei Ogury/ hudební show scéna NHK Halí 1977 r. Sakae 

Okazaki,Jasutada Ono 

3 

Folk-rockový festival/ hudební show scéna NHK Halí 1977 r. 

Ičiro Hirose,Akihiko Ikeda 

4 
Jeviště květů/ hudební show scéna NHK Halí 1977 r. Jasu Ike-
nada,Akihiko Ikeda 

14 



Narozen r. 1913. Vystudoval obor grafiky na Vysoké polytechnické 
škole v Kjótu. Po ukončení školy v r. 1934 začal pracovat jako 
jevištní technik a malíř v Operním divadle Takarazuka a zároveň 
vytvářel návrhy pro revue, opery, balety a tradiční tance v diva
dlech v Kansai.Později se věnoval zejména práci pro divadla, kte
rá uvádějí moderní dramatiku. V r.197/0 navrhl výpravu a režíroval 
pořad Čtyři japonská roční období v pavilónu Sanjo na Světové vý
stavě v Ósace. V téže době inscenoval balet Život květin. V sou
časné době je profesorem na divadelní fakultě Univerzity umění v 
Ósace. Je členem Svazu jevištních a televizních umělců a OISTT. 

TANAKA 
Teruzo 

1-2 
W. Shakespeare / Hamlet / 
šitaké Ohamura 

scéna Divadlo Šimanouči 1978 r. Jo-

Narozen r. 1941; absolvoval fakultu uměleckého návrhářstvi na 

Univerzitě umění v Musašinu. Je pracovníkem Televizní společnosti 

Nihon, členem Svazu jevištních a televizních umělců, JADC a OISTT. 

TAWARA 
Eiji 

Hudební festival NTV/ scéna Budo-Kan 1978 

Narozen r. 1929;absolvent obchodní školy. Mezi jeho ne ivýznamněj

ší díla patří návrhy pro Romea a Julii.Gujo Riota a pro hru Slun

ce po létech. Od r. 1954 pracuje převážně pi-o Divadlo dramatu a 

Divadlo tance v Nagoji. Byl odměněn cenou Nagojsirého městského 

festivalu. Je členem Svazu jevištních a televizních umělců a OISTT. 

UCIDAMA 
Senkiči 

E. Humperdinck / Perníková chaloupka / scéna Nagoja Halí 

r. Fuminari Horiguči 

1973 

C. Monteverdi / Orfeus / scéna Nagoja Simim Kaikan 1978 r. 

Senkiči Učijama 15 



WADA 
Heisuke 

Narozen r. 1950 v Hirošimě; od r. 1970 pracoval v různých divad

lech jako asistent výtvarníka. V roce 1973 byl angažován v této 

funkci Divadlem opery a baletu. Poté vytvořil návrhy pro hru Pět 

lupičů a stará dáma, Medium a Bohéma, které byly kritikou velmi 

příznivě přijaty. V současné době působí v Divadle opery a drama

tu. Je členem jevištních a televizních umělců a OISTT. 

1-2 
Juroh Kára / Krysař g Hammeln / 
r. Sin Satoh 

scéna Sunamači Fujikan 1976-

LOUTKY 

HOSINO 
Takeši 

Narozen r. 1933. Od r. 1960 byl uměleckým ředitelem divadla Puk. 
7 r. 1976 působil v Tasmanském loutkovém divadle v Austrálii. Ro
ku 1977 mu byla ministerstvem zdravotnictví udělena cena Společ
nosti péče o dítě. Je členem Organizace japonských loutkářů, Ni-
hon UNIMA a Svazu jevištních a televizních umělců. 

Minoru Botsujaku / Modrý koník / loutka 

r. Harumi Watanabe 

Puk Pupa divadlo 1974 

DOŠIDA 
Seiji 

Narozen r. 1931; absolvent střední školy Ohita. B-. 1947 se podí

lel na založení loutkového divadla Kurarute. Od r. 1972 moderni

zuje loutkové hry Monzaemona Čikamatsu, které patří k tradičnímu 

odkazu japonského divadla. Je členem Organizace japonských lout

kářů a Nihon UNIMA. 

16 

Monzaemon čikamatsu / Heike-Njago-no-šina / loutka Ósaka Asahi-

Seimei Halí 1975 r. Seiji Jošida 



Narozen r. 1932. V roce 1950 se stal členem loutkové scény Hito-

miza, pro niž vytvořil mnoho loutek i scénických návrhů. V letech 

1964-1969 a 1972-1974 působil jako loutkář a výtvarník v televiz

ní společnosti NHK. «. 1969 navštívil Prahu jako zástupce Nihon 

UNIMA. V r. 1976 měl soubornou výstavu svých prací v Japonsku.Je 

členem Organizace japonských loutkářů a Nihon UNIMA. 

KATAOKA 
Akira 

Neznámý autor / Modori Baši / loutka Divadlo Sumida pulučine-

ra 1968 r. Akira Kataoka 

2 
Neznámý autor / Racek / loutka Divadlo Sumida pulučinera 1975 
r. Koširo Uno 

Šučiro Tanemura / Faust / 

Simizu 

loutka Divadlo Seibu 1978 r. Kóji 

Narozen r. 1925 v Tokiu. V roce 1944 ukončil studium na fakultě 

architektury Jokohamské univerzity a začal pracovat jako asistent 

výtvarníka u Filmové společnosti Toho. V letech 1952-56 vytvořil 

již jako svobodny umělec pět vzdělávacích animovaných filmů. Roku 

1959 založil se svými přáteli filmovou společnost, která vyráběla 

reklamní animované snímky pro televizi a poměrně velké množství 

loutkových filmů. V letech 1963-64 studoval u Jiřího Trnky v Pra

ze. Po návratu do Tokia pracoval jako loutkář ve vysílání pro dě

ti a mládež stanice NHK, kde vytvořil např. inscenaci S maminkou. 

V současné době pracuje na animovaných filmech pro dospělé /Démon 

- 1970, Chrám Dojoji - 1976/ i na loutkových hrách pro dospělé 

/Každý den, dobrý den - 1972, Dnešní zásady a skutečné záměry -

1976/. 

KAWAMOTO 
Kihačro 

Kawamoto Kihačiro / Světový šampionát strašidel / loutka Japan-

France Association Halí 1973 r. Siniči Koga Sae Hošino Atuko 

Mitsui 
17 



NODA 
Bokusi 

Narozen 23. července 1934; absolvent fakulty sochařství tokijské 
Univerzity umění. Od roku 1954 je výtvarníkem a režisérem loutko
vého divadla Puk. Je členem Organizace japonských loutkářů, Nihon 
UNIMA a Svazu jevištních a televizních umělců. 

Keiauke Tautaui / Jin-Jiroba / acéna FTaneouaako-japonský in

stitut r. Siriči Koga 

2 
Taiji Kawajiri / Bunbuku čagaaa / acéna Nittkeihall r. Teiji 
Kawajiri 

SAKURAI 
Mutsunobu 

Narozen r. 1937; věnuje se zejména divadlu pro děti a loutkovému 
divadlu.Je absolventem divadelního studia na Nihonské univerzitě; 
v r. 1977 dostal vládní stipendium pro studium v cizině. Studoval 
pak v Divadle loutek ve Stockholmu. Je členem Svazu jevištních a 
televizních umělců, OISTT a Svazu japonských dětských divadel. 

Tove Jansson / Zázračný klobouk v údolí iJoomin / acéna 
zdravotního střediska ve Funaboái 1972 r. Motojoši Ode 

Hala 

TAKEDA 
Kinosuke 

Narozen r. 1*23. Od r. 1950 působí v Loutkovém divadle Takeda. 
Je členem Organizace japonských loutkářů a Nihon UNIM&. 

Juniči Jošinaga / Jeřáb s flétnou / acéna Sakai Jigjo Kai

kan lí€6 r. Juniči Jošinaga 

2 
Notto Wada / Jeřáb / scéna Divadlo Pa-pipupe 1970 r. Kor I-
čikawa 



Narozena r. 1*43 v Tokiu; absolventka ženské umělecké školy. Je TANAKA 
členkou stínového a loutkového divadla Minwa-za, s kterým cestuje 3uk0 
po mateřských školách jako výtvarnice loutek i scénických návrhů. 
Je členkou Organizace japonských loutkářů a Nihon UNIMA. 

Fumio Jamagata / Mořská panna a červené svíčka / scéna Sibuja 
Jido Kaikan 1977 r. Fumio Jamagata 
2 

Akira Sanetoh / Bílý drak, černý drak / scéna Sibuja Jido Kai

kan 1978 r. Fumio Jamagata 

Narozen r. 1926; absolvent Vysoké školy technické v Simazu. Od 
prosince 1949 je členem a současně zakladatelem Loutkového diva
dla Kjo-gei, které letos oslavuje třicáté výročí svého založení. 
V současné době je představitelem divadla Kjo-gei a uměleckým 
šéfem souboru. Píše též hry pro loutková divadla, scénáře pro 
moderní tance a vystupuje v divadle jednoho herce. Je členem Or
ganizace japonských loutkářů a Nihon UNIMA. 

TANÍ 
Hiroši 

Akio Araki / Tesař a Oni / podle legendy scéna 1969 r. Akio 
Araki 
2 
HiroSi Táni / Nannimo Santaro / scéna loutka 1978 r. Hiroši 
Táni 

3 
Kataumoto Saotome / Kočka žije / scéna loutky 1975 r. 1975 
Kai Simada 

Narozena r. 1936; absolventka střední Školy v Hamamatsu.Roku 1963 U Č D A M A 
začala studovat v divadelní škole Loutkového divadla Puk, pro něž SuiTliko 
od dokončení studií pracuje jako výtvarnice a vodič loutek. Spo
lupracuje také s několika televizními společnostmi. R. 1963 obdr- 19 



želá Zlatou cenu na výstavě užitého umění, pořádané pod záštitou 
nakladatelství Sufo-ho-tom.Je členkou Organizace japonských lout
kářů, Nihon UNIMA a kanceláře Okazaki. 

R.S. Gannettová / Drak mého otce / 
r. Harumi Watanabe 

scéna Televize NHK 1978 

20 



JUGOSLÁVIE 

Generální komisař 

Architekt expozice 

Patronaci nad expozicí převzal 

VLADIMÍR MARENIČ 

M. ZORÁN BADNJEVIČ 

ULUPUS 

Narozena r. 1949. V r. 1973 absolvovala Vysokou školu umělecko
průmyslovou v Bělehradě, potom strávila rok v Paříži jako stá-
žistka francouzského rozhlasu a televize /CRTF/. Od r. 1974 je 
kostýmní výtvarnicí v Lidovém divadle v Subotici. K jejím nej
úspěšnějším pracím patří Němý rytíř J. Heltaie, Trójanky J.P.Sar-
tra, Romeo a Julie W. Shakespeara, Dundo Maroje M. Držiče, Sluha 
dvou pánů C. Goldoniho a další. 

ATANACKOV1C 
Ana 

C. Goldoni / Sluha dvou pánů / kostým Narodno pozorište Suboti
ca 1977 r. Laszló Seregi 

Narozena r. 1930 v Lublani, kostýmní výtvarnice. V r. 1953 absol

vovala Akademii užitých umění v Bělehradě. V letech 1954-63 pra

covala jako kostýmní výtvarnice Slovinského národního divadla v 

Lublani. Od r. 1963 přednášela na scénografické škole v Lublani, 

později na Akademii uměni a na Akademii muzických uměni, kde do

sud přednáší kostýmní tvorbu. Celkem vytvořila přes 300 návrhů 

pro divadlo, televizi a film. Vystavovala v Lublani, Praze, Var

šavě, Moskvě, Leningradě, Novém Sadu a jinde. Její dílo bylo od

měněno cenou Sterijino pozorje v Novém Sadu, cenou Prešernov 

sklad v Lublani a na Filmovém festivalu v Půle. Zúčastnila se 

rovněž Pražského quadriennale v letech 1967, 1971 a 1975. 

BARTL 
Alenka 



W. Shakespeare / Timon Athénský / kostým Slovensko narodno gle

dališče Ljubljana 1977 r. Zvone Sedlbeuer 

HEGEDUŠIČ 
Vlasta 

Narozena r. 1927 v Záhřebu, kostýmní výtvarnice. Vystudovala Aka

demii umění v Zahrabu, vytvořila mnoho kostýmních návrhů i výprav 

k představením jugoslávských divadel, s nichž jmenujme alespoň ty 

nejzajímavěji!: Kníže Igor, Nabucco, Rigoletto, Madame Butterfly, 

Simoně Boccanegra, Carmen, Manon, Bohéma, Marta, Náměstíčko, Chy-

tračka, Návštěva staré dámy, Andorra, Antigona, Elektra, Mnoho 

povyku pro nic a Oškubejte jestřába. 

T. Fartljic / Oškubejte jestřába / acéna Slovensko narodno gle

dališče Maribor 1977 r. Zeljko Orečkovié 

HOČEVAR 
Meta 

Narozena r. 1942 v Lublani. Vystudovala architekturu na lublaňské 

universitě, absolvovala v r. 1965. 0 čtyři reky později ukončila 

postgraduální studie v Holandsku, pracuje jaké architektka a od 

r. 1972 tél jaké jevištní výtvarnice. Metl její nejvýznamnější 

práce z oeleeti ecénegrafie patří: Driada /O.Stmiša/, Pohoršení 

v údolí evatefleriáneirém /i.Cankar/, Král na Betajnově /i.Cankar/, 

Oběti módy bua bum /D.Jevanovič/, čarodějka se Zgorné Davče 

/R. Seligo/, Richard II. /¥.Shakespeare/. Zúčastnila se mnoha vý

stav doma i v zahraničí. V r. 1973 abdrlele v Mariboru Cenu BorSt-

nik a získala další ceny v národních soutěžích. Zúčastnila se 

řražského quadriennale 1975. 

.v. Shakespeare / Richard 11./ 

197t r. Mile Korun 

acéna Dubrovnické letní hry 

JOVANOVIČ 
Světa 

Nareaea r. 1927. Vystudoval erehitekturu na Universitě v Lublani. 

Je aaměatnáa v lublaňském rozhlase a televizi, od r. 1951 pracu

je jaké scénograf. Vytvořil přee 4QO výprav pro jugoslávské divá-



dla, televizi a film. Jako scénograf hostoval i v mnoha divadlech 
v zahraničí. Vyatavoval avé práce doma i v cizině, publikoval ně
kolik teoretických studií na téma Slovinaká acénografie a moderní 
jevištní výraz. Jeho repertoár je velice různorodý, od Aristofana 
až po Toneaka. Jeho návrhy inscenecí byly oceněny mnohé jugosláv
skými i zahraničními cenami. Mezi jeho nejvýznamnější práce natři 
výpravy k Shakespearovy* tragédila - k Hamletovi, Králů Learovi, 
Makbethovi, k Osbornovu Lutherovi, k Čechovovým Třem sestrám, 
Strýčkovi Váňovi a k mnoha dalším. 

D. Jovanovic / Oavobozaní Skopje / ecéna Slovensko narodno gle

dališče Ljubljana 1978 r. Ljubiša Georgijevski 

Mestno gledališče ljubljansko Ljub-V. Lukic / Zlá noc / acéna 

ljana 1976 r. Dušen Mleker 

3 
A.P. Čechov / Strýček Váňa / acéne Přímořsko dramake gledališče 
Nova Gorica 1978 r. Dušan Mleker 

Neřešena r. 1947, keetýaml výtvarnice. V r. 1970 ukončila svá 
atudia na Akademii ulitých umění v Bělehradě. Vytvořila návrhy k 
Šedesáti hrám a mnoha televizním inscenacím. Zlákala první cenu 
se kostýmy ke hře B.Nušiče Truchlící pozůstalí na Přehlídce jugo-
alávských amatérekých divadel, která ae konala r.1978 v Trebinji. 
Tyto kostýmy jaou vytvářeny růanou technikou e proměňují ae během 
hry* K jejím nejvýznamnějším pracím patří Matka Kuráž a její děti 
B. Brechta, Ženitba N.V. Oegele a Pedesřelá oeoba B. Nušiče. Us
pořádala aamoetatné výstavy v Mestaru /1971/, Leakoveči /1973/, 
Subotici /l974/, Novém Sadu /1975/ a Bělehradě /1978/. Zúčastnila 
se rovněž skupinových výstav v Záhřebu /1968/ a Bělehradě A968, 
1969, 1970, 1977/. 

JOVANOVIC 
Zoraná 

B. NuSic / Truchlící peaůstalí / 

AbraSevič Valjevo 1978 r. Oli 

keetým Amatérsko pozorište 

Tiktorovic 



KALČIČ 
Ljerka 

V r. 1969 absolvovala Akademii užitých uměni. Vytvořila mnoho kos

týmních návrhů pro Národní divadlo v Bělehradě /např. Lucrecia 

Borgia, Mandragora, Rybářské spory, Ves štěpančikovo, Lidský hlas, 

Hlas, Krb, Ďábel a pánbůh, Lidé se čtyřmi prsty/, pro Atelier 212 

/Obři z hor/ a pro Divadlo Marina Držiče v Dubrovníku /škola pro 

muže/. Pracuje též v televizi. Návrhy ke hrám Mandragora a Rybář

ské spory byly otištěny v knize "Spectacles 1970-75 dans le mon

de." Vystavovala na Květnovém festivalu v Záhřebu v roce 1969, v 

témže roce na Podzimním salónu v Bělehradě, v letech 1971-78 ha 

Květnové výstavě ULUPUDS a na bělehradském Říjnovém salónu 1972, 

1973, 1975, 1976. V r. 1977 se zúčastnila výstavy Současná srbská 

scénografie a kostýmy. Za svou práci získala mnohá ocenění. 

M. Bulatovic / Lidé se čtyřmi prsty / 

Beograd 1977 r. Gradimir Mirkovié 

2 
F.M. Dostojevskij / Ves štěpančikovo / 
Beograd 1974 r. Arsa Jovanovic 

kostým Narodno pozorište 

kostým Narodno pozorište 

KOSTIC 
Milutin 

Narozen r. 1942 poblíž Prištiny. Vystudoval Akademii užitých umě

ní v Bělehradě, zúčastnil se různých skupinových výstav v Prišti-

ně, Péči, Prozřeni, Niši, Skopji, Záhřebu, Lublani, Titogradě, 

Novém Sadu a Bělehradě. Dále se zúčastnil výstav scénografie a 

kostýmních návrhů v Bělehradě, 5. Mezinárodního triennale jevišt

ního a kostýmního výtvarnictví v Novém Sadu, výstavy jugosláv

ských divadel v Dortmundu, výstavy užitých umění v albánské Tira-

ně a I. Triennale původních návrhů v Sarajevu. Vytvořil přes tři

cet výprav pro Národní divadlo v Prištině /např. W. Shakespeare -

Othello, M. Držič - Dundo Maroje, B. Brecht - Dobrý člověk ze Se-

čuanu, N. Ostrovskij - Les aj./. V současné době pracuje jako 

scénograf pro Národní divadlo v Prištině. 

B. Brecht / Dobrý člověk ze Sečuanu / 

Priština 1976 r. Dejan Mijač 

scéna Narodno pozorište 



Narozen r. 1924 ve Skopji. Po ukončení uměleckých studii ve Skop-

ji začal pracovat jako scénograf v Makedonském lidovém divadle 

činohry, opery a baletu /1949/. V r. 1955 byl vyslán jako stipen

dista nadace Moše Pijada do Paříže. Až dosud vytvořil na scéně 

Makedonského lidového divadla více než 200 scénických návrhů. 

Fracoval v Polsku /Katovice/, v Itálii /Cagliari/, v Českosloven

sku /Bratislava/, v Rumunsku a v Bulharsku v rámci pohostinských 

vystoupení Makedonského lidového divadla. Vystavoval své obrazy v 

Bělehradě, Záhřebu a Skopji, r. 1969 měl rovněž ve Skopji výstavu 

svých scénografických prací. Zúčastnil se Fražského quadriennale 

v letech 1967, 1971 a 1975 a prvního a druhého ročníku Mezinárod

ní scénografické výstavy v Novém Sadu. Získal četné jugoslávské i 

mezinárodní ceny a vyznamenání. Kromě scénografie se věnuje rov

něž nástěnné malbě a účastni se pravidelně výstav výtvarného umě

ní /Skopje, Bělehrad, Záhřeb, Lublaň, Sarajevo/. 

K0ST0VSK1 
Branko 

E. Krle / Peníze jsou vražda / 

Skopje 1977 r. B. Stavrev 
scéna Makedonski naroden teatár 

K. Cašule / Jak je libo / scéna Makedonski naroden teatár Skop
je 1978 r. L.J. Georgijevski 

Narozena r. 1928 v Lublani. V r. 1956 ukončila studium architek- KUMAR 
tury na lublaňské univerzitě. Vytvořila přes 350 kostýmních návr- Milena 
hů pro divadlo, televizi i film. Je zaměstnána v lublaňské tele
vizi. 

Neznámý autor z Dubrovníku / Oblíbenci / kostým 

lišče Gorizia 1978 r. Iztok Tory 
Narodno gleda-

Narozena v Požarevci. Studovala kostýmní výtvarnictví na Akademii 

užitých umění v Bělehradě u prof. dr. P. Vasiče. Zajímá se rovněž 

o zvláštní druh tapiserií /aplikace a výšivky/. Vytvořila přea 

LALICKI-POSAVEC 
Slavica 

5 



200 návrhů k divadelním představením, televizním programům i k 

několika filmům. Zúčastnila se četných výstav kostýmního výtvar

nictví: I. výstava srbské scénografie a kostýmů 1945-1965, Běle

hradští kostýmní výtvarníci /1966/, I. Pražské quadriennale 

/1967/, ULUPUDS - všechny Říjnové a Květnové salóny od roku 1967 

až do dneška. I. a II. Triennale v Novém Sadu /1967 a 1970/, Vý

stava srbské scénografie a kostýmů /1977/. V r.1966 získala dip

lom na Divadelním festivalu ve Vojvodině, roku 1974 Velkou cenu 

Joakima Vujiče za kostýmy na 10. přehlídce srbských divadel v 

Niši a v r. 1977 diplom ULUPUDS na výstavě Srbská scénografie a 

kostýmy v Bělehradě. 

B. Brecht / Matka kuráž a její děti / kostým Pozorište Timočke 

Krajině - Zaječar 1976 r. Milan Bogosavljevic 

LESKOVAC 
Mileta 

Narozen r. 1924. Absolvoval školu užitých umění v Novém Sadu. Vy

tvořil přes 150 scénických návrhů. Zúčastnil se mezinárodních 

scénografických výstav v Curychu, Novém Sadu a Praze. Získal Cenu 

města Nového Sadu za návrhy ke hrám K. Trifkoviče a J. Vujiče, 

dále několik cen za scénografii na různých festivalech profesio

nálních divadel. Za výpravu ke hře D. Dobričanina Pohádka o Tik-

Ťaku obdržel cenu na přehlídce malých divadel. Kromě scénografie 

se zabývá také malířstvím. K jeho nejzávažnějším dílům patří vý

pravy k Směšné precióze od J.S. Popoviče, k Ibsenově Noře, Odako-

vě Tančící Dorici, ke hře D. Stefanoviče-Mrase Kacíř, k Trifkovi-

čově hře Vybíravá dívka, ke komedii W. Shakespeara Večer tříkrá

lový, k Měsíci pro smolaře o'Neilla, ke hře E. Koache Veliký Mack, 

k Vujičově dramatu Odměna a trest a ke hře I.G. Kovačeviče a N. 

Hercigonje Jáma. Zúčastnil se Eražského quadriennale 1967, 1971 a 

1975. 

K. Spajic, I. Kuljeřic, D. Miladinovic / Síla ctnosti / 

HNK Zagreb 

scéna 



Narozen r. 1921. Vystudoval Akademii užitých umění v Bělehradě. 

Pracuje jako scénograf Národního divadla v Bělehradě. Až dosud 

navrhl 240 jevištních a 50 kostýmních výprav, z nichž nejzajíma

vější jsou ke hrám Leboviče a Obrenoviče Nebeský regiment a Hale

luja, T. Williamse Vytetovaná růže, J. Anouilha Becket, J,-L.Bar-

raulta Rabelais, C. Orffa Carmina burana, W. Shakespeara Veselé 

paničky windsorské a Makbeth, k operám G. Verdiho Nabucco a Aida, 

P.I. Cajkovského Mazepa, M.I. Glinky Ivan Susanin. Roku 1957 ob

držel cenu Sterijino pozorje za kostýmy ke hře Nebeský regiment, 

v letech 1965, 1968 a 1971 cenu ULUPUS za scénografické návrhy, 

r. 1966 cenu Říjnového salónu za scénu k Laličově hře Mistr Hanuš, 

v r. 1969 cenu ke 100. výročí Národního divadla v Bělehradě, v r. 

1971 cenu Setkání srbských divadel za scénu ke hře Derviš a smrt, 

zlatou medaili a čestné uznání na IV. Mezinárodním triennale je

vištního a kostýmního výtvarnictví v roce 1975. V témže roce zís

kal na Říjnovém salónu cenu za výpravu k Shakespearovu Macbethovi 

a o rok později cenu Sterijino pozorje za výpravu ke hře Ženitba 

a vdavky od J. Sterija Popoviče. Uspořádal několik samostatných 

výstav v Jugoslávii i v zahraničí, zúčastnil se Pražského qua

driennale 1967, 1971 a 1975. 

MARENIČ 
Vladimir 

J.Sterija Popovič / KIR-JANJA / scéna Pozorište filmskih gluma-

ca 1977 r. Dejan Mijac 

2 
Z. Vauda / Ježkův domeček / scéna Opera Narodnog pozorišta 1975 
r. Jovan Putnik 

3 
M. Hic / Puč / scéna Beogradsko dramsko pozorište 1976 r. Ze-
limir Oreškovic 

Narozen r. 1928 v Lublani. V r. 1955 absolvoval architekturu na 

lublaňské univerzitě. Od r. 1951 pracuje jako scénograf v divadle 

a od r. 1957 navrhuje též výpravy k filmům. Dosud vytvořil 165 



výprav pro divadlo, 55 pro film a 28 pro televizi. Mezi jeho nt 

zajímavější scénografické práce patří Britannicus J. Racina, Ma. 

tin Kačur od Cankara-Smerdu, Miláček Ornifle J. Anouilha, Machia-

velliho Mandragora, Molierova Škola pro muže, Kavkazský křídový 

kruh B. Brechta, Ohlédni se v hněvu J. Osborna, Schillerův Don 

Carlos, Ruzzantova Koketka, Legenda o svatém Che p. Kozáka a Sen 

rozumu A. Buery Valeja. 

W. Shakespeare / Timon Athénský / scéna 

dališče 1977 r. Zvone Šedlbauer 

Slovensko narodno gle-

RACKOV 
Djendji 

Narozena r. 1947. V r. 1970 skončila studium na Akademii užitých 

umění v Bělehradě, obor kostýmní výtvarnictví. Od té doby pracuje 

jako profesorka a dále vytváří kostýmy i výpravy v Národním di

vadle a v Loutkovém divadle ve Zrenjaninu. Mezi její nejvýznač

nější práce patří Houpací židle od Nováka Nováka, Pinokio a Mé za

hrádka pro loutkovou scénu. 

G. Feydeau / Zajíc v pytli / kostým Narodno pozorište Zrenjanin 

1978 r. Baracius Zoltan 

SIMIDRIDEVIC 
Mihajlo 

Narozen v Bělehradě r. 1938. Absolvent oddělení scénografie prof. 

Milenko Serbana na Akademii užitých umění v Bělehradě. Je členem 

SPID-YU a ULUPUS. Spolupracuje s řadou jugoslávských divadel. Pro 

Jugoslávské činoherní divadlo vytvořil kostýmní návrhy ke hře 

T. Stopparda Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, režírované 

N. Komadinem, ke Camusově Cizinci v režii D. JovanoviČe a s reži

sérem B. Erakovičem kostýmní a scénické návrhy ke Corneillovu Ci-

dovi. Dále realizoval v divadle v Somboru Machiavelliho Mandrago

ru ve spolupráci s režisérem D. Jovanovičem a Trifkovičovu Vybí

ravou dívku s režisérem V. Ognjenovičem pro Divadlo současnosti v 

Bělehradě. Dvacet jevištních a čtrnáct kostýmních výprav vytvořil 

pro Divadlo poezie v Bělehradě. Od Pražského quadriennale 75 vy-



tváří výpravy pro Poetické divadlo v Bělehradě, např. výpravu k 
Masce od M. Crnjanského v režii 0. Viktoroviče. Obdržel 3. cenu a 
bronzovou plaketu v jugoslávské výběrové soutěži k Mezinárodnímu 
triennale scénografie a architektury v Novém Sadu. Rovněž navrhl 
výpravu a kostýmy ke hře Lepší svět od S. Markoviče v režii V. 
Glovackého a jiné. V r. 1970 získal 1. cer.u za scénografii na 
BRAMS za výpravu ke hře Smrt Uroše V., režírované D. Jovanovičem 
a 1. cenu na regionální soutěži v Kule. 

M. Crnjanski / Maska / 

Oliver Viktorovic 
scéna Teatár ooezije Beograd 1977 r. 

Narozen r. 1930 nedaleko Pirotu. V letech 1948-53 studoval na 
škole užitých uměni v Novém Sadu. pracuje jako scénograf v Národ
ním divadle v Somboru. Několikrát vystavoval na UFILrV doma i v 
zahraničí, od roku 1962 je členem UPIDIV. Získal čtyři ceny za 
scénografii. 

SPASIČ 
Vladimir 

V. Mrožek / Emigranti / scéna Narodno pozorište Sombor 1975 

Narozen r. 1947. V r. 1972 absolvoval fakultu architektury na 
Univerzitě v Bělehradě á v r. 1974 scénografii na Akademii uži -
tých umění v Bělehradě. Fracuje jako scénograf a kostýmní výtvar
ník pro většinu jugoslávských divadel. Získal několik ocenění na 
národních i celostátních divadelních přehlídkách. Ve spolupráci 
se Svazem výtvarných umělců a scénografů Srbské socialistické re
publiky uspořádal několik výstav doma i v zahraničí a dvě výstavy 
samostatné. Přednáší na fakultě dramatických věd v Bělehradě. 

TABAČKI 
Miodrag 

A.P. Čechov / Tři sestry / 

Celje 1978 r. Vida Ognjenovic 
scéna Slovensko ljudsko gledališče 



G. Biichner / Dantonova smrt / kostým 

1977 r. Dušan Jovanovic 

Narodno pozorište Beograd 

V O L F A R T - K O J O V I Č 
Helena 

Narozena v Sarajevu, v letech 1931-47 žila ve Vídni a po válce 

navštěvovala dva roky Akademii užitých umění, obor kostýmní vý

tvarnictví. Dále studovala na Akademii užitých umění v Sarajevu, 

kterou absolvovala v r. 1950. Odešla do Bělehradu, kde v r. 1953 

získala diplom na Akademii užitých umění.Dosud vytvořila přes 200 

kostýmních návrhů pro divadlo, televizi a film, pracuje jako kos

týmní výtvarnice a scénografka též v loutkovém divadle. Vydala 

Sborník národních krojů Bosny a Hercegoviny. 

P. Kočic / Svobodot / 

r. Vládo Jablan 

kostým Narodno pozorište Sarajevo 1977 

LOUTKY 

DEFTIČ-NICEVA 
Milena 

Narozena r. 1943 v Tomaševaci. V r. 1968 absolvovala Akademii 

užitých umění v Bělehradě. Její první prací byly kostýmy k Molie-

rovu Zdravému nemocnému pro Národní divadlo v Subotici. Od r.1969 

pracuje v Malém divadle /loutkové divadlo/ a spolupracuje s mnoha 

dalšími divadly v Bělehradě. Je autorkou loutek, scén a kostýmů k 

řadě her, mezi jinými k Míčkovi-Flíčkovi, Popelce, ke hře Dva 

džbery vody, Pohádka o Tik-Ťaku, Kdo víc zná, víc může, Sympatie 

a antipatie, Princezna a šišalo, Houpačka atd.Kromě své práce pro 

divadlo se věnuje též malířství.Samostatně vystavovala v Bělehra

dě v letech 1969, 1971, 1972, 1973 a 1975, v čačaku v r. 1973, v 

Katovicích a Opoli v r. 1973 a ve štětině v r. 1974. V r. 1970-71 

získala cenu ULUPUS, v r. 1973 třetí cenu Sterijino pozorje v No-



vém Sadu za katalog, v r. 1975 stříbrnou medaili na Triennale je

vištního a kostýmního výtvarnictví v Novém Sadu a v r. 1978 bron

zovou medaili rovněž v Novém Sadu. Dále v letech 1974,1975 a 1978 

získala ceny na Setkání srbských loutkových divadel. Zúčastnila 

se Pražského quadriennale v r. 1971 a 1975. 

F. Puntar / Houpačka / 

Edi Majaron 

scéna loutka Málo pozorište 1975 r. 

Narozen r. 1936 v Bělehradě. Vystudoval fakultu dekorativních 

umění v Bělehradě a zdokonaloval se ve Francii, Itálii, Českoslo

vensku a Polsku. Pracuje v Malém divadle v Bělehradě, kde jako 

scénograf a tvůrce loutek vytvořil návrhy k mnoha hrám. Spolupra

coval téměř se všemi loutkovými divadly v Jugoslávii a podílel se 

jako scénograf nebo tvůrce loutek na uvedení četných her. Vytvo

řil scénografickou koncepci pro mnohé jugoslávské kulturní akce, 

z nichž nejvýznamnější byl Den mládeže v r.1971. K jeho nejúspěš

nějším realizacím patří Sympatie a antipatie J.S.Popoviče, Honič

ka kvůli vlkovi P. Mančeva, Malý hrdina Petr D. Kladnika, Karlíč

kův osud A. Popoviče, Tygříček H. Januševské' /Záhřeb/ a Karlíčkův 

osud v divadle Mladých v Sarajevě. Za scénografické návrhy mu by

ly uděleny doma i v zahraničí četné ceny. Je rovněž autorem mnoha 

divadelních plakátů, za něž obdržel řadu jugoslávských i zahranič

ních uznání. Několikrát vystavoval v cizině, mezi jiným na Praž

ském quadriennale 1975. 

A. Popovič / Karlíčkův osud / 

1976 r. Branislav Kravljanac 

scéna Málo pozorište Beograd 

SRETEN0V1C 
Zorán 

Narozena r. 1928 na Bledu. Absolvovala Sochařskou akademii v Lu- VOVK 

blani a navštěvovala speciální kurs grafiky. Spolupracuje s divad- Melita 

ly a televizí, vytváří ilustrace knih pro mládež, kreslí pro no-



viny a časopisy. Dvakrát obdržela cenu Mladinska Knjiga a cenu 
Mlado pokolenje za ilusirace. Za scénografii a kostýmní návrhy 
získala cenu Sterijino pozorje, Borštnikovu cenu a několik dal
ších ocenění v národních soutěžích. Vystavovala doma i v zahrani
čí a zúčastnila se Pražského quadriennale 1971 a 1975. 

D. Zajc / Král Matyáš a Alenka / loutka Lutkovno gledališče "Jo-

že Pengov" Ljubljana 1976 r. Helena Zajc 

VUK0V1Č 
Draga 

Studovala na Akademii užitých umění v Bělehradě, kterou ukončilp 

v r. 1960. Zúčastnila se několika výstav v Bělehradě a v zahrani

čí. Od r. 1969 pracuje v Malém divadle jako scénografka, kostýmní 

výtvarnice a autorka loutek, plakátů a divadelních programů. 

A.S. Fuškin / 0 rybáři a zlaté rybce / 

Beograd 1978 r. M. Ujevic 

loutka Málo Pozorište 



KANADA 

Když odborníci analyzují kořeny a vývoj umění v Kanadě, docháze

jí většinou ke stejnému závěru:mé-li toto umění specifický kanad

ský charakter, pak je to dáno velkou geografickou rozlohou země, 

jejím relativním mládím a mnohokulturní skladbou jejího obyvatel

stva. To je nepochybně pravda. Umění v Kanadě lze tedy charakte

rizovat jako různorodé a eklektické. 

Nicméně podíváme-li se na současný stav kanadského divadla a di

vadelní architektury, odhalíme podivný fakt, který naznačuje, že 

zde existují určité specifické podmínky, jež formují vývoj tohoto 

prvku kanadského kulturního spektra.- Je jím skutečnost, že v pos

ledních čtyřech letech se postavilo velmi málo původních divadel

ních budov, a že daleko významnějším se tak jeví vznik velkého 

počtu hracích prostorů v starších restaurovaných nebo přeměňova

ných budovách různého typu. K této tendenci v kanadské divadelní 

architektuře,' spíše renovovat než stavět, vedou částečně i finan

ční omezeni. Tato situace však naznačuje i existenci čistě kanad

ského postoje k divadlu.Tímto postojem je pionýrský duch a vnitř

ní smysl pro optimismus, jež vedou naše umělce k tomu,aby ve ata-

ré stodole nebo skladišti viděli potencionální divadlo, sehnali 

jakékoli dostupné finanční prostředky,realizovali tuto svou před

stavu, a přeměnili tak opuštěnou skořápku bez života ve stánek 

uměni. 

Přestože kanadské divadelnictví nemá dlouhou, traďici,dosáhli jsme 

v poměrně krátkém časovém rozmezí kvantitativně i kvalitativně 



stejné působivosti divadla jako kdekoli na světě. Před pětadva

ceti lety dominovaly našemu divadlu zájezdové společnosti s 

broadwayskými inscenacemi. Existovala zde pouze hrstka profesio

nálních souborů, které využívaly kanadského talentu a uváděly pů

vodní tvorbu. Divadla Théátre du nouveau-monde v Montrealu, Jupi

ter Theatre v Torontu, Canadian Repertory Theatre v Ottawě a Sha-

kespearovský festival ve Stratfordu,které byly založeny na počát

ku padesátých let, jsou dnes považovány za výkvět kanadského pro

fesionálního divadelnictví. Společnost atratfordského divadla za

čínala v cirkusovém stanu a ostatní společnosti pracovaly v kino

sálech nebo pronajatých auditoriích. Všechny však byly založeny v 

pionýrském duchu a musely spoléhat na to, že jim optimismus vydr

ží i v průběhu mnohaleté práce. 

A tak ačkoli se počátek nezdál nejslastnější, dnes,po dvaceti le

tech, vyrostlo z tohoto podhoubí přes 150 profesionálních společ

ností. Stratfordská společnost, založená roku 1953, postavila di

vadelní budovu pro více než 2500 diváků, divadlo, které je obdi

vováno a napodobováno v různých zemích. I jiná divadla - např. 

Shaw Festival Theatre, Manitoba Theatre Center, Citadel Theatre v 

Edmontonu, která začínala ve vypůjčených prostorách, si od té 

doby vybudovala vlastní budovy. A mnohá, která patří k nejvýznam

nějším, jako některé soubory ve Victorii, Vancouveru, Calgary, 

Montrealu, Torontu, Halifaxu, stále působí v adaptovaných sálech. 

Přibližně sto dalších společhostí, které tvoří "divadlo jiného 

typu", sklízí úspěchy v nejrůznějších typech prostorů od skladišt 

po kavárny. V ontarijském Londýně se místní amatérská skupina 

rozhodla přejít mezi profesionální scény a nedávno dokončila adap

taci budovy bývalého kina a vaudevillového divadla. V Torontu tři 

malé skupiny - The Open Circle, The New Theatre a The'atre du Pe

tit Bonheur - spojily své síly a přeměnily bývalou soudní budovu 

na mnohoúčelový divadelní komplex. 

Jestliže v současné době existuje v Kanadě na 15-20 stálých pro

fesa onálních divadel vysoké úrovně, nelze zapomínat ani na to, že 

významný podíl "divadla jiného typu" tvoří malá,čaato náhodně 



vznikající a odvážná experimentální divadla. Ta mají často k dis

pozici jen o málo více než optimismus, který je průvodním znakem 

našeho divadelnictví. 

V celém vývoji našeho divadla jsme se naučili jedno. Jestliže se 

kanadské divadlo dostalo na svou současnou úroveň díky průkopnic

kému úsilí a optimismu, pak můžeme doufat, že mu tyto vlastnosti 

pomohou v dalším, dynamičtějším růstu i v budoucnosti. 

Naše naděje na rozvoj kanadského divadelnictví pak posiluje důvě

ra v ověřené vynikající výsledky lidí, kteří mu dali nynější po

dobu. Mezi ně patří i pět výtvarníků, jejichž práce jsou vystavo

vány na letošním Pražském quadriennale. Všichni pracují jak v ob

lasti kostýmního,tak scénického výtvarnictví a reprezentují roz

manitost divadelní aktivity v celé zemi. 

Robert Prevost je jedním z mála vyskytujících se typů lidí - je 
komplexní divadelní osobností. Jeho koncepce inscenace se nerea
lizuje pouze v prvcích scénických návrhů,ale také prostřednictvím 
jeho režisérských schopností. 

Michael Eagen je velmi aktivním scénickým výtvarníkem, působícím 
v rozsáhlé sféře divadel, od největších po nejmenší, jejichž roz
počty kolísají zároveň s jejich velikosti. V tomto smyslu je jeho 
práce neustálým bojem mezi přizpůsobivostí a změnou. Je také je
den z mála scénických výtvarníků, kteří pracují soustavně jak v 
anglicky tak francouzsky mluvícím divadle. 

Susan Benson pracuje intensivně v jednom z nejvýznamnějších ka

nadských divadel, ve Stratfordu, kde prosadila využití výsuvné 

scény. V jejích návrzích se odrážejí potřeby této scény i speci

fické rozmístění obecenstva /kruhové/, což klade vysoké nároky na 

návrhy kostýmů. 

Cameron Porteous je jedním z mála stálých výtvarníků ve velkém 
divadle. Působí v divadle The Playhouse ve Vancouveru.To mu umož
ňuje spolupráci se stálým technickým týmem a tudíž i možnost vy
tvářet objevnější návrhy. 



Aatrid Janson - její vzrušující, kinetické návrhy se vyvíjejí jak 

z kolektivního přístupu za podpory studia Toronto Workshop, tak z 

potřeby spoléhat spíše na lidský prvek než na obrovský rozpočet. 

Práce těchto pěti výtvarníků ukazuje celý komplex rozdílných pod

mínek, návrhářských stylů i přístupů k řešení scénických problé

mů, a proto jsme ji vybrali pro tuto výatavu. Bohužel pro nedos

tatek času i místa nemůžeme ukázat práci mnoha dalších význam

ných kanadských scénografů. Přestože na výstavě zastupuje Kanadu 

pět umělců, žije zde přes sto scénických výtvarníků, z nichž kaž

dý je individuální tvůrčí osobnosti. 

Se vzrůstem divadelní aktivity v posledních letech vzrostl i po

čet scénických výtvarníků a rozšířilo se pole jejich působnosti. 

Jakmile kanadské divadelní společnosti začaly objevovat různé in

scenační styly, v souvislosti s technickými podmínkami svých bu

dov, začali také kanadští výtvarníci rozvíjet pestrou škálu indi

viduálních stylů a přístupů k scénografii, jejichž motivem byla 

pouze touha být co nejlepší. 

Upřímně doufáme, že se .Vám naše expozice bude líbit a že bude 

vhodnou ukázkou kandského ducha. 

Tom Déherty 

prezident Kanadské asociace výtvarníků 



MAĎARSKO 

Generální komisař 

Scenárista expozice 

Architekt expozice 

Patronaci nad expozicí převzal 

JÓZSEF BOGEL 

KATALIN TELEKI 

GYORGY FEKETE 

MAĎARSKÝ DIVADELNÍ ÚSTAV 

Mačarská scénografie prodělala v posledních patnácti letech znač
ný vývoj. Stala se nezávislejší, ideovější a vydobyla si v mezi
národním měřítku významné místo. Určujícím faktorem tohoto vývoje 
je celkový rozkvět kultury. Zrodila se nová generace, disponující 
modernějšími prostředky, schopná dát madarakému divadlu nové im
pulsy. Dále je nutno se zmínit o vytvoření nových tvůrčích dílen. 
Před scénografy starší generace byly postaveny nové úkoly. Za
čátkem 60. let začali absolventi vycházející z Vysoké školy deko
rativních umění hrát v madarské scénografii důležitou roli. -Při
dalo se k nim několik specialistů jiných oborů, např. inženýři, 
a jejich řady byly ještě posíleny těmi, kteří studovali v cizině 
a vnesli do madarského divadelního života tradice,, zkušenosti 
a charakteristický styl z Prahy, Leningradu, Bratislavy. Naši 
scénografové čím dál tím častěji cestují do ciziny a naopak. Za
hraniční soubory přijíždějící do Madarska dávají konkrétní před
stavu o vývoji scénografie ve světě. 

Modernizace a emancipace madarské scénografie se opírá především 

o intenzívni práci tvůrčích dílen. Počet výstav v průběhu posled

ních let se zmnohonásobil, teoretický zájem o scénografii vzrostl, 

četné studie a monografie shrnují a analyzují dané problémy. Ma-

Sarská scénografie si začala dobývat světovou pověst, jak o tom 

svědčí medaile a ceny získané na Pražském quadriennale 1975 a na 

Triennale v Novém Sadu A966, 1969, 1978/. 



Vývoj scénografie je velice mnohostranný. Scénické návrhy, které 

vytvořil Gábor Szinte pro Divadlo I.Madéeha a Lészló Drégely pro 

Veseloherní divadlo a Divadlo v Budapešti, stejně jako návrhy 

realizované Emilem Vatou pro Národní divadlo v Pécsi, se setkaly 

s pozoruhodným úspěchem. Doyen maáarské scénografie Mátyás Varga 

vnesl do své techniky nové prvky; uveSme alespoň jeho kompozice 

vytvořené pro Festival v Szegedu. Působivý efekt, solidní znalost 

řemesla, schopnost vytvořit intelektuální atmosféru sahající 

někdy až k symbolismu, to jsou hlavní charakteristické rysy scé

nických návrhů Istvána Kopeczi Boczeho. 

Na přední místo se prosazují všestranné zkušenosti s využitím 

kombinovaných metod osvětlení, stereoskopické projekce atd. Dobré 

výsledky zaznamenává v této oblasti Arpád Csányi v Národním di

vadle, Miklós Fehér ve Veseloherním divadle a v dalších divadlech 

v hlavním městě i na venkově, a zvláště pak László Székely v Di -

vadle Szigligetiho v Szolnoku, známém jako výborná tvůrčí dílna 

činoherního divadla. Gyorgy Rajkai, scénograf Divadla Thalia od 

jeho založení, umělec rovněž velice konstruktivní, jeden z vel

kých mistrů madarské scénografie, používá také speciálních svě

telných efektů. 

Rovněž řada dalších umělců hledá způsob, jak dosáhnout zvláštního 

účinu. Jmenujme Agnes Gyarmathyovou, která svými návrhy se pokou

ší zvládnout divadelní prostor jednodušeji, viz např. její scé

nické výpravy pro Národní divadlo v Szegedu. Analogickým způso

bem se vyvíjí i talent Gyuly Pauera z divadla v Kaposvéru. 

Nejlepší mačarští scénografové se odpoutali od naturalismu a de-

tailismu. Docházejí někdy až k zásadnímu přetvořeni divadelního 

prostoru; vyznavači nejrůznějších moderních směrů /oproštěné di

vadlo, otevřené divadlo, divadlo-dílna, divadlo-cirkus atd./ vy

tvářejí jednoduše prostor, jakýsi druh arény, v níž se mohou 

uplatnit nejrůznější koncepce. To charakterizuje např. umění La-

jose Jánoše, jednoho z nejpozoruhodnějších představitelů střední 

generace. Díky modernímu uměleckému citu a neobyčejné schopnosti 



uspořádat scénický prostor, se mu podařilo, vytvořit návrhy ne
obyčejné výraznosti a bohatého intelektuálního obsahu. 

Zvláštní zmínky si zasluhuje Ilona Keseruová, bývalá malířka 
obrazů a fresek, která se stala scénografkou. Její scénografické 
návrhy a kostýmy daly podnět ke zrodu originálního malířského 
stylu - v podstatě jde o abstraktní umění, někdy ovlivněné kubis
mem, ale vždy úzce spjaté s obsahem, se situacemi, s charaktery. 
Bývalý inženýr Lészló Najmányi pracuje nyní jako scénograf pro řa
du divadel v hlavním městě i na venkově. Vytváří osobité návrhy, 
které dávají iluzi laboratoře, oproštěného divadla. 

Mezi nejmladšími a těmi, kteří studovali v cizině, inklinují ně

kteří k folklóru /Judit Kálíaiová, Sándor Kor,osi/, jiní se proje

vují originálními prostorovými kompozicemi a použitím zvláštních 

materiálů /Judit Zimmerová/. K dynamickému směru patří scéno

grafové madarské televize, kteří rovněž často spolupracují s růz

nými divadly: Robert Wegenast, autor návrhů plných poezie, Gá

bor Balló, Barna lóth, Judit Szekuleazová, Sándor Nagy a Sándor 

Lévai. Prvořadou úlohu v madarské scénografii hrají tvůrci kostý

mů. V této oblasti můžeme hovořit o "madarské škole" v čele 

s kostýmní výtvarnici Národního divadla Juditou Schafferovou 

/rovněž vynikající profesorkou/. Její četné návrhy pro divadla 

a madarský film jsou osobité a elegantní, projevuje se v nich 

jistota vkusu, silná ideovost a velká výrazová síla. Její kostý

my vytvořené pro hru Layose Marótiho Předposlední noc, uvedenou 

v Národním divadle, získaly na posledním Pražském quadriennale 

stříbrnou medaili.J.Schafferové, stejně jako další umělkyně - Ma-

rianne Wieberová, která pracuje pro televizi i divadla, Nelli 

Vágóová z Národního divadla a Marta Jánoskutiová z Veeeloherního 

divadla, vytvářejí tzv. "dynamické" kostýmy. Každá z nich má svůj 

osobitý styl a používá originálních prostředků /liší se mezi ji

ným i výběrem použitých materiálů, jejich zpracováním/, ale je

jich kostýmy poskytují i různé možnosti kombinování, a v tom tkví 

jejich dynamičnost. Velice osobité jsou rovněž kostýmy Erzsébet 

Mi alkovszkyové. 



Zcela zvláštní místo zaujímají svštově' prosluli maěarštl tvůrci 
loutek. Jmenujme* v prvé řadě Ivana Koóse a VeruBródyovou s je
jich nezastupitelnou prací v budapeětském loutkovémdivadle, kte
ří vdechují život jak kouzelnému světu pohádek pro děti, tak drs-
matům a operám klasickým i moderním* 

Pokud jde o operní divadlo, které by si rovněž zasluhovalo zvláět-

nl kapitolu, musíme se zde omezit na uvedeni jmen' tří umělců, 

kteří pracují jak pro operní scény, tak i pro ostatní divadla. Je 

to Tivadar Márk, tvůrce kráených výrazných kostýmů, Gábor Forraý, 

který vyniká dokonalým vkusem a vysokou ideovosti, a konečně 

Peter Makai, neúnavný hledač nových výrazových prostředků. 

Vzhledem k tomu, co bylo již uskutečněno, můžeme na závěr říci, 
že madarské scénografie se obohacuje a je na neustálém vzestupu. 

józaef Bogel 



Narozen r. 1929 v Medgyesegyháze; jevištní výtvarník, žák Guszté-
va Oláha. V r. 1954 získal diplom na scénografické fakultě Vysoké 
školy dekorativního umění. Aby obohatil své umělecké zkušenosti, 
přešel z Městského operetního _divadla do Csokonaiova divadla v De-
brecíně, kde měl příležitost pracovat ve všech divadelních žán
rech. Od r. 1968 je členem Národního divadla v Budapešti, pracuje 
však často i pro oblastní divadla. Je laureátem Jászaiovy ceny, 
nedávno byl jmenován zasloužilým umělcem. Zúčastnil se Pražského 
quadriennale 1971 a 1975. 

CSÁNYI 
Arpád 

1-2 
M. Vorosmarty / čongor a víla / scéna Nemzeti Színház Budapest 
1976 r. Ferenc Sik 

3-4 
J.W. Goethe / Faust I. / scéna Nemzeti Színház Budapest 1977 
r. Endre Marton 

5 

W. Shakespeare / Zimní pohádka / scéna Nemzeti Színház Budapest 
1978 r. Tamás Major 
6 
F.García Lorca / Dům doni Bernardy / scéna Kisfaludy Színház Gy-
or 1979 r. Jánoš Meczner 

Narozen r. 1925 v Székesfehérváru, scénograf. V r. 1950 byl přijat 
jako scénograf-stipendista Národní operou v Budapešti. Po šest let 
pracoval jako asistent u Gusztáva Oláha. V současné době je hlav
ním scénografem Národní opery. Za svou tvůrčí činnost byl odmě
něn Erkelovou cenou; byl jmenován též zasloužilým umělcem. 

FORRAY 
Gábor 

Zs. Durko - I. Madách / Mojžíš / scéna Nemzeti Operszínház Buda

pest 1977 r. András Mikó 

Narozena r. 1941 v Budapešti; jevištní a kostýmní výtvarnice. De

butovala jako herečka v Národním divadle V Pepsi. Potom studovala 
GYARMATHY 
Agnes 9 



scénografii a kostýmní výtvarnictví v Poláku. V r. 1966 byla při

jata jako scénická a kostýmní výtvarnice Národním divadlem v Sze

gedu, od r. 1968 působila v Csokonaiově divadle v Debrecíně. 

V letech 1971-78 pracovala opět v szegedském divadle. Je laureát-

kou Munkácsyho ceny. Zúčastnila se Pražského quadriennale 1971 a 

1975. 

B. Barták / Modrovousův hrad / 
1976 r. Zoltán Horváth 

2 
A. Miller / Stvoření světa / 

scéna Nemzeti Színház Szeged 

scéna Nemzeti Színház Szeged 

JÁNOSA 
Lajos 

Narozen r. 1931 v Budapešti, jevištní výtvarník. V r. 1956 absol
voval Vysokou školu užitých umění v Budapešti; je žákem Matyáše 
Vargy a Pala Miháltze. V letech 1957-1968 pracoval jako scénograf 
v Madáchově divadle, potom se stal šéfem výpravy v madarské tele
vizi. Pravidelně navrhuje výpravy pro mnohá budapeštská i oblast
ní divadla. Ve školním roce 1956-57 přednášel na Vysoké škole di
vadelního umění, v letech 19.58-65 byl profesorem scénografie na 
Vysoké škole užitých umění. Zastává funkci předsedy scénografické 
sekce Svazu madarských divadelních umělců. Je autorem mnoha studil 
o situaci i uměleckých problémech scénografie. Byl vyznamenán Jás-
zaiovou cenou. Zúčastnil se Pražského quadriennale 1971 a 1975« 

1-2 
G. Hernádi / Interpret / scéna? 

r. Robert NÓgrádi 

3-5 
W. Shakespeare / Juliue Caesar / acéna 
1977 r. Peter Léner 

Nemmati Színhás Pécs 1976 

Nemzeti Színhóx Szeged 



Nsrozena r. 1942 v Budapešti, kostýmní výtvarnice'. Je žákyní Ju
dity Schafferové, v r. 1966 abaolvovala Vysokou školu užitých 
umění. Svou uměleckou kariéru zahájila v Szigligetiho divadle 
v Szolnoku, od r. 1970 je kostýmní výtvarnicí Veseloherního di
vadla v BudapeSti. Pracuje též pro jiná divadla a současně i pro 
film a televizi. Zúčastnila se Pražského quadriennale 1971 a 1975. 

3AN0SKUTI 
Marta 

E. Bond / Bingo / kostým Vigszínhéz Budapest 1976 r. Peter 
Valló 

2 

Lope de Vega / Blázni z Valencie / kostým Vigszínhéz Budapest 
1977 r. DezsS Kapáš 
3 
F.M. Dostojevskij / Zločin a trest / kostým Vigszínhéz Budapest 
1978 r. J. Ljubimov 
4 
W. Gombrowicz / Opereta / kostým Vigszínhéz Budapest 1978 
r. Peter Valló 

Narozena r. 1933 v Pécsi, jevištní a kostýmní výtvarnice. 
V r. 1958 absolvovala Vysokou Školu výtvarných uměni, obor fres
kové malby. Na léta 1962-63 obdržela italské státní stipendium 
a žila v Římě. Podílela se jako malířka* na mnoha výstavách doma 
i v zahraničí. Jako jevištní a kostýmní výtvarnice pracovala 
především pro Národni divadlo v Budapešti a 'pro divadla v Kapos-
váru a Kecskemétu. Zúčastnila se Pražského quadriennale 1971 a 
1975. 

KESERO 
Ilona 

B. Jonson / Bartolomějský jarmark / scéna Nemzeti Színház Buda

pest 1975 r. Tamés Major 
2 

B. Jonson / Bartolomějský jarmark / kostým Nemzeti Színház Buda

pest 1975 r. Tamés Major 



KEZDI 
Lóránd 

Narozen r. 1929 v Budapešti, scénograf. V r. 1956 zakončil studia 

na scénografické fakultě Vysoké školy užitých umění. Od té doby 

pracuje v televizi; v současné době je šéfem scénografického od

dělení. V r. 1967 získal cenu Bély Balázse, v r. 1974 byl jmeno

ván zasloužilým umělcem. 

W. Shakespeare / Král Lear / scéna 

zlo Vámos 

TV Budapest 1979 r. Láa-

NAJMÁNY1 
László 

Narozen r. 1946 v Hermagoru /Rakousko/, jevištní výtvarník. 

V r. 1971 zakončil studia na fakultě architektury Vysoké technic

ké školy v Budapešti a rok pracoval jako inženýr konstruktér. 

Svůj první scénicky návrh vypracoval pro Petofiho divadlo ve Vesz-

prému. V r. 1975 byl angažován Národním divadlem v Pécsi, od 

r. 1978 pracuje v Szolnoku. V současné době navrhuje výpravy též 

pro madarskou televizi a animovaný film. V Paříži a Diisseldorfu 

měl samostatné výstavy. Na posledním Biennale scénografie v Zá

hřebu získal za své návrhy třetí cenu, v r. 1978 byl na Triennale 

v Novém Sadu odměněn zlatou medailí. 

A. Camus / Caligula / scéna Nemzeti Színház Pécs 1975 r. Ist-

ván Paál 
2 
F.García Lorca / Pláňka / scéna Szigligeti Színház Szolnok 
1975 r. Peter Valló 

A. Jarry / Král Ubu / scéna Nemzeti Színház Pécs 1976 r. Ist-

ván Faál 

4 

D. Storey / Podnikatel / scéna Csiky Gergely Színház Kaposvár 

1976 r. László Babarczy 

5 
S. Mrožek / Tango / skulptura Szigligeti Színház Szolnok 1978 
r. István Paál 



Narozen r. 1941 v Budapešti, scénický výtvarník. Po studiu na Ly
ceu výtvarných umění pracoval nejdříve v umělecko řemeslném pod
niku, v letech 1965-67N ve výtvarném oddělení madarského filmu. 
Později byl zván mnoha oblastními divadly k vypracování scénic
kých návrhů. V r. 1978 byl angažován Divadlem Csiky Gergelyho 
v Kaposváru jako jevištní a kostýmní výtvarník; tam- setrval do 
r. 1978, kdy přešel do Národního divadla v Budapešti. 

PAUER 
Gyula 

1-2 
W. Shakespeare / Troilus a Kressida / scéna 
ház Kaposvár 1976 r. László Babarczy 

Csiky Gergely Szín-

A.P. Čechov / Ivanov / 

1977 r. Gábor Zsámbéki 

scéna Csiky Gergely Színház Kaposvár 

Narozena r. 1931 v Budapešti, kostýmní výtvarnice. Po absolvování 
fekulty kostýmního výtvarnictví na Vysoké Škole užitých uměni, 
kde byla žačkou Terezy Nagyajtayové, pracovala nejdříve v Divadle 
lidové armády. V r. 1956 se stala kostýmní výtvarnicí Divadla 
józsefa Attily, od r. 1965 je členkou Národního divadla v Buda
pešti. Pracuje také pro film a televizi. Po několik let byla pro
fesorkou na Vysoké škole užitých uitění a.hrála významnou roli při 

zakládání nové madarské kostýmerské školy. Byla vyznamenána 
« 

Jászaiovou cenou, později byla jmenována zasloužilou umělkyní. 
Získala velké.úspěchy na mnoha výstavách doma.i v zahraničí, jako 

např. stříbrnou medaili na posledním Pražském quadriennale 

1975. 

SCHAFFER 
Judit 

W. Shakespeare / Bouře / kostým Nemzeti Színház Pécs r. Ferenc 

Sik 

T. Sárospataky / Taneční mor / kostým Nemzeti Színház Pécs 
1976 r. Ferenc Sik 



M. Vorosmarty / Čongor a víla / kostým Nemzeti Színház Budapest 

1976 r. Ferenc Sik 

W. Shakespeare / Král Lear / kostým TV Budapest 1979 r. Lás

zló Vámos 

SZÉKELY 
László 

Narozen r. 1932 v Budapešti, jevištní výtvarník. V r. 1961 ab

solvoval fakultu scénografie na Vysoké škole užitých umění jako 

žák Lajose Jánosy. Nejdříve pracoval v Divadla Gézy Górdonyiho 

v Jageru, potom v Národním divadle v Szegedu. Od r. 1971 je činný 

v Szigligetiho divadle v Szolnoku, kde v úzké epolupráci s reži

sérem Géborem Székelym rozvinul zcela zvláštní způsob umělec

kého vyjádření, jímž se snaží o ztvárnění jevištního prostoru, 

přičemž značnou měrou zdůrazňuje funkci světla. V r. 1978 praco-

vsl s Géborem Székelym v Národním divadle v BudapeSti. Zúčastnil 

se Pražského quadriennale 1971 a 1975. 

1-2 

W. Shakespeare / Romeo a Julie / scéna Kisfaludy Színház Gyor 

1977 r. Jánoš Meczner 

3-4 

A.P. Čechov / Tři sestry / scéna Szigligeti Színház Szolnok 

1975 r. Gábor Székely 

5 

W. Shakespeare / Timon athénský / scéna Szigligeti Színház Szol

nok 1976 r. Gábor Székely 

6 
M. Fust / Nešťastníci / acéna Szigligeti Színház Szolnok 1978 
r. Gábor Székely 

SZLÁVIK 
tstván 
10 

Narozen r. 1951 v BudapeSti, scénograf. V r. 1977 abaolvoval fa
kultu scénografie na In8titutu divadla, hudby a kinematografie 
v Leningradě. Od r. 1976 pracuje v Divadle Józaefa Katona v Kecá-



kemétu, ale současně navrhuje výpravy pro mnohá budapeštská 
i oblastní divadla. 

L.N. Tolstoj / Příběh koně / 

1978 r. Imre Kerényi 
scéna Szigligeti Színház Szolnok 

Narozena r. 1937 v Budapešti, kostýmní výtvarnice. V r. 1962 zís

kala diplom na fakultě kostýmniho výtvarnictví Vysoké školy deko

rativního umění; byla žačkou Judity Schafferové. V témže roce by

la angažována Národním divadlem v Budapešti, kde pracuje až dosud 

jako kostýmní výtvarnice. Spolupracuje také s mnohými budapešť

skými i oblastními divadly. Zúčastnila se Pražského quadriennale 

1971 a 1975. 

VÁGÓ 
Nelly 

W. Shakespeare / Timon athénský / 

Szolnok 1976 r. Gábor Székely 
kostým Szigligeti Színház 

2 
G. Biichner / Dantonova smrt / 
1978 r. Gábor Székely 

kostým Nemzeti Színház Budapest 

Narozena r. 1938 v Nových Zámcích, 'kostýmní výtvarnice. Studovala 

jako žačka Judit Schafferové na Vysoké škole užitých umění, kte

rou absolvovala v r. 1962, Od té doby je kostýmní výtvarnici ma-

Sarské televize a současně pracuje pro mnohá budapeštská i oblast

ní divadla. Zúčastnila se Pražského quadriennale 1971 a 1975. 

WIEBER 
Marianne 

G.B. Shaw / Svatá Jana / 

r. Miklós Szinetár 

kostým Vigszínhéz Budapest 1975 

G. Krúdy / Podzimní dostihy / kostým TV Budapest 1976 r. éva 

Zaurza 



J. Offenbach / Manžel přede dveřmi / kostým TV Budapest 

r. Andráa Békés 

1976 

G. Verdi / Othello / kostým TV Budapest 1977 r. Ádám Horváth 

5 
E. Vészi / Hlídač / kostým TV Budapest 1978 r. Márton Karint-
hy 

LOUTKY 

Národní loutkové divadlo v Budapešti 

První profesionální loutkové divadlo v Maaarsku, Pohádková jesky

ně /Mesebarlang/, které se stalo později jádrem Národního loutko

vého divadla, bylo založeno v r. 1947. Zestátněno bylo r. 1949. 

Nemělo žádnou tradici a samo musilo vytvořit uměleckou a spole

čenskou, základnu tohoto žánru v Maaarsku. V krátké době se poda

řilo loutkářskému umění zapustitu-kořeny v hlavním městě, kde bylo 

až dosud prakticky neznámé. V r. 1958 se stalo národní institucí; 

od tohoto data pořádá zájezdy po celé zemi. Díky rozšíření soubo

ru a zintenzivnění činnosti mohlo zmnohonásobit počet svých před

stavení. Nejlepším svědectvím o jeho popularitě je skutečnost, že 

počet jeho představení za rok stoupl na 1400 a počet návštěvníků 

vzrostl na půl miliónu. 

Divadlo uvádí ročně tři až pět programů, jeho repertoár obashuje 

28-30 her, většinou pohádek a moderních i klasických her pro mlá

dež. Hraje osm skupin souboru; v sezóně divadlo pořádá průměrně 

6-8 představení denně v hlavním městě, a i na venkově. Skupiny 

jezdí pravidelně do 300 různých míst země a uvádějí tam speciálně 

připravený program pro tyto zájezdy. 

Po mnoha letech studijních; projektů a kon8trukčních práci bylo 



v r. 1*76 otevřeno v Budapešti nové aídlo Národního loutkového 

divadla. Toto divadlo o 6 a 8 poschodích, umístěné v několika 

křídlech budovy, je největším loutkovým divadlem ve střední Evro

pě. Moderní technické vybavení a velké jeviště umožňuji souboru 

realizovat nejrůznější druhy loutkářského umění. 

Divadlo hraje ve svém budapešťském sídle i pro dospělé. Zpočátku 

mělo na programu zvláště revuální a varietní výstupy a parodie. 

Začátkem šedesátých let se pokusilo prolomit bariéru tradičního 

loutkového žánru a začalo uvádět na scénu velká díla světového 

dramatu a hudby. Prvním představením tohoto druhu byla inscenace 

Shakespearova Snu noci svatojanské v loutkovém provedení. Násle

dovala pantomima Dřevěný princ od Bartoka a Stravinského Petruš

ka, upravené pro malé jeviště. 

V sérii experimentálních programů uvedlo Národní loutkové divadlo 

avantgardní scénky, jednoaktovky, hudební grotesky a pantomimy 

/díla Beckettova, Mrožkova, J.C. van Itallieho/ a dále Durren-

mattovu hru Anděl přišel do Babylónu. Hudební komedie Jánoš Káry 

od Kodályho byla inscenována v originální adaptaci, která zdůraz

nila folklór a maaarské lidové umění. Divadlo se později vrátilo 

v programu pro dospělé k hudebním dílům, jako je např. Bartókův 

Podivuhodný mandarin a Taneční svita, Brechtova-Weillova hra Sedm 

hlavních hříchů, Brittenúv Princ pagod, Stravinského Příběh vojá

ka, Prokofjevová Klasická symfonie, Ravejův Valčík a Mozartovy 

Maličkosti. Všechna tato díla se stala v tvůrč,í dílně divadla 

autonomními hrami pro loutky, jimž se podařila díky moderní výra

zové formě a scénickému a pohybovému ztvárnění dát novou tvář. 

Programy hudebních pantomim, charakteristických pro loutkové di

vadlo, vzbudily pozornost obecenstva i za hranicemi Maďarska. Di

vadlo podniklo za posledních deset let četné zájezdy do zahraničí 

a zúčastnilo se mnoha mezinárodních dramatických a hudebních fes

tivalů. Vystupovalo ča8to ve Francii /Paříž, Caen, Avignon, Remeš 

aj./, uakutečnilo několik zájezdů do Velké Británie, NSR, Rakoua-

ka, Itálie, Jugoalávie, SSSR, Bulharska, švédska,, NDR, Českoslo

venska, Polska a mimo Evropu do Egypta, na Kubu á do Indie. 13 



Umělecké vedeni Národního loutkového divadla 

Dr. Dezso Szilágyi, ředitel, zasloužilý umělec 

Kato Szónyi, šéfrežisér, zasloužilý umělec, laureát Jászaiovy ce
ny 

Ivan Koós, jevištní výtvarník, dvojnásobný laureát Jászaiovy ceny 

KOÓS 
Ivan 

Narozen r. 1927 v Budapešti, jevištní výtvarník a návrhář loutek, 
malíř. V r. 1950 absolvoval Vysokou školu výtvarných umění jako 
žák Istvána Szónyiho. S loutkářstvím se seznámil během studií 
v dílně Istvána Réva. Patří mezi zakladatele loutkového divadla 
Aurora v Budapešti /1954/, kde pracoval jako výtvarník, režisér 
a vodič loutek. Od r. 1960 je scénografem Národního loutkového 
divadla, současně pracuje s maďarskou televizí. Byl vyznamenán 
Jászaiovou cenou. 

O R S Z A G 
Lili 

Narozena r. 1926 v Ungváru, malířka a návrhářka loutek. V r. 1950 
absolvovala Vysokou školu výtvarných umění v Budapešti. Od r. 1960 
až do své smrti v září 1978 byla členkou Národního loutkového di
vadla v Budapešti, nejdříve ve funkci šéfky ateliéru, později ja
ko návrhářka loutek a jevištní výtvarnice. Vedle své divadelní 
činnosti se proslavila doma i v zahraničí jako moderní výtvarnice 
svými obrazy i grafikou. Její díla byla pravidelně vystavována na 
národních výstavách, účastnila 3e léž četných výstav v zahraničí 
/Paříž, Záhřeb, Varšava, Barcelona, Stockholm, Delhi atd./. 
V r. 1974 byla vyznamenána za své celoživotní umělecké dílo me
dailí Za socialistickou kulturu. 

M. Vorosmarty / fiongor a víla / představení pro mládež Nemzeti 
Bábszínház Budapest 1974 scéna a loutky Ivan Koós r. Kato 
Szonyi 



O věceeh a lidech/ představeni pro dospělé Nemzeti Bábszínház 
Budapest 1975 

E. Schaár - D. Szilágyi / Historie židlí / scéna László Viz-
vári skulptura Irzsébet Schaár r. Kato Szonyi 

E. Gyárfás / Krůpěje / loutky a scéna Lili Ország r. Gyula 
Kováčs 

'.7.Á. Mozart / Maličkosti / loutky a scéna Ivén Kcós r.C-yula 
Urban 

A. Tamási / Ubohý cábel / představení pro dětí Nemzeti Báb
színház Budapest 1975 loutky a scéna Lily Crszág r. Anna Band 
4 
Tváře a masky/ představení pro dospělé Nemzeti Bábszínház Buds-
pest 1976 

I. Stravinskij / Příběh vojáka / loutky a scéna Ivan ;'oós 
r. Kato Szonyi 

2Í. Havel / Valčík / loutky a scéna Ivén Koós r.Kató Szonyi 

3. Prokofjev / Klasická symfonie / loutky a scéna Ivan Koós 
r. Kato Szonyi 

S. Torok / Kokojszi a Bobojsza / představení pro děti Nemzeti 
Bábszínház Budape3t 1976 loutky a scéaa Lili Ország r. Gyula 
Kováčs 

V.A.Lifšic - Kitčanová / Tajemný přítel / představení pro děti 
Nemzeti Bábszínház Budapest 197C loutky e seéna Lili Ország 
r. Gyula Urban 





NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA 

Generální komisař 

Scenárista expozice 

Architekt expozice 

Patronaci nad expozici převzalo 

ROLF BRÍUER 

FRIEDRICH DIECKMANN 

KARL-HEINZ BOBBE 

STŘEDISKO OISTT NĚMECKÉ 
DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY 

Německá demokratická republika chce svou účastí na IV. Pražském 

quadriennale, stejně jako tomu bylo ná předcházejících přehlíd

kách, poskytnout představu o metodách scénografického umění, kte

ré je zaměřeno na úzkou spolupráci s režisérem. Scénograf je po

važován za spolurežiséra, jehož činnost nespočívá ve vytváření 

působivého vnějšku pro práci režiséra, herce nebo zpěváka, ale 

v ztvárnění scénického prostoru v souladu s charakterem postav 

a jejich jednáním. Toto pojetí scénické tvorby není vlastnictvím 

jen jedné školy nebo jedné země; naopak, je všeobecně rozšířené 

a projevuje se v nejrůznějších variantách, metod a stylů na mnoha 

frontách světového divadla. Naše expozice se pokouší ukázat úro

veň, jíž jsme v tomto směru u nás v současné době dosáhli. Ve 

srovnání s předcházejícími expozicemi, které chtěly poskytnout 

celkový pohled na mnohostranný rozvoj naší divadelní tvorby, sou

střeďuje se nynější výstava na omezený počet jevištních inscena

cí, vytvořených většinou na scénách hlavního města Německé demo

kratické republiky, a zdůrazňuje "genetický" aspekt scénografie, 

dávajíc tak přesnější představu o tvůrčím procesu. Vedle umělců, 

kteří přicházejí do Prahy od r. 1967, jako Karl von Appen, Franz 

Havemann, Pieter Hein, Otto Kahler, Falk von Wangelin, Wilfried 

Werz a Reinhart Zimmermann, představí se poprvé i řada dalších. 

Připojí se k těm, kteří se Pražského quadriennale účastní již po

druhé a potřetí. Kontinuita a nově nastupující umělecká generace 



- tyto dva aspekty se odrážejí v naší účasti na výstavě, která se 
stala neoddělitelnou institucí evropského, ba dokonce světového 
divadelního života. 

Friedrich Dieckmann 



Narozen r. 1900 v Dusseldorfu. V letech 1920-1924 studoval malíř

ství a grafiku u profesora F.K. Delavilly na Uměleckoprůmyslové 

škole ve Frankfurtu nad Mohanem. Od r. 1926 pracoval v Berlíně, 

od r. 1929 v Dráždanech. V roce 1933 mu byla zakázána profesio

nální činnost a pro ilegální politickou práci byl v letech 1941-

1945 vězněn v koncentračním táboře. V letech 1945-1954 působil 

jako šéf výpravy ve Státním divadle v Dráždanech a v letech 1947-

1949 jako intendant tamtéž. Je zakladatelem a vedoucím katedry 

scénografie na Vysoké škole výtvarných umění v Dráždanech. Od r. 

1954 je šéfem výpravy v Berliner Ensemble, kde spolupracoval a 

režisérem Bertoltem Brechtem, Benno Bessonem, Erichem Engelem, 

Fritzem Kortnerem, Peterem Palitzchem^ Joachimem Tenschertem, 

Manfredem Werkwerthem a dalšími. R. 1960-byl jmenován profesorem 

a r. 1961 členem Německé akademie umění. V roce 1956 a 1969 mu 

byla udělena státní cena NDR a r. 1975 byl vyznamenán řádem Karla 

Marxe. Zúčastnil se Pražského quadriennale 1967, 1971 a 1975; 

v r. 1967 zde byl vyznamenán zlatou medailí. 

APPEN 
Karl von 

J.N. Nestroy / Bezvýznamný / scéna kostým Berliner Ensemble 

1976 r. Karl von Appen, Hein Trilling 
2 
F. Důrrenmatt / Návštěva staré dámy / scéna kostým Deutsches 
Nationaltheater Weimar 1978 r. Harry Buckwitz 

Narozen r. 1939 v Berlíně. V letech 1959-1964 studoval na Vysoké 

škole výtvarných a užitých umění v Berlíně-Weissensee u profeso

ra Kilgera. Po ukončení studií pracoval v Plavně a Geře, od r. 

197Q působí v Městských divadlech v Karl-Marx-Stadtu. Zúčastnil 

se Pražského quadriennale 1975. 

BELLACH 
Wolfgang 

W. Shakespeare / Mackbeth / scéna Stádtische Theater Karl-Marx-

-Stadt 1978 r. Piet Drescher 



BROSCH 
Hans 

Narozen r. 1943 v Berlíně. Původně pracoval v tiskárně, později 

se stal žákem a asistentem Karl von Aopena v Berliner Ensemble. 

Dnes je scénickým výtvarníkem Německého divadla v Berlíně. V r. 

1967 a 1975 se zúčastnil Pražského quadriennale. 

A. Dresen - H.v. Kleist / Michael Kohlhaas / scéna 

Theater Berlin 1977 r. Adolf Dresen 

Deutsches 

ECKERT 
Alwin 

Narozen r. 1937 v pazuchách /Polsko/. Vyučil se malířem pokojů, 

v letech 1956-1959 studoval na Odborné škole užitých umění v Lip

sku. Později pracoval jako malíř kulis a asistent výtvarníka. 

V letech 19r>5-1970 studoval na Vysoké škole výtvarných a užitých 

umění v Berlíně-Weissensee u profesora Kilgera. Po ukončení stu

dia působil v Karl-Marx-Stadtu a Postupimi, od r. 1976 vykoná

vá svou profesi jako svobodné povolání. Zúčastnil se Pražského 

Quadriennale 1971 a 1975. 

Hawemann / Kokori / scéna kostým Theater der Freundschaft Ber

lin 1979 

FINKE 
jochen 

Narozen r. 1941 v Hlohově. Byl zanradníkem, později malířem kulis. 

V letech 1964-1969 'studoval u profesora Kilgera na Vysoké škole 

výtvarných a užitých umění v Berlíně-Weissensee. Byl žákem Karl 

von Apper.a na Akademii umění NDR. Od r. 1971 působí v Německém di

vadle v Berlině. Účastník Pražského quadriennale 1971 a 1975. 

J.W. Goethe / Torquato Tasso / scéna 

1975 r. Friedo Solter 

2 
W. Shakespeare / Sen noci svatojanské / 
Potsdam 1976 r . Gunter RÍiger 

Deutsches Theater Berlin 

scéna Hans-Otto-Theater 



Narozen r. 1929 v Dráždanech. V letech 1948-1954 byl žákem Karl 
von Appena na Vysoké škole výtvarných umění v Dráždanech. Poté 
pracoval v Zitavě, v Berliner Ensemble a jako šéf výpravy v ber
línské Volksbuhne. V letech 1971-1974 vykonával svou profesi jako 
svobodné povolání, v období 1974-1977 působil ve Státním divadle 
v Dráždanech. Od r. 1977 je zástupcem šéfa výpravy v Berliner En
semble. Zúčastnil se Pražského quadriennale 1967, 1971 a 1975. 

GRUND 
Manfred 

Vy. Braun / Velký mír / scéna Berliner Ensemble 

fred Wekwerth, Joachim Tenschert 
1979 r. Man-

Narozen r. 1933 v Neuklosteru v Meklenbúrsku. V letech 1951-1956 

studoval u profesora Kilgera na Vysoké škole výtvarných a užitých 

umění v Berlíně-Weissensee. Po ukončení studií působil v Lipsku, 

Vismaru a Výmaru. Od r. 1963 je šéfem výpravy v Německém národ

ním divadle ve Výmaru. Zúčastnil se Pražského Quadriennale 1967, 

1971 a 1975. 

HAVEMANN 
Franz 

W. Shakespeare / Kupec benátský / scéna Deutsches Nationalthea

ter Weimar 1976 r. Fritz Bennewitz kostýmy IngridxRahaus 

Narozen r. 1939 v Berlíně. V letech 1956-1960 studoval na Vysoké 

škole výtvarných umění v Berlíně-Charlottenburgu u profesora Wil-

li Schmidta. Poté působil v Quedlinburgu a berlínské Volksbuhne. 

Stal se žákem Karl von Appena na Akademii umění v Berlíně a v le

tech 1964-1969 pracoval v Berliner Ensemble. Od r. 1969 působí ve 

Volksbuhne v Berlíně. Zúčastnil se Pražského quadriennale 1967, 

1971, 1975 v 

HEIN 
Pieter 

H. Muller / Venkovani / scéna Volksbuhne Berlin 1976 r. Fritz 

Marquardt kostýmy Brambach /Hein/ Schaller 



KAHLER 
Otto 

Narozen r. 1910 v Lubecku. Původním povoláním truhlář v divadel
ních dílnách. Později jeviStní výtvarník v Briegu a Guatrowu. 
V letech 1945-1948 byl intendantem Městského divadla v Gustrowu, 
1948-1950 generálním intendantem Mecklenburského státního divadla 
ve Schwerinu. V letech 1950-1953 zastávsl funkci okresního osvě
tového rady v Berlíně. V letech 1953-1959 byl šéfem výpravy 
v Hans-Otto Theater v Postupimi, v letech 1959-1977 Šéfem výpravy 
Divadla přátelství v Berlíně. V r. 1966 byl vyznamenán statni ce
nou NDR /jako člen kolektivu /, v r. 1975 zlsksl cenu kritiky ča-
sopisu Berliner Zeitung. Od r. 1967 je členem scénografické komi
se OISTT, od r. 1975 prezidentem sekce OISTT v NDR s předsedou 
pracovní skupiny jevištního výtvarnictví. Zúčastnil ae Pražského 
quadriennale 1967, 1971 a 1975. 

E. Eschner - V. Těndrjakov / Bláznivé jaro / acéna 

Freundschaft Berlin 1978 r. Mira Erceg 

Theater der 

KEIENBURG 
Eberhard 

Narozen r. 1936 v Lipsku. Absolvoval Vysokou školu výtvarných umě
ní v Dráždanech u profesora Reicharda. Pracoval v Postupimi, Lip
sku, pak opět v Postupimi jako šéf výpravy a v Berliner Ensemble. 
Od r. 1974 je prvním scénickým výtvarníkem Německého divadla 
v Berlíně. Zúčastnil se pražského quadriennale 1967 a 1975. 

W.A. Mozart / Kouzelná flétna / scéna Mecklenburgisches Staats

theater Schwerin 1978 r. Matthias Otto dir. Hartmut Haenchen 

KLEIBER 
Eleonoře 

Narozena r. 1925 v Geise /Rhon/. Jako výtvarnice kostýmů pracova

la ve Výmaru a Lipsku. Od r. 1969 vede kostýmní odděleni v berlín

ské Komické opeře. Zúčastnila se Pražského quadriennale 1971 

a 1975. 

G. Puccini / Madame Butterfly / kostým Komische Oper Berlin 



1978 r. Joachim Herz acéna Reinhart Zimmermann dir. Mark El

der 

Narozena r.1948 v Zehdenicku. V letech 1966-1971 studovala u pro

fesora Kilgera na Vysoké Škole výtvarných a užitých umění v Ber-

líně-Weissensee. Po ukončení studií působila v letech 1971-1976 v 

Postupimi. Od r. 1977 vyučuje malířství v postgraduálním studiu 

ns Vysoké škole výtvarných a užitých umění v Berlíně-Weissensee. 

Zúčastnila se Pražského quadriennale 1975* 

KOERBL 
Gabriele 

S. 0 Casey /Kikiriki/ scéna kostým Hana-Otto-Theater Potadam 

1976 r. Rolf Winkelgrund 

Narozena r.1940 v Nossenu v Sasku. V letech 1959-1965 studovsls 

ns Vysoké Škole výtvsrných s užitých umění v Berlíně-Weissensee 

u profesora Kilgers. Působils v Berlíně /ssistentka výtvarníka v 

Německém divadle ve Frankfurtu nad Odrou, v Halle a opět v ber-

línském Německém divadle/. V současné době vykonává svou profesi 

jako svobodné povolání. 

A. PuSkin / Boris Godunov / scéna Mecklenburgisches Staatsthea

ter Schwerin 1978 r. Christoph Schroth 

LEVÉ 
Helga 

Narozen r.1939 v Lipsku. V letech 1958-1960 studoval ns Vysoké 

uměleckoprůmyslové škole v Berlíně-Oberschoneweide, v letech 1960 

-1965 na Vysoké škole výtvarných a užitých umění v Berlíně-Weis

sensee. Pracuje jako grafik a scénický výtvarník v Berlíně. 

PROLLER 
Volker 

G. Hauptmann / Krysy / 
1977 r. Klaus Piontek 

scéna kostým Deutsches Theater Berlin 



G. Biichner / Vojcek / 
r ich Engelmann 

acéna Das Meininger Theater 1977 r . UI-

ROSŤ 
Annemarie 

Narozena r. 1924 v Dráždanech. V letech 1947-1951 studovala na 
dráždanské Vysoké škole výtvarných umění u Karl von Appena. Pů
sobila v Berliner Ensemble, v divadle Maxima Gorkého a v Němec
kém divadle v Berlíně. Od r. 1976 vede kostýmní oddělení ber
línské Volksbuhne. Zúčastnila se Pražského Quadriennale 1971 a 
1975. 

V. Braun / Velký mír / figuríny Berliner Ensemble 
fred Wekwerth, Joachim Tenschert 

1979 r. Man-

SAGERT 
Horst 

Narozen r. 1934 v Dramburgu v Pomořansku. V leteeh 1953-1958 stu

doval u profesora Kilgera na Vysoké Škole výtvarných a užitých 

uměni v Berlíně-Weissensee. Poté v letech 1963-1972 působil v Ně

meckém divadle v Berlíně. V současné době pracuje jako grafik a 

scénický výtvarník v Berlíně. Zúčastnil se Pražského quadriennale 

1967 a 1971/. 

Lope de Vega / Král Bampa./ scéna 
r. Horst Sagert 

2 
Euripides / Médeia / scéna kostým 
1977 r. Horst Sagert 

Deutsches Theater Berlin 

Deutsches Theater Berlin 

SCHEIB 
Ursula 

Narozena r.1944 v Meerane. V letech 1971-1976 atudovala na dráž-
danBké Vysoké škole výtvarných umění u profesora Wagnera. Vykoná
vá svou profesi jako svobodné povolání; hostuje jako jeviStní 
výtvarnice v berlínské Volksbuhne. 



H. Reiber / Žádný strach z odvahy / 
schaft Berlin 1977 r. Anu Saari 

scéna Theater der Freund-

Narozen r.1944 v Benátkách. V letech 1964-1968 studoval na Akade- TOFFOLUTTI 
mii výtvarných umění v Benátkách. Od r. 1971 je jevištním výtvar- C^JQ 
níkem Volksbuhne v Berlíně. Zúčastnil se Pražského quadriennale 
1975. 

W. Shakespeare / Hamlet / scéna kostým Volksbuhne Berlin 1977 
r. Benno Besson 

Narozen r.1945 v Schonheide v Sasku. Původním povoláním odborný TROIKE 
pracovník-geolog; stal se posléze divadelním malířem a sochařem. Gero 
V letech 1970-1972 působil jako asistent výtvarníka v Komické 
opeře v Berlině, od r. 1972 pracuje v berlínské Volksbuhne. 

G. Bůchner / Leonce a Léna / 
r. jiirgen Gosch 

scéna Volksbuhne Berlin 1978 

Narozen r.1939 v Guhlau. V letech 1959-1964 studoval na Vysoké 
škole výtvarných umění v Dráždanech u profesora Réicharda. Půso
bil v Rostocku, Halberstadtu a Dráždanech. V současné době pracu
je jako jevištní výtvarník ve Volkstheater v Rostocku. Zúčast
nil se Pražského quadriennale 1967, 1971 a 1975. 

WANGELIN 
Falk von 

F. Důrrenmatt / Lhůta / 
r. Hanns Anselm Perten 

scéna Volkstheater Rostock 1979 

Narozen r.1930 v Dráždanech. Pracoval jako malíř kul i s , v letech WERZ 
1951-1956 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Dráždanech Wllfried 
u profesora Réicharda a Karl von Appena. Poté působil ve Frank-



furtu nad Odrou, v Halle, Postupimi a jako Séf výpravy v Metro
pol theater v Berlíně. Od r. 1965 je Šéfem výpravy Německé státní 
opery v Berlíně. R. 1960 byl jmenován profesorem, r. 1976 mu byla 
udělena státní cena NDR. Zúčastnil se Pražského quadriennale 1967, 
1971, 1975. 

R. Wagner / Tannhauser / 

r. Erhard Fischer 
scéna Deutsche Staatsoper Berlin 1977 

ZIMMERMANN 
Reinhart 

Narozen r.1936 v Erfurtu. Pracoval jako reklamní grafik a diva
delní malíř, poté se stal asistentem Rudolfa Heinricha v Halle 
a v Komické opeře v Berlíně. Od r. 1962 je Šéfem výpravy v ber
línské Komické opeře. R. 1977 mu byla udělena státní cena NDR.Zú
častnil se Pražského qusdriennale 1967, 1971 a 1975. 

G. Puccini / Madame Butterfly / scéna Komische Oper Berlin 
1978 r. Joschim Herz kostýmy Eleonoře Kleiber dir. Merk Elder 

2 
K. Weil - B. Brecht'/ Vzestup a pád města Mahagony / scéna Ko
mische Oper Berlin ,1977 r. Joachim Herz 

X) 



NORSKO 

Norské jevištní výtvarnictví 

Do roku 1830 nebylo norské výtvsrné umění nijak výrazné. Trpělo 
spíše akademismem a chudokrevností, často bylo více nebo méně od
razem evropských vzorů a přizpůsobovalo se vkusu buržoazie. Něco 
se však připravovalo. Naše nejstarší historie byla tak dramatic
ká, náš folklór tak bohatý a naše příroda tak výjimečná,že najed
nou všechny umělce zachvátila mocná vlna vlastenectví. Nastalo 
nejvýznamnější období v norských dějinách umění, které nazýváme 
národním romantismem. Mladý,chudobný Henrik Ibsen,který se chtěl 
stát malířem, byl doslova první, kdo podnikl jakousi průzkumnou 
cestu po své vlasti, ozbrojen perem a zápisníkem. Jeho první hry 
byly obrazové příběhy z norských ság. V pozdějších Ibsenových dí
lech - Peer Gyntovi,.Brandovi, Rosmersholmu a v Paní z námoří -
jsou charaktery nejen ovlivněny, ale doslova se stávají přímou 
součástí nekonečných fjordů, úzkých údolí, divokých řek a vodopá
dů a dlouhého mořského pobřeží. 

Ibsenova společenská dramata jsou reálným obrazem bezpečných a 

uzavřených domovů buržoazie, nabitých světským bohatstvím a ozdo

bených symboly společenského postavení. Ibsen měl dva různé zá

kladní požadavky na scénické vyjádření. Mělo by směřovat bud do 

výšky a do hloubky - neohraničená fantazie - nebo by mělo stavět 

na co největším přiblížení detailů a vést tak k absolutnímu rea

lismu. Hjalmar Ekdal, jak známo, je fotograf. Z doby, kdy Ibsen 

pracoval jako režisér, máme nejen jeho vlastní skici k výpravám, 



ale také půdorysy a plány, které jsou velmi pečlivě vypracovány. 
Ibsen zahájil novou éru v inscenování dramatu. Herci začali hrát 
mezi sebou v dekoraci místo toho,aby jen deklamovali směrem k di
vákům před dekorací. A dovolím si říci, že Ibsen, který se stal 
největším dramatikem naSí doby,je rovněž i nejvýznamnějším a nej
více inspirujícím činitelem v rozvoji norské scénografie, a to 
nejen proto, ze odmítl standartní výpravy dánského původu, ale 
také proto, že bral v úvahu psychologická hlediska a byl přesvěd
čen, že postavy hry jsou formovány prostředím, s co více,že před
stavení do značné míry závisí i na vizuální stránce. 

První norský jevištní výtvarník pracující v Christiania Theater 
/1889/ vytvořil výpravy k řadě Ibsenových dramat a je známo, že 
autor byl s výsledkem spokojen. Avšak to, co viděl, byla obrazová 
scéna ztrnulá vlivem tradice, vztahující se až k baroku. 

Dnes se díváme a nostalgickou shovívavostí na fotografie scén z 
přelomu století. Interiéry s vysokými plochými stěnami z plátna, 
pomalované dveřmi, záclonami a vlysy a dovedně zvýrazněné namalo
vaným světlem a stínem, exteriéry se stejně plochými kmeny stromů 
8 vystříhaným listím, profilově uspořádané jako boční kulisy.Jed-
no však musíme přiznat: tito výtvarníci akutečně ovládali své ře
meslo. Štětce pro ně byly prodlouženou rukou umělce. 

Naši umělci byli, vždy v úzkém kontaktu s předními evropskými umě
leckými centry,především v Německu a ve Francii a byli přirozeně 
ovlivněni všemi druhy -ismů.* nichž větSina o něco později vykvet
la i v našem studeném norském klimatu. 

Když se v roce 1906 Max Reinhardt rozhodl otevřít v Berlíně nové 

divadlo. Ibsenovým dramatem StraSidla, aby tak uctil památku dra

matika, který téhož roku zemřel,požádal Edvarda Muncha, aby na

maloval návrhy pro jevištní výpravu. Výsledkem byla snad první 

symbolistická výprava v Evropě. Až do své smrti se Munch ve svých 

výtvarných dramatech zabýval Ibsenovými hrdiny jsko symbolickými 

postavami. 



H. Reiber / Žádný strach z odvahy / scéna Theater der Freund-
j schaft Berlin 1977 r. Anu Saari 

Narozen r.1944 v Benátkách. V letech 1964-1968 studoval na Akade-

1 mii výtvarných umění v Benátkách. Od r. 1971 je jevištním výtvar-

í níkem Volksbuhne v Berlíně. Zúčastnil se Pražského quadriennale 
1975. 

W. Shakespeare / Hamlet / scéna kostým Volksbuhne Berlin 1977 
i r. Benno Besson 

Narozen r.1945 v Schonheide v Sasku. Původním povoláním odborný 

i oracovnik-geolog; stal se posléze divadelním malířem a sochařem. 

f V letech 1970-1972 působil jako asistent výtvarníka v Komické 

i opeře v Berlíně, od r. 1972 pracuje v berlínské Volksbuhne. 

G. Bůchner / Leonce a Léna / scéna Volksbuhne Berlin 1978 
S r. Jiirgen Gosch 

• Narozen r.1939 v Guhlau. V letech 1959-1964 studoval na Vysoké 
í škole výtvarných uměni v Dráždanech u profesora Réicharda. Půso-
s bil v Rostocku, Halberstadtu a Dráždanech. V současné době pracu-

i je jako jevištní výtvarník ve Volkstheater v Rostocku. Zúčast-

í nil se Pražského auadriennale 1967, 1971 a 1975. 

F. Důrrenmatt / Lhůta / scéna Volkstheater Rostock 1979 

l r. Hanns Anselm Perten 

Narozen r.1930 v Dráždanech. Pracoval jako malíř kulis, v letech 

1 1951-1956 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Dráždanech 

' u profesora Réicharda a Karl von Appena. Foté působil ve Frank-

T0FF0LUTTI 
Ezio 

TROIKE 
Gero I 

WANGELIN 
Falk von f ^••1% W \JW I fl 

WERZ 
Wilfríed 
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furtu nad Odrou, v Halle, Postupimi a jako Séf výpravy v Metro

pol theater v Berlině. Od r. 1965 je Šéfem výpravy Německé státní 

opery v Berlíně. R. 1960 byl jmenován profesorem, r. 1976 mu byla 

udělena státní cena NDR. Zúčastnil se Pražského quadriennale 1967, 

1971, 1975. 

R. Wagner / Tannhauser / acéna Deutsche Staatsoper Berlin 1977 

r. Erhard Fischer 

ZIMMERMANN 
Reinhart 

Narozen r.1936 v Erfurtu. Pracoval jako reklamní grafik a diva

delní malíř, poté se stal asistentem Rudolfa Heinricha v Halle 

a v Komické opeře v Berlíně. Od r. 1962 je Šéfem výpravy v ber* 

línské Komické opeře. R. 1977 mu byla udělena státní cena NDR.Zú

častnil se Pražského quadriennale 1967, 1971 a 1975. 

G. Puccini / Madame Butterfly / scéna Komiache Oper Berlin 
1978 r. Joachim Herz kostýmy Eleonoře Kleiber dir. Merk Elder 

2 

K. Weil - B. Brecht/ Vzestup a pád města Mahagony / scéna Ko

mische Oper Berlin ,1977 r. Joachim Herz 



NORSKO 

Norské jevištní výtvarnictví 

Do roku 1830 nebylo norské výtvarné umění nijak výrazné. Trpělo 
spíše akademismem a chudokrevností, často bylo více nebo méně od
razem evropských vzorů a přizpůsobovalo se vkusu buržoazie. Něco 
se však připravovalo. Naše nejstarší historie byla tak dramatic
ká, náš folklór tak bohatý a naše příroda tak výjimečná,že najed
nou všechny umělce zachvátila mocná vlna vlastenectví. Nastalo 
nejvýznamnější období v norských dějinách umění, které nazýváme 
národním romantismem. Mladý,chudobný Henrik Ibsen,který se chtěl 
stát malířem, byl doslova první, kdo podnikl jakousi průzkumnou 
cestu po své vlasti, ozbrojen perem a zápisníkem. Jeho první hry 
byly obrazové příběhy z norských ság. V pozdějších Ibsenových dí
lech - Peer Gyntovi,.Brsndovi, Rosmersholmu a v Paní z námoří -
jsou charaktery nejen ovlivněny, ale doslova se stávají přímou 
součástí nekonečných fjordů, úzkých údolí, divokých řek a vodopá
dů a dlouhého mořského pobřeží. 

Ibsenova společenská dramata jsou reálným obrazem bezpečných a 
uzavřených domovů buržoazie, nabitých světským bohatstvím a ozdo
bených symboly společenského postavení. Ibsen měl dva různé zá
kladní požadavky na scénické vyjádřeni. Mělo by směřovat bud do 
výšky a do hloubky - neohraničená fantazie - nebo by mělo stavět 
na co největším přiblížení detailů a vést tak k absolutnímu rea
lismu. Hjalmar Ekdal, jak známo, je fotograf. Z doby, kdy Ibsen 
pracoval jako režisér, máme nejen jeho vlastní skici k výpravám, 



ale také půdorysy a plány, které jsou velmi pečlivě vypracovány. 
Ibsen zahájil novou éru v inscenování dramatu. Herci začali hrát 
mezi sebou v dekoraci místo toho,aby jen deklamovali směrem k di
vákům před dekorací. A dovolím si říci, že Ibsen, který se stal 
největším dramatikem naší doby,je rovněž i nejvýznamnějším a nej
více inspirujícím činitelem v rozvoji norské scénografie, a to 
nejen proto, ze odmítl standartní výpravy dánského původu, ale 
také proto, Že bral v úvahu psychologická hlediska a byl přesvěd
čen, že postavy hry jsou formovány prostředím, a co více,že před
staveni do značné míry závisí i na vizuální stránce. 

První norský jevištní výtvarník pracující v Christiania Theater 
/1889/ vytvořil výpravy k řadě Ibsenových dramat a je známo, že 
autor byl s výsledkem spokojen. Avšak to, co viděl, byla obrazová 
scéna ztrnulá vlivem tradice, vztahující se až k baroku. 

Dnes se díváme a nostalgickou shovívavostí na fotografie scén z 
přelomu století. Interiéry s vysokými plochými stěnami z plátna, 
pomalované dveřmi, záclonami a vlysy a dovedně zvýrazněné namalo
vaným světlem a stínem, exteriéry se stejně plochými kmeny stromů 
s vystříhaným listím, profilově uspořádsné jako boční kulisy.Jed
no však musíme přiznat: tito výtvarníci skutečně ovládali své ře
meslo, štětce pro ně byly prodlouženou rukou umělce. 

Naši umělci byli, vždy v úzkém kontaktu s předními evropskými umě
leckými centry,především v Německu a ve Francii a byli přirozeně 
ovlivněni všemi druhy -ismů.z- nichž většina o něco později vykvet
la i v našem studeném norském klimatu. 

Když se v roce 1906 Max Reinhardt rozhodl otevřít v Berlíně nové 

divadlo. Ibsenovým dramatem StraSidla, áby tak uctil památku dra

matika, který téhož roku zemřel,požádal Edvarda Muncha, aby na

maloval návrhy pro jevištní výpravu. Výsledkem byla snsd první 

symbolistická výprava v Evropě. Až do své smrti se Munch ve svých 

výtvarných dramatech zabýval Ibsenovými hrdiny jako symbolickými 

postavami. 



Dvě nejvýznamnější divadla, Národní divadlo v Oslo a Národní scé

na v Bergenu, byla postavena a otevřena na přelomu století. Obě 

tato divadla mají poměrně velká jeviště s moderním technickým vy

bavením a osvětlovacím zařízením. Tyto okolnosti poskytovaly bo

haté možnosti, ale kladly zároveň i nové technické požadavky na 

řešení scény. Těch několik málo výtvarníků, jejichž profeaí se 

stala scénografie, mělo jisté znalosti o revolučních teoriích us

kutečňovaných Appiou, Craigem a Saxe-Meiningenem. Schody a plochy 

různých tvarů a velikostí jsou rozmísťovány proporčně ve vzájem

ném vztahu, rozSiřují dvojrozměrný scénický obraz a přetvářejí ho 

stále více*do trojrozměrného plastického scénického prostoru. 

V třicátých letech bylo v Norsku celkem obvyklé, že přední malíři 

vytvářeli scénickou dekoraci, a to větSinou pro určitá vybraná 

představení. Až na několik výjimek byl výsledek takový, jak se 

dalo očekávat. Důraz byl příliš často kladen na dekorativní prvky 

a dekorace se stala zvětšeným obrazem,namalovaným sytými "přírod

ními" barvami. 

Teprve po druhé světové válce nastala zásadní změna a scénografo
vé získali nezávislou tvůrčí autoritu, která je nutným předpokla
dem pro rovnocenné vztahy s režisérem, a tím i pro vytvoření umě
lecké jednoty představení. Od této.doby norská scénografie proká
zala, že máme silné kořeny v živdtaím realismu, ale že jsme záro
veň snadno ovlivňováni všemi druhy výtvarných projevů a impulsů z 
celého světa. Přejali jsme téměř všechny formyvscénického vyjad

řováni: od ryze abstraktního konstruktivismu až po "osamělou žid

li" na černém pozadí. 

Jako profeaionálni scénografové nejame lepší ani horší než naši 
kolegové kdekoli jinde. Přejímáme a vypůjčujeme si myšlenky a ná
pady a přetváříme je pro vlastní použití. Musím vSak za nás za 
všechny říci, že se to snažíme dělat diskrétně a důstojně. 

U nás existuje svaz, který sdružuje kolem padeaáti jevištních a 
kostýmních výtvarníků. Této profeae je možno u nás dosáhnout bud 
praxí v divadle nebo studiem na výtvarné škole. Několik studentů 



získalo speciální vzdělaní v zahraničí. Asi patnáct z nás pracuje 

neustále pro různá státní nebo městská divadla. Dále existuje sku

pina, kterou zaměstnává norská televize,a několik výtvarníků pra

cuje výhradně pro film. Zbytek tvoří svobodní umělci. 

V poslední době se scénografie stívá módou - mnoho studentů vý

tvarných škol je okouzleno Thálií. Vzhledem k tomu,že naše divad

la čabto angažují kolegy ze zanraničí, je konkurence dosti tvrdá. 

A měla by být i nadále. Vytvářet dobrou scénografii není jistě 

snadná záležitost. 

Gunnar Almě 



Narozen r. 1942 v Bergenu. Studoval na bergenaké Uměleckoprůmys

lové škole a na Akademii výtvarných uměni v Krakově. Od roku 1966 

dělal výpravy pro všechna divadla v Norsku, včetně operních.Pra

coval také pro polská divadla ve Vratislavi, Krakově a Lodži. Me

zi jeho hlavní díla patři návrhy Shakespearových inscenaci; 

Macbeth, Jak se Vám líbí a Zimní pohádka pro divadlo v Rogalandu, 

Sen noci svatojanské a Hamlet pro divadlo v Trndelagu, Veta za 

vetu pro Národní scénu, Bouře pro Norské divadlo a Zkrocení zlé 

ženy pro Národní divadlo. Jeho verze Peer Gynta byla předvedena 

na Bitefu v Bělehradě r. 1978. 

HOFF MONSEN 
Helge 

LOUTKY 

Narozena v Oslo; studovala na Státní škole výtvarných uměni a na 
Univerzitě v Oslo. Pracovala několik let jako ilustrátorka knih a 
návrhářka. Od roku 1969 pracuje jako divadelní i loutkářská je
vištní a kostýmní výtvarnice. Navrhovala výpravu i kostýmy k mno
ha inscenacím, k těm nejlepším patři Rusalka a Girandouxovo In
termezzo v Norském divadle. V loutkovém divadle se věnuje převáž
ně kombinaci živých herců a loutek na scéně, napsala tři hry to
hoto žánru, které uvedla norské divadla. Navrhuje rovněž plakáty 
a divadelní programy, napsala tři loutkové hry pro amatérské sou
bory s návodem, jak vyrobit loutky, výpravu, jak hrát atd. 

MARTINS 
Nina 
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A. Saint - Exupéry / Malý princ / scéna Oslo Nye Teatret 1975 

r. Kari Sundby 

5-9 

A. Saint - Exupéry / Malý princ / loutka Oslo Nye Teatret 1975 

r. Kari Sundby 

10 
A. Saint - Exupéry / Malý princ / plakát Oslo Nye Teatret 1975 
r. Kari Sundby 



11 

Tvůrčí skupina Vestlandske Teaterlag / Princezna a Měsíc / pla

kát Det Norské Teatret 1975 r. Karel Hlavatý 
12-14 

Tvůrčí skupina Vestlandske Teaterlag / Princezna a Měsíc / pla

kát Det Norské Teatret 1975 r. Karel Hlavatý 

15-16 

Tvůrčí skupina Vestlandske Teaterlag / Princezna a Měsíc / lout

ka Det Norské Teatret 1975 r. Karel Hlavatý 

17 

A. Gullestad / Skříňka pohádek / scéna Niels Klim Teatret 1977 

r. Karel Hlavatý 

18-25 
A. Gullestad / Skříňka pohádek / loutka Niels Klim Teatret 1977 
r. Karel Hlavatý 
26 

N. Martins / Zlý Artur / loutka Trondelag Teater 1974 r. Ka

rel Hlavatý 

27-28 

N. Martins / Zlý Artur / scéna Trondelag Teater 1974 r. Karel 
Hlavatý 
29-32 
N. Martina / Zlý Artur / loutka Trondelag Teater 1974 r. 
29-32 

N. Martina / Zlý Artur / loutka Trondelag Teater 1974 r. Ka

rel Hlavatý 

33 

T. Erikaen / Společník / figurína Oslo Nye Teatret 1978 r. 

Wenche Medboe 

34-36 

T. Erikeen / Společník / scéně Oelo Nye Teatret 1978 r. Wen

che Medboe 

37 

T. Srikeen / Společník / 
1978 r. Wenche Medboe 

kresba v progri Oalo Nye teatret 



POLSKO 

Generální komisař 

Scenárista expozice 

Patronaci nad expozicí převzalo 

ADAM KILIÁN 

ADAM KILIÁN 

MINISTERSTVO KULTURY A UMĚNÍ 

POLSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY a ÚSTŘEDNÍ KANCELÁŘ 

UMĚLECKÝCH VÝSTAV VE VARSAVÉ 

Expozice scénických návrhů z celého světa na Pražském quadrienna

le jsou dobrou příležitostí k zmapování i srovnání různých námětů 

a forem vizuálního umění v divadelní tvorbě. Na ně se nyní sous-

tředme a oživme tak pomíjející jev jakým je divadlo. Nepovede se 

nám možná ocenit sílu divadla, v němž autor a jeho slova, hudba a 

píseň tak pronikavě působí na city, že vzbuzují smích i pláč. Je 

také docela možné, že ukážeme-li řemeslnou zručnost a práci, od

maskujeme divadlo a kouzlo zmizí. Na druhé straně nám to umožní 

zevrubně si prohlédnout kostýmy a prozkoumat strukturu jeviště 

ze všech stran. 

Záměrem naší expozice je ukázat specifické hodnoty i různorodost 
polského scénického výtvarnictví, jeho zvláštní symboliku, vyhro
cení grotesknosti a ironie i zálibu v metaforickém vyjadřování. 

Naší ctižádostí bylo vytvořit mnohotvárný a co nejbarvitější pře
hled současných moderních formálních přístupů. Výborným nápadem 
organizátorů Pražského quadriennale 1979 bylo věnovat oslavám Me
zinárodního roku dítěte ukázky z práce a dosažených výsledků 
v loutkovém divadle. 

Podstata loutkového divadla tkví v uměle vytvořeném herci - lout
ce. V jejím výrazu a herectví, uskutečňovaném prostřednictvím po
hybu a slova.V její barevnosti a tvaru, jež jsou nositeli umělec-



kého poselství. Proto je nutné loutky hodnotit jako kterákoli ji

ná umělecká díla. 

Záměrem expozice polského loutkářství, která zahrnuje rozsáhlou 

oblast od děl primitivních umělců po profesionální návrhy, je u-

kázat tradici lidového umění, která zaujímá významné místo v na

šem divadle. Rada scénických výtvarníků čerpá svou inspiraci z 

lidové a národní kultury, jež je přitahuje svou upřímností a jed

noduchostí. 

Symbolem naší expozice se mohou stát Krakovské jesličky, toto 

chudé, naivní, náboženské divadlo, plné komických meziher.Na dru

hé straně se jím může stát i nádherné, velkolepé divadlo, jež v 

sobě spojuje lyriku i mystiku a nese nesmrtelné společenskopoli-

tické poselství. 

Adam Kilián 



Narozen r. 1927. Studoval na Vysoké škole výtvarného umění v 

Poznani, kterou absolvoval v r. 1951. líalíř a scénograf. Od r. 

1951 pracuje pro Teatr Polski v Poznani. Získal čtyřikrát cenu 

festivalu Divadelní setkání v Kaliszi za výpravy ke hrám: Člověk 

z nápovědní budky od T. Rittnera, Prsten velké dámy od C.K. Nor-

wida, Marcholt od J. Kasprowicze a Listopadová záležitost od E. 

Brylla. Z jeho dalších významnějších scénických prací je třeba 

uvést Dobrého člověka ze Sečuanu B. Brechta, Neznámou ze Seiny 

S.v. Horvátha, Shakespearova Macbetha a Zámecké dostihy J. Abra-

mowa. Je autorem audiovizuálního představení na poznaňské radnici 

a citadele. 

BEDNAROWICZ 
Zbigniew 

1-5 
W. Shakespeare / Macbeth / scéna Teatr Polski Poznaň 1975 
Roman Kordzinaki 

r. 

Narozena r. 1936. Studovala na Akademii výtvarných umění v Krako

vě u profesorů Karola Frycze a Andrzeje Stopky. Absolvovala na 

katedře scénického výtvarnictví r. 1962. Vytvořila kolem šedesáti 

návrhů pro činoherní a loutková divadla, zejména v Zelené Hoře, 

Opole, Řešově a Kielcích. V současné době spolupracuje s divad

lem v Lehnici. Mezi její hlavní díla patří např. návrhy k Fredro-
* 

vým Fanenským slibům pro divadlo L.Xruczkowského v Zelené hoře r. 

1974,pro Fomořanské divadlo v Crudziadzu vytvořila roku 1978 scé

nu ke hře Jerzy Jesionowského Expedice za zeleným kovem a pro Či

noherní divadlo v Lehnici r. 1979 scénu a kostýmy k Schillerovým 

Úkladům a lásce.Významné jsou i její návrhy pro loutková divadla: 

Tajná zásuvka od Juliusza Wolského, Loutkové divadlo Kubus, Kiel-

ce 1974, Tři pomeranče od Sergeje Michálkova,Divadlo Leona Krucz-

kowského, Zelená Hora 1974, Pohádky pana Brzechwy od Jana Brzech-

wy, Loutkové divadlo Aloyze Šmolky, Opole 1976 a Harlekýnovy me

zihry podle ruského anonymního textu z 18. století, Loutkové di

vadlo Rotunda, Bialystok 1978. Je držitelkou stříbrné medaile za 

FIK-PAtKA 
Wanda 



scénické návrhy na V. 

Sadu r. 1978. 

Triennale scénického výtvarnictví v Novém 

1-6 

J. Tuwim - N.V. Gogol / PléSl / scéna 

le 1975 r. Zbigniew Poprawski 

7-8 

Teatr Lalki i Aktora Opo-

F. Schiller / Úklady a láska / 

1979 r. Janusz Sykutera 

9-15 
F. Schiller / Úklady a láska / kostým 
1979 r. Janusz Sykutera 

scéna Teatr Dramatyczny Legnica 

Teatr Dramatyczny Legnica 

PANKIEWICZ 
Krzystof 

Narozen r. 1933. Studoval na Akademii výtvarných umění ve Varšavě 

na fakultě scénografie, kterou absolvoval v r. 1958. Věnuje se 

divadelní scénografii. K jeho významnějším scénografickým pracím 

patří Vzkříšení L.N. Tolstého, Kavkazský křídový kruh B. Brechta, 

Kordian J. Slowackého a Dziady A. Mickiewicze. Získal Národní ce

nu ZAIKS a cenu Polského rozhlasu a televize za výpravy v drama

tickém vysílání televize, cenu Biennale mladých v Paříži v r.1961 

za návrh inscenace fc Molierovu Zdravému nemocnému a cenu nizozem

ského ministerstva kultury a umění za pozoruhodné umělecké reali

zace na Holland Festival v r. 1968. 

B. Blacher / Mouřenín benátský / scéna Deutsche Oper Westberlin 

1975 r. Konrád Drzewiecki 

2 
B. Blacher / Mouřenín benátský / scéna Deutsche Oper Westberlin 
1975 r. Konrád Drzewiecki 

Moliěre / Don Juan / scéna Teatr im. C.K. Norwida Jelenia GÓra 

1975 r. Krzysztof Fanklewitíz 



C. Orf / Měsíc / acéna Teatr Wielki Lodž 1978 r. Konrád Dr
zewiecki 

5 

C. Orf / Měaíc / kostým Teatr Wielki Lodž" 1978 r. Konrád Drze
wiecki 

Narozen r. 1925. V letech 1946-1950 studoval na Akademii výtvar
ných umění ve VarSavě. Je členem Svazu polských umělců a OISTT. 
Věnuje se scénografii a grafice, hlavně divadelnímu plakátu. Spo
lupracoval a řadou varšavských divadel;v leteeh 1950-54 a Lidovým 
divadlem, 1955-1962 e Dramatickým divadlem, 1963-69 a Divadlem 
Athéneum, 1970-79 a Komorní operou. K jeho významným scénografic-
kým pracím patří Shakespearův Romeo a Julie /1956/, Durrenmattův 
Romulus Veliký /1959/, Shakespearův Macbeth /1961/, Montherlanto-
va Mrtvá královna A964/, Pucciniho Bohéma /1967/, Moniuszkův 
Strašný dvůr /1971/, Suchovo-Kohylina Tarelkinova smrt /1975/,RÓ-
zewiczova Kartotéka /1977/, Rossiniho Signor Kartáč. Mnohé jeho 
práce jsou uloženy ve sbírkách Divadelního muzea ve VarSavě. V r. 
1961 vystavoval ns Biennale mladých v Paříži,*r. 1962 na výstavě 
Polské scénografie ve Varšavě, r. 1967 - 1975 na Pražském quad
riennale, v r. 1966 na výstavách Polská scénografie - Benátky r. 
1966, v Amienau r. 1967 a v Berlíně j». Í97/ř. Vytvořil scénické 
výpravy pro 200 inscenací. 

SADOWSKI 
Andrzej 

K. Kurpinski / Calmore / scéna Opera Kamerslna Warszawa 1976 

r. J. Artysz 
2 

M. Bulgakov / Moliěre / acéna Teatr im. Slowackiego Kraków 1977 

r. J. Zegalaki 

3 
G. Rossini / Signor Kartáč / scéna Opera Kameralna Warsza
wa 1979 r. I. Stikalaka 



SKARZYNSKA 
Lidia 
SKARŽYŇSKI 
Derzy 

Studovali na Akademii výtvarných umění v Krakově, na Polytechnice 

a Filmovém institutu. Poprvé vystoupili r.1948 v loutkovém divad

le Groteska.Pracuji především pro Starý Teatr v Krakově a pro ně

kolik zahraničních divadel.V současné době vyučují scénickému vý

tvarnictví a filmové scénografii na Akademii výtvarných umění v 

Krakově. Mezi jejich nejvýznamnější práce z poslední doby patří 

výpravy a kostýmy pro Marlowova Fausta, Strindbergovu Slečnu Ju

lii, Beckettovo Čekání na Godota, Verdiho Maškarní ples a Mozar

tova Tita. Jerzy Skarzynski /nar. 1924/ působí také jako malíř, 

filmový výtvarník a ilustrátor knih. 

Ch. Marlowe / Dr. Faustus / 

1975 r. B. Hussakowski 

2-3 

Ch. Marlowe / Dr. Faustus / 

1975 r. B. Hussakowski 

4 

W.A. Mozart / Titus / scéna 

Knut Hendriksen 

5-6 
W.A. Mozart / Titus / kostým Kungl. Operan Stockholm 1978 r. 
Knut Hendriksjen 

scéna Opole-Teatr Kochanowskiego 

kostým Opole-Teatr Kochanowskiego 

Kungl. Operan Stockholm 1978 r. 

STOPKA 
Barbara 

Studovala na scénografičTcé fakultě Akademie výtvarných umění v 

Krakově. Po jejím abaolvóvání v r. 1965 pracovala jako scénograf -

ka v divadlech v Krakově, VarSavě, Vratislavi a v řadě dalších. 

Od r. 1967 je jeviStní výtvarnicí v Slowackeho divadle v Krakově. 

Navrhla výpravy k Fredrovu Doatavníku /režie Galiňski/, Rozewic-

zově hře OdeSel z domova /režie Jarocki/, k Morálce paní Dulské 

od Zapolské /režie Zamkow/, k Iwaazkiewiczově Kosmogonii /rež. 

Wierciňska/, Slowackeho Zlaté lebce /rež. Galiňski » 1969 - před

stavení roku/, Norwidovým Kulisám /rež. Braun/ a k Wyspianského 

Veselce /rež. Parodowaki/. Eúčaatnila ae scénografické výstavy v 

Krakově a výatavy věnované Norwidovi v r. 1973 ve VarSavě. V Li-



dovém divadle v Nové Huti vytvořila jevištní návrhy pro Slowacke

ho Kordiana /řež. Babel/, pro Fredrovu hru Muž a žena /rež.Babel/, 

pro Krále Jana od Durrenmatta/rež. Babel/,dále scénografické rea

lizace pro dramatická studia na Národni divadelní Škole v Krakově. 

Je autorkou výpravy, kromě jiných, k.Verdiho Donu Carlosovi v Kra

kovské opeře a dále ke hře Petere Weisse Zpěv o lusitónském stra

šáku. V r. 1973 obdržela stipendium Mezinárodního divadelního ús

tavu v Paříži. Zabývá ae rovněž divadelním plakátem. Spolupracuje 

a krajakými televizními středisky v Katovicích a v.Krakově. 

lev/ 1975 

ki / Horalé a Krakované / acéna 

r. Kozlowski 

Teatr Polski Wroc-

LOUTKY 

Narozen r. 1934* Studoval na sochařské fakultě Vysoké Školy vý
tvarných uměni v Poznani, kterou absolvoval » r. 1958. Mslíř, so-
«JMsVg**£ik a soeaograf~0dír.l»70 vede katedru užitého malířství 
a sochařství v architektuře a urbaiismu.Účastnil se Mezinárodního 
roetlvalo loutkových divadel v lakerešti r, 1965, v r.. 1969 a 
1970 Festivalu divadel pro mládež v Liege, y r. 1970 Mezinárodní
ho festivalu loutkových divadel v Benátkách, .Pražského quedrien-
nale 1971 a v r. 1979 Mezinárodního festivalu loutkových divadel 
v Magdeburku. Získal Cenu polského ministra kultury a umění za 
práci pro děti v letech 1963-64, cenu ne III. Festivalu loutko
vých divedel T Bukurešti v r. 1965 sa výpravu k Pendereckého ope
ře Ten nejchrabřejší, cenu sa scénografii na I. Biennale uměni 
pro děti v Poznsni v r. 1973 a 1. cenu ne III. Biennale uměni pro 
dšti v Poznani v r. 1977. 

BERDYSZAK 
]an 



K. Mi*ob«dzka / ptám / židle-loutky Teatr Marcinek Poznaň 1976 
r. Leokadia Serafinowicz 

2 
Návrh divadla pro děti/ komentář fotografie 1979 

KILIÁN 
Adam 

Narozen r.1923. Studoval na College of Arts and Crafts v Notting-

hamu /1945-1948/. Od r. 1948 je ředitelem a scénografem divadla 

Laika /Loutka/ ve Varšavě. Vytvořil řadu scénografických realiza

cí v loutkových činoherních a hudebně dramatických divadlech, 

mezi jiným též v Národním divadle ve Varšavě, ve Velkém divadle 

Opeře ve Varšavě, ve Velkém divadle v Lodži, v Divadle J. Siovac-

keho v Krakově a v mnoha dalších polských divadlech. Získal četné 

domácí i zahraniční vyznamenání; byla mu udělena Cena druhého 

stupně ministra kultury a umění za scénografické realizace a cena 

předsedy Rady ministrů za práci pro děti. Je nositelem Rádu úsmě

vů. 

Král Midas/ loutka animovaný film Studio Filmowe Semafor Lodž 

1958 
2 
Z Varšavy do Krakova/ loutka Teatr Laika Warszawa 1975 r. Ju-
lianna Caikowa 

0 kůlu v plotě, který sloužil v pěchotě/ 
Warszawa 1976 r. Julianna Caikowa 

loutka Teatr Laika 

MIKULSKI 
Kazimierz 

Narozen r. 1918. Studoval na Akademii výtvarných umění v Krakově. 

Malíř a scénograf.Účastnil se výstavy polských loutek v Domě umě

ní v Bruselu r. 1963, Mezinárodní scénografické výstavy v Kunst-

halle v Baden-Badenu /1965/, výstavy Polské divadlo ve Victoria a 

Albert Museu v Londýně /1971/ a mnoha dalších výstav doma i v za

hraničí. Za svou uměleckou činnost byl odměněn řadou vyznamenání 



a cen. Získal l.cenu na II. Národním festivalu loutkových divadel 
za výpravu k Mučednictví Petra Oheye od S. Mrožka /1959/, Státní 
cenu 3. stupně za scénografické práce /1962/, 1. cenu na Meziná
rodním divadelním festivalu v Záhřebe /1969/ za scénickou výpravu 
hry Přicházím z Krakova a 2. cenu za výprsvu ke hře Janko muzi
kant . 

1-3 

J. Sztaudunger / 0 lásce / loutka Teatr Groteska Kraków 1975 

r. Zofia Jarema 

4 

J. Sztaudunger / 0 lásce / maska Teatr Groteska Kraków 1975 

r. Zofia Jarema 

5-7 

Z. Mikulska / Přišli jame vám zazpívat koledu / maaka Teatr Gro

teska Kraków 1975 r. Zofia Mikulska 

J. Wolski s Z. Jsrems / Hurá, jdeme na draka / loutka Teatr Gro-

teaka Kraków 1978 r. J. Wolaki 

10-11 , . 
J. Svare / Popelka / loutka Teatr Groteska Kraków 18W r. Wal-
ezak 

Narozena r. 1928. Studovala na Akademii výtvarných umění ve Var
Savě. V letech 1960-68 pracovala pro Národní divadlo ve VarSavě a 
pro Starý Teatr v Krakově. Z jejích závažnějSich scénografických 
realizací uvádíme: Gogolova Revizora v režii K. Dejmka, uvedeného 
v r. 1966 v Městském divadle v Běsenu; S.I. Witkiewiczovu Vod
ní slípku, Chobotnici, Jana Macieje Karola Wácieklicu v režii W. 
Laskowské v Národním divadle ve VarSavě; hru Odešel z domova od 
T. RÓžewicze v režii W. Laskowské, uvedenou v r. 1969 v Národním 
divadle ve VarSavě; S. • Przybyszewakého Sníh v režii I. Golew8kého 
v Činoherním divadle ve VarSavě. 

PIETRUSIŇSKA 
Zofia 



H. Jurkowski / Sluha tří pánů / scéna 

perek Rzeazów 1976 r. Emilia Umiňska 
Teatr Lalki i Aktora Kae-

Vévoda z Portugalska/ acéna 
zów 1977 r. Emilia Umiňska 

Teatr Lalki i Aktora Kacperek Rzes-

SERAFINOWICZ 
Leokadia 

Narozena r.1915. Studovala na Univerzitě Stefana Batoryho ve fil
me /1937-1939/ a na Universitě Mikuláše Koperníks v Toruni A945-
194B/.Zíakala diplom ns fskulte výtvsrných umění v r. 1951. Od r. 
1948 se věnuje divadlu pro děti a mládež jako herečka, režiaérka 
a acénografka. Přednáší na Vysoké divadelní Škole ve Vrati8lavi. 
Nejvýznamnější scénografické realizace: Kanárek J. Batajczaka, 
Majakovského Horká lázeň, Wanda C.K. Norwida, Lajkonik J.Kurczew-
ského a M. Kownacka, Pani Kochová M. Bialoszewekého, Pohádka o 0 
od K. Milobedzka. Byly jí uděleny tyto ceny: v r. 1965 2. Cena na 
Národním festivalu loutkových divadel ve Varšavě, v r.1971 1. ce
na na Národním festivalu loutkových divadel v Opole, v r. 1971 
zlatá medaile na II. Pražákem quadriennale 1971; v r. 1971 1. ce
na na I. Biennale umění pro děti- v Poznani; v r* 1975 1. cena na 
III. Biennale umění pro děti v Poznani. 

J. Kurczewaki a M. Kownacka V O malé Kačence, která ztratila své 
husy / scéna Teatr Marcinek Poznaň 1967 r. Wojciech Wieczor-
kiewicz 

2-15 

J. Kurczewaki a M. Kownacka / 0 malé Kačence, která ztretila avé 
husy / loutka Teatr Marcinek Poznaň 1967 r. Wojciech Wieczor-
kiewicz 

SMANDZIK 
Zygmunt 
10 

Nerosen r. 1929 v Chropaczówě - scénograf, režisér. Od r. 1951 
pracuje v divadle v Opole. Spolupracoval zde e Kantorem, Szajnou, 
Skuezenkou, posději nějaký čae s divadlem Grotowského, kde reali-



zoval scénografii Sartrova kabaretu. Kromě scénografických reali

zací v loutkových divadlech pracuje rovněž s divadly činoherními. 

Jeho nejvýznamnější realizace jsou: Balada o malém ševci od Kow-

nacké, Zelené rukavice od Karpowicze,Romulus Veliký oďDůrrenmatt 

ta, Morstinova Kleopatra, Mrožkovo Tango, Drdovy Hrátky s čertem, 

Szaniawského Dvě divadla, Pifova dobrodružství od Zukovské. V le

tech 1965-1972 byl uměleckým ředitelem slezského divadla herce a 

loutky "Ateneum" v Katovicích. Od r. 1972 je uměleckým ředitelem 

divadla loutky a herce A.Šmolka v Opole. Uplatnění koncepce tzv. 

autorského divadla se datuje od r. 1960 a našlo své. vyjádření ve 

hrách Balada o malém ševci,Ďáblové odvedli Pána Boha /1967/, Pták 

/1975/, Zásuvka /1977/, Orfeus /1979/.Smandzik získal několik cen 

na polských festivalech loutkových divadel, mezi jinými Cenu mi

nistra kultury a umění, Velkou cenu Festivalu za režii a scéno

grafii představení Pták; 1. cenu za režii a scénografii předsta

vení Zásuvka. Účastnil se několika scénografických výstav v Pol

sku a v zahraničí. Spolupracuje s divadly ve Finsku, Českosloven

sku, Bulharaku, Jugoslávii. Je laureátem Ceny polského minister

ského předsedy /1976/ za celoživotní uměleckou činnost. 

B. Lesmian / Báje o krásné Parisadě / scéna Opolski Teatr Lalki 

i Aktora im. A. Smolki Opole 1958 r. J. Potiszil 

2-3 

B. Lesmian / Báje o krásné Parisadě / loutka Opolski Teatr Lalki 

i Aktora im. A. Smolki Opole 1958 r. J. Potiszil 

4 
M. Kownacka / Balada o malém ševci / scéna Opolski Teatr Lalki 
i Aktora im. A. Smolki Opole 1960 r. Z. Smandzik 
5-6 *-« *» 

M.Kownacka / Balada o malém ševci / loutka Opolski Teatr Lalki i 

Aktora im. A. Smolki Opole 1960 r. Z. Smandzik 

7 
M. Kubátová / Jak přišla basa do nebe / scéna Opolski Teatr 
Lalki i Aktora im. A. Smolki Opole 1964 r. Z. Smandzik 



Z. Smandzik / Ďáblové odvedli Pána Boha / scéna Slaski Teatr 
Lalki i Aktora Ateneum Katowice 1967 r. Z. Smandzik 
9-10 
B. Lesmian / Kouzelný oř / loutka Opolski Teatr Lalki i Aktora 

im. A. Smolki Opole 1962 r. Z. Smandzik 

11 

F. García Lorca / Teatro breve / loutka Slaski Teatr Lalki i 

Aktora Ateneum Katowice 1970 r. Z. Smandzik 

12 

E. Zukovská / Fifova dobrodružství / scéna Teatr Lalek Pleciuga 

Szczecin 1972 r. Z. Smandzik 

13-14 
Z. Smandzik / Pták / scéna Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. 
Smolki Opole 1975 r. Z. Smandzik 
15 

Z. Smandzik / Pták / loutka Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. 

Smolki Opole 1975 r. Z. Smandzik 

16 

Z. Smandzik / Zásuvka / scéna Opolski Teatr Lalki i Aktora im.A. 

Smolki Opole 1977 r. Z. Smandzik 

17 

Z. Smandzik / Zásuvka / paraván Opolski Teatr Lalki i Aktora 

im. A. Smolki Opole 1977 r. Z. Smandzik 

18 
Z. Smandzik / Orfeus / scéna Opolski Teatr Lalki i Aktora im. 
A. Smolki Opole 1979 r. Z. Smandzik 

STANIStAWSKA 
-HOWURKOWA 
Zofia 

Studovala na Uměleckoprůmyslové škole ve Lvově. Grafická, scéno-

grafka a autorka knižnice ilustraci. Realizovala řadu loutkových 

filmů a jevištních výprav. Od r. 1946 pracovala jako scénografka 

v loutkovém divadle Niebieskie Migdaly v Krakově a potom v divad

le Laika ve Varšavě. Za své návrhy dekorací a loutek obdržela řa

du cen. Její dřevoryty jsou ve sbírkách polských národních muzeí 

a v Muzeu Adalbertinum ve Vídni. 

12 



S. Preobražeňski a S. Obrazcov / Velký Ivan / loutka Teatr Lai

ka Warszawa 1962 r. Jan Wiikowski 

2 

Crfeus a Eurydika/ loutka Filítové studio Semafor 1960 r. Ed
ward Sturlis 

Narozen r. 1918. Absolvoval Akademii VJtvarných umění v Krakově. 

Malíř, režisér a scénograf. Pracoval jako režisér a scénograf v 

Atelieru kresienéno filmu. V r. 1947 založil a .stále řídí Loutko

vé divadlo Banialuka v oielsko-Bialé. Natočil 20 animovaných fil

mu a vytvořil scénografické návrhy asi pro 12 filmů. Pracuje pro 

loutková divadla ve Varšavě, Katovicích, Štětině", Rzeszówě, Vroc-

lavi, Toruni a Lodži. Získal 2. cenu na Národním festivalu lout

kových divadel v Opolí, 1. cenu r.a VIII. Mezinárodním filmovém 

festivalu ve Vancouveru za film Novoroční noc, bronzového Lajko-

nika na Festivalu animovaných filmů v Krakově a Cenu předsedy Ra

dy ministra za scénografické práce pro děti a mládež v r. 1977. 

ZITZMAN 
Jerzy 

Z. řoprawski / Drak přichází / loutka Teatr Banialuka Bielsko-
Biaia 1972 

2 

J. Osnica / PohádKa o krásné Pulcheni / fotografie Teatr Ba

nialuka Bielsko-Biaia 1972 

13 





RUMUNSKO 

Generální komisař 

Scenárista expozice 

Architekt expozice 

Patronaci nad expozicí převzalo 

TRAIAN NITESCU 

TRAIAN NITESCU 

PAUL BORTNOVSCHI a TRAIAN NITESCU 

RUMUNSKÉ STŘEDISKO OISTT 

Rumunští scénografové se zúčastňují mezinárodní výstavy Pražské 
quadriennale 1979 již potřetí. 

Rumunská národní sekce, ve snaze představit se co nejreprezenta

tivnějším způsobem, koncipovala svou výstavu tak, že nestaví do 

popředí známé umělce, ale včlenila je do celku, aby podtrhla důs

lednost, s jakou v průběhu posledních čtyř let se projevovaly 

charakteristické rysy, které si zaslouží, aby byly v jejich tvor

bě vyzdviženy: 

- diferenciace uměleckého výrazu, 
- jednota koncepce. 

Tyto charakteristické rysy jsou zdůrazněny v dílechj která mají 
za základ vždy tatáž kritéria: ztvárnění autorovy nQršlenky, spo
lupráci s dalšími umělci podílejícími se na realizaci představení, 
odmítnuti samoúčelného používání výtvarných prostředků, podřízení 
techniky uměleckému cíli. 

Scénografické díla pro televizi, která jsou v národní sekci zas

toupena poprvé, doplňuji a potvrzují dominantní charakteristické 

rysy rumunské scénografie a současně ukazují snahu tvůrců v tomto 

oboru najít specifický způsob televizních inscenací zítřka. 

Zvláštní pozornost je věnována scénografii loutkového divadla; 



její přítomnost v naší národní expozici jasně ukazuje možnosti 

výběru a syntézy rumunských scénografů, odpovídající nynějšímu 

stavu tvůrčí práce v této 3blasti,a kteří svými pracemi dosáhli 

mnohých úspěchů doma i za hranicemi. 

Výběrem děl a způsobem jejich instalace jsme se snažili předsta

vit kolektivy i osobnosti, jejich nejvlastnější způsob uměleckého 

výrazu a zcela nové prostředky realizace. 

Naše národní sekce zahrnuje práce studentů, realizované v různých 

etapách jejich studia s cílem ukázat přínos rumunské scénografic

ké školy k prestiži této oblasti, jakož i metodologii a umění na

učit tuto profesi naše mladé talenty a umělecky je formovat vý

znamnými tvůrčími pracovníky. Značná část naší expozice je věno

vána jevištním a televizním výpravám, které podle studijního pro

gramu musí studenti realizovat dříve než obdrží diplom, v každém 

případě však v průběhu posledníno roku studia. Domníváme se, že 

naší povinností je odhalovat talenty a iniciativu nové generace 

tvůrců, jak se projevují v jejich práci, stejně jako dbát o to, 

aby zvládli technickou stránku ještě během studií. Tato prak

tická činnost spojena s divadelním představením dává mladé gene

raci příležitost, aby si prověřila své aspirace při inscenacích, 

kdy přichází do styku se spolupracovníky téže generace, se skuteč

nými pracovními podmínkami,* s budoucími konzumenty svých jevišt

ních výprav, vytvářejíc tak současně budoucí hodnotící kritéria, 

podle nicnž mladí tvůrci budou moci soudit práci, k níž v oblasti 

divadla budou povoláni. 

Traian Nitescu 



Narozen r. 1909, studoval na filozofické fakultě obor estetiky a 

dějin umění. Od r. 1935 se věnoval také grafice, architektuře in

teriéru a tapisérii. Od r. 1948 pracuje jako jevištní výtvarník a 

divadelní malíř. Jako výtvarník pracoval i v televizním studiu na 

divadelních loutkových a cirkusových pořadech. Zúčastnil se vý

stav v Bukurešti /1953, 1958, 1962, 1964, 1967, 1971, 1976/, Mon-

tevideu, Berlině a Varšavě. Vystavoval na Triennale v Novém Sadu 

/1975, 1978/ a na Iražském quadriennale 1971 a 1975. Mezi jeho 

nejvýznamnější díla patři výpravy k Bouři W. Shakespeara, ke hře 

Inspektor se vrací od J.B. Priestleye, k Sestupu Orfeovu Tennes-

see Williamse, ke Golemovi H. Leivika, k Pražskému orloji Nazima 

Hikmeta, k Čarodějce A. Goldfadena, k Dobrému člověku ze Sečua-

nu Bertolta Brechta a k velkému počtu ner rumunských autorů jako 

je Victor Ion popa, Mihai Sebastian, Gheorghe Ciprian, Aurel Ba-

ranga, Virgil Stoenescu a další.V současné době působí ve Státním 

židovském divadle v Bukurešti. 

ANDREESCU 
Lucu 

Narozen r. 1922, absolvoval Institut architektury lona Mincu v 

Bukurešti. Získal první cenu za jevištní výtvarnictví r. 1966, 

podílel se na několika výstavách jevištního výtvarnictví v Buku

rešti /1964, 1967, 1971, 1976/ i na výstavách v zahraničí Aol-

sko, Řecko, Francie, Itálie, Kuba, Švýcarsko, Jugoslávie/. K jeho 

nejvýznamnějším dílům patři výpravy ke hrám klasických i součas

ných autorů, jak rumunských tak zahraničních, jako je W. Shakes

peare, G. Biichner, A.F; Čechov, 0. Wilde, G.B. Shaw, E.0*Neill, 

M. Gorkij, T. Williams, G. Osborne, E. lonesco, A. Miller, W. Sa-

royan, N. Pogodin, V. Alecsandri, A. Baranga, H. Lovinescu, M. 

Sebastian, E. Oproiu, T. Mazilu a další. Vytvořil přes sto scé

nických návrhů a řadu výprav pro umělecké filmy. Zabývá se též 

architekturou, divadelní technikou, výstavami, nábytkem, průmys

lovým výtvarnictvím a ilustracemi knih. Vyučoval na Institutu 

výtvarných umění scénické výtvarnictví A964-1969/ a průmyslové 

návrhářstvi /1970-1971/. Je zasloužilým umělcem RSR. Zúčastnil se 

BORTNOVSKI 
Paul 



Pražského quadriennale 1971 a 1975. V roce 1976 mu byla udělena 

cena Svazu výtvarných umělců za scénické výtvarnictví. V součas

né době pracuje jako jevištní výtvarník v Národním divadle v Bu

kurešti. 

BOTH 
Andrei 

Narozen r. 1951. Vystudoval Institut výtvarných uměni v Bukurešti. 

Je scénografem Ústředních televizních ateliérů v Bukurešti. Z jeho 

významnějších realizací v televizi uvádíme: Věřil jsem jeho letu, 

jehož autorem je Rodica Padina. Pro divadlo vytvořil jevištní vý

pravu pro hry: Ecaterina Oproiu, Já nejsem Eiffelovka, L. Piran

dello, Nahé odívati, W. Shakespeare: Romeo a Julie a Jak se vám 

líhí, B. Brecht: Výjimka a pravidlo, S. Mrožek: Emigranti atd. V 

r. 1979 mu Svaz rumunských výtvarných umělců udělil scénografické 

stipendium. Účastnil se Výstavy scénografie v Bukurešti v r. 1976 

a Fražského quadriennale 1975. 

CIOCA 
Dan 

Narozen r. 1939«Studoval scénické výtvarnictví na Institutu výtvar

ných umění N. Grigoreska v Bukurešti. Měl několik samostatných vý

stav v Bukurešti /1970, 1971, 1976, 1978/, v Paříži a Bruselu 

/1978/. Zúčastnil se řady dalších výstav scénického výtvarnictví 

v Bukurešti /1967, 1971, 1975/,.Budapešti, Varšavě, Berlíně, Víd

ni, Římě, Turíně, na výstavě plakátů ve Varšavě r. 1970 získal 

čestné uznání. Dále vystavoval na Výstavě rumunského filmového 

návrhářstvi v Moskvě, na Výstavě televizních návrhů pro dětské 

vysílání v Bukurešti, na Pražském quadriennale 1975, na Triennale 

v Novém Sadu /1972, 1978/ a každoročně obesílé grafické výstavy v 

Bukurešti. Od r. 1968 působí jako scénický výtvarník v televizi a 

jeho díla jsou určena pro různé typy pořadů - revue, hudební ko

medie, dětské programy i televizní hry. Vytvořil také řadu výprav 

pro bukureštská divadla, např. pro hry Aristofanovy a Labichovy. 

Mnohé jeho díla byla uveřejněna v různých rumunských časopisech a 

žurnálech. 



Narozen r.1923, absolvoval Fakultu architektury a školu dramatic
kého umění v Bukurešti. Debutoval na divadle a ve filmu jako he
rec, režisér i jevištní výtvarník r. 1945. Pracoval též jako ar
chitekt /i divadelní/ a malíř dekorací. V letech 1963-1972 byl 
ředitelem Divadla Lucie Sturdzy-Bulandry v Bukurešti. Za svůj 
přínos rozvoji divadla a filmu byl jmenován zasloužilým umělcem 
RSR a za film Hořící řeka dostal Státní cenu. Byl vyznamenán Řá
dem práce a Vyznamenáním za práci v kultuře. Mezi jeho nejvýznam
nější díla patří scénické návrhy a režie Brechtovy žebrácké ope
ry, Shakespearova Hamleta, Macbetha, Bouře, Jak se vám líbí,Buch-
nerovy Dantonovy smrti, Leonce a Leny, Gorkého Dětí slunce, Na 
dně, Čechovova Racka, Durrenmattovy Play Strindberg, Fosterovy 
Alžběty I,Caragialova Ztraceného dopisu,Popoviciho Síly a pravdy. 
Některé z těchto her spolu s Jonsonovým Lišákem Volponem, Iones-
covým Macbethem, Gogolovým Revizorem, Čechovovým Višňovým sadem, 
Brechtovým Galileem a Wedekindovým Procitnutím jara inscenoval 
v různých západoněmeckých divadlech - Gottingenu, Diisseldorfu, 
Mnichově, Essenu a Mannheimu, v USA /Aréna Stage ve Washingtonu, 
Juillardova škola v New Yorku, Circle in the Square v New Yorku/, 
v Kanadě /Vancouver/, Francii /Théátre National de Chaillot/ a 
Austrálii /Old Tote • Sydney/. V Austrálii získal roku 1977 Cenu 
kritiky za inscenaci Gorkého Na dně v Sydney. V současné době je 
členem režisérské rady Divadla Vivian Beaumontové v Lincolnově 
středisku, kam byl zvolen na období 1979-1982. Zúčastnil se všech 
výstav scénického výtvarnictví v Bukurešti /1967, 1971, 1976/, v 
Novém Sadu /1966, 1968, 1972/ a v různých dalších zemlch.Vystavo-
val na Pražském quadriennale 1971 a 1975. V letech 1971-75 byl 
viceprezidentem OISTT. 

CIULEI 
Liviu 

Narozen r. 1933, absolvoval Institut výtvarných umění N. Grigo-

reska v Bukurešti. Od r. 1958 pracuje jako výtvarník kostýmů v 

Národním divadle v Kluži. Zúčastnil se mnoha výstav scénického 

výtvarnictví v Kluži a Bukurešti a pracoval také jako grafik v 

CIUPE 
Theodor 



oblasti divadelního plakátu. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří 

návrhy kostýmů a scén pro hry Firandellovy, Machiavelliho, Sha

kespearovy, Mrožkovy, Buchnerovy, Ďrkenyho, Dragunovy i pro díla 

rumunských autorů jako je V. Alecsandri, I.L. Caragiale, D. Po-

pescu, D. Tarchilá, M. Sorescu a další. 

DIBROV 
Octavian 

Narozen r. 1953. Studoval scénografii na Institutu výtvarných 

umění v Bukurešti. Je scénografem Divadla Giulesti v Bukurešti a 

upozornil na sebe jevištními výpravami a kostýmy realizovanými 

pro hry rumunských autorů: Mihaila Sorbula /Rudá vášeň/, Mihaila 

Sebastiana /Hra na prázdniny/, AI. Severe /Descšpatínarea/,Paula 

Ioachima /Goana/ a rovněž pro hry Shakespearovy /Coriolanus-

uvedený rovněž v Královském divadle v Haagu/,Durrenmattovy,Gold-

smithovy atd. Získal 1. cenu Národního festivalu Zpěv Rumun

ska 1977 za výpravu ke hře Stěti od AI. Severa a cenu Svazu ru

munských divadelních pracovníků /ATM/ - 1977 za scénografii. Ú-

častnil se scénografických výstav v Bukurešti /1971,1976/a Praž

ského quadriennale 1975. 

DINULESCU 
Maria-Teodora 

Narozena r. 1934. Vystudovala architekturu na Institutu architek

tury v Bukurešti. Pracuje jako scénografka v Ústředních atelié

rech rumunské televize. Svou profesionální činností zasahuje do 

několika oborů. Vytvořila scénografii různých vystoupení na Fes

tivalech zábavné hudby, divadelních her, varietních představení 

atd. Pro několik rumunských divadel /v Bukurešti i v jiných měs

tech/ navrhla jevištní výpravy a kostýmy ke klasickým i současným 

hrám J.P. Sartra, H. Ibsena, R. Rollanda, M. Gorkého, W. Shakes

peara, A.P. Čechova, F. Schillera, A. Strindberga, Paula Everaca, 

Horii Lovinesca atd. V r. 1969 realizovala rovněž jevištní výpra

vu pro Zimmermannova Oidipa krále v bratislavském televizním stu

diu a v tomtéž roce výpravu pro televizní film Zuřivý Roland pod

le Ariosta /v režii Luky Ronconiho/ v Římě. Zúčastnila se výstavy 



Scénografie v televizi v r. 1964, celonárodních výstav úspěchů 

národního hospodářství /1971 a 1976/ v televizním pavilonu, Trie

nnale v Novém Sadu v letech 1972, 1975 a 1978 a Pražského quad

riennale 1971 a 1975. V r. 1962 jí byl udělen Řád práce 3. stup

ně, 

Absolvoval Institut výtvarných umění N. Grigoreska v Bukurešti. 

Od r. 1965 se zúčastnil všech každoročních výstav grafiky.v Bu

kurešti a řady výstav oblastních, dále pak Výstavy scénické

ho výtvarnictví v Bukurešti r. 1966, Měsíce rytin v Bukurešti. 

Měl dvě samostatné výstavy v Bukurešti v r.1963 a 1969/rytina/ a 

vystavoval též v zahraničí - v Tokiu, Sofii,Montevideu, Varšavě, 

Milánu. V r. 1967 získal třetí cenu za rytiny. K jeho nejvýznam

nějším dílům patří výpravy ke hrám Fetru Rares /autor Horia Lo-

vinescu/, Velekrejčí z Valašska od A. Popeska aj. V současné do

bě pracuje jako scénický výtvarník ve Státním divadle v Ploješ-

ti. 

FACAIANU 
Vintila 

Narozen r. 1934. Absolvoval Institut výtvarných umění N. Grigo

reska v Bukurešti, katedru scénického výtvarnictví. Vystavoval na 

všech výstavách scénického výtvarnictví v Bukurešti, dále pak r. 

1978 v Novém Sadu a na Pražském quadriennale r. 1975. V témže ro

ce se zúčastnil Výstavy návrhů pro televizi v Bukurešti.'Mezi je

ho nejvýznamnější práce patří návrhy k Shakespearovu Mnoho povy

ku pro nic, ke hře Sanda D.R. Popeska, a ke hře Tudora Musateska 

-Escu. Vytvořil také výpravy k filmům - Sešit z písku,červená če

pice, Pohádka o pampelišce /filmy byly uvedeny na Festivalu filmů 

pro mládež v Japonsku/, Komedie na schodech, Maria Těnase, Istria 

a další. V současné době pracuje jako scénický výtvarník v tele

vizi. 

GEORGESCU 
Dumitru 



GHEORGHE 
Constantin 

Narozen r. 1933 v vystudoval architekturu na Institutu architektu
ry Iona Mincu v Bukurešti. Zpočátku, v letech 1958-1962, pracoval 
jako architekt, roku 1959 získal čestné uznání za projekt Náměstí 
odborů v Bukurešti. Od r. 1962 pracuje jako výtvarník v televizi, 
kde uvedl díla Andersena, Diderota, Důrrenmatta, Moliéra, Mozar
ta, Andrejeva, Figueireda, Constantineska, Teodoreska, Nottary a 
dalších. V r. 1966 navrhl výpravu pro koprodukční film Medvěd 
/Franco-London Film/, r. 1971 pak vytvořil návrhy k inscenaci 
Ghedélrodovy hry Rudá magie pro kodaňské divadlo Boldhus. Zúčast
nil se řady výstav - Výstavy televizních návrhů /1964/, Národní 
výstavy scénického výtvarnictví /1971, 1976/,putovní Výstavy fil
mových a televizních návrhů v SSSR a na Kubě a Výstavy scénických 
návrhů k televizním hrám /1975/. Publikoval též několik statí: 
Divadlo nebo televizní film? /1969/, Kouzelné zmatky /1973/ a 
Televize a televizní scénické výtvarnictví /1974/. V roce 1967 
mu byla udělena Medaile práce a r. 1969 Medaile první třídy za 
práci v kultuře. V současné době pracuje v Centrálním televizním 
studiu. 

HOLTIER 
Vittorio 

Narozen r. 1945. Studoval scénické výtvarnictví na Institutu vý
tvarných umění N. Grigoreska v Bukurešti. Spolupracoval s význam
nými divadly v celé zemi, pracoval v televizi a ve filmu. V sou
časné době působí v Městském divadle v Ploješti.K jeho nejvýznam
nějším pracím patří návrhy pro hry A.P. Čechova, H. Ibsena a Mo
liěre, M. Gorkého, A. Weskera, Steinbecka, C. Rengita, pro hry 
domácích autorů L. Blagy, I.L. Caragiala, T. Popovici /Síla a 
pravda - televizní hra/, D.R. Popeska, M. Bradua a dalších. Výz
namnou součástí jeho práce jsou výpravy k filmu Zad A974/, Čer
vená jablka /1976/ a Před tichem A9T7/. Zúčastnil ae Pražského 
quadriennale 1971 a 1975 a četných bukureStakých i zahraničních 
výstav scénického výtvarnictví, např.Triennale v Novém Sadu 1978. 
V roce 1976 získal cenu Svazu divadelních umělců a cenu za výpra
vu k filmu červená jablka. 



Narozena r. 1923. Studovala na Institutu výtvarných umění v Buku-

reSti. Od r. 1958 scénografka Ústředních ateliérů rumunské te

levize. Mezi její nejvýznamnější realizace patří Moliěrův MěSták 

Šlechticem a Směšné precióaky, Brechtova Matka Kuráž, čekání na 

Leftyho od Clifforda Odetse, Don Gil v zelených kalhotách Tirsa 

de Moliny,jakož i hry, které napsali rumunští autoři Vasile Alec-

sandri, AI. Odobescu, Barbu St. Delavrancea, AI. Davilla, Liviu 

Rebreanu a Camil Petrescu. V r. 1978 natočila animovaný film Pet

re Cenusa. Byla jí udělena medaile XXV.Výročí osvobození vlasti. 

Úča8tnila se scénografických výstav v Bukurešti /1967, 1971/, v 

Moskvě a Havaně /1971/, v Novém Sadu /l978/ a Pražského quadrien

nale 1975. 

ITIGAN 
Georgeta 

Narozen r. 1940. V r. 1962 dokončil studia architektury na Insti
tutu architektury Iona Mincu v Bukurešti. Pracuje především jako 
scénický výtvarník v divadle a ve filmu, ale působí také jako ar
chitekt, průmyslový výtvarník a bytový architekt. Je činný v sek
ci scénického výtvarnictví na Institutu výtvarných umění N. Gri-
goreaka v Bukurešti. Mezi jeho významná díla patří návrhy ke hrám 
Ibsenovým, Pirandellovým, o'Neillovým, Suchovo-Kobylinovým a k 
dílům rumunských dramatiků* V současné době působí jako scénický 
výtvarník a architekt v divadle Lucie Sturdzy Bulsndry v Bukureš
ti. V r. 1976 získal uznání časopisu Tribuna a v r. 1978 byla je
ho práce oceněna na Setkání a přehlídce divadel v Birladu. 

JITIANU 
Dan 

Narozena r. 1938. Vystudovala scénografii na Institutu výtvarných 

umění v Bukurešti. Pracuje jako scénografKB Národního divadla 

v Temešváru. Účastnila ae celonárodních scénografických výstav 

/1967, 1972/, několika scénografických výstav kolektivních /1972, 

1974, 1977/, Triennale v Novém Sadu /1967, 1972/ a rumunských vý

stav pořádaných v zahraničí. Realizovala řadu jevištních výprav 

her rumunských i cizích autorů. 

JIVANOV 
Emilia 



MADESCU Narozen r. 1937, studoval jevištní výtvarnictví na Institutu vý

tvarných umění N. Grigoreska v Bukurešti.Zúčastnil se výstav gra

fiky doma i v zahraničí /Irák, Sýrie, Libanon/, i výstav scénic

kého výtvarnictví v Bukurešti /1964, 1967, 1971, 1976/, v Novém 

Sadu /1972, 1975, 1978/ a Pražského quadriennale 1971 a 1975. Me

zi jeho nejvýznamnější práce patří jevištní návrhy a návrhy kos

týmů pro Ghelderodovo Vlámské vidění, Goldsmithovu Noc zmatků, 

Racinova Britannica, Beaumarchaisovu Figarovu svatbu, Brechtova 

Dobrého člověka ze Sečuanu a Život Galileův, Ardenův Tanec ser

žanta Musgrava, Mrožkovy Emigranty, Zindelovu hru Vliv gamma pa

prsků na měsíčky zahradní a Schillerova Dona Carlose a pro hry 

rumunských autorů jako jsou L.Blaga, E. Oproiu, E. Covali, P. 

Anghel a další. 

MANTOC 
lulia 

Narozena r. 1951. Absolvovala Institut výtvarných umění v Buku

rešti. Mezi její nejvýznamnější realizace patří Smrt obchodního 

cestujícího A. Miliera a několik her rumunských autorů, kostý

my pro hry W. Shakespeara, L. lirandella, B. Brechta, S. Mrožka 

jakož i pro hry rumunských autorů. V r. 1978 jí Svaz rumunských 

výtvarných umělců udělil scénografické stipendium. Účastnila se 

výstavy scénografie v Bukurešti v r. 1976 a Pražského quadrien

nale 1975. 

MILOIA 
Virgil 

10 

Vystudoval scénografii na Institutu výtvarných umění v Bukurešti. 

Je scénografem Státního madarského divadla v Temešváru. Účast

nil se několika scénografických výstav /1972, 1974, 1976, 1977/ a 

výtvarných výstav, organizovaných v Bukurešti a v Temešváru a 

rovněž v zahraničí /Pražské quadriennale 1975, výstava rumunské 

scénografie v r. 1975 v Berlíně/. V r. 1963 získal uznání za scé

nografické ztvárnění hry případ studenta Lotreanu /autor Radu 

Theodoru/, uvedené v Národním divadle v Temešváru; v r. 1978 ce

nu za výpravu ke hře Matca /River bed/, jejímž autorem je Marin 

Sorescu, a která byla uvedena ve Státním divadle v Oradei.Mezi je-



ho poslední realizace patří jevištní výprava a kostýmy pro hry P. 
Hackse, A.P. Čechova, A. Arbuzova, 0, Wilda, B. NušiČe, Y. Katony, 
D.R. Poposka, M. Soresks atd. 

Narozen r. 1921, absolvoval Akademii výtvarných umění v Jasech. 

Vytvořil přes 150 výprav pro rumunské Státní a Národní divadla a 

zúčastnil se výstav v Bukurešti /1961, 1964, 1967, 1971, 1976/, 

Epidauru /1962/, Montevideu /1963/, Paříži /1963/, Havaně /1964/, 

Kluži /1969/, Novém Sadu /1972, 1975, 1978/ a na Pražském qua

driennale 1971, 1975.Mezi jeho nejvýznamnější práce patří scénic

ké návrhy pro Shakespearovy hry Hamlet, Sen noci svatojanské a 

Richard III. Vytvořil také řadu výprav pro Sila rumunských auto

rů. Spolupracoval s mnoha divadly po celé zemi při realizaci více 

než 200 inscenací her klasických i současných autorů, jak domá

cích tak zahraničních. Získal 1. Cenu svazu výtvarných umělců za 

scénické výtvarnictví. V současné době pracuje jako scénický vý

tvarník v Národním divadle v Kluži. 

MATCABODI 
Mircea 

Narozen r. 1924, studoval režii a architekturu. Je profesorem Di
vadelního institutu I.L. Caragiala, kde pracuje již více než dva
cet let. Zabývá se též divadelní technikou a architekturou, gra
fikou a jevištním výtvarnictvím. Mezi jeho nejvýznamnější díla 
patří scénické návrhy ke hrám Aischyla, Sofokla, Euripida, W. 
Shakespeara, C. Goldoniho, A.P. Čechova, G.B. Shawa, J. Syngeho, 
B. Brechta, E. Ioneska, J. Anouilhe, J. Giradouxe, F. Durrenmatta. 
Navrhl též scénické výpravy pro řadu her rumunských autorů jako 
jsou I.L. Caragiale, V. Alecsandri, C. Petrescu, Horia Lovinescu 
a mnohých dalších. Získal první cenu za jevištní ztvárnění Brech-
tovy Matky Kuráže a antických tragédií /Aischylos, Sofokles, Eu
ripides/, a první cenu za slavnostní představení na národním fes
tivalu Zpěv Rumunsks. Je nositelem Řádu práce 3. stupně a Medaile 
práce. Zúčastnil se řady výstav scénického výtvarnictví v Buku
rešti /Í967, 1971, 1975/, v Praze /1971, 1975/, v Novém Sadu 

NITESCU 
Traian 



/1966, 1969/ a ve Varšavě. V novém pojetí projektoval několik di

vadelních sálů a zúčastnil ae několika zahraničních výstav a fes

tivalů, jejichž tématem byla architektura loutkových divadel.Uve

řejnil řadu článků v odborných časopisech a publikacích. V letech 

1975-1978 byl viceprezidentem OISTT a od r. 1978 je vicepreziden

tem scénografické sekce této organizace. 

PATRASCANU 
-VEAKIS 
Elena 

Vystudovala architekturu. Podílela se významným způsobem na vy

tvoření Loutkového divadla Tandarica v Bukurešti, které řídi

la a kde pracovala v letech 1945-1948. Byla profesorkou scénogra

fické komposice na Institutu výtvarných umění v Bukurešti /1971-

1976/. V r. 1968 získala Čestné uznání za jevištní výpravu dvou 

her realizovaných v Národním divadle, Matei Millo v Temešváru.Zú

častnila se několika výstav jevištního a kostýmního výtvarnictví 

v Bukurešti a dále v Itálii, Polsku, NDR, atd., výstavy na počest 

25. výročí osvobození Rumunska v r. 1969, výstavy scénografie v 

Novém Sadu /1970/, kde numunští scénografové získali bronzovou me

daili, a Pražského quadriennale 1971 a 1975. Jejími nejvýznamněj

šími realizacemi jsou jevištní výpravy a kostýmy ke hrám W. Sha

kespeara, Moliera, Čechova, Gogola,o'Neilla, Tennessee Williamse, 

W. Stevenaona, Yannise Ritsose, Vercorse, Labiche jakož i ke hrám 

současných rumunských autorů, z nichž jsou nejvýznamnější Paul E-

verac, Dan Tárchila, Mircea Stefšnescu, M.R. Paraschivescu a P. 

C. Chitic. Podílela se na inscenacích více než 100 divadelních 

her. V současné době pracuje v Národním divadle I.L. Caragiala v 

Bukurešti a rovněž pro řadu dalších rumunských divadel. 

ROMAN 
Vasile 

Studoval jevištní výtvarnictví na Institutu výtvarných umění N. 

Grigoreska v Bukurešti. Zúčastnil se Výstsvy malířství s sochsř-

ství /1963, 1969/ a výstav scénického výtvsrnictví v aikureSti 

/1967, 1971, 1976/. Na Dekádě původní dramatiky získal r. 1961 

třetí cenu. Navrhl acénu pro hry Goldoniho,Caragiala, A. Btraana, 



G. Panca, Daria Fo a pro řadu dalších rumunských í zahraničních 

autorů. V současné době působí jako profesor na Institutu výtvar

ných umění N. Grigoreska v Bukurešti. Zúčastnil se Pražského qua

driennale 1971 a 1975. 

Studoval jevištní výtvarnictví na Institutu výtvarných umění N. 
Grigoreska v Bukurešti. V současné době pracuje jako scénický vý
tvarník a ředitel umělecké sekce Ústředních studií rumunské tele
vize, a zároveň působí jako profesor na Institutu výtvarných umě
ní v Bukurešti na katedře televizní scénografie. Zúčastnil se 
mnoha výstav scénického výtvarnictví v Rumunsku /Bukurešt 1971, 
1976/, i v zahraničí /Nový Sad 1975, 1978, Pražské quadriennale 
1975/. Samostatnou výstavu měl v r. 1978. Je laureátem Mezinárod
ního televizního a divadelního festivalu v Sofii 1970. R. 1977 
získal Cenu za scénické výtvarnictví od Svazu výtvarných umělců. 
Jeho nejvýznamnějšími pracemi v divadle, filmu a televizi jsou 
návrhy výprav pro Shakespearova Richarda III.,Buchnerova Vojcka, 
Garcíi Lorky Marianu Pinedovou, Goethova Torquata Tasss, Čechovo
va Strýčka Váňu a Tři sestry, Claudelovu Výměnu, Hugova Hernaniho, 
Molierova Scapinova šibalství, Ibsenův Rosmersholm, Tolstého Ži
vou mrtvolu a dslSÍ. 

ROTARU 
Vasile 

Narozen r. 1926, studoval jevištní výtvarnictví na Institutu vý
tvarných umění N. Grigoreska v Bukurešti, kde se stal později pro
fesorem. Je lsureátem I. a II. Národní soutěže mladých herců, re
žisérů s výtvarníků, které se konaly v letech 1954 a 1957. Od r. 
1962 pracuje jako jeviStní výtvarník v Národním divadle v Buku-
reSti. Navrhl jeviStní a koetýmní výpravy pro více než 200 her, 
inscenovaných v Bukurešti i jiných rumunských městech. Mezi jeho 
nejvýznsmnějSí díla patří acénické návrhy pro Shakespearova Othe
lla a Krále Leara, Molierova Lakomce a Tartuffa, Lope de Vegy Za
hradníkova psa, Doatojevekého Idiota, Wilderovo NaSe městečko, 
Feuchtwangerova Ďábla v Bostonu s pro hry mnoha současných i kls-

TOFAN 
Mihai 
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sických rumunských autorů jako jsou V. Alecsandri, B.P. Hasdeu, 
I.L. Caragiale, Horia Lovinescu, V. Eftimiu, F. Anghel. Zúčastnil 
se výstav scénického výtvarnictví v Bukurešti /1967, 1971, 1976 /, 
v r. 1970 Výstavy jevištního výtvarnictví v Novém Sadu, kde ru
munští scénografové získali bronzovou medaili, a Pražského qua
driennale 1971, 1975. 

LOUTKY 

ALBICI 
Antonio 

Narozen r. ,1950. Absolvoval Institut výtvarných umění N. Grigo

reska v Bukurešti, obor kreslení. Z jeho jevištních realizací 

uvádíme: jevištní výpravu a loutky pro hru Obyčejný příběh, hra 

začíná od začátku /autoři Alecu Fopovici a Irina Niculescu/, Pří

běh prasátka /námět Ion Creangá/, Rybář a jeho štěstí /napsal 

Cristian Pepino podle Antona Panna/. Účastnil se těchto výstav: 

Dílna 35 / obraz, znak, symbol v Bukurešti, Nové směry ve východ 

Dílna 35 / obraz, znak, symbol/v Bukurešti, Nové směry ve východ

ní Evropě, v Eindhoveru atd. 

AXINTE 
Liána 

Narozena r. 1943. Absolvovala Institut výtvarných umění N. Grigo

reska v Bukurešti - obor socuařství. Jako sochařka je velice ak

tivní a účastnila se mnoha výstav rumunského sochařství v zahra

ničí /Berlín, Praha, Dortmund, Varšava, Dusseldorf/ a rovněž v 

Jugoslávii a v Bulharsku. V r. 1978 se účastnila Portrétní soutě

že Paula Veillera v Paříži. Vyvíjí rovněž bohatou činnost v ob

lasti divadla. Mezi jiným vytvořila masky pro Euripidovy Bakchant-

ky a Molierova Zdravého nemocného. Vyznamenaní: 1969-1971 stipen

dium Fr. Storcka, v r. 1970 jí byla udělena cena na 1 rvním sochař

ském symposiu pořádaném v Magore v Rumunsku. 
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Vystudovala Institut výtvarných umění Iona Andreeska v Kluži obor 
tapisérie. Od r. 1957 pracuje jako scénografka loutkového divadla 
v Kluži. Vyznamenaní: v r. 1962 získala 3. cenu na II. Mezinárod
ním festivalu loutkových divadel v Bukurešti za představení Pří
běh zvířátek podle Zsigmonda MÓricze; v r. 1963 - 1. cenu na Me
zinárodním festivalu loutkových divadel v Záhřebu-Sisaku za novou 
režii hry Příběh zvířátek, v r. 1977 1. cenu r.a Mezinárodním fes
tivalu loutkových divadel v Záhřebu za hru Luciiny přítelkyně 
/autor Alecu Popovici/. Účastní se pravidelně výstav dekorativní
ho a grafického uměni a vystavovala na dvanácti individuálních 
výstavách. 

BOTAR 
Edit 

Vystudovala Institut výtvarných umění N. Grigoreska v Bukurešti, 

obor scénografie. Dvacet sedm let pracuje jako scénografka Lout

kového divadla "Tandarica v Bukurešti. Je autorkou jevištních vý

prav mnoha představení, mezi jiným: Tři manželky Dona Cristobala 

od FederiKa Garcíi Lorky, Peter Pan podle J.M. Barrieho, Zvědavé 

slůně /napsala Nina Cassian, podle R. Kiplinga/ atd. Navrhovala 

rovněž výpravy pro představení činoherních divadel, mezi jiným 

pro Karnevalovou noc I.L. Caragiala, Marné lásky snahu W. Shakes

peara atd. Podílela se na mnoha úspěších divadla Tandarica, jemuž 

byla udělena r. 1978 cena Erasmus. Spolupracovala s loutkovými 

divadly v zahraničí: v Gdaňsku, Magdeburku, Káhiře. Účastnila se 

scénografických výstav v Bukurešti v letech 1971 a 1976 a Trien

nale v Novém Sadu /1976 a 1978/. 

BUESCU 
Mioara 

Absolvovala Institut výtvarných umění N. Grigoreska v Bukurešti, 
obor malířství. Již třicet let pracuje jako scénografka Loutkové
ho divadla "Tandarica v Bukurešti. Je autorkou loutek mnoha před
stavení, mezi nimi: Tři manželky Dona Cristobala podle Federika 
Garcii Lorky a Apolodorova kniha /autor Gellu Naum/, které dosta
ly mezinárodni ceny. Vysoké vyznamenání - cena Erasmus, která by
la udělena divadlu "fandarica za jeho činnost z posledních let, 

CONOVICI 
EMa 
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zahrnuje i realizace Elly Conovici. Spolupracovala s loutkovými 
divadly v Bělehradě, Berlíně a v Oslo.Za její činnost jí byl udě
len Rád práce 3. stupně. Účastnila se scénografického Triennale v 
Bukurešti /1971, 1976/. 

DINU 
Mihaela 

Absolvovala Institut výtvarných umění N. Grigoreska v Bukurešti 
obor scénografie. Od r. 1977 pracuje jako scénografka v Loutkovém 
divadle Vasilache v Botocani. Realizace scénických výprav: Říše 
zázraků podle Mihaila Sadoveanu, Kašpárek na slavnosti /autoři 
Stefan Lenkisch a Costel Popovici a Sněhurka N.Manoleska/. Účast
nila se scénografického Triennale v Bukurešti v r. 1976. 

GREGORIAN 
Eustatiu 

Narozen r. 1930. Pracuje jako scénograf v Loutkovém divadle v 
Krajové. Z jeho scénografických realizací uvádíme: Ion Talion 
/autor Nela Stroescu/, pácalš, vesnický vtipálek /námět Ion Sla
víci/, Iancu Jianu /autoři Al.Mitru a Aurel Tita/, Fan Goe podle 
I.L.Caragiala, Statečný Prislea a zlatá jablka /námět Petre Is-
pirescu/, Harab Alb /námět Ion Creangá/, Sladký jako sůl /námět 
Petre Ispirescu/. Vyznamenání: 3. cena Mezinárodního festivalu v 
Bukurešti v r.1958, 1. cena a zlatá medaile na Mezinárodním fes
tivalu v Bukurešti v r. 1965, 2. cena Národního festivalu Zpěv 
Rumunska - 1977. Účastnil se četných malířských výstav a výstav 

scénografie pro loutková divadla v Rumunsku i v zahraničí.Vysta

voval rovněž na scénografických výstavách /Triennale/v Bukurešti 

v letech 1971 a 1976. 

KRZYZANOWSKI 
Zofia 

Narozena r. 1929. Absolvovala Institut výtvarných uměni Iona An-

dreeska v Kluži, obor malířství. Od r. 1974 pracuje jako malířka-

scénografka v loutkovém divadle v Temešváru. V letech 1962 - 1974 

vyučovala kreslení na Univerzitě v Temešváru. Účastnila se mnoha 

výstav v Rumunsku a v zahraničí/Novi Sad "26 umělců z Temešváru", 



v Bělehradě, v Modeně, 

výstav v Temešváru/. 
kolektivních výstav v SRN, samostatných 

Narozena r. 1936* Pracuje v činoherním divadle /loutkářské oddě
leni/ v Beia Maře. Absolvovala Institut výtvarných umění N. Gri
goreska v Bukurešti, obor scénografie. Z jejích významnějších je
vištních realizaci uvádíme: Koza a tři kůzlata /Paul Culiti/, 
Zpěváčci z Brém /Maria Cupcea/, Dušička /Em. Engel/, Harap 
Alb /Nela Stroescu/, Vlast /Kristina Milobedzská 1978/. Vyzname
náni: Cena za scénografii na Festivalu Iona Creangá v Bacáu 
/1977/. Účaetnila ae kolektivních výataw /1965-1978/, scénogra
fických Triennale v Bukurešti /1971, 1976/, samostatné výstavy 
scénografie v Bukurešti v r. 1976. 

MAYER-GRUMAZ 
Ida 

Narozen r. 1932. Od r. 1968 pracuje jako aeénograf v Loutkovém 
divadle v Galami. Realizoval jevištní výpravy pro více jak 80 či
noherních, operních, operetních a loutkových představení. Pro 
loutkové divadlo vytvořil výpravy k těmto hrám: Sněhová královna 
podle Andersena, Modrý pták podle Maeterlincka, Rozkošný princ se 
zrodil ze slzy /autor Mihai Eminescu/, Louskáček podle Hoffmana. 
Vytvořil jevištní výpravy rovněž, pro zahraniční loutková divadla 
v Plovdivu, Damašku, Magdeburku.Spolupracoval na televizním fil
mu ve Stockholmu. Účastnil ae scénografických výstav /Triennale/ 
v BukureSti /1971, 1976/, výatavy UNIMA v Paříži v r. 1971 a vý-
stavy aeénografie pro loutková divadla v BukureSti v r. 1975* 

NICOLAU 
Mircea 

Narozena r. 1944. Vystudovala architekturu na Institutu Iona Min-
cu v BukureSti. Od r. 1977 pracuje jako sc.énografka v Loutkovém 
divadle Tandarica v BukureSti. Navrhla scénické výpravy k těmto 
hrám: Roční doby hříběte od Vladimíra Simona, červený tygr,který 
měl rád palačinky, hra, kterou napsala skupina dětí, Kam letíš, 

PUSCHILA 
Ana 
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drahé strašidýlko /autor Alecu Fopovici/, Sluneční zrno /autor 

Florin Tanase/. Byla vyznamenána za inscenaci hry Roční doby 

hříběte VI. Simona. Účastnila se scénografického Triennale v Bu

kurešti . 

SIMO 
Enikó 

Narozena r. 1941. Absolvovala Institut výtvarných umění Iona An-

dreeska v Kluži, obor tapisérie. Od r. 1971 pracuje jako scéno-

grafka v Loutkovém divadle v Brašově. Z jejích jevištních reali

zací uvádíme: Fohádka o prasátku /autor Ion Creangá/ Karpatský 

hajduk od Petre Bocora, Cesta malého synovce od Any Predescu. 

Účastnila se výstav rumunské tapisérie v Rio de Janeiro, Havaně, 

Montevideu, Madridu, Buenos Aires atd. Vystavovala rovněž na vý

stavě loutkových divadel v Bukurešti /1976/. Získala cenu za scé

nografii na Festivalu loutkových divadel v Sinai a cenu za scéno

grafii na Festivalu Iona Creangá v Bacáu. 

SVINTIU 
Virgil 

Absolvoval Institut výtvarných umění Iona Andreeska v Kluži, obor 

malířství. Od r. 1972 pracuje jako scénograf v Loutkovém divadle 

v Kluži. Dosáhl pozoruhodného úspěchu svou hrou Sinziana a Pepe-

lea, uvedenou na mezinárodních festivalech loutkových divadel v 

Fecsi a v Bialsko Bialej. V r. 1977 získal Genu nejhumanističtěj

šího poselství na Festivalu v Záhřebe za hru Vlast od Kristiny 

Milobedské. Účastní se pravidelně • od r. 1962 kolektivních malíř

ských výstav, uspořádal též několik samostatných výstav v Kluži. 

SZOCS-EISELE 
Zoe . 
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Narozena r. 1948. Absolvovala Institut výtvarných umění N. Grigo

reska v Bukurešti, obor malířství. Pracuje jako scénografka v 

Loutkovém divadle v Aradu. Z jejích nejvýznamnějších jevištních 

výprav uvádíme: Statečný Prislea a zlatá jablka /autor Iona Aga-

družství Nilse Holgersona od Šelmy Lagerloffové, Fram, lední med

věd /autoři Cezar Petrescu a Adriena Kiseleff/. Získala cenu Sva-



zu rumunské komunistické mládeže v r. 1978. Zúčastnila se scéno

grafických výstav /Triennale/ v Bukurešti, výstav loutkových di

vadel v Rumunsku a v NDR a výstavy obrazů v Jugoslávii. 

Absolvovala Institut výtvarných umění N. Grigoreska v Bukurešti, 

obor scénografie.Jako scénografka pracovala pro činoherní a lout

ková divadla; z jejích prací uvádíme nejvýznamnější: člověk, kte

rý ... /autor Horia Lovinescu/, Veřejné mínění Aurela Barangy, 

obě tyto hry byly inscenovány v činoherních divadlech; pro lout

ková divadla realizovala výpravu her Dítě "hvězd podle Oscara Wil-

da, Malý princ podle A. de Saint-Exupéryho, Čžlin,Roztomilý princ 

/autor Victor Eftimiu/. V současné době pracuje jako scénografka 

v činoherním divadle v Konstanci. Účastnila se scénografického 

Triennale v Bukurešti v r. 1976. 

TARASESCU-DIANU 
Emilia 

Narozen r. 1950. Absolvoval Institut výtvarných umění Iona André- TIOTIU 

eska v Kluži. Od r. 1973 pracuje jako malíř-scénograf Loutkového Epaminonda 

divadla v Oradei, kde vytvořil řadu pozoruhodných jevištních rea

lizací. 

19 





Generální komisař 

Scenáriata expozice 

ZáStitu převzal 

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKA 

RUDI SEITZ 

JAN FIEBELKORN* 

ZAHRANIČNÍ ÚŘAD 

K situaci divadla ve Spolkové republice a ke koncepci výstavy. 

Divadelní tvorba ve Spolkové republice je už řadu let prodchnuta 
plodným napjatým vztahem mezi záměry režie a vizuálními a scénic
kými představami jevištních a kostýmních výtvarníků. K tomuto vý
voji došlo poté, co se tradiční scénografický návrh proměnil ve 
scénické a prostorové ztvárnění a stal se vědomě utvářející slož
kou divadelní práce. 

Podnět a podporu ke své emancipaci získali scénografové Spolkové 
republiky dík divadelním experimentům v zahraničí, např. v Itálii 
a Francii, a zvláště pak uměleckými výboji výtvarných umělců ve 
Spolkové republice. Ti už v 60.letech začali s akcemi a happenin
gy, které byly zaměřeny proti tradičně měštáckým a statickým umě
leckým pojetím. Tito umělci, jako Beuys, Vostell nebo Bazon Brock 
zpracovávali divadelní prvky a vstupovali tak do agresivního a 
nakonec činorodého vztahu k divadlu. 

Umělecký vývoj uvnitř a vně divadla povzbudil také divadelníky k 
opouštění předem daných tradičních prostorů a k vyhledávání ne
zvyklých, všedních míst: továrních a veletržních hal, starých ja
tek a sportovních stadiónů. 

Výstižnými příklady estetických a prostorových proměn divadelní 

práce jsou inscenace řady divadel Spolkové republiky, jako např. 

divadel v Bochumi, Stuttgartu, Kolíně, Frankfurtu a Hamburku. Vý-



stava Spolkové republiky se pokouší zachytit a zrcadlit tyto změ
ny v divadelní práci. 

Změny v pojetí divadla způsobily, že výstava obsahující pouze fo

tografie a kresby vyznívá velmi problematicky. Bylo třeba najít 

pozměněnou a aktuální formu výstavy: nejvýznamnější scénografové, 

používající novějších metod divadelní práce,inscenovali prostory, 

které představují stručné výseky z divadelních představení. Náv

štěvníci tak mají možnost bezprostředně se seznámit se seénogra-

fickou a režijní metodou, které má pro divadelní práci ve Spolko

vé republice v posledních letech mimořádný význam. 

Domníváme se, že touto výstavní formou můžeme na Pražském quad

riennale reálně a bezprostředně prezentovat aktuální divadelní 

práci ve Spolkové republice. 

Jan Fiebelkorn 



Narozena v Solingenu. Studovala tanec na Folkwangschule v Essenu 

pod vedením Kurta Joosse /1955A V r. 1961 byla angažována v Me

tropolitní opeře v New Yorku a tančila v New Američan Ballet.V r. 

1973 se stala ředitelkou Wuppertaler Tanztheater. Ve spolupráci a 

R. Borzigem vytvořila své nejvýznamnější práce: Scény z Modrovou-

8a A977/, Pojd se mnou tančit /1977/ a Vzal ji za ruku a vedl do 

zámku; ostatní následovali /1978/. 

BAUSCH 
Pfna 

Scény z Modrovousa/ scéna Wuppertaler Bůhnen 1977 

2 
Pojd se mnou tančit/ scéna Wuppertaler Bůhnen 1977 
3 
Renata se stěhuje/ scéna Wuppertaler Bůhnen 1977 
4 
Vzal ji za ruku/ scéna Wuppertaler Bůhnen 1978 

Narozen r. 1921 v Kleve. V letech 1949-51 byl žákem Ewalda Mata-

ré. V r. 1961 byl zaměstnán ve Státní umělecké akademii v Díissel-

dorfu; od r. 1964 je zastoupen na přehlídkách "Documenta" v Kas

selu. V r. 1976 vystavoval železné skulptury na Biennale v Benát

kách. V r. 1978 byl povolán na Akademii užitých umění ve Vídni.Je 

členem západoberlínské Akademie umění. 

Tablo fotografií různých akcí k objasnění vztahů mezi jednotlivý

mi druhy umění a divadlem ve Spolkové republice Německo. 

BEUYS 
Doseph 

Narozena r. 1939 v Darmstadtu. Studovala scénografii u Williho 

Schmidta v Berlíně /Západním/.Pracovala a Christofem Nelem a M l 

sem Peterem Rudolphem v Berlině /Západním/ a ve Stuttgartu. Vědo

mě ae odvrátila od ztvárňování scény a přiklonila se k vytváření 

charakteru herecké postavy kostýmem. Vedle divadla pracuje i pro 

film. 

BILABEL 
Barbara 



B. Strauss / Trilogie shledání / 

Staatstheater Stuttgart 1977 

kostým Wurttembergisches 

FREYER 
Achim 

Narozen r. 1934 v berlině. Z jeho nejvýznamnějších prací z let 

1976-79 je třeba uvést Goethova Fausta I.a II. a Kleistovu Katyn-

ku Heilbronskou v divadle ve Stuttgartu. Vypracoval též návrh 

prostoru pro výstavu "documenta" v Kasselu r. 1977. 

Th. Bernhardt / Kant / scéna Staatstheater Stuttgart 1973 

FREYER 
Ilona 

Narozena r. 1944 v Dessau. Vykonávala různá divadelní i mimodiva-

delní povolání, později se stala jevištní výtvarnicí v Německém 

činoherním divadle a v berliner Ensemble. Nyní pracuje ve Stutt

gartu. 

J.tf. Goethe / Ifigénie / scéna 

Stuttgart 1977 

Wurttembergisches Staatstneater 

FUCHS 
Ernst 

Narozen r. 1930 ve Vidni. Rakousky malíř vídeňské školy. V r. 

1978 vytvořil scénickou výpravu k Wagnerovu Lohengrinovi pro Ba

vorskou stitní operu v Mnichově. 

R. Wagner / Lohengrin / scéna bayrischu Staatsoper Muncnen 1976 

r. August Everding 

GUTTENBERG 
Rolf 

Narozen r. 1945. Studoval u Tea Otty a W. Minkse. Od r. 1972 byl 

jeviStní.:. výtvarníkem Německého činoherního divadla v Hamburku, 

od r. 1979 pracuje v činoherním divadle-v Kolíně n. Rýnem. K jeho 

nejvýznamnějším pracím patří Moře /řež. Luc Bondy/, Bitva /řež. 

F. Wenat,, Poddaný /řež, o. Flimm/, Víra, láska, naděje /rež. L. 



Bondy/, Prezident /řež. E. Wendt/, Strašidla /rež. Luc bondy/, 

'.Vupperové /rež. J. Flimm/, Soumrak bohu /rež. F. Musbach/, Výuční 

list /řež. A. Zinger/, Lulu /řež. Luc Bondy/, Fidelio /rež. Chr. 

v. Doynani/ a Oslava narozenin /televizní film, rež. J. Flimm/. 

A. Berg / Lulu / scéna Hamburgische Staatsoper Hamburg 1978 r. 

Luc Bondy 

Narozen r. 1941 v Neckar-Elz.Z jeho nejvýznačnějších prací z pos

lední doby je třeba jmenovat Goethova Fausta v Paříži r. 1975, 

Holderlinova Empedokla /Empedokles, Holderlin Lesen/ v Berlíně 

/Západním/ /Schaubůhne am Halleschen Ufer - 1976/, Zimní cestu na 

Olympiastadion v Berlíně /Západním/, v provedení Schaubůhne am 

Halleschen Ufer r. 1977 a představení Rudi v Esplanade v Berlíně 

/Západním/, v provedení Schaubůhne am Halleschen Ufer r. 1979. 

Olympiastadion v Západním Berlíně, v proveaení Schaubůhne am rial-

lescnen Ufer r. 1977 a představení Rudi v ^sp^ar.ade v Západním 

Berlíně, v provedení Schaubůhne am Haxieschen Ufer r. 1°79. 

GROBtR * 
Klaus Michael 

Zimní cesta/ film Olympiastadion r. Klaus Michael Gruber spo

lupráce: 

Antonio Recalcati, nar. 1938 v Itálii /spolupracoval již s K. M. 
Gruberem jako výtvarník na Empedoklovi, -imní cestč n Rudim/ 
Bernard Fautrat, nar. 1944, profesor filozofie /spolupracuje též 
s André Engeiem/ 
Ellen Hammer, nar. 1942 v Mnichově - dramaturgyně 

Narozen r. 1936 v Neukirchenu v Lužici. V letech 1955-1960 studo

val u Wolfa Hoffmanna a Williho Schmidta v Ulmu, Brémách a Braun-

schweigu. Od r. 1970 je členem souboru Schaubůhne am Halleschen 

Ufer v Berlině /Západním/. Jako výtvarník hostoval v divadlech v 

Mnichově, Stuttgartu a Hamburku. Mezi jeho nejvýznamnější práce 

HERRMANN 
Karl-Emsl 



patři scénické návrhy k Peer Gyntovi, Letním hostům a k Shakes
peare -Memory; všechna tato představeni realizoval ve spolupráci a 
Peterem Steinem v západoberlínském divadle Schaubůhne am Halle
schen Ufer. 

Shakespeare - Memory/ scéna Schaubůhne am Halleschen Ufer Ber
lin /West/ 1978 r. Peter Stein 

2 
B. Strauss / Velký a malý / acéna Schaubůhne am Halleschen Ufer 
Berlin /Weat/ 1978 

LOEPELMANN 
Gerd 

Narozen r. 1930 v Berlině. V letech 1948-1953 studoval malířství 
v Berlině /Západním/, od r. 1964 sochařství. V r. 1969-70 půao-
bil jako docent pro obor sochařství na Statě College v San Fran-
cisku v USA. Od r. 1971 je scénickým výtvarníkem v divadle v Bo -
chumi. K jeho nejvýznamnějším pracím z let 1974-79 patři scénické 
návrhy ke Králi Learovi, Heddě Qeblerové, Divoké kachně /všechny 
tři hry v režii P. Zádečka/, k Nečekanému snu /rež. A. Fernendes/, 
Darwinově cestě /autor G. Loepelmann, rež.: kolektivní práce/a At
lantidě /kolektivní návrh/. 

H. MÍiller / Gundling / scéna 

Gerd Loepelmann 
Schauspielhaus Bochum 1979 

SCHOTZ 
lohannes 

Narosen r. 1950. Studoval jeviStní výtvarnictví v Hamburku u W. 
Minkae, potom pracoval jako aeénograf v Schillertheater v Berlině 
/Západním/, v Kammerapiele v Mnichově a od r. 1978 je scénogra
fem Theater der Freien Hansestadt Břemen. K jeho nejvýznamnějším 
pracím v období 1976-79 patří realizace Sofoklova, Holderlinova a 
H. Míillerova Oidipa /rež. E. Wendt/, F. Garcíi Lorky Neprovdané 
paní Rosity, Míillerovy Germanie /rež. E. Wendt/, Schillerovy Ma
rie Stuartovny /řež. N. Brieger/, Hebbelovy Marie Magdalény' /rež. 
Clemen/ a Na Chimborazo /rež. Clemen/. 



H.H. Jahn / Richard III./ 

P. Steckel 

acéna Theater Břemen 1978 r. Fr. 

Narozen r. 1946. Nejdříve studoval hudbu w Braunachweigu,později, 
w letech 1966-1970, jevištní výtvarnictví u R. Heinricha. V aezó-
ně 1970-71 byl jevifitnlm výtvarníkem v Boston Opera Company v USA, 
w r. 1971 se etal acénografem divadla v Landanutu, od r.1973 pra
coval w divadla ve luppertalu, od r.1974 vykonává činnoat jevišt
ního výtvernlkm jako svobodný umělec. .K jeho nejvýznamnějším je
vifitnlm realizacím patří Brechtovy Bubny v noci, Exeee A. Bronne-
na, Mozartova Kouzelné flétna, Převrácený evět L. Tiecka a P. 
Schillera a Sňatek W.D. Kirchnera. V r. 1978 režíroval a navrhl 
výpravu k Handlovu Belsazarowi pro Státní divadlo w Dsrastadtu. 

G.F. Hándel / Belaazar / 

r. Berbeři Wemicke 

acéna Stsatatheat er Darmstadt 1978 

vvWNICKE 
Herbert 

Narozen r. 1944 • Rakouaku. Pracuje jmko jevištní výtvarník v di-

vmdlech we Frankfurtu m Hamburku. 

E. Wonder / Rosebud / scéna Schauapielhaua Dusseldorf 1979 

fVUlvUEK 

Erich 

m 3.9.1971, jel 

• přílohou I? bodem 2d/ 

t le "osoby • trvalým 
účastnit 

dcmetiťfky ze Spolkové republiky 



Čtyřetranné dohoda rovněž stanoví /část II bod B, příloha II bod 
1/, že "apojení mezi západními sektory Berlína a Spolkovou repub
likou Německa budou zachována a rozvíjena, přičemž se přihlíží k 
tomu, že tyto sektory tak jako dosud nejsou součástí Spolkové re
publiky Německa a rovněž jí nadále nebudou spravovány". 



SVAZ SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK 

Generální komisař 

Architekt expozice 

Patronaci nad expozicí převzalo 

V. SOKOLOV 

JE7GENIJ ABRÁMOVlC ROZENBLUM 

MNiLi^RSivc ;:ULTU:ÍÍ SCSR 

V sovětském svazu máme mnoho dobrých divadel a mnoho zajímavých a 

schopných jevištních výtvarníků.Jak vybrat ty nejtypičtější, nej-

pozoruhodnějšíY To je otázka, která vyvstane při každé významné 

výstavě. 

V posledních letech se sovětské scénografie rozvíjela v souvis
losti s myšlenkovými proudy, které se prosazovaly již od počátku 
sedmdesátých let. Koncepce scény jako výtvarného sdělení se ještě 
zdokonalila. Objevily se pokusy prezentovat čas a prostor děje co 
nejobjektivněji, přirozeně. Současné výstava dívá přednost umělci 
;řed záměrem, tyl vybrán poměrně malj počet výtvarníku, kteří vy
stavují svá díla. Liší se věkem a představují různé národní Školy 
a různá, více nebo méně známá divadla. Především však představují 
své divadlo - divadlo umělce. 

inlistrovství, skvělá stylizace a programový racionalismus vedený 
vědomým záměrem odhalit dramatický konflikt v prostorovom pojetí. 
Záměrné omezení uměleckých prostředku k co nejvěrnejšíuiU prezen
tování času a prostoru, schopnost vytvořit skutečně dramatický 
scénicky prostor. Co nejpřesnější přečtení koncepce a intuitiv
nost, zašifrovaná neinterpretovatelnost. Touha po improvizaci a 
vytříbené, architektonicky dokonalé formě. Sn?j.ha o vyvolání účinu 
použitím původních materiálů a tkanin a hraní "neskutečného", 
"předstíraného" divadla. Za tím vším lze vytušit nejen různé pří-



čný pohled na podstatu li-stupy s postoje k divadlu, ale i výj 

vota a uměni. 

Výstava loutek je vhodně doplněna pracemi scénografa divadel pro 
děti. Je to jedna z nejrozšířenějších oblasti sovětské divadelní 
činnosti. Není naším záměrem zdůrazňovat apecifické rysy aeéno
graf i cké práce tohoto oberu. Chceme pouze upozornit na to, že je
viStní výtvarnici ae úspěšně pokoušejí zaujmout mladého diváka 
především barevností, tvarem a vtipem a tak před nim otevírat 
krásný svět kouzel a radosti. 

S. Rmkitine 



Narozen r. 1949. Pracuje jako malíř a scénograf v Ukrajinské so- AREFÉV 
větské socialistické republice. Navrhl mnoho výprav k různým ope- Vladimír 
rám a baletům. 

M. Dunajevskij / Tři mušketýři / 

1977 r. V. Begma 

scéna Operetní divadlo Kyjev 

Narozen r. 1938. Vystudoval architekturu, pracuje jako ilustrátor 

knih a scénograf. Je znám zejména výpravami k hrám A.P. Čechova a 

W. Shakespeara. 

BARCHIN 
Sergej 

T. Gabbeová / Popelka / scéna Divadlo mladého diváka M. Gorkého 

1976 r. R. Levit 

L. Zorin / Královský hon / 
1977 r. R. Viktjuk 

scéna Divadlo moskevského sovětu 

Tirso de Molina / Sokyně / scéna Malé divadlo Moskva 1978 r. 

L. Chejfic a A. Andrejev 

Narozen r. 1934, jevištní a filmový výtvarník. Je šéfem výpravy 

moskevského Divadla činohry a komedie na Tagance, kde spolupracu

je s režisérem J. Ljubimovem. Na Pražském quadriennale 1971 a na 

Mezinárodní seénografické výstavě v jugoslávském Novém Sadu r. 

1972 mu byly uděleny zlaté medaile. K jeho nejzávažnějším scénic

kým pracím patří Optimistická tragédie v Ukrajinském akademickém 

činoherním divadle v Kyjevě, Kateřina Izmajlova v kyjevském pi-

vadle opery a baletu, Matka, Hamlet, A jitra jsou zda tichá v Di

vadle na Tagance a Don Juan v Divadle na Malé Bronné. Vytváří je

viStní návrhy též pro divadla v Itálii, Mačaraku, NSR i na Islan

dě. Zúčastnil se též Pražského quadriennale 1975. 

BOROVSKIJ 
David 



A.F. Čechov / Ivanov / scéna MCHAT 1977 r. O. Jefremov 

V.U. tíykav / Křižovatka / scéna Divadlo činohry a komedie na Ta

gance 1978 r. J. Ljubimov 

FREIBERG 
Andris 

Narozen r. 19J8, vystudoval Akademii výtvarných umění v Rize.pra

cuje jako vedoucí scénograf v Divadle Leninského komsomolu v Rize. 

Navrhuje výpravy i pro divadla v ostatních sovětských městech a 

též v Polsku. 

1-3 

M.A. Bulgakov / Moliěre / scéna Činoherní divadlo A. Upitse 

Riga 1977 r. A. Sapiro 

4 

B.S. Okudžava / Merci / scéna Divadlo Leninského komsomolu Ri

ga 1977 r. M. Levitin 

DUNOVIC 
Sofia 

Narozena r.1910, jedna z nejznámějších jevištních výtvarnic v ob

lasti hudebního divadla. Často navrhuje výpravy i pro činoherní 

divadla. 

1-2 

N. Rimskij-Korsakov / Sněhurka / kostým Palác kultury v Lenin

gradě 1977 r. N. Dolgušin 

3 

M. Dunajevskij / Tři mušketýři / scéna Operetní divadlo Kyjev 

1977 r. V. Begma 

4-7 
V. Palčinskaite / Andrius / kostým Státní divadlo mládeže Vil'-
njus 1978 r. V. Palčinskaite 



Narozen r. 19<i5, zasloužilý umělec Lotyšské SSR, jevištní výtvar
ník. Studoval na Akademii výtvarných umění v 1-íize. Dlouhou dobu 
pracoval jako šéf výpravy Divadla mladého diváka v Rize.V BOUČÍ si
né době je šéfem výpravy Akademického činoherního divadla A.S. 
Fuškina v Leningradě. K jeho nejvýznačnějším scénografickým pra
cím patří výpravy k hrám A.P. Čechova, F.to. Dostojcvakého, M.Gor
kého a N.V. Gogola, celkem vytvořil přes 150 scénických návrhů 
pro divadla v Rize, Leningradě, Tallinu a Moskvě. Zúčastnil se 
Iražského quadriennale 1975. 

KITAJEV 
Mart 

L.N. Tolstoj / Není nad vzdělanost / scéna Akademické činoherní 
divadlo A.S. Fuškina Leningrad 1978 r. V. Golikov 
2 
L.M. Leonov / Untilovsk / scéna Akademické činoherní divadlo Le

ningrad 1978 r. N. Sejko 

3 
H. Ibsen / Nepřítel lidu / scéna Sovremennilc Moskva 1979 r. 
I. Ungurianu 

Narozen r. 1937, jevištní výtvarník. Studoval na leningradském 
Institutu divadla, hudby a filmu u režiséra a -jevištního výtvar-
nika N.F. Akimova. Pracuje v činoherních divadlech SSCR.V součas
né době je šéfem výpravy ve Velkém akademickém činoherním divadle 
M. Gorkého v Leningradě. Navrhuje rovněž výpravy pro divadla 
v Moskvě a v jiných městech SSSR. Spolupracoval s mnoha divadly v 
Německé demokratické republice a Finsku. Je laureátem státní ceny 
SSSR. Zúčastnil se Pražského quadriennale 1967, 1971 a 1975. 

KOCERGIN 
Eduard 

J. Druce / Návrat na kruhy své / scéna Malé divadlo Moskva 1978 

r. B. Ravenskich 

N.V. Gogol / Revizní pohádka / scéna Divadlo činohry a komedie 

na Tagance Moskva 1978 r. J. Ljubimov 



L.N. Tolstoj - M. Rozovskij / Příběh koně / scéna Velké činoher

ní divadlo M. Gorkého Leningrad 1975 r. G. Tovstonogov 

LEVENTAL 
Valerij 

Narozen r. 1938, jevištní a filmový výtvarník. Studoval na Stát

ním filmovém institutu v Moskvě.Je scénografem Státního akademic

kého velkého divadla SSSR. Spolupracuje také s dalšími hudebními 

divadly v síoskvě. Vytvořil četné výpravy pro inscenace W. Feleen-

steina v berlínské Komické opeře. K jeho nejzávažnějším pracím 

patří Figarova svatba v moskevském Divadle satiry, Semjon Kotko a 

Tosca ve Státním akademickém velkém divadle a Bouře v moskevském 

Malém divadle. Vytváří jevištní návrhy k různým inscenacím-též 

pro divadla v Bulharsku, Polsku a USA.Zúčastnil se Pražského qua-

driennale 1967, 1971 a 1975. 

D. šostakovič / Kateřina Izmajlova/ 

1976 r. L. Michajlov 

se éna Opera ve Varšavě 

R. Ščedrin / Mrtvé duše / scéna Státní akademické Velké divadlo 

SSSR Moskva 1977 r. B. Pokrovskij 

UDER 
Daniel 

Narozen r. 1917, laureát státní ceny SSSR, jevištní výtvarník. 

Studoval na Institutu malířství, architektury a sochařství I. Rě-

pina v Leningradě. Pracuje v hudebních a činoherních divadlech v 

Kyjevě, Moskvě, Leningradě aj. Byl. šéfem výpravy Ukrajinakého Či

noherního divadla I. Franka v Kyjevě, v současné době vede scéno

grafické oddělení na Akademii výtvarných umění v Kyjevě. Zúčast

nil se Pražského quadriennale 1975. 

W. Shakespeare / Macbeth V scéna Ukrajinské éiTioherof: a hudební 

divadlo 1976 r. V. Bulatova 



2 

D. Chrabrickij / Dokud srdce bije / scéna Akademické činoherní 

divadlo A.S. Puškina Leningrad 1977 r. I. Gorbačev 

3 
W. Shakespeare / Král Lear / scéna Malé divadlo Moskva 197/ 
r. L. Chejfic 

Narozen r. 1936, jevištní a průmyslový výtvarník. Absolvoval mos

kevské výtvarné učiliště Památce roku 1905. Spolupracuje s mnoha 

hudebními i činoherními divadly v celém Sovětském svazu. Spolu s 

Olgou Tvardovskou získal v r. 1975 na Mezinárodní scénografické 

výstavě v Novém Sadu zlatou medaili za kostýmy ke hře Thyl Ulen-

spiegel, uvedené v Divadle Leninského komsomolu v Moskvě. Zúčast

nil se Pražského quadriennale 1975. 

MAKUSENKO 
Vladimír 

W. Mysliwski / Zloděj / scéna Divadlo Leninského komsomolu Mos

kva 1978 r. M. Zacharov 

J. Sarment / Prababička Mouretová / 

1979 r. B. Lvov - Anočin 

kostým Malé divadlo Moskva 

Narozena r. 1936. Vystudovala Institut výtvarných umění ve Vil'-

njusu. Pracuje v různých divadlech v Litvě. 

V. Palčinskaite / Andrius / scéna 
njus 1978 r. D. Tamulevičiute 

Státní divadlo mládeže Vil' 

MATEITENE 
Dalia-Lidija 

Narozen r. 1933.Studoval na Institutu architektury v Moskvě. Pra- MESSERER 

cuje jako grafik, malíř a scénograf. K jeho-nejvýznamnějším pra- BorÍS 

cím patří výpravy k různým baletům. Zúčastnil se Pražského qua

driennale 1967, 1971 a 1975. 



13. Alexandrov / Levša / scéna Divadlo opery a baletu S.M. Kiro-
va Leningrad 1976 r. K. Sergejev 
5-7 
A. Chačaturjan / Gpartakus / scéna Arménské divadlo opery a ba
letu 1973 r. V. Galstjan 
.'í 

... Ibsen / Divolcá kachna / scéna Činoherní divadlo N.V. Gogola 

Moskva 1977 r. B. Golubovskij a Gamsachurdia 

NINUA 
Teimuraz 

Narozen r. 1943. Vystudoval Akademii výtvarných umění: v Tbilisi. 

1 
3. Nachucrišvili / Iověst o chvostu / kostým Ruské činoherní 
divadlo A.S. Gribojedova Tbilisi 1976 r. T. Magalašvili 
o 

A. Tolstoj / Zlatý klíček / scéna Gruzínské divadlo mladých di
váků 1977 r. K. Churciladze 
3 
A. Tolstoj / Zlatý klíček / kostým Gruzínské divadlo mladých di
váků 1977 r. K. Churciladze 
4 
M. Unta / Dvanáctkrát nashledanou / kostým Divadlo Metechi Tbi
lisi 1977 r. Z. Kandelaki 

OPARIN 
Alexandr 

Narozen r. 1943. Vystudoval Institut výtvarných umění V. Surikova 

v Moskvě. Navrhuje výpravy pro různá sovětská divadla. 

A. Sokolova / Pavel fantasta / scéna Činoherní divadlo Uljanovsk 

1977 r. 0. Korston 
2 
A.N. Ostrovskij / Výnosné místo / scéna Činoherní divadlo N.V. 
Gogola Moskva 1977 r. B. Erin 



Narozen r. 1937. Vystudoval VGIK. Navrhuje výpravy pro mnohá di
vadla v SSSR a také pro film. Spolupracuje též s divadly v Němec
ké demokratické republice. 

SEREBROVSKD 
Vladimír 

M. Gorkij / Jakov Bogomolov / scéna Kammerspiele Magdeburg KUR 
1976 r. V. Andrejev 
2 
A. Vampilov /Lov na kachny / acéna Akademické činoherní divad
lo Vil'njus 1977 r. I. Bučiene 
3 ' 
A.N. Ostrovskij / Pozdní láska / scéna Moskevské oblastní čino
herní divadlo 1978 r. J. Grigorjan 
4 
A.P. Čechov / Ivanov / scéna Ruské činoherní divadlo Baku 
1978 r. D. Selimov 

Narozena r. 1947.Vystudovala Akademii výtvarných umění v Tbilisi. 
Pracuje jako jevištní výtvarnice v Činoherním divadle Šoty Rus-" 
taveliho. 

SVELIDZE 
Miriam 

S. Karas / Borci / scéna Divadlo Metechi Tbilisi 1976 r.G. 
Sicharulidze 
2 
A. Leivis / Monolisk / scéna Státní divadlo Šoty Rustaveliho 
Tbilisi 1976 r. N. Chatiskaci 
3 
M. Džavachišvili / Ženský úděl / kostým Státní divadlo Šoty 
Rustaveliho Tbilisi 1976 r. T. Čcheidze 
4 
A. Cagareli / Chanuma / scéna Statni divadlo Šoty Rustaveliho 
1977 r. R. Sturua 



TVARD0VSKA3A 
Olga 

Narozena r. 1941, jevištní výtvarnice. Studovala na Institutu vý

tvarných umění V. Surikova v Moskvě. Pracuje společně s V. Ma-

kušenkem pro hudební i činoherní divadla. Spolu s ním bvla vyzna

menána v roce 1975 zlatou medailí na Mezinárodní scénografiefcé vý

stavě v jugoslávském Novém Sadu za kostýmy ke hře Thyl Ulenspie-

gel, uvedené moskevským Divadlem Leninského komsomolu. Zúčastni

la se Pražského quadriennale 1975. 

Í. Mysliwski / Zloděj / scéna Moskevské divadlo Leninského kom

somolu 1978 M. Zacharov 

J. Sarment / Prababička Mouretová / scéna 

Moskva 197 9 ř. B. Lvov-Ančin 

kostým Malé divadlo 

LOUTKY 

Není to tak dávno, co v umění bylo na prvním místě malířství a na 

druhém - divadlo, tzv. jevy "vyššího řádu". Užité umění a loutko

vé divadlo stélo na okraji a hrálo v celkovém systému kultury jen 

nepatrnou, druhořadou roli. 

Podíváme-li se na procesy, ke kterým došlo v umění za poslední 

léta, můžeme konstatovat, že práce výtvarníků v oblasti užitého 

umění jsou neméně důležité, možná i významnější, než plátna malí

řů Také loutkové divadlo tíhne k vysoké úrovni výtvarné kultury, 

k současnému repertoáru, k vystižení aktuálních problémů součas

ného divadla, představovaného doposud jen živými herci. 

Ukázalo se, že loutkám není vzdálená ani tvorba Brechta, Anouilhe 

a Gogola, a že současný loutkář je schopen vytvořit obraz neméně 

působivý a možná i působivější než ten, který vytváří na scéně 

herec. 



Můžeme tedy říci, že se projevuje úporná snaha zařadit loutkové 
divadlo do sféry "velkého umění" a přirovnávat ho jak v právech, 
tak v nárocích k špičkovým divadlům. To je zřejmě první rys sou
časného loutkového divadla. Pro loutkáře z toho vyplývá důležitá 
úloha: vytvářet divadlo oživlých skulptur, divadlo snažící zařa
dit se do umělecké sféry plné velkých zobecnění. Takovým způsobem 
vznikají obrovské groteskní loutky i masky. 

Druhou tendencí našeho loutkového divadla je tíhnutí k původním 

uměleckým pramenům, k folklórním začátkům, které jsou bezesporu 

dalším spoluurčovatelem vnější podoby loutky i její podstaty. Té

to archaické a lapidární "folklórní" loutce je přikládána proto 

taková vážnost a důležitost, že pochází z dob, kdy naši dávní 

předkové věřili v sílu loutky a v její moc nad osudy lidí i nad 

přírodními jevy. 

Třetí tendence loutkového divadla může být nazvána karnevalová; 
loutky z ní vzniklé jsou poznamenány svátečností, jsou charakte
rizovány specifickou nadsázkou, změnou v celkovém vzhledu a humo
ristickou intonací. Jsou to veselé parodie lidí a zvířat, před
stavující různá zobrazení světa, jak vznikala při oslavách svát
ků. 

Těmito znaky se charakteristika našeho loutkového divadla zdaleka 
nevyčerpává, pouze určuje. K výčtu rysů připojme ještě jeden: 
scénografie loutkových divadel je v souladu se scénografii diva
del s živými herci. Tento soulad se projevuje společnou stylisti
kou, způsobem myšlení, sklonem ke stejně hluboké a bohaté metafo
ře, která v mnohém směru určovala naši scénografii ještě koncem 
60. let a projevila se během dlouhé doby, prakticky až do této 
výstavy, jako neobyčejně stabilní a pevná. 

Irina Uvarova 



ADAMOVA 
Ella 

Narozena r. 1950. Absolvovala GIT1S, obor loutkářství.V současné 
době pracuje jako výtvarnice loutek pro různá loutková divadla v 
celém Sovětském svazu. Vytvořila loutky k inscenacím Kočka ve 
skříni /Bělgorodské loutkové divadlo, 1975, r. N. Homutov/, Po
hádka pro Jemelju /Bělgorodské loutkové divadlo, 1975, r. N. Da-
nilova/,Lošarik /Oblastní loutkové divadlo v Orlu, 1977, r. L. 
Gavrilova/. 

1-4 
V. Vorobjev / Poslední soudce / 
zani 1977 r. E. Demirova 

loutka Loutkové divadlo v Rja-

AKUDIN 
Veniamin 

Narozen r. ^931.' pracuje jako vedoucí scénograf Uzbeckého loutko

vého divadla. K jeho nejlepším pracím v tomto divadle patří Hasan 

hledá štěstí /režie I. Jakubov/, Simurg /režie I. Jakubov/, Aldar-

-Kose /režie ,'T. Jakubov a J. Friedman/, Farchad a Širín /režie 

I. Jakubov /. 

Uzbecké loutkové divadlo 
1-2 

I. Kabulov / Palvan Kačal / loutka 

1977 r. I. Jakubov 

3-4 

R. Farchadi / Kouzelník Alidžan / scéna Uzbecké loutkové divad
lo 1978 r. I. Jakubov 

FOMINA 
Alina 

12 

Narozena r. 1942, loutková výtvarnice.Vystudovala Běloruský stát

ní institut umění a dramatu. Od r. 1977 pracuje jako vedoucí^vý

tvarnice Loutkového divadla v Minsku. K jejím nejvýznačnějším 

pracím patří návrhy ke dvěma hrám AÍ Vertinského Děkuji vám! /re

žie V. Kozlová/ a Sekni své jméno, vojíne /režie A. Leljavskij/. 

Obě inscenace byly uvedeny v Loutkovém divadle v Minsku. 

1-2 
V. Volski / Stařec a jeřáb / 
1976 r. V. Kozlova 

loutka Loutkové divadlo v Minsku 



Narozena r. 1940, absolvovala Běloruský institut umění a dramatu. 

Pracuje jako výtvarnice v Loutkovém divadle v Minsku a občas vy

tváří i jevištní návrhy pro Činoherní divadlo v Minsku. K jejím 

nejlepším pracím v loutkovém divadle patří Zvědavé slůně /režie 

V. Kozlova/ a Zvony tvého osudu /režie V. Kozlova/. Obě inscenace 

byly uvedeny v Loutkovém divadle v Minsku. 

GERLOVAN 
Larisa 

R. Alexandrova / Ořech / maska 
r. V. Kozlova 

Loutkové divadlo v Minsku 1978 

Narozen r. 1931, výtvarník loutek. V roce 1959 absolvoval Umělec

koprůmyslovou školu V. Muchinové. Pracuje jako vedoucí výtvarník 

Velkého leningradského loutkového divadla. K jeho nejlepším pra

cím patří Pohádka pro Jemelju od B. Sudaruškina /Velké leningrad

ské" loutkové divadlo, 1971/, Vlk a kůzlátka od N. Jordánova /Vel

ké leningradské loutkové divadlo, 1975, režie V. Sudaruškin/ a 

Božská komedie od I. Stoka /Kalininské loutkové divadlo, 1976, 

režie A. Ilvovskij/. 

CHOVRALEV 
Vladimir 

1-3 
V. Lifšic - I. Kitčanová / Tajemný hroch / loutka 
gradské loutkové divadlo 1977 r. T. Herzberg 

Velké lenin-

Narozena r. 1938, 'absolvovala Školu umění Maxima Gorkého.Již mno

ho let pracuje v Loutkovém divadle Maxima Gorkého.K jejím nejlep

ším pracím patří Zábl princezna, 0 čem vyprávěli kouzelníci,Do

brodružství lovce Dumaje a Pohádka o mrtvé princezně a sedmi bo-

hatýrech. Všechny inscenace byly uvedeny v Loutkovém divadle Ma

xima Gorkého v režii A. Mišina. 

KOSTRINA 
I rina 

1-2 „ , 
J. Volček - H.Ch. Andersen / Divoké labutě / 
divadlo Maxima Gorkého 1977 r. A. MiSin 

loutka Loutkové 



KULI-ZADE 
Latife 

Narozena r. 1946, vystudovala ázerbájdžánskou Školu umění, řracu-

je jako výtvarnice loutek v Ázerbájdžánském loutkovém divadle.Me

zi její nejzajímavější práce patří Krásná Vasilita /režie E. Vel-

iev/ a Kam běžíš, koníčku? /režie T. Mageramova/. 

1-4 
::. Mamed-Zade / Konec liščí vlády / maska Ázerbájdžánské loutko
vé divadlo 1977 r. E. Veliev 

MAZURAS 
Vitalis 

Narozen r. 1934, režisér a scénograf. Absolvoval Školu umění ve 

Vil'njusu. Pracuje jako vedoucí scénograf a ředitel Loutkového 

divadla ve Vil'njusu. Vytváří návrhy pro litevské činoherní i 

loutková divadla. K jeho nejvýznamnějším pracím patři Egle - ht-dí 

královna od S. Nerise /Loutkové divadlo v Kaunasu, 1968, r. S. 

Ratkijavičus/, Kachnička z popela od V. palčinskaitéové /Loutkové 

divadlo ve Vil'njusu, 1971, r. V. Mazuras/ a iohádka o skřítkovi 

od S. Gedy /Loutkové divadlo ve Vil'njusu, 1974, r. V. Mazuras/. 

A. Gudjalis / Kam odešli obři? / 

Vil'njus 1977 r. V. Mazuras 

scéna Loutkové divadlo Lele 

SARGSJAN 
Aramais 

Narozen r. 1930. V roce 1956 absolvoval Jerevanský institut umění 

a dramatu.Je vedoucím scénografem v Loutkovém divadle v Jerevanu. 

Spolupracuje též s loutkovým filmem. K jeho nejlepším pracím pa

tří Mášenka a medvěd S. Maršaka /1967, režie R. Kamojan/, Král 

Ča-ča 0. Tumanjana /1967, režie V. Hudojan/, Ole Zavřiočko H.Ch. 

Andersena /1968, režie M. Aslanjan/, Tři pomeranče C. Gozziho 

/1973, režie R. Marukjan/, Nad zlato a perly H.Ch. Andersena 

/l974, režie M. Aslanjan/. Všechny tyto inscenace byly uvedeny v 

Loutkovém divadle v Jerevanu. 

1-3 
R. Maruchanjan a A. Sakratjan / Bílá hříva lvíčete / 
Loutkové divadlo v Jerevanu 1977 r. R. Maruchanjan 

loutka 



4-6 
A. Gajdar / R.V.S. / loutka 
r. M. Aslanjan 

Loutkové aivč.dlo v Jerevanu 1977 

Narozena r. 1921, výtvarnice loutek.Vystudovala £koiu umění v Le
ningradě. Pracuje pro Loutkové divadlo v ietrozavodsku. K jejím 
nejlepším pracím patří návrhy ke hrám joháním léto /režie 0. Za-
rubin/, Hodiny s kukačkou /režie V. Sovětov/ a Suvenýr z Karélie 
/režie V. Sovětov/. Všechny tyto inscenace byly uvedeny Loutkovým 
divadlem v Fetrozavodsku. 

SKALDINA 
Christina 

G. Urban / Bleděmodrý Petr / loutka Loutkové divadlo ietroza-
vodsk 1976 r. S. Efremov 

Narozen v r. 1908. Roku 1930 absolvoval obor umělecké grafiky na 
Škole umění v oharkově. Je vedoucím scénografem Loutkového divad
la N.K. Krupské v Oharkově. Spolupracuje, s mnoha činoherními i 
loutkovými divadly v Ukrajinské SSR. Je rovněž činný jako grafik. 
K jeho nejlepším pracím patři Ďáblův mlýn« 1. Stoka /1955, r. V. 
Afanasjev/, Kouzelná galoše /1967, r. V. Afanasjev/, Ali Haba a 
loupežnici V. Máslová /1971, r. V. Afanasjev/ á Sherlock Holmes 
proti 007 aneb Odkud to všechno pochází V. Levina a A. 2itnické-
ho /l977, r. V. Afanasjev/. Všechny tyto inscenace byly uvedeny 
Loutkovým divadlem v Charkově. 

SEGLOV 
Alexej 

Narozen r. 1924. V roce 1950 absolvoval Lotyšskou akademii uměni. 

Pracuje jako vedoucí scénograf i jako režisér Loutkového divadla 

v Lotyšsku. Navrhl loutky a výpravu k více než 170 inscenacím. K 

jeho nejznámějším pracím patří Tip a Tap /režie T. Herzberg/, 

Lauplesis /režie T. Herzberg/, Bílá a černá /režie P. Schenhoff/, 

Švejk /režie A. Tsenuritis/. Všechny inscenace byly uvedeny v Lo

tyšském loutkovém divadle. 

SCHENHOFF 
Paul 



1-2 
B. Konstantinov a B. Ratser / Levša / 
divadlo Riga r. V. Bogač 

loutka Lotyšské loutkové 

VAUS 
jaak 

Narozen r. 1946, jevištní a loutkový výtvarník. Vystudoval Akade
mii umění v Tallinu. K jeho nejlepším pracím patři Stříbrotepec 
/režie F. Veine/,červený klobouk /režie R. Agur/ a Sledujeme sto
py člověka /režie R. Agur/.Všechny inscenace byly uvedeny v Lout
kovém divadle v Tallinu, kde pracuje jako vedoucí scénograf. 

1-2 
R; Agur / Malý Illimar / loutka 
r. R. Agur 

Loutkové divadlo v Tallinu 1976 



Generální komisař 

Architekt expozice 

JORGE CARROZZINO 

JORGE CARROZZINO 

Jorge Carrozzino a Carmen Prieto uskutečnili v letech 1965-1975 

rozsáhlé dílo v oblasti scénografie jak v zemi svého původu, tak 

v cizinS.Učinili scénický prostor vizuálně přitažlivým a pronikli 

hluboko do smyslu každé hry. Poprvé se zúčastnili Pražského qua

driennale v r.1971 a získali čestné uznání. Na Pražském quadrien

nale 1975 se představili novými zkuSenostmi a objevy v oblasti 

dramatické sdělnosti a svou koncepcí "prostředí vhodného pro vní

mání". V r. 1977 se v Paříži podíleli spolu s dalšími výtvarnými 

umělci, Alejandro Gabayem, José GSmarrou, Bolivarem Gaudinem a 

Jorge Mendym, na vytvoření skupiny MAG. Tato- skupina se pokouší 

sloučit různé formy uměleckého výrazu: obraz, prostor, znaky, 

slovo s gesta do výtvarně-dramatické jednoty. Jejich pokusy byly 

zaměřeny v podstatě na náhodné obecenstvo; prováděli improvizova

né výstupy na náměstí, v parku apod. Proto je správné zde užit 

slova "improvizace". Každé vystoupeni se zabývá jedním aspektem 

reality a prostřednictvím globální a polemické akce je vedeno ne

ustálou snahou o citlivější vnímáni svéta zmítaného zmatky.Jejich 

oblíbená témata jsou cenzura a represe. Práce obou umělců byly 

realizovány w zahraničí, ve Francii, Itálii a Švýcarsku. 

URU6UAY 

Luka Gome 



CARROZZINO 
Dorge 

Narozen r.1938 v Montevideu; malíř, grafik, průmyslový výtvarník, 

architekt, scénograf. Studoval na fakultě architektury v Montevi

deu a na Instituto ďArte ve Florencii. V r. 1957, 1958, 1959, 

1960 obdržel cenu Národního salónu a Městského salónu za své ma

lířská díla, r. 1961 první a druhou cenu v Soutěži nástěnných ma

leb ministerstva veřejných prací, r. 1964 Cenu J.M. Blanese za 

plakáty a kresby. Reprezentoval Uruguay na Biennale v Sao Paulu, 

na výstavě Malířství Latinské Ameriky /Codex/ v Buenos Aires; zú

častnil se kolektivních výstav soudobého umění v Uruguayi i v za

hraničí. Jeho díla jsou ve sbírkách a v muzeích ve Spojených stá

tech, Itálii, Švýcarsku, Francii, Tunisku a Uruguayi. Od r. 1965 

se datuje jeho spolupráce s Carmen Prieto v oblasti jevištního 

výtvarnictv . Jorge Carrpzzino a Carmen Prieto byli navrženi jako 

kandidáti na cenu Sdružení divadelních kritiků /Asociación Criti-

ca Teatral/ v roce 1968, 1969, 1971. Cena Florencie jim byla udě

lena v r. 1970 a 1972 za scénografické a kostýmní návrhy. Zúčast

nili se FQ 1971, kde se jim dostalo čestného uznání; r. 1972 byli 

pozváni francouzskou vládou s možností pokračovat ve své experi

mentální činnosti v Centre Universitaire International de Forma-

tion Dramatique v Nancy; v r. 1973 obeslali IX. Světový divadelní 

festival v Nancy Hlasem přemožených. Zúčastnili se též Pražského 

quadriennale 1975. 

PRIETO 
Carmen 

Architektka, profesorka výtvarného umění a dějin umění na střední 

škole a v učitelském ústavu, scénografka, narozená v departementu 

Cerro Largo, Uruguay. Malířství studovala v ateliéru Torres-Gar-

cia v letech 1956-1957; spolupracovala jako členka ateliéru kera

miky D. Quintela /1962-1965/; od r. 1961 do r. 1964 působila jako 

asistentka katedry teorie architektury a v letech 1965-1966 jako 

technická asistentka Ústavu kresby. Její vstupní prací v oblasti 

scénické a kostýmní tvorby byly návrhy pro Anouilhovu hru Or

chestr, uvedenou divadlem El Galpón. Od r. 1965 je členkou skupi

ny Carrozzino-Prieto, pracující pro divadlo El Galpon, pro Měst

ské divadlo v Montevideu /T.C.M./, pro skupiny Teatro Uno, Divá-



dělní klub, pro Italské divadlo Latinské Ameriky /T.I.A.L./ a 

pro Divadlo francouzského spolku. Skupina Carrozzino-Prieto byla 

navržena jako kandidát ceny Sdružení divadelních kritiků za nej

lepší scénografické ztvárnění her Lope de Vegy, P. Weisse, B. 

Brechta, J. Geneta, E. Albeeho, M. Gorkého a W. Shakespeara. Je

jich experimentální činnost v oblasti scénického prostoru a no

vých audiovizuálních technik vyústilo v realizaci 73 dnů. V r. 

1972 přicházejí do Francie jako stipendisté Světového divadelního 

festivalu v Nancy, kde vedou ateliér jevištního výtvarnictví. Pro 

IX. Světový divadelní festival v Nancy realizovali v r. 1973 Hlas 

přemožených. Zúčastnili se též Pražského quadriennale 1975. 

1-4 

Kolektivní inscenace tvůrčí skupiny M.A.G. / V břiše nestvůry / 

scéna Descentramento Toscano / Florencie / 1976 r. Jorge Car-

rozzino 

5-9 
Kolektivní inscenace tvůrčí skupiny M.A.G. / Spoutaný pokrok / 
scéna St. Maria in Formosa / Benátky / 1978 
10-12 
Kolektivní inscenace tvůrčí skupiny M.A.G. / Šepot / scéna Pa
říž 1978 
13-17 
J. Verne / Podivuhodná cesta / dramatizace scéna Teatro Due. 
Parma 1979 r. G. Dall'Aglio 
18-19 
J. Verne / Podivuhodná cesta / dramatizace kostým Teatro Due. 
Parma 1979 r. G. Dall'Aglio 





VELKÁ BRITÁNIE 
Generální komisař 

Scenárista expozice 

Architekt expozice 

Patronaci nad expozicí převzala 

JOHN BURY 

JOHN BURY a RALPH KOLTAI 

JOHN BURY a RALPH KOLTAI 

SPOLEČNOST BRITSKÝCH 
JEVIŠTNÍCH VÝTVARNÍKU 

Na letošním Fražském quadriennale představuje Velká Británie prá

ci 18 výtvarníků různých věkových kategorií, kteří pracují v roz

dílných typech divadel po celé zemi. 

Exponáty, které zde vidíte, byly vybrány z rozsáhlé výstavy Sou

časné jevištní výtvarnictví, která se konala na počátku tohoto 

roku v Londýně.Výběr jsme podřídili záměru ukázat a co nejzřetel

něji vyjádřit vývojovou tendenci naši současné práce, jak v kos-

týmním, tak scénickém výtvarnictví, jež se vyznačuje jasností vi

zuálních představ, úsporností tvůrčích prostředků a oproštěním od 

nefunkčních prvků. Nechceme ukazovat různ*é styly a techniky, ale 

zdůraznit,že herec pro nás zůstává středem dění, a. <jeho přítomnost 

na scéně je s ní neoddělitelně spjata. 

Předkládáme Vám výsledky těžké, ale i krásné práce, jež byla vě
nována naší současné dramatice i klasickému odkazu světového di
vadla, a doufáme, že jejich prostřednictvím se seznámíte hlouběji 
s naší divadelní kulturou. 

Britští výtvarnici zdraví své kolegy z Prahy u příležitosti PQ 79. 
Jsme u Vás rádi a děkujeme. 

John Bury 

předseda Společnosti britských 

jevištních výtvarníků 



BDORNSON 
Maria 

Vystudovala na Ústřední škole výtvarného umění a návrhářstvi; 

svou profesionální činnost zahájila v glasgowském divadle Citi-

ziens Theatre,kde se významně podílela na zvláštním vizuálním po

jetí inscenací Tita Andronika a Dantonovy smrti. Spolupracovala 

také se Skotskou operou a Velšskou národní operou. Mezi její nej

významnější londýnské práce patři návrhy ke hrám V houštinách 

měst pro divadlo The Pláce, Hedda Gablerová pro divadlo Duke of 

York's Tak to na tom světě chodí pro divadlo Aldwych a Toussaint 

1'ouvertuře pro Coliseum. Její zahraniční práce zahrnují výpravy 

pro Její pastorkyňu v Houstonu, Hráče v Amsterodamu, Mistry pěvce 

norimberské v sydneyské opeře, Pikovou dámu v Kasselu, Katu Kaha

novou na Wexfordském festivalu.Jejími posledními návrhy jsou kos

týmy pro hru Vieux Carre v Picadilly Theatre a pro operu Věc Ma

kropulos ve Velšské národní opeře. 

L. Janáček / Věc Makropulos / kostým Welsch National Opera 1978 

BRADSHAW 
Pippy 

Studovala na Ústřední škole výtvarného umění a návrhářstvi v Lon

dýně. Pracovala jako asistentka u Johna Napiera na inscenaci Ri

charda III.v Královské shakespearovské společnosti a u Johna Gun-

tera na inscenacích Bílého dábla v Old Vicu a Stevie ve Vaudevil-

le Theatre. Významná je její spolupráce s divadlem Nottingham 

Playhouse,kde vytvořila návrhy kostýmů k inscenacím Bubny a trum

pety, Hobsonova volba, Višňový sad a Zasažení. V divadle Oxford 

Playhouse vytvořila kostýmy k muzikálové verzi Shakespearovy ko

medie Konec vše napraví.Její londýnské práce zahrnují návrhy kos

týmů a scény ke hrám Anglie čeká pro Belt and Braces Company, Me

dvěd pro divadlo Royal Court Theatre, v poslední době pak scénu, 

kostýmy a osvětlení k Woodově hře Kokarda pro CVI Theatre Company 

a k dramatu Pastýřova hra pro Královskou shakespearovskou společ

nost na scéně Other Pláce. 



1-6 
S. Lowe / Zasažení / 1977 r. Ri-kostým Nottingham Playhouse 
chard Eyre 

7-12 
B. Brecht / Bubny a trumpety / kostým Nottingham Falyhouse 
r. Richard Eyre 

1978 

Narozen v Aberystwythu r. 1925; studoval na škole v Herefordu a 

později chemii na University College v Londýně. V letech 1942-

1946 sloužil ve válečném námořnictvu. Od r. 1946 spolupracoval s 

Divadelní dílnou Joan Littlewoodové, kde realizoval řadu výprav, 

mezi něž patří Kapka medu Shelagh Delaneyové, Sprýmař Brendana 

Behana a muzikál Ó jak rozkošná válka. V roce 1962 spolupracoval 

s Peterem Hallem v Royal Shakespeare Theatre, kde v letech 1962-

1968 působil jako šéf výpravy. Zde vytvořil řadu návrhů k Shakes

pearovým dramatům, k nejvýznamnějším patří cyklus historických 

her Válka růží, Hamlet s Davidem Warnerem v hlavní roli a Macbeth 

s Paulem Scofieldem v titulní roli. Od r. 1973 je šéfem výpravy v 

Národním divadle v Londýně,kde pracuje na třech až čtyřech insce

nacích ročně. Mezi jeho poslední práce patří jevištní návrhy ke 

hrám Lišák Volpone, k Zápasu a Není nad vzdělanost. Je předsedou 

Společnosti britských jevištních výtvarníků a 'zástupcem Velké 

Británie v OISTT. Na Pražském quadriennale 1975 získal zlatou me

daili za nejlepší individuální scénický návrh.Pracoval i v zahra

ničí - Japonsku, Spojených státech, Kanadě a v dalších zemích. 

BURY 
John 

J. Galsworthy / Zápas / scéna model 

Britain 1978 r. Christopher Morahan 

National Theatre of Great 

Studovala malířství na Sladově škole výtvarných umění v Londýně; CAREY 

v divadle začala pracovat r. 1972. Zajímají ji zejména loutky a Dennífer 

masky. Vedla dílny v divadle Royal Court a na Ústřední škole vý

tvarného umění a návrhářstvi a v téže době přispěla svými návrhy 



k inscenaci Thakespearovy Bouře v Národním divadle a Marlowova 

Doktora Fausta v Královské shakespearovské společnosti. Mezi její 

nejvýznamnější práce patří návrhy k inscenaci Bow Down /Skloň se/ 

pro divadlo Cottesloe, k Brittenově Řece kolih pro Cambridgeský 

festival,k Tomu Painovi pro Divadlo mladého diváka. Vytvořila 

řadu návrhů pro dětské hry,a spolupracuje s Ariane Gastambideovou 

na sérii inscenací, mezi něž mimo jiné patří i inscenace Ravelova 

díla Dítě a kouzla v Rotterdamu. Vyučuje kreslení a malířství na 

kingstonské polytechnice. 

Vybrané loutky 

CHITTY 
Alison 

Studovala na Svatomartinské koleji výtvarného umění a na Ústřed
ní škole výtvarného uměni a návrhářatví. V r. 1970 nastoupila ja
ko stipendistka Umělecké rady do divadla Victoria v Stoke-on 
-Trent, později zde pracovala jako asistentka výtvarníka a od r. 
1974 až dosud jako šéf výpravy.Vytvořila přes třicet návrhů k in
scenacím klasických, současným a dokumentárních her. K jejím vý
znamným pracím patří i návrhy k Yorským mystériím pro festival v 
Yorku r.1973 a k inscenaci Old King Cole pro Theatre Royal ve vý
chodním Stratfordu, v poslední době pak scénický návrh ke Králi 
Learovi pro divadlo Victoria a návrh rekonstrukce viktoriánské 
továrny na porcelán pro Gladstonské muzeum keramiky a porcelánu. 

Vybrané návrhy pro Theatre-In-The-Round scéna Victoria Theatre 

Stoke-On-Trent r. Peter Cheeseman 

CLANCY 
Deirdre 

V letech 1963-1970 působila jako hostující výtvarnice v divadle 

Royal Court, kde vytvořila mimo jiné návrhy ke hrám Edwarda Bonda 

a k trilogii D.H. Lawrence. Řada jejích kostýmních návrhů se 

uplatnila v mnoha známých divadlech ve Velké Británii i v zahra

ničí - západní Evropě, Severní Americe, včetně Broadwaye. Mezi 



její nejvýznamnější práce patří návrhy pro inscenace Národního di
vadla v Londýně, pro Wedekindovo Procitnutí jara, Velké manévry, 
Hrdinu západu, pro Osbornovu hru Sleduj, jak klesá, Náměstíčko, 
Lišáka Volpona, Dům v Madrasu, Pluh a hvězdy, pro Únos ze Serailu 
v Kentské opeře a návrhy kostýmů pro filmy Panna a cikán a Dívka 
z Petrovky. 

kostým National Theatre London Ben Jonson / Lišák Volpone / 

1977 r. Peter Halí 
2 
G. Barker / Dům v Madrasu / kostým National Theatre London 1977 
r. William Gaskill 

W.A. Mozart / Únos ze Serailu / 

Elizjah Moshinsky 
kostým Kent Opera 1978 r. 

Studovala na Ústřední škole výtvarného umění a návrhářstvi, kte

rou dokončila r. 1977. Poté získala stipendium Britské umělec

ké rady v oboru scénografie, jež jí umožnilo práci v divadle Roy

al Exehange v Manchestru, kde vytvořila výpravu k inscenaci hry 

Petera Flanrieryho Poslední útočiště. V Londýně patří mezi její 

nejvýznamnější návrhy výprava k Middletonově a Rowleyově dílu Pod-

vržené dítě v divadle - studiu Riverside a v současné době dokon

čila práci na baletu sólová jízda, který v choreografii M.Borgese 

uvádí Divadlo současného tance v Londýně. 

DA COSTA 
Liz 

Sólová jízda/ kostým 

r. Micha Borgese 

London Contemporary Dance Theatre 1978 

Vystudoval návrhářstvi a strojní inženýrství v Edinburghu. Po D O N 

ukončení studií působil osm let jako asistent Ralpha Koltaie. Robin 

Velká část jeho práce je spojena s divadlem Open Space v Londýně, 



kde vytvořil návrhy pro téměř všechny shakespearovské adaptace 

Charlese Marowitze - pro Hamleta, Othella, Zkrocení zlé ženy, Ve

tu za vetu a Kupce benátského. Mezi jeho nejvýznamnější díla pat

ří dále návrhy k inscenacím Picassových čtyř děvčátek, Marowitzo-

vu Artaudovi v Rodezu a Whiteheadově Mekce. Věnuje se i práci pro 

operní scény, pro Severoanglickou národní operu vytvořil výpravu 

pro Prsy Tiresiovy a pro Skotskou národní operu scénu k Marii, 

královně skotské. V současné době dokončil scénické návrhy pro 

Barnesovu adaptaci Bartolomějského jarmarku a Beethovenova Fide-

lia pro oxfordské divadlo, Čajkovského Evžena Oněgina pro feati-

val v Aldeburghu a Alžbětinskou slavnost pro nové stratfordské 

divadlo Heritage. 

P.I. Čajkovskij / Evžen Oněgin / scéna Aldeburgh Festival 1979 

DUDLEY 
William 

Studoval na Svatomartinské škole výtvarného umění a londýnské 

Škole výtvarných umění. Svou profesionální dráhu zahájil r. 1970 

výpravou k Shakespearovu Hamletovi v divadle Nottingham Flayhouse. 

Později působil v londýnském divadle Royal Court, kde vytvořil 

návrhy k inscenacím Muž jako muž, Zakořenění, Nádhera. V tomto 

divadle těsně spolupracoval s režisérem peterem Gillem, pro jehož 

inscenace Vévodkyně z Malfi, Kolotoč, Blázen vytvořil výpravy. 

Jejich spolupráce pokračovala i na dalších scénách, inscenovali 

Večer tříkrálový v Královské shakespearovské společnosti, Jak se 

Vám líbí v Nottingham Flayhouse a Višňový sad v divadle - studiu 

Riverside. V poslední době spolupracuje Dudley s Národním divad

lem v Londýně, kde vytvořil scénické návrhy k Mitchellovu Tygrovi 

/s Jocelyn Gerbertovou/, Dobrákovi, Světu naruby a ke hře Skřivan 

stoupá. Pracoval v zahraničí, v Berlíně, New Yorku a v Sydney při

pravuje Prsten Nibelungů pro Sydneyskou operu. Jeho poslední pra

cí v Anglii jsou scénické návrhy ke hře Neobjevená země pro scé

nu Národního divadla /Oliver/. 



S. Lowe / Zasažení / acéna Old Vie 1977 r. Richard Eyra 
2 
K. Dewhurst / Skřivan stoupá / kostým National Theatre London 
1978 r. Mil Bkyden 

Y letech 1964-1968 studovsl malířatví a uměleckou fotografii na 
Ravensbournské koleji výtvarného, uměni a návrhářstvi. Po ukončení 
studia pracoval tři roky jsko malíř kulis v Canterbury a v Bris
tolu, kde později vytvořil scénické návrhy k inscenacím Revue na 
bristolské ulici /The Bristol Road Show/, Architekt a císař asyr-
ský, Časné ráno, Paravány pro divadlo Hew.Vic. Poté působil rok v 
Birminghamu, kde vytvořil výpravy k Zadržitelnému vzestupu Artura 
Uie, Kavkazakému křídovému kruhu a inacenaci hry ó krásný Jeru
zalém. V r. 1974 vytvořil návrhy pro velšské národní divadlo pro 
hru Aneurin Bevan a od té doby pracuje výhradně ,pro Královskou 
shakespearovskou společnost a to jak pro její londýnské scény, 
tak pro stratřordskou scénu. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří 
acénické návrhy k inscenacím Hamleta, Romea a Julie, Alchimisty, 
ke hrám Popelář přichází, Muž jako muž, Nebezpečná zábava, Uzel, 
Vězeňský deník Albieho Sachse a Zkrocení zlé ženy. V současné do
bě připravuje pro divadlo Other Pláce výpravu pro Shakespearova 
Perikla a zájezdy menSího rozsahu pro R.S.C, v roce 1979. 

DYER 
Christopher 

D. Edgar / Vězeňský deník Albieho Sachae / scéna 

peare Theatre 1978 r. Howard Davies 

Royal Shakea-

Vystudovals na Ústřední škole výtvarného uměni a návrhářstvi v 

Londýně. Po ukončení studis působila jako stipendistks Umělec

ké rady v Univerzitním divadle v Newcastlu, kde vytvořila scénic

ké návrhy pro Buchnerova Vojcka, návrhy kostýmů pro hru Písaři 

/Scribea/s řadu výpravu pro zájezdové divadlo Stagecoach Touring 

Company včetně kostýmů pro hru Zavři dveře od kůlny. V Divadle 

GARDNER 
Salry 



Derby Playhouse vytvořila návrhy k Ibsenovým Strašidlům a William-

sově Skleněnému zvěřinci. Mezi její nejvýznamnější londýnské prá

ce patří scénické návrhy k inscenacím Dobrého člověka ze Sečuanu 

pro divadlo Royal Court, Fryovy hry Dáma není k pálení pro divad

lo Old Vie. Jejími posledními pracemi jsou návrhy ke hře Vázané 

vklady od Barrie o'Keeffe pro divadlo Warehouse a Party Blues pro 

skupinu MAAS Movers v divadle-studiu Riverside. V současné době 

pracuje jako asistentka Johna Guntera na inscenaci Brittenova Pe-

tera Grimese v Buenos Aires a připravuje scénické návrhy pro Sha-

wova Pekelníka pro divadlo v Chichesteru. 

B. Britten / Peter Grimes / kostým 

chael Gelio ,t 

Buenos Aires 1979 Mi-

GRIFFIN 
Hayden 

Studoval u Margarety Harrisové v návrhářské škole Sadler's Wells. 

Jeho prvním dílem byla výprava k Shawovu Césarovi a Kleopatře pro 

divadlo Belgrade v Coventry r.1967. Od té doby pracoval v oblast

ních divadlech v Nottinghamu, Edinburghu a Exeteru, kde v letech 

1970-1972 působil jako šéf výpravy. Mezi jeho nejvýznamnější lon

dýnská díla patří scénické návrhy ke hrám Trixie a Baba, Cesta na 

Sever, Útěk, Bingo /všechny pro divadlo Royal Court/, Soudruzi 

pro Královskou shakespearovskou společnost a Lenny pro divadlo 

Criterion. Pro Národní divadlo v Londýně pak vytvořil výpravy ke 

hrám Sleduj, jak padá, Nadbytek, Dům v Madrasu, Žena a Čestný 

spor. V zahraničí pracoval v New Yorku, Vídni a Aarhusu.Je odbor

ným asitentem na návrhářské škole E.N.O. při divadle Coliseum. V 

současné době připravuje scénické návrhy pro inscenaci Mozartovy 

opery Cosi fan tutte pro Metropolitní operu v New Yorku. 

D. Hare / Nadbytek / scéna National Theatre London 1978 



Studoval u Margarety Harrisové v návrhářské škole Sadler's Wells 

a již v době studia vytvořil scénické návrhy pro hru Kořeny pro 

divadlo Young Vie. Po ukončení školy působil rok v divadle Haif 

Moon Theatre a zároveň jako asistent Haydena Griffina při insce

naci Dům v Madrasu v Národním divadle a Jocelyn Herbertové při 

inscenaci Lulu v Metropolitní opeře v New Yorku. Mezi jeho další 

významné londýnské práce patří návrhy k inscenacím Sekyrka,Trochu 

hrubosti a Epsomské nížiny pro Haif Moon Theatre, Síastná ruka a 

Willie v pojízdném křesle pro divadlo Royal Court, Filantrop v 

roztrhaných kalhotách pro skupinu Joint Stock a divadlo-studio 

Riverside. V současné době připravuje scénické návrhy ke hře Ca-

ryl Churchillové Devátý oblak, kterou uvede skupina Joint Stock 

na scéně divadla Royal Court. 

HARTWELL 
Peter 

S. Lowe / Filantrop v roztrhanách kalhotách / 

Studios London 1978 r. William Gaskill 

scéna Riverside 

Realizoval více než sto výprav převážně pro činoherní, operní a 

baletní soubory ve Velké Británii i v zanraničí.Je členem umělec

ké rady Královské shakespearovské společnosti, pro níž vytvořil 

řadu scénických návrhů k inscenacím her domácích i zahraničních 

autorů, jako jsou Marlowe, Shaw, Pinter, Beckett, Arbuzov,Brecht, 

0'Keeffe, Shakespeare a další. V sezóně 1978/1979 zde vytvořil 

výpravy k Bouři, Marné lásky snaze a Hippolytovi. Mezi jeho nej

významnější práce patři scénické návrhy pro Národní divadlo v 

Londýně - Jak se vám líbí ve výlučně mužském obsazení, Zpět k Me-

tuzalémovi, Stav revoluce, Brand, pro Královskou operu - Hostin

ská, Ledová tříšl, pro Anglickou národní operu - Carmen, Z mrtvé

ho domu, Vzestup a pád města Mahagonny, Modrovousův hrad, Prsten 

Nibelungů, Sedm smrtelných hříchů. Spolupracoval i s dalšími vý

znamnými scénami jako Velšskou a Skotskou národní operou, Králov

ským baletem a baletem Rambert.Na Fražském quadriennale 1975 zís

kal zlatou medaili za scénické návrhy a r. 1978 byl Společností 

KOLTAI 
Ralph 



westendských divadel vyhlášen nejlepším výtvarníkem roku. 

H. Ibsen / Brand / scéna National Theatre London 1978 r. 

Christopher Morahan 

MOORE 
Mary 

Studovala na Ústřední škole výtvarného umění a návrhářstvi a za

čala pracovat v oblastních divadlech; dva roky působila jako šéf 

výpravy v Stoke-on-Trent. K jejím nejvýznamnějším londýnským pra

cím patří scénické návrhy k Othellovi a k Ženevě /kostýmy/ pro 

divadlo Mermaid, Cakewalk a Z tebe Michelangelo nikdy nebude pro 

divadlo Hampstead, a dále výpravy ke hrám Dáma nebo tygřice, Pos

kytněte mi přístřeší a Třídní nepřítel. Velmi intenzívně pracuje 

v zahraničí a angažuje se ve feministickém hnutí, zejména v roz

voji různých divadelních projektů, vytvářených ženami. Pro Ženský 

festival r. 1977 vytvořila výpravy k inscenacím Pomoz jim, souse

de a Odloučení. V současné době připravuje scénickou rrealizaci 

Čarodějek ze Salemu pro Arts Theatre v Ipswichi pro Ženskou diva

delní společnost. 

B. 0'Keeffe / Poskytněte mi přístřeší / scéna 

don 1977 r. Keith Washington 
Royal Court Lon-

NAPIER 
john 

10 

Je stálým výtvarníkem Královské shakespearovské společnosti, kde 

mezi jeho nejvýznamnější díla patří realizace Krále Jana, Richar

da II., Cymbelina, Heddy Gablerová a Richarda III. V sezóně 1976/ 

1977 se výrazně podílel na architektuře jeviště divadla Aldwych, 

kde v tomto období realizoval výpravy ke Králi Learovi, Komedii 

plné omylů, Macbethovi, Snu noci svatojanské, Jak se vám líbí a 

Mnoho povyku pro nic. S režisérem Terry Handsem spolupracoval na 

inscenaci Večeru tříkrálového v Comédie Francaise, a vytvořil řa

du dalších výprav doma i v zahraničí - Vládnoucí třída /Notting

ham a Londýn/, Štěstí a oči lidi - Londýn, Rakovina a Bondův Lear 

v divadle Royal Court, Julius Caesar v divadle Young Vie, Macbeth 



/Birmingham/, Equus v Národním divadle v Londýně, Doktor Kdo, Ďá

blové z Loudonu a Richard II. /Vídeň/. 

W. Shakespeare / Sen noci svatojanské / scéna Royal Shakespeare 
Company 1977 r. John Bartoň 
2 
W. Shakespeare / Sen noci svatojanské / kostým Royal Shakespea

re Company 1977 r. John Bartoň 

3 
W. Shakespeare / Večer tříkrálový / kostým Royal Shakespeare 
Company 1978 r. Trevor Nunn 

Timothy 6'Brien a Tazeena Firth spolupracují od r. 1961. Mezi je
jich první realizace patří hry autorů Joe Ortona, Jamese Sannder-
se a Davida Halliwella. V letech 1966-1974 pracovali převážně pro 
Královskou shakespearovskou společnost, pro niž vytvořili 25 vý
prav, mezi jiným k Shakespearovým hrám Konec vše napraví, Veselé 
paničky windsorské, Troilus a Kressida, Perikles, Richard II. a k 
cyklu Gorkého her, režírovanému Davidem Joneaem - Nepřátelé, Na 
dně, Letni hosté, Zykovovi. Mezi jejich nejvýznamnější londýnské 
práce patří dále výpravy k inscenacím: John Gabriel Borkman, Sila 
okolnosti, Povídky z vídeňského lesa v Národním divadle, Bludiště 
a Peter Grimes v Královské opeře, Bassaridky v Anglické národní 
opeře. ÚspěSně pracují i v zahraničí. Jejich poalednl realizova
nou výpravou je scénické ztvárněni muzikálu Evits, a v současné 
době připravuji návrhy pro Královskou operu k inscenaci život 
prostopášníka. Na Pražském quadriennale získali zlatou medaili za 
scénické návrhy* 

0'BRIEN 
Timothy 

FIRTH 
Tazeena 

A. Berg / Vojcek / 
Moshinsky 

scéna Opera House Adelaide 1976 r. Elizjah 



Studoval na Wimbledonské škole umění a v návrhářské škole Sad-

ler's Wells u Margarety Harrisové. Působil jako stipendista Umě

lecké rady v Northcott Theatre v Exeteru, později v Royal Court 

Theatre Upstairs, kde vytvořil návrhy ke hrám Anny Jellicoe Two 

Jelliplays, Davida Lana Ftáče, Paula Baileyho Vzácný host a Sama 

Shepparda Akce. Iro divadlo Royal Court vytvořil výpravy pro ins

cenace hry Caryl Churchillové Námitky proti sexu a násilí a Yemi 

Ajibadeho Balíková pošta. R. 1975 získal cenu George Devina. V 

současné době pracuje v oblastních divadlech v Sheffieldu a Man

chesteru a připravuje scénické návrhy k Farsifalovi pro Wagnerov

skou společnost. 

P. Bailley / Vzácný host / kostým Royal Court Theatre 1978 r. 

Ann Jellicoe 
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DIVADELNÍ ARCHITEKTURA 





FINSKO 

TTK - STK - SEA 

Projekt Univerzity užitých umění Finské divadelní školy a Finské

ho filmového archívu - 1975 

Fotografie pohled /hlavní vstup/ nákres ve výšce +15 00 nák

res ve výšce +18 00 nákres ve výšce +22 00 nákres ve výšce 

+ 26 00 nákres ve výšce +30 00 řezy 

GULLICHSEN 
Kristián 
KAIRAMO 
Erkki 

Soutěžní návrh na budovu opery a výstavní prostory - 1977 

Průvodní text fotografie celkový pohled situace 1:1000 fasády 

půdorys přízemí půdorys 1. patra řezy C-Č", k-Á. řezy B-É, D-Ď* 

schéma konstrukce 

HYWMAKI 
Eero 
KARHUNEN 
Dukka 
PARKKINEN 
Risto 

Měataké divadlo v Lahti - 1977 

Fotografie půdorys perspektiva hlavní scény perspektiva malé 

scény řez jih, západ řez 5-5, 6-6 půdorya 1. patra půdorys 2. 

patra 

KOMSTO 
Esko 
SALMINEN 
Pekka 





FRANCIE 

pohledy na tři různá kulturní zařízení, 

i Když státní územní plán dává směr celkové výstavbě země, každý 

kraj si zachovává svou osobitou koncepci, aby vzájemně sladil da

nou situaci, přírodní prostředí a realizaci potenciálních zaříze

ní. Tím spíše tomu tak je u zařízení kulturních. 

V posledních čtyřech letech jsem zpracovával tři velmi vzájemně 

odlišné projekty: 

RIXHEIM: Obec v hornorýnském departementu s 6.000 obyvateli budo

vala městskou oblast, do jejíhož centra začlenila jak prostory 

kulturní a kultovní, tak i zařízení sociální a výchovná, jejichž 

plánováním jsem se zabýval speciálně se zřetelem k daným místním 

podmínkám. 

AVIGNON: Díky činnosti Jeana Vilara a jeho nástupce Paula Puauxe, 
mohla obecní rada zdůvodnit požadavek na výstavbu kulturního stře
diska, speciálně zaměřeného na sbírky, dokumentaci a výzkum, a to 
ve spolupráci s Národní knihovnou. Tento mimořádně bohatý a komp
lexní program je zvěstovatelem skutečné kulturní politiky krajů 
ve francouzském kulturním životě. 

FOUGERES: Město střední velikosti s 28.000 obyvateli, které od r. 
1974 přistoupilo s přispěním státu k novému utvářeni životní
ho prostředí a k zhodnocení svého historického dědictví; zvláštní 
pozornost věnuje aktivizaci kulturního živ&ta, což plně ospra
vedlňuje vybudování mnohaúčelového kulturního střediska. 

BOSSON 
Jacques 

VELICÍ v9z 

A.T.F.A.C., která spravuje sklady materiálů pro vedoucí skupin 

DUGUE 
Olivier 



zájmové činnosti,vyrobila pro kraj "Provence-Cote d*Azur" přenos-

né pódium, s nímž je možné zajíždět za obyvateli i těch nejvzdá

lenějších okresů.* Jeho hlavní rysy: 

- snadná manipulace, možnost použití kdekoliv bez velkých pros

tředků 

- jednoduchá montáž 

- přizpůsobítelnost jakémukoliv terénu a jakémukoliv druhu zájmo

vé činnosti 

- pružnost použití 

Vůz slouží: 

- k uskladnění a transportu malého počtu lehkých konstrukčních 

prvků /celková váha 1000 kg/ 

- jako ústřední jádro,na které se zavěšuje pódium o rozloze 50 m , 

jež mohou instalovat 2 osoby za 45 minut 

FRISQUE 
Gérard 

POUŤOVÉ DIVADLO 

Toto ambulantní divadlo bylo koncipováno pro divadelní soubor pro 

mládež /Théátre la Fohtaine/, který zajíždí do severní Francie. 

Divadelní prostor, vybavený technickou infrastrukturou, lze uzpů

sobit na divadlo, varieté, biograf atd. Základem konstrukce jsou 

vozy, které zajištují stabilitu stavby a umožňují zdvižení stře

chy stanu s minimem námahy. 

Údaje pro přepravu:4 vozy převážející veškerý materiál /konstruk

ci a scénu/ a 8 techniků. 

Příprava představení: doba potřebná k montáži - 8 hodin s 8 tech

niky. 

Kapacita hlediště:300 až 500 diváků podle charakteru představení. 

Konstrukce obsahuje: pódium 8 x 8 , technický strop, stupňovité 

hlediště, osvětlovací zařízení, šatny herců, vstupní prostor pro 

obecenstvo. 



Igor Hilbert vystavuje tři nedávné realizace a tři návrhy, které 
J30U ve stádiu realizace. Divadelní prostor je v Seati etapách 
včleněn do kulturního celku, který soustřeďuje zájmovou činnost a 
využití volného času. Kolektiv zájmové a tvůrčí činnosti, který 
již delSí dobu pracuje v městě nebo ve čtvrti, stanovil nejdříve 
po dohodě s obyvateli, s členy obecní rady s s příslušnými tech
niky potřeby,jež má příslušné zsřízení uspokojovat.Sály jsou kon
cipovány jako volné přeměnitelné prostory, odpovídající na jedné 
straně požadavkům profesionálních divadelních souborů a na druhé 
straně jsou přizpůsobené každodenním potřebám uživatelů, spolků, 
zájmových skupin, amatérských souborů, které mají možnost udělat 
z nich, v dohodě se skupinou zájmové činnosti, skutečný "nástroj", 
vyjadřující jejich tužby a vyhovující jejich specifickému zaměře
ní. 

HILBERT 
Igor 

Potřeba intenzivnějšího společenského života vyžaduje pečlivý vý
běr sportovního a kulturního zařízení a to tím spíše,že jsou vět
šinou realizovány za skromné finanční prostředky. 
Koncepce a realizace takových zařízení jsou zvlášť zajímavé: 

- protože jsou základem zájmové činnosti v obci, jejíž požadavky 
jsou jasné /slavnosti, sport atd./; 

- protože umožňují autorům koncepce, aby byli v přímém styku a 
nejzákladnějšími potřebami /setkání, výměny atd./; 

- protože ae mohou zabývat hlavními otázkami /finanční náklady, 
plné využití zařízení apod./. 

Jde při tom především o: 

- slavnostní sály s harmonickým zpracováním vzhledu a techniky; 

- mnohaúčelové sály, sport-divadlo, s využitím scénických a soor-

tovních materiálů; 

- "vedlejší" prostory, zhodnocené /rehabilitované/ funkčním vyba

vením. 

Tyto návrhy, správně realizované,by se měly stát spojovacím člán

kem mezi životem obce a kulturní činnosti. 

1AUNAY 
Bernard 





HOLANDSKO 

Inženýři W.F. Saarberg a J.W. van der Scheer studovali společně 

architekturu na Polytechnické š-sole v Delftu. Van der Scheer se 

kromě toho věnoval studiu scénografie na Dramatické konzervatoři 

v Amsterodamu. Po ukončení studií oba inženýři pracovali společně 

několik let v projekční kanceláři, jejíž se stali později vlast

níky. 

Vycházejíce z analýzy kruhového divadla /théatre-en-rond/ a vysu

nutého divadla /scěne en eperon, thrust-stage/ rozpracovali v r. 
a 

1960 nápad měnitelné akustiky v otočném amfiteátru. Tato myšlen

ka mrtohaůčelového sálu byla realizována Kulturním střediskem v 

Alkmaaru, kde střed sálu je pohyblivý a kde za domoci hydraulic

kého elevátoru se ze scény vynoří dvě podlaží s 220 sedadly.Strop, 

který se může rozevřít, činí sál zvláší vhodný pro koncerty,hlav

ně díky optimální akustice, kterou lze tímto zařízením dosáhnout. 

Tento systém měnitelné akustiky dokazuje, že je velice dobře 
možné kombinovat koncertní sál se sálem divadelním. Van der Sche
er je v současné době členem Mezinárodního projektového a porad
ního úřadu. Saarberg je od r. 1970 členem státní komise pro stu
dium výstavby divadelních a koncertních sálů. 

SARBERG W. F. 
SCHEER 
1 W . van der 





MAĎARSKO 

Generální komisař architektonické sekce M. FERENC VAJDA 

NOVE DIVADLO V GYORU /kapacita 700 míst/ 

Generální projektant: Projektový ústav v Gyoru 

Architekti: 

Návrh interiéru: 

Odborný poradce: 

Subdodavatelé: 

Generální dodavatel: 

Kálmán VINCZE /zodpovědný projektant/ 

Jánoš HARMATI 

Ištván HORVÁTH 

Miklós ČLVECZKY 

25 madarských podniků a 2 zahraniční firmy: 

Wiener Bruckenbau a Priemstav Bratislava 

Okresní stavební podnik Gyor 

V Novém divadle, umístěném ve středu města, je možno inscenovat 

všechny druhy představení. Provoz byl zahájen počátkem listopadu 

1978. 

Vstupní hala byla navržena se zvláštním zřetelem na prostorové 

řešení.Zajímavý prostor je členěn v několika otevřených úrovních. 

V hledišti je 700 sedadel umístěno v řadách. 

Prostor jeviště je rozdělen do tří částí. Dvě boční scény slouží 

pro stavbu a uskladnění hotových scénických výprav na jevištních 

vozech. 

Vybavení hlavní scény je charakterizováno flexibilitou. Osvětlo

vací věže nejsou upevněny, ale jsou naopak pohyblivé. Osvětlovací 

most se může pohybovat nezávisle na věžích. Prostory orchestřiště 

se mohou měnit podle požadavků. Kazetová točna může být zapuštěna 

do prostoru orchestřiště. Scénická výprava na takto vytvořené 

předscéně může být realizována z konstrukce nad jevištěm. 



Prostory nad bočními scénami slouží jako zkušebny a baletní stu

dio. 

Šestipodlažní křídlo divadelního objektu obsahuje technické pro

vozy; ve dvou podlažích jsou umístěny šatny,ve dvou dalších kan

celáře; v horním podlaží jsou malířské, štukatérské a krejčovské 

dílny. 

Nosná konstrukce objektu byla provedena převážně v technologii 

monolitického železobetonu. Prostor je uzavřen skleněnými deskami 

v kovových rámech. Zvnějšku je proveden obklad řeckým mikisian-

ským mramorem. Na podlaze vstupní haly a na schodištích byl po

užit kararský mramor; podlaha v hledišti je kryta kobercem. Stěny 

v hledišti mají dřevěný obklad, který zároveň splňuje akustické 

požadavky.I a severní a jižní straně budovy jsou umístěny keramic

ké mozaikové obklady podle návrhu Victora Vasarelyho. 

Jánoš Harmati 

REKONSTRUKCE ZÁMECKÉHO DIVADLA V BUDAPEŠTI 

Architekt: 

Návrh interiéru: 

Jeviště: 

Osvětlení: 

Akustika: 

László KÉKESI 

Pál MÓZER 

Ferenc VAJDA 

Zoltán SZIRÁKY 

Mone Elek KARSAI 

Základní konstrukce:KOZTI 

Vysoká střecha divadla tvoří přechod mezi Budínským hradem, domi

nujícím svým prodlouženým masivem obytné čtvrti na vrcholku kopce 

a mezi malými domky v podhradí. Fasáda divadla v rokokovém slohu 

a hmota budovy, relativně méně rozsáhlá, působí nicméně v této 

úzké uličce monumentálním dojmem. 



Její původ sahá do začátku 13. století. Tehdy král Béla IV. dal 

postavit na tomto místě klášter a kostel zasvěcený Sv. Janu Evan

gelistovi. Po r. 1541 byl Budínský hrad okupován Turky,kteří pře

stavěli kostel na mešitu. Za obléhání v r. 1686 se z kostela a 

kláštera staly ruiny. Zničená budova, jejíž některé části zůstaly 

nicméně zachovány, se stala majetkem Jezuitů, později v r. 1692, 

majetkem řádu Karmelitek. 

V r. 1784 císař Josef II. rozpustil mnišské řády, které neslouži

ly školám a nemocnicím a přemístil z Bratislavy do Budy vládní ú-

řady a mnoho úředníků. Vznikla tak potřeba vybudovat stálé divad

lo. V r. 1786 dal Josef II. souhlas k přeměně zničeného koste

la Karmelitek na Divadlo. Farkas Kempelen,významný vědec té doby, 

který byl pověřen vypracováním projektu, dal zbořit barokní věž a 

fasádu přestavěl v rokokovém slohu. Tam, kde začínaly oblouky 

klenby, dal umístit falešný strop,aby zmenšil objem sálu a vesta

věl galérii o třech podlažích. Na místě, kde byl kůr, zřídil je

viště a za ním umístil šatny herců. Krypta pod kůrem sloužila za 

propadliště. Takto upravené divadlo mělo kapacitu 1200 míst. V 

prvních dvou pořadích byly jen lože, 'uprostřed třetího pořadí 

křesla a po stranách sedadla na galérii. Sedadla v přízemí byla z. 

každé strany obklopena pěti lóžemi. 

První představení se konalo v r. 1787. Zde, v tomto divadle, 
našlo konečně v r. 1790 madarské divadelní umění svůj stánek, 
když. zde začala v madarském jazyce hrát divadelní společnost Lás
zló Kelemena. Za obléhání v letech 1944-45 byla budova těžce poš
kozena, celá klenba se zřítila a ostatní části hrozily sesutím. 
Její celková rekonstrukce byla provedena v rámci programu Kul
turního střediska Budínského hradu. 

Kempelen nebyl vázán žádnými normami ani předpisy o ochraně his

torických památek, nemusel dbát předpisů o ochraně proti požáru; 

proto mohl vybudovat hlediště pro 1200 osob, zatímco" dnes je zde 

pouze 264 míst k sezení. Poté, kdy byl zrestaurován prostor kos

tela v původním barokním slibhu, byl zřízen jako zcela nezávislý 
IS 



prvek sál-"skořepina z předpjatého betonu", aby se tak dosáhlo 

snížení přílišné výšky interiéru, a aby prostor byl rozdělen na 

dvě části. Sál spočívající na sloupech netvoří s existujícími 

vnějšími zdmi a pilíři spojitou konstrukci. Dolní část přízemí 

chrámového prostoru tvoří prostorný vestibul. Sál a vestibul v 

přízemí jsou vizuálně spojeny, takže toto řešeni umožňuje chápat 

prostor barokního chrámu jako celek. Tímto způsobem bylo realizo

váno tzv. "divadlo v prostoru", nový typ moderního divadla, kde 

hlediště a jeviště jsou propojeny. V posledních desetiletích se 

divadelní umění snaží dostat z rámce vymezeného jevištního pros

toru, aby diváci byli aktivněji vtaženi do hry. Proto také jeviš

tě Zámeckého divadla, zaujímající asi třetinu prostoru divadla, 

jakoby "splývalo" s hledištěm. Dekorace, které se staví pomocí 

zvláštního zařízení umístěného v podstřeší, mohou být zavěšeny na 

ocelových lanech, převěšených na 23 místech přes oblouky klenby. 

Manipulace s dekoracemi je řízena ze skryté kabiny. 

Autor projektu zachoval hlavní linie Kemepelenova projektu, zůs-

stal vstupní vestibul s dvěma vedlejšími schodišti a změny, které 

byly provedeny, odpovídají původnímu výškovému členění. Vystoupí-

me-li po Kempelenově.restaurovaném schodišti z bílého mramoru,je

hož stěny jsou potaženy zla,tými tapetami, dostaneme se do vesti

bulu zdobeného rudým sametenú Relativně nízké vestibuly v přízemí 

i v poschodích jsou na každé druhé úrovni propojeny čtvercovým 

otvorem, takže nevzniká dojem stísněného prostoru. Z dalšího ve

stibulu se vstupuje do dolní poloviny hlediště se 162 sedadly. 

Stěny jsou, stejně jako v horních vestibulech, potaženy rudým 

sametem. Stoupáme—li dále po schodišti, dojdeme k horní části 

hlediště se 102 sedadly. Zkušební sál se nachází nad vestibuly. 

Jeviště i hlediítě jsou klimatizovány. 

László Kékesi 
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STÁTNÍ LOUTKOVÉ DIVADLO V BUDAPEŠTI 

Architekt: Maria SIKLÓS 

Návrh interiéru:András BANK 

Jeviště: Ferenc VAJDA 

Osvětlení: Ivan SZÁBO JÍLEK 

Akustika: Deszb GAÁL 

Základní 

konstrukce: KOZTI 

Státní loutkové divadlo bylo v provozu od r. 1949 až do počátku 

rekonstrukce v přízemí Vysoké školy výtvarného umění. Modernizace 

započala v r. 1971. Divadlo profesionálního souboru hraje průměr

ně ročně 1400 představení pro děti i pro dospělé. Specifikum to

hoto uměleckého žánru bylo určujícím faktorem jak pro vytvoření 

architektonického prostoru a řešení interiérů, tak pro technické 

vybavení. 

Stávající prostor divadla se podařilo rozšířit zástavbou dvora 

ležícího za Vysokou školou a rovněž využitím dvou bytů, schodiš

tě a sklepů. 

Konstrukce stavby vyžadovala vertikální řešení.V přízemí je ves

tibul a foyer, hlediště je v prvním poschodí budovy, vestavěné 

do dvora. Konstrukce zabírá celý dvůr až do výše čtvrtého poscho

dí, zatímco v šestém až osmém poschodí je řešena ve tvaru písme

ne U. 

Díky oboustrannému řešení šaten lze zajistit oddělený příchod a 

odchod diváků, následují-li dvě představeni těsně za sebou. 

Prostor hlediště je řešen ve dvou úrovních a směrem k jevišti se 

rozšiřuje. V sále o kapacitě 380 diváků jsou řady od sebe vzdále

ny 85 cm. Sedadla byla zhotovena podle individuálních návrhů a 

mohou být pro dospělé snížena a pro děti zvýšena. 



Akustický obklad pokračuje po obou stranách posuvnými stěnami až 
k jevišti, takže prostory za nimi mohou sloužit v případě potřeby 
jako boční scény.Jeviště mé rozměry 24x9m, užitný prostor 12x5 m 
a předscéna 12xl2m. 

Zkušební sál, který má stejný rozměr jako jeviště a je umístěn 

nad ním, odděluje až do šestého poschodí dvě křídla konstrukce 

ve tvaru písmene U. V pravém křidle je od druhého až do šestého 

poschodí umístěna klubovna, šatny herců a hereček,v pátém poscho

dí jsou místnosti režisérů a klub ,v šestém ředitelství. 

Pokud jde o technologickou stránku, je nutno zdůraznit rozměry 

loutek, možnost společného hraní loutek a herců a dosaženi mimo

řádné dynamiky hry. 

Prostor pro loutkové divadlo zcela nezvyklých rozměrů může být 

zmenšen pohyblivými mechanismy. Rozloha jeviště umožňuje pohyb 

dekoraci nejen vertikálně, ale i horizontálně. 

Maria Siklosová 



NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA 

Generální komisař architektonicko sekce 

Scenárista expozice 

DR. ING. HELGA FORSTER 

DIETER SCHOLZEL 

PŘÍSPĚVEK NĚMECKÉ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY K PRAŽSKÉMU QUADRIENNALE 
1979 

V souvislosti se vzpomínkou na Gottfrieda Sempera v r. 1979,a to 

u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí, předkládá NDR ve svém pří

spěvku projekt obnovy Semperovy opery v Dráždanech. 

Gottfried Semper velmi progresivně ovlivnil svými plány a reali
zovanými stavbami vývoj divadla v 19. století. První budova opery 
z r. 1841, jež se stala obětí požáru -v r. 1869, a nynější opera, 
otevřená r. 1878 a zničená v r. 1945 anglo-americkými bombami, 
jsou mezníky evropského významu. 

Projekt znovuvybudování Semperovy opery je vypracován podle těch
to hlavních bodů: 

1. Samotná jevištní budova bude opět vystavěna, a to jako památ

kový objekt. Vnější i vnitřní řešení bude zachováno v podstatě ve 

své původní podobě. Připojená postranní jeviště budou obestavěna 

za použití dosavadních starých částí fasád, takže z vnějšího po

hledu bude změna sotva patrná.Foyer a schodiště budou rekonstruo

vána. Zkoušky byly právě provedeny. V hledišti dojde ke zrušení 

5.řady. Snížením počtu míst z 1480 na 1300 se zlepší viditelnost 

i pohodlí diváků. 

17 



Nutná osvětlovací a zvuková zařízení a odpovídající režijní pros

tory musí být pochopitelně vestavěny. Všechna tato opatření však 

nemají změnit historický ráz celé struktury. Tím je zaručeno, že 

se opět dosáhne prokázaných vynikajících akustických poměrů. 

Zamýšlený jevištní systém,tvořený dvěma postranními a jedním zad

ním jevištěm a jejich technickým vybavením, odpovídá požadavkům 

moderního divadelního provozu. 

2. Za operou bude vytvořen třípodlažní komplex, sice oddělený od 

hlavní budovy, ale spojen s ní dvojím přemostěním. Bude zahrnovat 

všechny produkční prostory jako šatny umělců a techniků, prostory 

správní, zkušebny, gastronomická a sanitární zařízení. 

3. Na místě bývalé konírny budou vybudovány divadelní dílny a 

skladiště /depozitáře/ v souladu s moderními technologickými po

žadavky. 

Autoři projektu 

Generální dodavatel a generální projektant: VEB /B/ Společnost 
pro výstavbu /Gesellschaftsbau/ Drážaany 

Ředitel odboru projektování: Ing. Karl-Heinz FISCHER 

Hlavní architekt: Architekt BdA/DDR Wolfgang HANSCH 

Šetření k prostorově-funkčnímu řešení a ztvárnění a technické 
koncepci: Institut pro výstavbu kulturních zařízení /Institut fúr 
Kulturbauten/ 

Ředitel: Architekt BdA/DDDR Ing. Joachim NAT-

HER 



SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKA 

BRÉMY: Divadlo svobodného hanzovního města 
/Theater der freien Hansestadt/ 

Hala starých brémských jatek. Scénický prostor ztvárnil v r. 1978 

Johannes Schutz pro inscenaci Richard III. od H.H. Jahna, režie 

Fr.P. Steckel. 

Vystavováno: J. Schutz: Brémské jatky /prostor 4,5 x 5»0 m/ 

DARMSTADT: Státní divadlo 

/Staatstheater/ 

Výstavba: 1966-1972 

Architekt: R. Prange 

Technická realizace: A. Zotzmann 

Novostavba byla představena poprvé na PraŽ8kém quadriennale 1975/ 
76. Tentokrát se předkládá její využití na příkladu inscenace o-
ratoria Belsazar G.F. Handla. 

Režie a scéna: 

Vystavováno: 

H. Warnicke 

R. Prange, H. Wernicke, J.Dreier; Model Darm

stadt /2 x 3 m/ 

HEIDELBERG: Městské divadlo 

/Stádtische Buhne/ 

Vystavěno r. 1853 

1. přestavba: 
2. přestavba; 

1924/25 
1978 
R. Biste a K. Gerling 
/Architektonický a konstrukční ateliér/ 



Vystavováno: Seng, Schenk, Gerling a Biste: Fotopanel přestavby 

divadla v Heidelbergu 

MNICHOV: Bavorské státní opera 
/Bayerische Staatsoper/ 

Architekt: K. von KLenze /1822-1825/ 

Rekonstrukce po zni

čení válkou: G. Graubner a K. Fischer /1963/ 

Na příkladu Bavorské státní opery má být ukázán proces výroby 
scénické výpravy opery Krále Leara /podle W. Shakespeara/ od Ari-
berta Reime ina. 

Režie a scénografie: J. - P. Ponelle 

Celkové technické 

vedení; Helmut Grosser 

Vystavováno: Helmut Grosser: Fotopanel s textem demon

strujícím proces výroby scénické výpravy 

WIESBADEN: HesensJké státní divadlo 

/Hessisches Staatstheater/ 

1892-1894 
1923 
1945 
1975-1978 

Vystavováno: 

zbudováno Fellnerem a Helmerem 
obnoveno po požáru Velkého divadla 
zničeno válkou 
přestavba a rozšíření 

arch.: H. - W. Harmer a Státní úřad pro vý
stavbu ve Wiesbadenu /Staatsbauamt Wiesba
den/ 

Bichoff;fototabló přestavby divadla ve Wies

badenu 

20 



BERLÍN /ZÁPADNÍ/* 

1. Theater am Halleschen Ufer, Berlín /Západní/, architekt: Ja-
cobs, zbudováno: 1959-1960 

2. Veletržní haly a CCC-studia - acénickó zařízení pro různé ina-
cenace-provedení: K.E. Hermann /scéna/ a EL. Wichmann / tech
nika / 

3. Plán obnovy na Lehniner Platz v Berlíně /Západním/ 
Původní budova: E. Mendelsohn 

Zbudováno: 1926-1928 

Plán přestavby: J. Sawade /architektura/ 

R. Biste /technologie/ 

Vystsvováno: R. Biste, Kl. Wichmann; plény scénických zařízeni 
prostor Schaubůhne am Halleschen Ufer plény CCC-studií a ná
vrhy plánu přestavby am Lehniner Platz, Berlín /Západní/ 

* Účaat z Berlína /Západního/ je v aouladu s přílohou IV bodem 2d/ 
Čtyřstranné dohody z 3.9.1971, jež stsnoví, že "osoby s trvslým 
bydlištěm v západních sektorech Berlina se mohou účastnit meziná
rodni výměny a výstav společně s účastníky ze Spolkové republiky 
Německa". 

fityřstranná dohoda rovněž stanoví /část II bod B, příloha II bod 
1/, že "epojenl mezi západními sektory Berlína a Spolkovou repub
likou Německa budou zachována a rozvíjena, přičemž se přihlíží k 
tomu, že tyto sektory tak jako dosud nejsou součásti Spolkové re
publiky Německa a rovněž jí nadále nebudou spravovány". 21 





SVAZ SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK 

Narozena r. 1936. Absolvovala Moskevský architektonický insti

tut. Mezi její díla patří i projekty divadel v Astrachani a Novo-

kuzněcku /ve stavbě/ a typový projekt dětské knihovny. Pracuje 

jako architektka ve S1 Hním projektovém ústavu "Giprotěatr" v 

Moskvě. 

GUNAŠV1LY 
Natálie 

Narozen r. 1931. Vystudoval Moskevský architektonický institut. 

K jeho dílům patří i projekty divadel v Astrachani, Novokuzněcku, 

Gulistanu, Ivanovu /dosud ve stavbě/ a projekty koncertních sálů 

v Kujbyševě a Archangelaku. Je laureátem soutěže na budapešťské 

Národní divadlo, vítězem mezinárodních soutěží na návrhy Lidové 

opery v Sofii a Opery v Bělehradě. 

Název projektu: Loutkové divadlo v Kujbyševě 

Architekti: G. Tatulov, N. Gunašvily 
Konstrukce: L. Golubkov 
Kapacita: 1. hlediště - 360 míst, 2.hlediště-240 míst 

Bodová divadla je umístěna poblíž vchodu do Dětského parku, jehož 
je součástí. Park jako pozadí budovy určuje volnou kompozici di
vadla, jehož architektonické ztvárnění nese stopy ruských pohádek. 
Obou sálů se používá dohromady nebo odděleně. Velký sál je vyba
ven jeviStnim panoramatickým transformačním zařízením, pohyblivým 
loutkovým závěsem a předscénou, které se rovněž využívá jako hra
cí plochy. Malý sál plni tytéž funkce, ale navíc ho ještě může 
být využito k msrionetovým představením ns hlavním jevišti a k 
pořádání dětských novoročních slavností. 

Expométy: půdorysy přízemí s 1. poschodí řezy průčelí model 

/oba sály/ 

TATULOV 
Gurgen 



RIMANCEV 
Petr 

Narozen r. 1949, vystudoval Moskevský architektonický institut. 
Pracuje jako architekt ve Státním projektovém ústavu "Giprotěatr" 
v Moskvě.Je autorem několika projektů divadelních budov a laureá
tem soutěže na divadlo v Minsku. 

BUROVA 
Natálie 

Narozena r. 1951, absolvovala Moskevský architektonický institut. 

Pracuje jako architekta ve Státním projektovém ústavu "Gipro

těatr" v Moskvě.Je autorkou projektu činoherního divadla v Naman-

gamu. 

Název projektu: 

Architekti: 

Konstrukce: 

Projekt: 

Divadlo - studio pro mládež v Krasnoj Přesni 
N. Burova, P. Rumjancev 
E. Bělickaja 

Původní obytná budova byla změněna v divadlo 

pro 240 diváků. 

Projekt poskytuje možnost různých variant vztahů hlediště a je
viště /5 základních schémat a jejich obměny/. Všechny přeměny je
viště a hlediště jso.u proveditelné ručně. Střecha má též funkci 
hrací plochy; panoráma města slouží jako pozadí. Objem budovy je 
přibližně 5000 m . . 

Exponáty: situace půdorysy řezy dispoziční schémata model 

fotografie z let 1976-78 

SABIROV 
Anatolij 

Narodil se r. 1930, v r. 1954 ukončil studia na fakultě architek

tury Vysoké školy stavební. V současné době je vedoucím architek

tem Vědeckovýzkumného ústavu pro projektování typových a experi

mentálních obytných a administrativních budov na Sibiři. Významně 

se podílel na vypracování projektů obytných čtvrtí v Novosibirsku. 

Typové a experimentální projekty jeslí, obchodních středisek, in

dividuálních několikaposchodových domů a řady dalších staveb - to 

je neúplný výčet prací tohoto zkušeného architekta. V letech 1965 

-1979 se zabýval projektem budovy Divadla mladého diváka v Novo-



sibirsku pro 1000 diváků. V r. 1966 se zúčastnil mezinárodní sou
těže na Národní divadlo v Budapešti. 

Narodil se r. 1935. V r. 1958 ukončil studia na Vysoké škole sta
vební V.V. Kujbyševa v Novosibirsku. 

Název projektu: 

Spoluautoři: 

Projekt: 

Divadlo mlad no diváka v Novosibirsku /1000 
diváků/ 

A. Sabirov, M. Starodubov, 

1966-72, realizace 1975-79 

Architektonického výrazu budovy Divadla mladého diváka bylo dosa

ženo originálním objemovým a prostorovým řešením. Budova předsta

vuje fantastickou loí. Jeviště je klasicky vybaveno hlavními a 

bočními jevištními vozy, hydraulicky zdvíhanými a posuvnými plo

chami. Úspěšně byl vyřešen problém jednoty hlediště a jeviště 

stejně jako problém přesunu hledištního zařízení, rychlé výměny 

dekorací, osvětlení, zvuku a akustiky. 

Situace půdorysy jednotlivých podlaží řez fotografie z reali
zace fotografie modelu fotografie interiéru 

ROŽDĚSTVENSKDV. 

Narozena r. 1913, absolvovala fakultu architektury litevské uni

verzity. Od r. 1945 pracuje v různých litevských projektových 

ústavech a vyučuje na Akademii výtvarných umění a na Uměleckoprů

myslové škole. Její tvůrčí zaměření je mnohostranné: urbanismus, 

projekty letovisek, velké stavební celky, pomníky, interiéry, ná

bytek, výstavy. Zúčastnila se mnoha soutěží, v r. 1959 vyhrála 

soutěž na Umělecké divadlo Jana Rainise v Rize. 

STANDA 
Marta 

Narozen r. 1934, absolvoval fakultu architektury litevské univer- JAKOBSON 

zj*jr. Je vedoucím atelieru projektového ústavu "Latgiprostroj". Imant 
Mezi jeho hlavní práce patří: návrhy obytných domů a čtvrtí, kom- 26 



plex veřejných budov v Elgavě, areál s koncertním sálem v Rize a 

rekonstrukce Operního divadla v.Rize. Zúčastnil se četných soutě

ží. Je jedním z autorů projektu Uměleckého divadla Jana Rainise v 

Rize. 

UMĚLECKÉ DIVADLO JANA RAINISE, Riga 

Spolupracovníci: G. Kander, architekt 

A. Briedis, inženýr 

A. Remats, malíř 

Projekt:1976 

Velký sál, jehož sedadla jsou umístěna amfiteatrálně, má kapacitu 

944 míst a dalších 88 sedadel v proscéniu. V malém sále, který 

lze přizpůsobit počtu diváků, je 220-400 míst. Budova má několik 

objemově odlišných prostorů: těleso hlediště spočívající na 4 pi

lířích, zasklené sloupové foyer, vysoké provaziště a nízký pros

tor divadelních dílen. Jeviště má rozměry 21 x 18, výšku 21 m, 

hrací plocha 15 x 7 m. Celkový objem budovy je 79 000 m. 

ŠULRICHTÉR 
Viktor 

Narozen r. 1938, absolvoval Moskevský architektonický institut. 

Pracuje jako vedoucí experimentálního oddělení Státního projekto

vého ústavu "Giprotěatr" v Moskvě. Vypracoval několik návrhů di

vadelních budov. Je nositelem státní ceny RSFSR za projekt divad

la pro město Tulu a laureátem mezinárodních soutěží /divadla v 

Sofii, Budapešti, Bělehradě/. Píše články o projektování divadel

ních budov. 

R3AB0VÁ 
Margarita 

Narozena r. 1922, vystudovala Moskevský architektonický institut. 

Pracuje jako vedoucí architektonické skupiny v Giprotěatru v Mos

kvě. Je autorem několika projektů divadelních budov. 



Narozena r. 1943, absolvovala Moskevský architektonický institut. CELISTŠEVA 

Pracuje ve státním projektovém ústavu "Giproteatr". Je autorkou Tatjána 

několika projektů divadelních budov a laureátkou mezinárodní sou

těže v Bělehradě. 

Název projektu: 

Arehitekti: 
Projekt: 

Komplex divadla pro děti v Jaroslavli 

V. Šulrichtěr, M. Rjabová, T. Celistševa 

1967-71, realizace 1969-78 

Komplex se skládá ze dvou částí - Divadla mladého diváka /pro 800 

diváků/ a Loutkového divadla /pro 300 diváků/. Je to první stavba 

tohoto typu v Sovětském svazu. Jeviště a hlediště Divadla mladého 

diváka tvoři variabilní jednotku, která umožňuje vytváření růz

ných typů herních prostorů. Jeviště Loutkového divadla je vybave

no panoramatickým závěsem, který obklopuje diváky ze tří stran a 

umožňuje ruční vedení loutek. Po stránce architektonické je diva

delní komplex navržen tak» aby byl integrální součástí historic

kého ruského města na Volze. 

Exponáty* půdorysy řezy schémata a fotografie modelu 

Narozen r* 1938,, vystudoval Moskevský architektonický institut. 

Pracuje jako hlavní architekt a scénograf Státního projektového 

ústavu "Giprotíatr" v Moskvě. Je členem svazu umělců SSSR. Je au

torem několika projektů divadelních budov, laureátem mezinárod

ních soutěží /divadla v Sofii, Budapešti, Bělehradě/. Vytváří též 

jevištní návrhy k mnoha divadelním inscenacím. 

VELIKANOV 
Alexandr 

Narozen r. 1932, absolvoval Moskevský architektonický institut. 

Pracuje jako hlavní architekt a scénograf Státního projektového 

ústavu "Giprotě%tr" v Moskyě. Je členem vedení Svazu architektů 

SSSR. Vypracoval mnoho projektů divadelních budov. Je nositelem 

státní ceny RSFSR za projekt divadla pro město Tulu. Je autorem 

mnoha článků o divadelní architektuře a scénografii. 

KRASILNIKOV 
Vladilen 



Název projektu: Hudební divadlo pro děti v Moskvě 

Architekti: A. Velikanov, V. Krasilnikov, V. Orlov /tech

nický projekt/ 

Konstrukce: E. Belov, J. Burov 

Kapacita: Dva sály s 1250 a 300 místy 

Model fotografie návrhů a realizace 

ZASLAVSKAJA 
Irina 

Absolventka Vysoké školy architektury v Moskvě. Do r. 1962 praco

vala v "Mosprojektu 1", od r. 1962 v Mezencevově ústavu. Mezi je

jí hlavní práce /tvoří se spoluautory/ patří: zotavovna, komplex 

ozdravoven a sportovních zařízení a sanatorium v Soci, zotavovna 

v Moskvě, Divadlo mladého diváka ve Sverdlovsku a v Gorkém. 

ŠVARCBREIM 
M a n 

Absolvent Vysoké školy architektury v Moskvě. Až do r. 1960 pra
coval v "Mosprojektu", od r.1960 je zaměstnán v Mezencevově ústa
vu. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří: sanatoria "Primorskij" 
a "Něva", cirkus v Soci /Státní cena SSSR/, Divadlo mladého divá
ka v; Gorkém atd. Práce, za něž obdržel první ceny: Palác vědy a 
kultury v Ulánbátaru, návrhy budov v Bolšoj Jaltě. 
Inženýři Jurij Kudrjancev /narozen v r.1919/, Vladimír Vislogu-
zov /narozen v r. 1940/, Nina Kuzněcova /narozena v r. 1937/, ab
solvovali Vysokou školu stavební V.V. Kujbyševa. 

Divadlo mladého diváka v Gorkém. 

Projekt 1965-72, realizace 1972-78. Umístění budovy na křižovatce 

dvou ulic přiléhajících k Dětskému parku, způsobilo určitou asy

metrii v kompozici divadla s bočním vchodem ze strany parku. Zá

věsná stěna,výmezující vnitřní dvůr divadla a začleňující tento 

foyer na volném prostranství do interiéru divadla,je spouštěna z 

galerie prvního podlaží. Originalita návrhu tkví v tom, že jeviš

tě nemá tradiční pomocná jeviště po stranách nebo vzadu. Scénický 

prostor je tedy jednotný a flexibilní..Pohyblivá jevištní zaříze-



ní jsou situována v přední části jeviště.Prstencová točna má prů
měr 28 m. 

Situace půdorya přízemí půdorys prvního patra řez interiéry 
diapozitivy 
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 



ABECEDNÍ ŘAZENÍ OBRAZOVĚ* PŘÍLOHY 

Československo / Finsko / Holandsko / Itálie / Jugoslávie / 
Maaarsko / Německé demokratická republika / Polsko / Rumunsko / 
Svaz sovětských socialistických republik / Uruguay 



A. BABRAJ 
M.J. Lermontov 
Maškaráda 
Le Bal masque 
A Masked Balí 

ČESKOSLOVENSKO 
TCHÉCOSLOVAQUIE 

CZECHOSLOVAKIA 



H. ANÍŽOVX 

M.P. Musorgskij 
Obrázky 
Kártinki 

H. HEZXKOVX 

A. de Musset 
Lorenzaccio 
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Q. 
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V" 



T. BERKA 
Kuan Chán Čching, 
Néailník - Pavilón nad řekou 
Le Ruatre - Le Pavillon sur la Rivieře 
The Thief of Women - The Pavilion over the River 



R. BOHUŠ 

Sofokles 
Oidipus 
Oedipe 
Oedipus 

K.BŘEZINA 
A. Dumas 
Tři mušketyři 
Les Troie Mousquetaires 
The Three Musketeers 



K. BUBENÍK 

«J. Mysliveček 
Tamerlan 



A. CIGÁNOVA 
J. Kainar 
Zlatovláska 
La Princesse aux Cheveux 
ďOr 
The Golden Kaired Princess 

P. CIGJÍN 
K. Brožek 
Vojny turecké a jiné ... 
Des Guerres et 1 autres ... 
The Turkiah and Other Wars 



J. CILLER 

W. Shakespeare 
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový 
La Nuit des Rois 
Twelfth Night 



JAN DVOŘÁK 

Loutky 
Marionettes 
Puppets 

M. CECH 

G. Gorin 
Thyl Ulenspiegel 

V. FABEROVX 

W. Shakespeare 
Veselé paničky windsorské 
Les Joyeuses Comměres de Windsor 
The Merry Wives of V/indsor 
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P.M. GABOR 

R. Strauss 
Salome 

M. GEDEONOVX 
J.W. Goethe 
Clavijo 
Clavigo 

D. HANÁKOVA* 

Cervantes - Gyurkó 
Hrůzostrašné dobrodružství Dona Quijota 
Don Quichotte de la Mancha 
Don Quixote 
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J . HANÁK< 
J . Nestroy 
Lumpačivagabundus 

K. HEJCMAN 
J. Speranskij 
Krása nesmírná 
La Beaute Fabuleuse 
A Singulár Beauty 



S. HUDXK 

I. Stok 
Božská komedie 
La divine comédie 
The Divine Comedy 

J. JELÍNEK 
W. Shakespeare 
Král Lear 
Le Roi Lear 
King Lear 



P. KALFUS 

O. Augusta 
Blázen Pabo 
Pabo le Fou 
The Fool Pabo 
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z . KOLÁŘ 

W. Shakespeare 
Hamlet 

v. KXBRT 
J. Wilkowski 
Ginol v Paříži 
Guignol a Paris 
Punch in Paris 

?.. '.Vatřr.c-r 
Z l a t . RýjJi 
L Cr du Rřiia 
Rheir.říold 



P. MATÍSEK 
V.K. Klicpera 
Hadrián z Římsů 

J. MALINA 
W. Shakespeare 
Sen noci svatojanské 
Le Songe d une Nujt d Eté 
A Midsummer Night s Dream 



M. MELENA 

V. Kapličky - J. Schmid 
Kovář Stelzig 
Le Forgeron Stelzig 
Smith Stelzig 

V. NÝVLT 
B. Britten 
Peter Grimes 



J. PÁTEK 

W. Shakespeara 
Zkroceni zlé ženy 
La Hegere Apprivoisée 
The Taming of the Shrew 

L. PAVLOUSKOVÁ 
J. Anouilh 
Méde ia 
Médeé 

'- siřeli" 



T. PLATZNER 

B. Brecht 
Pušky paní Carrarcvé 
Lea Fusils de Madame Carrara 
Seňora Carrar s Rifles 

J. POGORIELOVA 
E. ČeDČeková 
Čtyři zlaté klasy 
Les quattre 1 énis d'Or 
Four Golden Earš 



M. POLONYOVÁ 
A.R. Lesage 
Pan Turcaret 
Turcaret 

V. ŘfCAŘOVÁ 
So Toffano 
Stlsko Bonaventura 
Bonaventura le Veinard 
Happy Bonaventura 
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L. PURKfSovX 
R. Wagner 
Lohengrin 

0 . SCHINDLER 
w. Shakespeara 
Stn noci •vatojanaké 
Les Song* d une Suit d í t é 
A Midsummer Night a Dream 

V. SUCHÁNEK > 
I . Drtice 
Ve jménu země o slunce 
En Nom de la Terre 
et du Solei 
In the Kaine of 
the Earth and the Sun 

M. ROSZKOPFOVÁ > 

E. Hemingwey - J.Hubeč 
Komu zvoní hrena 
A qui sonne le irlas 
For Whom the Bell Tolls 





J. SVOBODA 
R. Strauss 
Zena bez stínu 
La Femme sans l'Ombre 
Woman without a Shadow 



o. SIMÁČEK 

J. Kainar 
Nasredin 
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0. SUJAN 

L. Leonov 
Zlatý kočár 
Le Carosae Doré 
The Golden Coach 
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>1 N. SlMUNOVÁ 

A. Arbuzov 
Cekání 
L Attente 
Waiting 



J. VANČURA 

Břl Čapkové 
Ze života hmyzu 
La Vie 
des Insectes 
The Inaect Play 

V. SRÍMEK 

G. Puccini 
Tosca 

A. TOMÁNEK 
M. Pavlík 
Stvoření elunce 
La Création du Solei 
The Création of the Sun 
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S. VANÍCKOVÁ 

A.P. Čechov 
Racek 
La Mouette 
The Seagull 

F. VÍTEK 

J. Bartek 
Enšpigl 
Eulenspiegel 



J. ZÁVARSKÍ 

I. Feldek 
Pohádky na niti 
Les Contes au Fil 
Fairy Tales on a Thread 
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J. ZÁTKOVÁ 
Je Kainar 
Zlatovláska 
La Princesse aux Cheveux ďOr 
The Golden Haired Princesa 



P. SUOMINEN 

A. Strindberg 
Hra snů 
Le Songe 
The Dream Play 

FINSKO 
FINLANDE 

FINLAND 



R. AHONEN 

A. Strindberg 
Mistr Olof 
Maítre Olof 
Master Olav 



K. LISKI 

Matti - P. Bergatroi 
Jo,jo - cestovatel 
Jojo - voyageur 
Jojo - voyager 



HOLANDSKO 
PAYS-BAS 
HOLLAND P. GALLIS 

M. Meijer - G. Rijnders 
Schreber 



Faul van de BERG 
P. Justessen 
Převržená lampa 
La Lampě Chavire 
The Overturned Lamp 

H. de GROOT 
H. de Groot 
P£ačí muž 
L Homme aux Oiseau 
The Bird Man 



L. POLÁK 
P . Schat 
Hondini 



P. BREGNI 
L. Pirandello 
RozkoS z počestnosti 
Le plaisir de 1 honneteté 
The Pleasure of Honesty 

ITÁLIE 
ITÁLIE 
ITALY 
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S. CALI 

Aristofanes 
Žáby 
Les Grenouilles 
The Frogs 
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E. LU2.ZATI 

Ben Jonson 
Lišák Volpone 
Volpone 



W. Shakespeare 
Julius Caesar 
Jules César 

M. RICCI 

M. Ricci 
Bílá velryba 
Moby Diek 



TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA 
I . A c c e t t e l l a 
Husička a l i š k a 
La p e t i t e Oie e t l e Renard 
The L i t t l e Goose and the Fox 



OPERA DEI BURATTINI DI MARIA SIGNORELLI TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA 

W» Shakespeare *• 
Bouře 
La tempete 
The Tempast 

Collodi - Accettella 
Pinocchio v Pinocehiovi 
Pinocchio in Pinocchio^ 



TEATRO MINIMO DI PUPI SICILIANI 

DEI FRATELLI PASQUALINO 

F* Pasquslino 
FrantiSek 5 Assisi 
Francois d Assise 
The Paladin of Assisi 

F« Pasqualino 
Don Quijote 
Don Quichotte 
Don Quixote 



JUGOSLÁVIE 
YOUGOSLAVIE 

YUGOSLAVIA 

A. BARTL 

W» Shakespeare 
Timon Athénský 
Timon d Athénes 
Timon of Athens 



B. KOSTOVSKI 
K. CaSule 
Jak je libo 
Comme Vous Voudrez 
As You Please 

L. KALClC 
M. Bulatovic 
Lidé se čtyřmi prs ty 
Les Gens aux Quatre 

Doigta 
The Four-fingered Men 



M. TABACKI 

A.P. Čechov 
Tři sestry 
Les Trois Soeurs 
The Three Sister 

JEFTIC-NICEVA 
F. Puntar 
Houpačka 
La balancoire 
The Swing 

Vo MAŘENiC 

M. II ic 
Puč 
Le Coup d Etat 
The Putsch 



M. VOVK 

Do Zajc 
Král Matyáš a Alenka 
Le Roi Mathias et la Petite Alice 
King Mathias and Alice 

D. VUKOVlC 

A. Puškin 
Pohádka o rybáři a zlaté rybce 
Le Pecheur et le Petit Poisson ďOr 
The Fisherman and the Gold Fish 



Á. GYARMATHY 

B . Bartók 
Modrovousův hrad 
Le Cháteau de Barbe-Bleue 
Bluebearďs Castle 

MAĎARSKO 
HONGRIE 

HUNGARY 



L. JÁNOSA 

W. Shakespeare 
Julius Caesar 
Jules César 

Á. CSÁNYI 
F. Carcla Lorca 
Dům doni Bernardy 
Le Maiaon de Bernarda 
The House of Bernarda Alba 



J . SCHÍFFER 
I . Sárospataky 
Taneční mor 
La Peste de Danse 
The Dance Pest i lence 

I . KESERO 
B. Jonson 
Bartolomějský jarmark 
La Foire de Saint-Berthelémy 
Bartholomew F a i r 



JÁNOSKUTI 

Gombrowicz 
eta 
ette 
Operetta 



N. VÁGÓ 

G. Biichner 
Dantonova smrt 
La Mort de Danton 
Danton 's Death 



I. KOÓS 
I. Stravinskij 
Příběh vojáka 
L Histoire du Soldát 
The Story of a Soldier 

: %.í*5-- •"• v.," 

M. WIEBER 
E. Vészi 
Hlídač 
Le Gardien 
The Guard 



P. HEIN 
H. Muller 
Venkovani 
Les Paysans 
The Peasants 

NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE 

GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 



fflSpi*V 

* í ^ 

>3» fiĚĚ^^^m^ 

XXXř-

" • • • : . : • • : • • 

-éaif fl H l s" ' ^H 
fll L̂LT •< i H 

. ii|iíx,x,f 

„,', 

•L *• MHHL ^B 

H. LSVE 
A. Puškin 
3 o r i s Godunov 
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Ho SAGERT 

Lope de Vega 
Král Bamba 
Le Roi Bamba 
King Bamba 



U. SCHEIB 

Ho Reiber 
Žádný strach z odvahy 
Pas de Peur du Courage 
No Fear of Courage 





W. tfERZ < 
R. Wagner 
Tannhauser 

R. ZIMMERMANN 
G. Puccini 
Madame Butterfly 



POLSKO 
POLOGNE 
POLAND 

J . BERDÍSZAK 
Hraní divadla - návrh divadla pro děti 
Pour "jouer au théStre" - une proposition de théátre 
pour les enfants 
Playing at theatre - proposal of children's theatre 



Z . PIETRUSltfSKA 
Sofok les 
K r á l Oidipus 
Oedipe 
Oedipus 

A. KILIÁN 
O kůlu v plo£ě, který sloužil v pěchotě 
L'histoire d un palis 
About a pale in the fence 
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A o SADOWSKI 
AoVo Suchovo-Kobylin 
Smrt Ta re lk inova 
La Mort de T a r e i k i n 
The Death of T a r e i k i n 



Z. SMANDZIK 

Z. Smandzik 
P^ák 
L Oiseau 
The Bird 
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Z o 3TANISLA0SKA-HO.VURKOtfA 
So Preobražeňski - S. Obrazcov 
Velký Ivan 
Le Grand Ivan 
Ivan the Great 

J. ZITZMAN 
J. Csnica 
Pohádka o krásné Pulcherii 
Le conte de la belle Pulchérie 
Tale of the beautiful Pulcherya 
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L. CIULEI 
A'o Shakespeare 
Bouře 
La Tampete 
The Tempest 

RUMUNSKO 
ROUMANIE 

RUMANIA 
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L. ANDRSESCU 

JV.A. Mozart 
Figarova svatba 
Les Noces de Figaro 
The Marriage of Figaro 



E. CONOVICI 
N. Cassian - R. Kipling 
Kočka jde sama pryč 
Le Chat qui s en va tout seul 
The Cat Leaves By Itself 



E. GREGORIAN 

H« Davidescu - I.L. Caragiala 
Pan Goe 
Monsieur Goe 
Mister Goe 

M.T. DINULBSCU 

Ch. Marlowe 
Doctor Faustus 



A. PUSCHILA 
V. Simon 
Roční doby h ř í b ě t e 
Les s a i s o n s du p o u l a i n 
The F o s l ' s Seasons of t h e Year 
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E. SIMO 

P. Bocor 
Karpatský hajduk 
Le haidouk des Carpathes 
The Carpathian Brigand 



.-. ricnu 
lovnul 

Dobrodružství "cbi-r obotelula 
Les aventures de Fobi-~cbctelul 
The adventures of ?.cbi-F;obctelul 

V. RCTARU 

M. Cervar.tes 
Don Quijote 
Don Quichotte 
Don Suixote 



SVAZ SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK 
UNION SOVIÉTIQUE 
SOVIET UNION 

3 . BARCHIN /BARKHINE-BARKHIN/ 

T. Gabbe 
Popelka 
Cendrillon 
Cinderella 



V o ARSFiV /AREFIEV-AREFEV/ 
M. Duna jevsk i j 
T ř i mušketýř i 
Les T r o i s Mousquetaires 
The Three Musketeers 

V „ AKUDIN 
T. Kabulov 
Palvar. Kačal 
Palvan Katchal 
Palvan Kachal 



Í01 VSKIJ / : « . : « ; V Jař 1-BCROVJKI'í 

?cr.cv 
l van ov 



A. FREIB3RG 
MoA.%Bulgakov 
Mol iěre 
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E. KOCERGIN /KOTSCHERGUINE-KOCHERGIN/ 
N.V. Gogol 
Revizní pohádka 
Le Conte de Révision. 
The Statě I n s p e c t o r ' s Tale 



V. LEVENTAL 
D. Šostakovič 
Kateřina Izmajlova 
Kateřina Izmailova 
Katheria Izmailova 

DoL. MATEITENE 
V« Palčinskai te 
Andrius 



Ao OPARIN 
AoN. Ostrovskij 
Výnosné místo 
Une Pláce Avantageuse 
A lucrative Job 

D. LIDŽR /LIDER/ 

D. Chabrickij 
Dokud srdce bije 
Tant que le Coeur Bat 
As Long as the Heart Beats 



I. KOSTRINA 
J. Volček - H.Ch. Andersen 
Divoké labutě 
Les Sauvages Cygnes 
The Wild Swans 

T. NINUA /NINOUA/ 

M. Unt 
Dvanáctkrát na shledanou 
Douze Fois Au Revoir 
Twalve Goodbyes 
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V. SEREBROVSKIJ /SEREBROVSKI/ 
A.P. Čechov 
Ivanov 



M. SVELIDZE /SCHVELITSE-SHVELIDZE/ 
A. Leivis 
Monolisk 



URUGUAY 

J . CARROZZINO - C. PRIETO 
K o l e k t i v n í i n s c e n a c e t v ů r č í skupiny M.AoG. 
Šepot 
Création collective du groupe M.AoG. 
Chuchotement 
C o l l e c t i v e production by t h e MoA«Go c r e a t i v e group 
The Whisper 



J. CARROZZINO - C. PRIETO 
Kolektivní inscenace tvůrčí skupiny M.A.G. 
Šepot 
Création collective du groups M.AoG. 
Chuchotement 
Collective production by the M.AoGo creative group 
The Whisper 



Jo CARROZZINO - Co PRIETO 

Kolektivní inscenace tvůrčí skupiny M.AoG. 
Spoutaný pokrok 
Création collective du groupe MoAoGo 
Progression du Bandage 
Collective production by the MoAoGo creative group 
Binding Progression 



DIVADELNÍ ARCHITEKTURA 





<L. KJÍKESI /H/ 
Rekonstrukce zámeckého divadla v Budapešti 
La reconstuction du théátre du Cháteau a Budapest 
i-hc Reconstruction of the Paláce Theatre m Dudapest 



M. SIKLOS /H/ 

Státní loutkové divadlo 
v 3udapeáti 
L© Théátre de Marionnettes 
ďEtat, Budapest 
The Puppet Theatre in Budapeat 
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K. VINCZE - J . HARMATI / H / 
Nové d i v a d l o v Gyoru 
Le Nouveau Théá t r e a Gyor 
The New Thea t r e in Gyor 





<K. VINCZE - J. HARMATI /H/ 

Nové divadlo v Gyoru 
Le Nouveau Théátre a Gyor 
The New Theatre in Gyor 
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Jemperova opera v DrážcSanecn 
L'0pera/ Jemper a Jresde 
Semper 'a Opera building 
in Jresden 

Af. H3N3CH /DDIV 

Projekt znovuvybudování Semperovy ooery v Drážaanech A 
Le projet de la reconstruction de 1'ODéra Jemper a Dresde 
The project for the renewal of Semper 3 Opera house in Dresden 



A. SA3IR0V - V. ROŽDĚSTVtíNSKIJ /3U/ 
Divadlo mladého diváka v Novosibirsku 
Théátre du Jeune Jpectateur a Novosibirsk 
The Theatre of Youn^ Audience in Novosibirsk 



V. SUL.ÍICHTER - RJABOVA - T. CELUTJÍSVA /SU/ 
Komplex divadla pro děti v Jaroslavli 
Ensemble théátral pour les enfant3 a Iaroslavl 
Theatrical Complex for Children in íaroalavl 

M. 3TANJA - I. JAKOBSON /SU/ 

Umělecké divadlo Jana xteiyiae v Rize 
Théátre d Art Jan r<air.Í3 a Riga 
The Jan .iainis Art Theatre in iiiga 
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A. VELIKANOV - V. KRASILNIKOV /3U/ 

Hudební divadlo pro děti v Moskvě . 
Théátre de 1a musique pour les enfants a Moscou 
Musical Theatre for Children in Moscou 
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