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Pražské quadriennale ‘71

První PQ skonãilo a hned napoprvé bylo evropskou odbornou vefiejností zafiazeno mezi 
prvofiadé svûtové kulturní události. Úãastnilo se ho více státÛ, neÏ tomu b˘valo ve scénografické
sekci saopaulského Biennale, s daleko vût‰ím poãtem umûlcÛ i exponátÛ. Bylo zcela evidentní,
Ïe v˘stava má mít své pokraãování v dal‰ím roãníku.

A tak dokud je‰tû zaznívaly v u‰ích fanfáry nad‰ení, dokud je‰tû nevybledla sláva celé akce,
dokud je‰tû nezaãali pfiicházet skeptikové se sv˘mi pochybami, doporuãil V̆ bor PQ na svém zá-
vûreãném zasedání ministerstvu, aby Divadelnímu ústavu udûlil nejen pochvalu, ale zároveÀ jej
hned povûfiil návrhem druhého roãníku PQ, kter˘ by se mûl konat v roce 1971. 

Start pfiípravy nového roãníku zaãal hned poãátkem roku 1968 a uÏ se tentokrát nepodobal
skoku do neznáma, bylo na co navázat. Pfiedev‰ím bylo nutno novû formulovat postavení PQ ve
vztahu k ministerstvu a nadfiízen˘m orgánÛm, a to takto: 

„Vzhledem ke svému mezinárodnímu v˘znamu je PraÏské quadriennale samosprávn˘m or-
gánem se zvlá‰tním statutem, kter˘ pro nûj vydalo M·K. Rozpoãtovû je vÏdy pro pfiíslu‰né ob-
dobí zafiazeno jako samostatná poloÏka do rozpoãtu Divadelního ústavu. ¤editel DÚ také odpo-
vídá za ideovou i hospodáfiskou stránku PQ. V ãele PQ stojí V̆ bor, kter˘ se skládá ze zástupcÛ
M·K, MZV, MF, NVP, zástupcÛ pfiíslu‰n˘ch umûleck˘ch svazÛ a ministrem kultury jmenova-
n˘ch divadelních odborníkÛ.“ Tolik citace úfiedního dokumentu.

Byla tím vyjádfiena jistá vût‰í samostatnost, ale zároveÀ i odpovûdnost DÚ za celou akci.
Statut PQ 71 byl pfievzat z PQ 67, jeho autorem byl dr. Vladimír Jindra. Bylo tfieba jen upfiesnit
nûkteré podmínky úãasti – napfi. Ïe do soutûÏe vstupují jen návrhy realizované, které nejsou star-
‰í pûti let, jejich realizaci je tfieba doloÏit fotografiemi ãi diapozitivy, Ïe nedodrÏení stanoven˘ch
termínÛ mÛÏe znamenat vylouãení z úãasti na v˘stavû apod.

Po zku‰enosti z prvního PQ byl termín pofiádání druhého roãníku stanoven na ãerven 1971,
délka trvání pak opût na tfii t˘dny. Mezinárodní sekce scénografie a divadelního kost˘mu byla
opût plánována do Bruselského pavilonu, kter˘ nabízel necel˘ch 6.000 m2 v˘stavní plochy, coÏ
ov‰em pro v‰echny v˘stavní sekce nestaãilo. Pro ãeskoslovenskou expozici, tematickou sekci
a sekci divadelní architektury se podafiilo získat levé kfiídlo Sjezdového paláce v PKOJF (nyní
PrÛmyslov˘ palác na praÏském V̆ stavi‰ti) s v˘mûrou okolo 4.000 m2 v˘stavní plochy.

Základní ãlenûní PQ 71 si podrÏelo pÛvodní strukturu, která se v prvním roãníku osvûdãila:
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Scénografická a kostýmní tvorba 
a) mezinárodní sekce. NáplÀ jednotliv˘ch expozic byla zásadnû ponechána na vÛli vy-

stavující zemû. V̆ stavní plocha a základní instalaãní prvky byly poskytovány zdarma. 
b) národní sekce. Té se zúãastnili ãe‰tí a sloven‰tí jevi‰tní a kost˘mní v˘tvarníci. V̆ bûr

pro tuto expozici provedla zvlá‰tní porota jmenovaná V̆ borem PQ po souhlasu MK. 
âs. expozice nesoutûÏila o hlavní cenu PQ. V této sekci soutûÏili mezi sebou jednotliví ãe‰tí

a sloven‰tí umûlci. 

Tematická sekce
O jejím obsahu se pomûrnû dost dlouho diskutovalo. Nakonec bylo vybráno dílo 

W. Shakespeara pfiedev‰ím proto, Ïe snad není na svûtû divadlo, které by nûkteré z dûl tohoto
slavného dramatika neuvádûlo. Pfiedpokládalo se tak, Ïe se podafií shromáÏdit rozsáhl˘ materiál
ze shakespearovsk˘ch inscenací a poskytnout zajímav˘ pfiehled rÛzn˘ch v˘tvarn˘ch pojetí a re-
Ïijních v˘kladÛ jeho díla. 

Tato sekce mûla mezinárodní charakter a soutûÏili v ní jak zahraniãní, tak ãs. umûlci indivi-
duálnû. 

Divadelní architektura 
Hlavním tématem této sekce byly „Sály s víceúãelov˘m vyuÏitím“. Téma bylo zvoleno v do-

hodû a ãásteãnû i z iniciativy zahraniãních odborníkÛ proto, Ïe v tehdej‰í dobû vznikala v‰ude ve
svûtû nová sídli‰tû, satelitní mûsteãka a nové vilové ãtvrti se samozfiejm˘mi nároky na moÏnosti
mnohostranného kulturního vyÏití pfiímo v místû bydli‰tû. ·lo tedy o nová zajímavá fie‰ení po-
dobn˘ch kulturních komplexÛ. To v‰ak neznamenalo, Ïe by nebylo moÏno vystavovat i návrhy
nov˘ch samostatn˘ch divadelních budov ãi rekonstrukce prostor, vhodn˘ch pro provoz divadla.
Sekce architektury mûla mezinárodní charakter, soutûÏili v ní jednotliví umûlci i t˘my domácí
i zahraniãní – a to díly realizovan˘mi ãi pouh˘mi projekty. Exponáty bylo moÏno prezentovat
v podobû v˘kresÛ, fotografií, modelÛ, objektÛ a urbanistick˘ch studií. Nesmûla v‰ak chybût
optická a akustická fie‰ení vãetnû technického vybavení jevi‰tû i hledi‰tû. 

Souãasnû s v˘stavou probíhal 2. kongres OISTT a mezinárodní sympozium na téma budová-
ní víceúãelov˘ch sálÛ, jejich poslání, vyuÏívání a dramaturgie. 

Co předcházelo…
První informaãní materiály byly rozeslány v jarních mûsících 1968 s tím, Ïe oficiální pozvá-

ní odejdou prostfiednictvím MZV, pfies ãeskoslovenské zastupitelské úfiady aÏ na podzim téhoÏ
roku. 

Na ãerven 1968 se totiÏ pfiipravovaly dvû velké mezinárodní divadelní události a obû mûl na
starosti Divadelní ústav. V jejich rámci i programech mûla rovnûÏ zaznít informace o druhém PQ,
o jeho obsahu, koncepci a základních podmínkách úãasti. 

Byl to ustavující kongres nové mezinárodní organizace scénografÛ, divadelních architektÛ
a technikÛ (Organisation Internationale des Scénographes et Techniciens de Théatre), kter˘ se ko-
nal v Praze v ãervnu 1968 v Klubu ‰kolství a kultury, ROH Na Pfiíkopû. Úãastnila se jej fiada v˘-
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znamn˘ch odborníkÛ, scénografÛ, architektÛ
z celého svûta, které samozfiejmû v˘stava PQ
velmi zajímala a stala se tak jedním z ústfied-
ních bodÛ jednání. 

Na tento kongres bezprostfiednû navazovalo
mezinárodní setkání divadelníkÛ k oslavám 
20. v˘roãí zaloÏení ITI. Také toto setkání probí-
halo v reÏii Divadelního ústavu koncem ãervna
1968 v Klubu ‰kolství a kultury. Pod nápisem 
„ITI 1948 – 1968“ (pfiipomeÀme, Ïe ITI bylo
zaloÏeno v Praze v roce 1948) se v pfiátelské at-
mosféfie hodnotily v˘sledky ãinnosti ITI za
uplynul˘ch 20 let jeho existence, debatovalo se
o v˘znamu a úloze divadla v souãasné spoleã-
nosti, o tématech, kter˘mi se hodlá ITI v bu-
doucnu zab˘vat nebo která by ITI mûlo inicio-
vat. Vznikaly tu zajímavé námûty na projekty
jednotliv˘ch odborn˘ch komitétÛ, hovofiilo se
o zpfiístupnûní pÛvodní dramatické tvorby tûch
zemí, jejichÏ jazyky nepatfií mezi svûtové,
o úloze a úkolech Univerzity Divadla národÛ,
která by mohla mnohé dokázat v oblasti pozná-
vání a seznamování se s divadelními kulturami
rÛzn˘ch zemí, ve v˘chovû a vzdûlávání v rÛz-
n˘ch divadelních profesích, v poznávání no-

v˘ch trendÛ interpretace divadelních textÛ, apod. Pfii této pfiíleÏitosti bylo pfiipomenuto a uvítáno
nedávné ustavení nové mezinárodní organizace OISTT. V souvislosti s hodnocením smyslu
a úãelnosti vût‰ích mezinárodních akcí umoÏÀujících co nej‰ir‰í úãast zemí s rÛznou divadelní
kulturou bylo s absolutním nad‰ením hovofieno o prÛbûhu a v˘sledcích PQ 67 – cituji z projevu
pfiedsedkynû ITI Rosamond Gilderové: „PQ 67 – tato velkolepá mezinárodní pfiehlídka velmi ús-
pû‰nû odstartovala nikdy nekonãící ‰ÀÛru mezinárodní spolupráce, konfrontace a pouãení. Díky
za PQ 67 a aÈ Ïije PQ 71 !“ 

Jen skonãily obû v˘‰e uvedené mezinárodní akce, pokraãoval Divadelní ústav ve spolupráci
na pfiípravû sociometrického kongresu, kter˘ se mûl konat koncem srpna 68 v Praze. Sekci
„Psychodrama“ vûnovanou léãebné terapii divadlem – zejména pak její praktické ukázky - mûl
ãásteãnû na starosti DÚ. Pfiedná‰ky a praktická sezení mûly probíhat v salóncích Obecního do-
mu, pfiedsedat této sekci mûl prof. Moreno z Itálie, tehdej‰í mág psychodramatu a osobnost znaã-
nû rozporuplná, jednûmi odborníky vyzdvihovaná, druh˘mi zatracovaná. Byla to zcela nová ak-
tivita DÚ z oblasti, která byla v pfiedchozích letech sice silnû potlaãovaná, ale ve svûtû získávala
stále více pfiíznivcÛ a zajímala nejen lékafie, ale i divadelníky. (DÛkazem správnosti této cesty je
dnes napfi. úspû‰n˘ bohnick˘ festival „Mezi ploty“, jehoÏ snahou je pfiekonat umûním, pfiedev‰ím
divadelním, bariéry mezi svûty zdrav˘ch a chor˘ch, tedy to, oã pfiíslu‰ná sekce sociometrického
kongresu tehdy usilovala). 

V pfiípravném t˘mu chystaného kongresu byli kromû jin˘ch Miroslav Horníãek, dr. Ivan
Vyskoãil, dr. Zvoníãek, dr. Rube‰, dr. Soukupová. 

Léto 68 bylo v DÚ proto dosti hektické. Zaãaly uÏ také docházet první dotazy na druh˘ roã-
ník PQ, takÏe bylo jasné, Ïe s oficiálními pozváními nemÛÏeme dlouho otálet. A pak pfii‰el ‰ok.
21. srpen v‰e a nadlouho zmûnil. Sociometrick˘ kongres byl odvolán, ale i tak se na
Vald‰tejnském námûstí koncem srpna zjevil jeden zbloudil˘ autobus s vytfie‰tûn˘m fiidiãem a vy-

Rosamond Gilderová, ãestná pfiedsedkynû ITI
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jeven˘mi zahraniãními „sociometrick˘mi“ delegáty, pfiijíÏdûjícími na zmínûn˘ kongres. Nedo‰la
jim asi vãas informace o odvolání kongresu nebo se nûkde zatoulali, a tak v obklopení tankÛ a so-
vûtsk˘ch uniforem nakonec dokodrcali na adresu DÚ. Rychle jsme se snaÏili jim vysvûtlit i nám
nepochopitelné a poradili jim urychlen˘ ústup. Na‰tûstí nebylo tfieba mnoha slov, autobus rychle
na‰el zpáteãní cestu a ku podivu celkem bez problémÛ ãs. teritorium opustil, jak jsme se ov‰em
daleko pozdûji od jednoho úãastníka dozvûdûli. Myslím si nicménû, Ïe pro v‰echny zúãastnûné
byl tento záÏitek „psychodramatem“ par excellence. 

Pfies ‰okující srpnové události se zaãátkem fiíjna zaãaly mnohé zemû dotazovat, co se bude
dít s PQ 71. I kdyÏ nebylo v tomto chaotickém období vÛbec jasné, jak se bude politická a spo-
leãenská situace nadále vyvíjet, pfiipravil DÚ zvací dopisy a koncem prosince 1968 je odeslal
prostfiednictvím MZV do zahraniãí. Tfiímûsíãní zpoÏdûní proti pÛvodnímu harmonogramu bylo
za této situace pfiijatelné i pochopitelné. V prÛbûhu dal‰ích mûsícÛ ov‰em do‰lo k personálním
zmûnám nejen v ústfiedních úfiadech, ale i ve spoleãensk˘ch organizacích a pochopitelnû i ve
V̆ boru PQ. Koncem roku 1969 oznámil svou rezignaci na funkci pfiedsedy V̆ boru PQ dr. Josef
Urban. Byl totiÏ právû ministerstvem odvolán, a to s okamÏitou platností, z funkce fieditele
Národního divadla a bylo mu tedy zcela jasné, Ïe jde o verdikt vztahující se na v‰echny dal‰í ve-
fiejné funkce. Jeho odchodem utrpûl V̆ bor citelnou ztrátu. Jako vzdûlan˘, kultivovan˘ ãlovûk,
navíc milovník divadla – pfiedev‰ím opery – obratn˘ diplomat, jazykovû v˘bornû vybaven˘, ne-
reprezentoval V̆ bor PQ jen formálnû, ale aktivnû se podílel na fie‰ení v‰ech zásadních problémÛ
a otázek. 

Politické orgány zaãaly sledovat pfiipravované mezinárodní projekty, tedy i PQ. Zásadním zá-
sahÛm do koncepce a struktury PQ v‰ak fieditelka DÚ zabránila, pfiípravné práce pokraãovaly.
Reakce zahraniãních partnerÛ a ohlas na pozvání nebyly zpoãátku jednoznaãnû pozitivní; prová-
zely je rozpaãitost a nejistota. Nûktefií v˘znamní zahraniãní odborníci (napfi. z Francie, Belgie,
Holandska) hodlali dokonce na protest proti okupaci âeskoslovenska úãast na PQ bojkotovat.
Holand‰tí kolegové pfiímo vyzvali Francii, Belgii, ·védsko a NSR, aby se jejich umûlci PQ neú-
ãastnili. Nakonec se v‰ak tento postoj zaãal mûnit. V̆ znamnou úlohu v tomto smûru sehrály ne-
vládní organizace ITI a OISTT. UpozorÀovaly totiÏ na nebezpeãí takov˘chto radikálních posto-
jÛ, které by mohly na dlouhou dobu zahnat ãeskou a slovenskou kulturu do izolace. Spolupráce
a úãast na mezinárodních kulturních projektech a akcích mohla ne sice dostateãnû, ale pfiece jen
alespoÀ ãásteãnû kontakty ãs. kultury se svûtovou udrÏet. 

Generální sekretáfi UNESCO a ãlen ‰védského stfiediska ITI Olof G. Tandberg ujistil ve svém
dopise z 15. 10. 1970, Ïe ‰véd‰tí scénografové pochopili v˘znam PQ a úãasti na nûm, a budou
s jeho podporou intervenovat u sv˘ch oficiálních orgánÛ ve prospûch své úãasti na v˘stavû; coÏ
se také stalo. Podobnû tomu bylo u FrancouzÛ, ktefií si rovnûÏ oficiální i finanãní podporu své pfií-
tomnosti na PQ nakonec vítûznû probojovali. Zajímav˘ byl v˘voj situace ve Spolkové republice
Nûmecko. Vláda SRN poskytla západonûmeck˘m umûlcÛm na úãast na PQ 71 znaãné prostfied-
ky. Centrum pfiíprav expozice v‰ak lokalizovala do Západního Berlína, a to ov‰em bylo pro ãs.
orgány nepfiípustné. Západní Berlín – tehdy statutární mûsto ãtyfi velmocí - mûl v té dobû totiÏ ve
vztahu k zemím tzv. socialistického tábora zvlá‰tní postavení. Západoberlín‰tí obyvatelé nesmû-
li b˘t tûmito zemûmi pojímáni jako obãané SRN a pokud by organizátofii PQ vÛbec úãast umûl-
cÛ ze Západního Berlína na PQ pfiipustili, pak jedinû pod oficiálním názvem „Západní Berlín“.
V expozici by v tom pfiípadû nesmûli b˘t scénografové ze SRN. Jinak by následovaly oficiální
protesty - pfiedev‰ím ze strany NDR. Tomu v‰emu by teoreticky muselo pfiedcházet oficiální po-
zvání adresované do Západního Berlína, coÏ v‰ak ãs. stranické i vládní orgány vÛbec nepfiipusti-
ly. Za této situace musel V̆ bor PQ pfiihlá‰ku SRN odmítnout. Po této jednoznaãné odpovûdi na-
stalo mezi západonûmeck˘mi umûlci velké rozãarování a jejich následná domácí diskuse
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skonãila vítûzstvím jevi‰tních a kost˘mních v˘tvarníkÛ soustfiedûn˘ch kolem divadel
z Frankfurtu nad Mohanem a z Kolína nad R˘nem. Pfiedev‰ím tito umûlci a jejich pfiátelé si vy-
nutili podporu cca 60. 000 DM a pfiedstavili se na PQ 71 velmi zajímavou expozicí. 

Neãekanou komplikaci pfiinesla v první dekádû fiíjna 1970 zpráva, Ïe ministerstvo zemûdûl-
ství spolu s ministerstvem prÛmyslu hodlají v kvûtnu a ãervnu 1971 uspofiádat k 50. v˘roãí zalo-
Ïení KSâ velkou v˘stavu, a to v Bruselském pavilonu. KdyÏ byla obû ministerstva upozornûna,
Ïe tyto termíny má smluvnû zaji‰tûn Divadelní ústav pro mezinárodní v˘stavu jevi‰tního v˘tvar-
nictví, reagovala vyjádfiením, Ïe je pro ÚV KSâ maliãkost termín, popfiípadû celou akci zru‰it.
Ostatnû pfiípravn˘ v˘bor obou ministerstev podává dne 14. 10. 70 kompletní návrh (vãetnû data
a místa konání) na ÚV KSâ ke schválení. Dopisem ãj. 432/70 ze 13. 10. 70 adresovan˘m minis-
trovi kultury Miroslavu BrÛÏkovi upozornila fieditelka DÚ E. Soukupová na tento neãekan˘ zvrat
v pfiípravách PQ a uvedla fiadu argumentÛ na podporu pofiádání PQ v plánovaném ãase i místû. 

Vzápûtí pfii‰la dal‰í nepfiíjemnost. V̆ stavnictví dopisem z 10. listopadu 70 sdûlilo, Ïe objed-
návce DÚ ãj. 438/70 z 12. fiíjna 70 nemÛÏe vyhovût – aã pfii pfiedbûÏn˘ch jednáních pfiijetí ob-
jednávky na montáÏ a demontáÏ exponátÛ PQ 71 potvrdilo. Jako dÛvod uvedlo, Ïe zakázková ko-
mise pfiijala pÛvodnû neplánovan˘ úkol na instalaci v˘stavy k 50. v˘roãí KSâ, která má b˘t
zahájena v kvûtnu 1971 ve v‰ech prostorách PKOJF – i kdyÏ o ní dosud nebylo oficiálnû roz-
hodnuto. V̆ robní kapacita V̆ stavnictví by byla uvedenou v˘stavou zcela zaplnûna, a proto by je-
ho pracovníci nemohli PQ v˘robnû zajistit ani v tom pfiípadû, Ïe by se DÚ podafiilo získat pro PQ
náhradní prostory. 

Vzhledem k prioritám komunistick˘ch akcí se zdálo, Ïe bude témûfi nemoÏné PQ 71 realizo-
vat. Neãekan˘ch pfiekáÏek narÛstalo a objevovaly se i poraÏenecké nálady. Vytrvalost a zku‰e-
nosti E. Soukupové v‰ak tyto pfiekáÏky a nálady pfiekonaly a v pfiípravách se pokraãovalo.
V̆ stava „50 let KSâ“ se nakonec konala v sále U HybernÛ, trvala do 27. ãervna 71 a nevytíÏila
v‰echny kapacity V̆ stavnictví, takÏe se její pracovníci ãásteãnû na instalaci PQ mohli podílet. 

Setkání se členy diplomatického sboru
doporuãované pfii závûreãném hodnocení prvního roãníku PQ bylo po srpnov˘ch událostech

1968 pfiíslu‰n˘mi odpovûdn˘mi ministerstvy pfiijímáno s nechutí a jistou laxností. Jednání o rea-
lizaci se protahovala, rozhodnutí oddalovala. Zásadním impulsem k uspofiádání navrhovaného
setkání se ale staly mnoÏící se dotazy a Ïádosti kulturních ata‰é – vût‰inou nov˘ch - na to, co
vlastnû PQ je. A kdyÏ zaãalo docházet i k chybnému v˘kladu obsahu a tématu v˘stavy, koruno-
vanému proslaven˘m dotazem pracovníka Domu sovûtské vûdy a kultury –„co Ïe má, probÛh,
Divadelní ústav spoleãného s tûsnopisem“ – neboÈ „scénografie“ je akusticky snadno zamûni-
telná za „stenografii“, pochopili v‰ichni, Ïe je tfieba situaci fie‰it. V̆ bor PQ rozhodl uspofiádat na
podzim 1970 besedu s kulturními a tiskov˘mi ata‰é praÏského diplomatického sboru a pfiizvat
k ní rovnûÏ zástupce ãs. tisku. 

Tiskové konference
byly uspofiádány dvû. První, spoleãná pro kulturní ata‰é a zástupce tisku, se konala v úter˘

15. záfií 1970 v 11 hod. v prostorách Klubu ‰kolství a kultury ROH, Na Pfiíkopû. Struãnû ji zahá-
jil Vítûzslav VejraÏka z titulu pfiedsedy Svazu ãs. dramatick˘ch umûlcÛ a V̆ boru PQ. V‰echny
zásadní koncepãní i organizaãní informace pak poskytla Eva Soukupová. Pfiipraven byl rovnûÏ
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Propagaãní letáky v rÛzn˘ch barevn˘ch variantách

Vítûzslav VejraÏka, pfiedseda V̆ boru PQ 1971 zahajuje tis-
kovou konferenci

Loga PQ 71
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informaãní materiál a leták, promítán byl filmov˘ záznam z PQ 67. Tato tisková konference by-
la hojnû nav‰tívena jak diplomaty, tak i zástupci tisku. Vût‰inou ‰lo o nové tváfie zástupcÛ kul-
turních redakcí, ktefií toho o vzniku PQ a jeho prvním roãníku moc nevûdûli a asi je to ani moc
nezajímalo. Byli vÛbec z kulturních rubrik? Prezenãní listina se nezachovala. 

Druhá tisková beseda se konala v pfiedveãer zahájení v˘stavy v pondûlí 7. ãervna 71 v Klubu
ãs. novináfiÛ. Zahájil ji opût jen velmi krátce Vítûzslav VejraÏka, hlavní informace o poãtu zemí
i jednotliv˘ch umûlcÛ podala dr. Soukupová, která upozornila, Ïe slavnostní zahájení PQ sice
probûhne ve foyer Bruselského pavilonu, ale po prohlídce zahraniãních expozic bude pokraãovat
je‰tû prohlídkou exponátÛ dal‰ích tfií sekcí PQ v levém kfiídle Sjezdového paláce. Pfiítomn˘m no-
vináfiÛm nabídla moÏnost prohlédnout si v klidu celou v˘stavu dvû hodiny pfied vlastním zaháje-
ním a pohovofiit si s komisafii jednotliv˘ch národních expozic. Této nabídky také vût‰ina noviná-
fiÛ vyuÏila. Pro zájemce bylo ve filmovém sálku Bruselského pavilonu pfiipraveno promítání
filmového záznamu prvního roãníku PQ. 

Instalace výstavy
Projekãní práce byly ukonãeny, technická dokumentace pfiedána V̆ stavnictví, které zadalo

v˘robu v˘stavních konstrukcí, jimiÏ bylo nutno doplnit fundusové vybavení expozic. V tomto
stadiu pfiíprav pfii‰la neãekaná zpráva, Ïe na 25. kvûten 1971 je svolán do Sjezdového paláce
PKOJF sjezd KSâ, coÏ znamenalo pfii tehdej‰ích bezpeãnostních opatfieních prakticky zastavení
pfiípravn˘ch prací na PQ, znemoÏnûní vãasné montáÏe v˘stavy v levém kfiídle Sjezdového palá-
ce a vÛbec komplikace s pohybem pracovníkÛ V̆ stavnictví i zahraniãních instalátorÛ v areálu
Parku. Verdikt politick˘ch orgánÛ byl v tomto pfiípadû jasn˘: PQ není Ïádnou prioritní akcí, a pro-
to by bylo nejlépe datum v˘stavy nejménû o t˘den posunout, pfiípadnû se pokusit jednat s ÚV
KSâ o moÏnosti pfiipravit si je‰tû pfied sjezdem v˘stavní prostory ve Sjezdovém paláci natolik,
aby pak vlastní montáÏ a instalaci bylo moÏno urychlenû provést. Co by znamenalo v pfiedveãer
dávno plánované a mezinárodnû vyhlá‰ené akce mûnit datum v˘stavy, termíny instalace, dopra-
vy exponátÛ, pfiíjezdy delegátÛ a jejich ubytování aj. si lze jen tûÏko pfiedstavit i dnes, natoÏ pfii
tehdej‰ích nesmysln˘ch rigorózních pfiedpisech. Po úporn˘ch diskusích, pfiesvûdãování a argu-
mentacích se nakonec Evû Soukupové podafiilo docílit toho, Ïe se vyhlá‰ené datum PQ nemûni-
lo. Podmínkou v‰ak bylo zajistit, aby úãastníci obou akcí zÛstali zcela oddûleni a aby PQ nena-
ru‰ilo sjezdová jednání. Vedení PKOJF muselo nechat otevfiít boãní vjezd do areálu Parku ze
Stromovky, aby kamiony mohly vjíÏdût pfiímo k Bruselskému pavilonu. Tímto vchodem pak cho-
dili i v‰ichni montáÏníci, instalátofii, pracovníci PQ, zamûstnanci V̆ stavnictví, zahraniãní insta-
látofii a dal‰í. A aby se snad pfiece jen nûkdo nepovolan˘ zejména ze zahraniãních delegátÛ neza-
míchal mezi sjezdující delegáty KSâ a „ideovû“ je neovlivÀoval, byla povolána skupina vojákÛ,
aby provádûla jakési nesmyslné v˘kopy na spojnici mezi Sjezdov˘m palácem a Bruselsk˘m pa-
vilonem. Nikdo nechápal, proã se tam takov˘ hlubok˘ pfiíkop kope, kdyÏ se vzápûtí zase zahá-
zel, ale projít tudy se v dobû sjezdu nedalo a k˘Ïené izolace tak bylo dosaÏeno. I takové absur-
dity pfiípravu PQ provázely. 

Slavnostní zahájení
Zahájení v˘stavy se konalo v úter˘ dne 8. ãervna 1971. Toto datum bylo koordinováno s ITI.

Dne 6. ãervna 71 totiÏ konãil v Lond˘nû 14. kongres Mezinárodního divadelního ústavu a vût‰i-
na jeho úãastníkÛ (cca 200 delegátÛ z padesáti zemí) hodlala pfiejet do Prahy na zahájení PQ.

52_Pražské quadriennale ‘71

045-061_1971_2k.qxd  11.6.2007 8:48  Stránka 52



Pražské quadriennale ‘71_53

Vstupní hala Bruselského pavilonu pfii vernisáÏi

Rosamond Gilderová zdraví jménem ITI pfiítomné
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Pfiedstavitelé ministerstva kultury pfii prohlídce v˘stavy.
Zprava ministr kultury M. BrÛÏek

Delegace NDR pfiebírá hlavní cenu PQ 71 Zlatou trigu

Pfiedsedkynû mezinárodních porot 1971 – 1987 historiãka
umûní M. N. PoÏarskaja
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V 17,oo hod. v˘‰e uvedeného data zaznûly ve vstupní hale Bruselského pavilonu fanfáry praÏ-
sk˘ch pozounérÛ a zahájily slavnostní vernisáÏ PQ 71. Krátk˘ pozdrav pfiednesl pfiedseda V̆ boru
PQ Vítûzslav VejraÏka, po nûm promluvil ministr kultury dr. Miloslav BrÛÏek, kter˘ o PQ uÏ
z pfiedchozích jednání nûco vûdûl a nebylo tfieba ho ke slavnostnímu projevu pfiemlouvat. Po je-
ho vystoupení se ujala slova Rosamond Gilderová z USA, prezidentka ITI, která ve svém proje-
vu pohotovû reagovala na situaci a zdÛrazÀovala nutnost mezinárodní spolupráce. „Upraven˘“
pfieklad jejího projevu do ãe‰tiny sice hodnû z jeho pÛsobivosti setfiel, ale i pfiesto bylo povoleno
jej publikovat ov‰em jen ve velmi zkrácené podobû. Dr. Soukupová pak prohlásila v˘stavu za za-
hájenou a pozvala pfiítomné k její prohlídce. 

Po shlédnutí zahraniãních expozic se úãastníci vernisáÏe pfiesunuli do levého kfiídla
Sjezdového paláce, aby pokraãovali v prohlídce dal‰ích sekcí. A tady do‰lo k naru‰ení ãasového
harmonogramu zahajovacího dne. Na závûr prohlídky totiÏ navazovala slavnostní recepce ve
Vald‰tejnském paláci pofiádaná ministrem kultury. Úãast byla vázaná na pozvánky. Ale jak uÏ to
pfii takov˘ch pfiíleÏitostech b˘vá – fiada hostÛ pozvánky sebou nemûla, prostû je zapomnûla.
Pfiistavené autobusy pro pfiesun pozvan˘ch hostÛ byly sice oznaãené, ale kontrola nebyla moÏná.
Nastoupili do nich v‰ichni, ktefií se chtûli dostat do sv˘ch hotelÛ, svést se do centra nebo dostat
se prostû na recepci. Na Vald‰tejnském námûstí nastala památná vfiava, nekontrolovaná masa se
valila do Rytífiského sálu, pofiadatelská sluÏba to vzdala. NeÏ se personál pfiipravující poho‰tûní
vzpamatoval, byly stoly prázdné. (A to recepce je‰tû oficiálnû nezaãala). 

Mezinárodní porota
6. ãervna zaãala pracovat mezinárodní porota, které pfiedsedala Milica Nikolajevna

PoÏarskaja, SSSR, historiãka umûní, teatroloÏka a autorka fiady publikací o scénografii.
(Seznam ãlenÛ poroty je uveden na str. 60.) 
Jednání poroty bylo vedeno snahou o spravedlivé posouzení a ohodnocení vystaven˘ch ex-

ponátÛ. Po úporn˘ch diskusích se nakonec porotci shodli a do‰li k jednomysln˘m závûrÛm a do-
poruãením. Jedinou potíÏí byl nedostatek ãasu porotû pro její práci vyhrazen˘. 

Díky jejich pochopení mohlo ale slavnostní vyhlá‰ení laureátÛ probûhnout v prvním t˘dnu
PQ – jak bylo doporuãeno po zku‰enostech z roku 1967. 

Udílení cen
se tentokrát konalo v levém kfiídle Sjezdového paláce dne 10. 6. Nebylo to nejlep‰í fie‰ení,

prostor nebyl dost reprezentativní a pfiedev‰ím byl na tak velk˘ zájem mal˘. Jména laureátÛ se
totiÏ skuteãnû podafiilo aÏ do tohoto slavnostního ceremoniálu utajit, a tak napûtí a oãekávání by-
lo veliké a zájem o úãast je‰tû vût‰í. I kdyÏ organizaãnû probûhlo udílení cen bez problémÛ, stís-
nûn˘ prostor a tlaãící se davy zpÛsobily, Ïe ceremoniál postrádal tu správnou slavnostní atmo-
sféru. 

Doprovodné akce 
Byly to pfiedev‰ím „Národní dny“, které tentokrát uspofiádaly hned ãtyfii zahraniãní delegace.

Ve sv˘ch expozicích v Bruselském pavilonu to byly scénografové z Rumunska (9. 6. ), z NDR
(10. 6. ) a z Kanady (11. 6. ). Japon‰tí jevi‰tní v˘tvarníci uspofiádali besedu o japonské scéno-
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Josef Svoboda, kter˘ v zájmu zachování OISTT a PQ se v ro-
ce 1971 ujal funkce generálního sekretáfie OISTT

Ota Ornest, generální sekretáfi OISTT, kter˘ musel v roce
1971 na nátlak oficiálních orgánÛ na tuto a v‰echny dal‰í
funkce rezignovat

grafii spojenou s koktejlem v Televizním klubu (11. 6. ). 
Dal‰í akcí byla zajímavá v˘stava divadelního kost˘mu, pfiipravená divadelním oddûlením

Národního muzea v jeho prostorách, zahájená 10. ãervna 71. 
Velkému zájmu se tû‰ila náv‰tûva a prohlídka barokního divadla v âeském Krumlovû, spo-

jená s odborn˘m v˘kladem dr. J. Hilmery. 
Nejv˘znamnûj‰í akcí v‰ak byl bezesporu 2. kongres OISTT a dvû mezinárodní sympozia na

tato témata: „Divadlo ve víceúãelov˘ch sálech“ ( 8. ãervna) a „Nové prvky v divadelním v˘razu
a scénografii“ (9. – 11. ãervna). Obû sympozia probíhala v prostorách Klubu ‰kolství a kultury
ROH, Na Pfiíkopû, za hojné úãasti odborníkÛ i zájemcÛ. Úvodní referáty u obou sympozií mûl
arch. Josef Svoboda. Je tfieba pfiipomenout, Ïe vyvolaly nejen velk˘ zájem, ale i velk˘ ohlas a po-
chopitelnû i zajímavou diskusi. Oba referáty v anglické a francouzské verzi jsou uloÏeny v DÚ
a moÏná by si zaslouÏily b˘t zafiazeny do pfiípadného sborníku Svobodov˘ch pfiedná‰ek. Neménû
zajímavá byla i vystoupení dal‰ích odborníkÛ, napfi. Denise Bableta z Francie, ing. arch. Waltra
Unruha z NSR, Bernarda Quillaumota z Francie, arch. Moehlenbrocka a arch. Heinemanna ze
·védska, Zenobiusze Strzeleckého z Polska, arch. Ference Vajdy z Maìarska, Jana Fiebelkorna
a Martina Tschermaka ze SRN aj. 

I kdyÏ se normalizaãní proces v âeskoslovensku na PQ a kongresu OISTT dosud v˘raznûji
neprojevil, do‰lo nicménû k události, která tuto situaci dÛraznû pfiipomnûla. Druh˘ kongres
OISTT je totiÏ spojen s nedobrovolnou rezignací dosavadního generálního sekretáfie Oty Ornesta
na tuto funkci. Pro své politické názory a liberalistické spoleãenské postoje se stal „ãernou ovcí“
a stranické orgány rozhodly, Ïe takovou funkci v mezinárodní organizaci nemÛÏe nadále vyko-
návat a musí rezignovat. To bylo podle Ornestov˘ch slov první varování osudu, kter˘ ho potom
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oãekával. Následovalo zbavení moÏnosti pfiedná‰et na vysoké ‰kole, pozdûji odvolání z funkce
divadelního fieditele MDP a posléze znemoÏnûní jakékoliv divadelní ãinnosti. Kategorick˘ poÏa-
davek na odstoupení z funkce generálního tajemníka byl vysloven v prvním t˘dnu PQ a pfii prá-
vû probíhajícím kongresu OISTT. Zpoãátku se celá událost podobala spí‰e nepodafiené fra‰ce;
protesty zahraniãních umûlcÛ, delegátÛ pléna i jednotlivcÛ se stfiídaly s demar‰emi, leã marnû.
Vût‰ina ãlenÛ exekutivy OISTT – vãetnû delegátÛ NDR – prohla‰ovala, Ïe na protest proti
Ornestovû vynucené rezignaci opustí zasedání a odjede z Prahy. Nakonec je musel sám Ornest
poÏádat, aby od dal‰ích projevÛ nesouhlasu upustili, a pfiipomenout, Ïe oni nakonec odjedou, ale
on tu zÛstane. Aby tento vrchnostensk˘ zásah nevyvolal u zahraniãních partnerÛ aÏ pfiíli‰ velkou
nejistotu a dal‰í pochybnosti o situaci v zemi a neohrozil tak existenci generálního sekretariátu
nedávno zaloÏené mezinárodní divadelní organizace v Praze, pfiesvûdãila Eva Soukupová arch.
Josefa Svobodu, aby se v zájmu zachování PQ a OISTT ujal funkce generálního sekretáfie.
Svobodovo jméno, jeho tvÛrãí ãinnost a umûlecké v˘sledky pronikaly do svûta, a tak jeho kan-
didatura na funkci generálního sekretáfie byla v‰emi ãlensk˘mi zemûmi pfiijata velmi pfiíznivû.
Kromû této zásadní v˘mûny do‰lo na tomto kongresu také k volbû nového pfiedsedy. Po odcho-
du prof. Unruha do dÛchodu byl zvolen nov˘m pfiedsedou dr. Joël Rubin z USA. Ve svém ná-
stupním projevu neopomnûl podûkovat Divadelnímu ústavu za moÏnost sejít se v Praze u pfiíle-
Ïitosti PQ. ZároveÀ poÏádal, zda by se tak mohlo dít i v budoucnu a kongresy OISTT aby se
konaly vÏdy v dobû PQ. Byl v‰ak upozornûn, Ïe PQ má ãtyfiletou periodicitu, zatímco Statut
OISTT stanovuje konat kongresy kaÏdé dva roky. A tak nakonec plénum OISTT rozhodlo pofiá-
dat v dobû PQ pouze tzv. „mal˘ kongres“, kter˘ by se soustfiedil pfiedev‰ím, ba v˘hradnû, na
uspofiádání mezinárodního tematického setkání - sympozia a na jednání odborn˘ch komisí
OISTT. Téma sympozia by bylo vÏdy konzultováno s PQ. V̆ bor PQ a DÚ tento námût pfiijaly
a v dal‰ích roãnících PQ jej aplikovaly. Od této doby se pravidelnû koná „mal˘“ kongres OISTT
(od r. 1983 OISTAT) vÏdy v prvním t˘dnu PQ. 

Úzká spolupráce OISTT s DÚ se ukázala oboustrannû v˘hodnou, úãelnou a uÏiteãnou.
Pfiestavitelé OISTT pochopili hned po prvním PQ poslání a smysl této v˘stavy a její v˘znam pro
dal‰í v˘voj scénografie, divadelní architektury i techniky a zaãali z PQ ãerpat pro svou dal‰í prá-
ci námûty a program pro své odborné sekce. Na druhé stranû byli cenn˘mi partnery pro PQ, pro-
toÏe v drtivé vût‰inû to byla právû národní stfiediska, která organizovala jednotlivé národní expo-
zice na PQ, vysílala odborníky, pofiádala mezinárodní sympozia a organizovala hromadné
náv‰tûvy sv˘ch ãlenÛ. 

A tak i v dobû, kdy mezi V̆ chodem a Západem visela ona povûstná Ïelezná opona, OISTTu
a PQ se ji dafiilo pootvírat. 

Zásadní linii v˘stavy do budoucna shrnul a ve svém hodnocení vyjádfiil dr. Vladimír Jindra:
„PQ ukázalo, Ïe scénografie vyÏaduje zvlá‰tní specifikum instalace. Nemûl by to b˘t zpÛsob ga-
lerijního vystavování, ponûvadÏ podstatû scénografie neodpovídá. Mûlo by se pro její vystavo-
vání vytvofiit „divadelní“ prostfiedí. Ostatnû o tento zpÛsob instalace se uÏ na tomto PQ nûkolik
expozic pokou‰elo. A lze oãekávat, Ïe se bude v˘voj v˘stavy v tomto smyslu ubírat i v budouc-
nu. “ A to se konec koncÛ potvrdilo na následn˘ch PQ. 

Úspûch PQ 71, kladná hodnocení zahraniãních odborníkÛ, scénografick˘ch kapacit a zv˘‰e-
n˘ zájem umûlcÛ o úãast na dal‰ím roãníku i ohlas v médiích znamenaly, Ïe PQ bude pokraão-
vat a bude tudíÏ co nejdfiíve pfiedloÏen návrh na jeho tfietí roãník s hlaviãkou „PQ 75“. 

Pražské quadriennale ‘71_57

045-061_1971_2k.qxd  11.6.2007 8:48  Stránka 57



58_Pražské quadriennale ‘71

Pohledy do expozic v levém kfiídle Sjezdového paláce

Pohled do expozice FranciePohled do expozice Francie Soubor prací André Acquarta v expozici Francie

045-061_1971_2k.qxd  11.6.2007 8:48  Stránka 58



Mezinárodní výstava jevištního výtvarnictví a divadelní architektury –

Pražské quadriennale ‘71
Bruselský pavilon, levé křídlo Sjezdového paláce PKOJF, 

Praha 8. 6. – 27. 6. 1971

PQ 71 se konalo pod zá‰titou ministra kultury âSR Miloslava BrÛÏka, 
a ministra kultury SSR Miroslava Válka. 

Koncepce: 

VLADIMÍR JINDRA, EVA SOUKUPOVÁ

Předseda Výboru PQ: 

VÍTĚZSLAV VEJRAŽKA,
pfiedseda Svazu ãs. divadelních umûlcÛ, 

ãlen ãinohry Národního divadla

Členové Výboru PQ: 

JAROSLAV FIXA, PAVOL GÁBOR, BOHUMIL KRATOCHVÍL, VLADIMÍR LUDVÍK, LUBOŠ
POŽIVIL, JOSEF SVOBODA, VLADIMÍR SYNEK, BOŽENA ŠEROVÁ, OLDŘICH ŠIMÁČEK,

OTTO ŠUJAN, RUDOLF THRUN, MILOŠ TOMEK, MARIE VANČUROVÁ, LADISLAV VYCHODIL

Architekti PQ: 

VLADIMÍR NÝVLT, ADOLF WENIG
Generální komisař: 

EVA SOUKUPOVÁ
Sekretariát PQ: 

JARMILA GABRIELOVÁ

Na přípravě čs. expozice a sympozia PQ spolupracovaly tyto instituce:

SVAZ ČS. DIVADELNÍCH UMĚLCŮ, SVAZ ČS. VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ A DIVADELNÍ ÚSTAV
V PRAZE A JEHO POBOČKA V BRATISLAVĚ.

Produkce: 

HELENA TOMŠOVÁ
Realizace: 

VÝSTAVNICTVÍ N. P PRAHA.
Předběžný rozpočet: 

3,5 MIL. KČS

Účastnické země: 

BELGIE, BRAZÍLIE, BULHARSKO, ČESKOSLOVENSKO, FINSKO, FRANCIE, ITÁLIE,
JAPONSKO, JUGOSLÁVIE, KANADA, KUBA, MAĎARSKO, MEXIKO, NDR, NORSKO,

POLSKO, RAKOUSKO, RUMUNSKO, SRN, SSSR, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO,
URUGUAY, VELKÁ BRITÁNIE, VENEZUELA
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Mezinárodní porota:

DENIS BABLET, teatrolog, autor odborn˘ch publikací a videozázbnamÛ o scénografii, pfiedseda
Programové komise OISTT – Francie 

SAULO BENAVENTE, scénograf, pedagog, publicista – Argentina 
MARGRET DIETTRICH, univ. profesorka, historiãka umûní, teatroloÏka, autorka publikací o di-

vadle – Rakousko
MILICA NIKOLAJEVNA POŽARSKAJA, historiãka umûní, teatroloÏka, autorka fiady publikací

o ruském divadle a scénografii – SSSR
ANDREAS REINHARDT, scénograf – NDR

AGOSTINHO OLAVO RODRIGUEZ, vedoucí brazilské spoleãnosti UNESCO, blízk˘ spolupra-
covník vedení Biennale São Paulo

JOSEF SVOBODA, scénograf, pedagog, ‰éf v˘pravy Národního divadla – âSSR
WALTER UNRUH, universitní profesor, architekt, prezident OISTT – NSR

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

MILICA NIKOLAJEVNA POŽARSKAJA – SSSR

Laureáti PQ 71

ZLATÁ TRIGA – NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA (s pfiihlédnutím k pracím Horsta
Sagerta)

ZLATÁ MEDAILE (EX AEQUO) – se zvlá‰tním uznáním poroty za v˘zkumné práce v oblasti
SCÉNOGRAFIE POLSKÝM SCÉNOGRAFŮM: JERZY GURAWSKI, LEOKADIA

SERAFINOWICZOVÁ, JÓZEF SZAJNA, ZOFIA WIERCHOWICZOVÁ – s pfiihlédnutím k práci na
shakespearovsk˘ch inscenacích,

ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – DAVID BOROVSKIJ (SSSR) – za scénografické práce
pro divadlo Taganka,

HÉLIO EICHBAUER (BRAZÍLIE)  – za vystaven˘ soubor jevi‰tních návrhÛ
MICHEL RAFFAELLI (FRANCIE) – za vystaven˘ soubor jevi‰tních návrhÛ

STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – NEUDĚLENA
ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – GUNILLA PALMSTIERNA-WEISSOVÁ (ŠVÉDSKO)  

– za kost˘mní návrhy

Tematická sekce: 

INSCENACE DRAMAT W. SHAKESPEARA – MEDAILE NEUDĚLENY

Sekce divadelní architektury:

ZLATÁ MEDAILE – NEBYLA UDĚLENA
STŘÍBRNÁ MEDAILE – PIERRE A ANNE-MARIE SIMONDOVI (ŠVÝCARSKO)

– za projekt Integrované divadlo
ČESTNÉ DIPLOMY UDĚLENY EXPOZICÍM ARCHITEKTURY FINSKA, FRANCIE A SSSR

ČESTNÉ UZNÁNÍ UDĚLENO: NÁRODNÍM EXPOZICÍM JAPONSKA A NĚMECKÉ SPOLKOVÉ
REPUBLIKY

jednotlivcÛm: JORGE CARROZZINO, CARMEN PRIETO-OVÁ (URUGUAY)
SUSANNE SOMMER-OVÁ (RAKOUSKO), JUHA LUKKALA (FINSKO)

Československá expozice

ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – OLDŘICH ŠIMÁČEK
STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – ŠTEFAN HUDÁK 
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ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM –HELENA BEZÁKOVÁ
STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – ADOLF WENIG

Katalog PQ: 

vydán v trojjazyãné verzi: ãesky, anglicky, francouzsky
Redaktor: Vladimír Jindra

Pfieklady do fran‰tiny a angliãtiny: Edita Maliarová, R. A. Babel
Grafická úprava: Albert PraÏák

Náklad 1. 000 v˘tiskÛ, cena 30,- Kã

Technické údaje:

Poãet zúãastnûn˘ch zemí: 26
Poãet vystavujících umûlcÛ: 558

Poãet vystavujících ãesk˘ch a slovensk˘ch umûlcÛ: 59
Bruselsk˘ pavilon PKOJF: 5. 300m2 pouÏité v˘stavní plochy

Levé kfiídlo Sjezdového paláce PKOJF: 4. 950m2

Instalační materiál: 

typizovan˘ panel s tapetou v bílé a mahagonové barvû a vlastním svûteln˘m zdrojem (za-
pÛjãilo V̆ stavnictví a Made In), reflektory, bodová svítidla a osvûtlovadla (zapÛjãily Brnûnské
veletrhy), figuríny, karusely, diaprojektory. Sokly pod makety jsou trubkové konstrukce, natfie-
né bílou barvou. Ve vstupní hale Bruselského pavilonu byl umístûn centrální prostorov˘ v˘tvar-

n˘ poutaã. 

Poãet náv‰tûvníkÛ je jen aproximativní, pfiesáhl ale poãet 12. 000 DIVÁKŮ.
Poznámka na okraj: vstupné od pondûlí do pátku ãinilo 

Kã 5,- , studenti a vojáci Kã 2,-. V sobotu a nedûli platily na v˘stavu vstupenky do PKOJF. 

Nakonec po v‰ech organizaãních a administrativních peripetiích a v nepfiíznivé politické si-
tuaci se podafiilo PQ 71 úspû‰nû realizovat. Spolupráce s OISTT pfiivedla do Prahy hned v prv-
ním t˘dnu fiadu vynikajících osobností a odborníkÛ, ktefií nebyli jen pasivními náv‰tûvníky, ale
jejichÏ hlasy zaznívaly na odborn˘ch setkáních, národních dnech, mezinárodních sympoziích

i v zahraniãním tisku. 
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