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Pražské quadriennale ‘75

Zdálo se, Ïe jeho pfiípravû a realizaci nestojí nic v cestû. V ãervenci 1973 dostali komisafii ná-
rodních expozic z roku 71 informaci o tom, Ïe tfietí PQ se bude konat tradiãnû v ãervnu, ve dnech 
8. -29. ãervna 1975 opût v Bruselském pavilonu a v levém, pfiípadnû i pravém kfiídle Sjezdového pa-
láce. Zahájení PQ mûlo bezprostfiednû navazovat na 16. kongres ITI, kter˘ se konal 1. 6. – 7. 6. 75
v Berlínû. Delegáti, odborníci a zájemci by pfiejeli z Berlína do Prahy a zejména zámofi‰tí delegáti by
se tak bez velké ãasové ztráty mohli zúãastnit obou velk˘ch mezinárodních divadelních akcí. Termín
PQ rovnûÏ nekolidoval s datem divadelního festivalu „Sterijino pozorje“ v Novém Sadu, kter˘ pro-
bûhl v kvûtnu a v jehoÏ rámci se konalo IV. Triennale scénografie a divadelního kost˘mu.

Sterijino pozorje
je divadelní festival pofiádan˘ kaÏdoroãnû od roku 1956 v Novém Sadu (b˘valá Jugoslávie,

nyní Srbská republika). V roce 1956 uplynulo 100 let od narození a 50 let od smrti v˘znamného
srbského dramatika Jovana Steriji Popoviãe (1806 – 1856). V rámci tohoto v˘znamného jubilea
bylo k podpofie souãasného jugoslávského divadla   vyhlá‰eno v Novém Sadu pofiádání kaÏdo-
roãní divadelní pfiehlídky souãasné dramatické tvorby autorÛ v‰ech ‰esti svazov˘ch republik
Jugoslávie (Slovinska, Chorvatska. Srbska, âerné hory, Bosny a Hercegoviny a Makedonie) pod
názvem Sterijino pozorje. ¤editeli festivalu byly v˘znamné osobnosti jugoslávského divadla,
z nichÏ jmenujme alespoÀ Josipa Vidmara (1956-61), ëordû Ru‰kuce (1961-71), a v˘znamného
reÏiséra Georgije Paro (1971-76). Po deseti roãnících tohoto festivalu byla pfiehlídka roz‰ífiena
o pravidelné soutûÏní v˘stavy vÏdy jedné ze tfií oblastí divadelní kultury: scénografie a divadel-
ního kost˘mu, divadelní knihy a periodik, a divadelní fotografie. Tato v˘stavní tematika se opa-
kovala v pravideln˘ch tfiílet˘ch cyklech pod názvem „Triennale Novi Sad“. První triennale scé-
nografie a divadelního kost˘mu s mezinárodní úãastí se konalo v rámci divadelního festivalu
v roce 1966. Zúãastnili se jej úspû‰nou kolekcí také ãe‰tí a sloven‰tí jevi‰tní v˘tvarníci. Dal‰í scé-
nografické v˘stavy se konaly pravidelnû vÏdy po tfiech letech. V prÛbûhu let do‰lo tfiikrát k ter-
mínové kolizi s PQ, a to v roce 75, 87 a 99, kdy se obû instituce musely dohodnout o koncepã-
ních a obsahov˘ch otázkách obou v˘stav. Je tfieba pfii této pfiíleÏitosti pfiipomenout, Ïe
pfiedstavitelé Triennale vÏdy respektovali vût‰í v˘znam a rozsah PQ a úvahu o jakési konkurenci
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nikdy nevyslovili. 
Kolize v roce 1975 se posunem termínu PQ vlastnû nekonala, v roce 1987 byl problém fie‰en

tak, Ïe Triennale uspofiádalo v˘stavu laureátÛ v‰ech dosavadních roãníkÛ PQ. NejobtíÏnûj‰í roz-
hodování bylo v roce 1999, kdy Triennale nakonec na‰lo v˘chodisko z patové situace tím, Ïe pro
tentokrát rezignovalo na soutûÏní charakter v˘stavy a pfiipravilo pfiehlídku prací domácích i za-
hraniãních laureátÛ zlat˘ch a stfiíbrn˘ch medailí z pfiedchozích roãníkÛ scénografick˘ch
Triennale a PQ. 

VÏdy po scénografické v˘stavû následovalo Triennale divadelní knihy a periodik, po nûm pak
v˘stava divadelní fotografie. Divadelní ústav v‰echny tfii typy v˘stav pravidelnû obesílal kolek-
cemi ãesk˘ch a slovensk˘ch umûlcÛ, ktefií z tûchto akcí ãasto pfiiváÏeli ãetná ocenûní a medaile. 

Vznik, koncepce i rozsah v˘stavních pfiehlídek PQ a Triennale Novi Sad jsou znaãnû odli‰né.
PraÏské quadriennale se v podstatû vydûlilo z jiÏ existující brazilské pfiehlídky, stalo se samo-
statn˘m subjektem provázan˘m a sv˘m zpÛsobem za‰títûn˘m renomovan˘m a mezinárodnû uzná-
van˘m Biennale v˘tvarného umûní v São Paulo. 

PraÏské quadriennale tedy vycházelo z jin˘ch kofienÛ, podnûtÛ, struktury i obsahu neÏ jugo-
slávská pfiehlídka. Nikdy také nebylo zam˘‰leno ani nahlíÏeno jako konkurenãní akce novosad-
ského Triennale. Díky pfiátelsk˘m vztahÛm a dobré spolupráci s vedením festivalu, o kterou se za-
slouÏila pfiedev‰ím  jeho tajemnice Katarina åiriã-Petroviç, která do této funkce nastoupila
v roce 1978, byly vzájemné styky pfiátelské a spolupráce ochotná a spolehlivá. Divadelní ústav
pfievzal úkol obesílat jednotlivé roãníky Triennale kolekcemi ãesk˘ch a slovensk˘ch umûlcÛ,
Sterijino pozorje zaji‰Èovalo reprezentaci jugoslávsk˘ch umûlcÛ na PQ. 

Struktura a koncepce PQ 75 se drÏely osvûdãeného vzoru: nejrozsáhlej‰í byla opût sekce scé-
nografie a divadelního kost˘mu – ãást mezinárodní, samostatnû pak tatáÏ sekce v ãásti národní
pro ãeské a slovenské jevi‰tní a kost˘mní v˘tvarníky. Dále to byla sekce tematická, jejímÏ po-
sláním mûlo b˘t poskytnutí moÏnosti vzájemné soutûÏe ãesk˘ch, slovensk˘ch a zahraniãních scé-
nografÛ na konkrétním dramatickém díle svûtovû uznávaného autora. Po Mozartovi
a Shakespearovi bylo tentokrát vybráno dramatické dílo N. V. Gogola. 

A jako tfietí to byla sekce divadelní architektury, v níÏ byl dÛraz poloÏen pfiedev‰ím na po-
kusy o nové ztvárnûní divadelního prostoru a jeho dílãích sloÏek, na experimentální ãinnost v té-
to oblasti a na projekty zájezdov˘ch divadel a jejich technického vybavení. Se sekcí divadelních
‰kol se v tomto roãníku PQ pÛvodnû vÛbec nepoãítalo. 

Tato poklidná doba pfiíprav v‰ak trvala jen krátce. Vzápûtí po rozeslání prvních informací
o tfietím roãníku PQ pfii‰la neãekaná zpráva o pfiípravû rekonstrukce Sjezdového paláce, která
mûla probíhat v prvním pololetí roku 75, tedy  pfiesnû v dobû pofiádání v˘stavy. Jedin˘ voln˘
náhradní termín, kter˘ pfiicházel v úvahu, byl od 15. 9. – 6. 10. 75, pfiípadnû by se je‰tû na‰la
moÏnost nûkdy v listopadu. Po negativních zku‰enostech s podzimním datem PQ 67 to sice by-
la doba pro tuto v˘stavu nevyhovující, ale jiná moÏnost v té chvíli nebyla. Zmûna termínu
z ãervna na záfií byla dost zásadní, znamenala znaãné komplikace a bylo to první závaÏné na-
ru‰ení pfiíprav. 

Ani obsah tematické sekce – dramatické dílo N. V. Gogola – nevyvolal v zahraniãí velk˘
ohlas. Z poznámek a pfiipomínek vyplynulo, Ïe úãast v této sekci nebude veliká. Naproti tomu
stoupal zájem o scénografické ‰koly, o v˘chovu a v˘uku nové generace jevi‰tních a kost˘mních
v˘tvarníkÛ. To také bylo téma navrhované pro mezinárodní sympozium PQ i OISTT. A tak se ku
prospûchu vûci zmûnil obsah tematické sekce z Gogola na v˘stavu prací scénografick˘ch ‰kol.
Pochvalné reakce na tuto zmûnu pfii‰ly témûfi obratem a po PQ 75 se expozice scénografick˘ch
‰kol stala stálou, byÈ nesoutûÏní, souãástí v‰ech následujících roãníkÛ PQ. 
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KdyÏ tato nová termínová i obsahová sku-
teãnost ve v‰ech opraven˘ch informaãních PQ
materiálech odeznûla, pfii‰la nová „jobovka“:
Sjezdov˘ palác nebude ani v tomto novém ter-
mínu k dispozici. Vzhledem k pfiipravovan˘m
oslavám 30. v˘roãí osvobození âeskoslovenska
Sovûtskou armádou se chystala fiada velk˘ch
akcí, mezi nimi pfiedev‰ím zasedání RVHP
v Bruselském pavilonu, vojenské pfiehlídky,
spartakiáda a jiné akce, které si nárokovaly pro-
storové i termínové kapacity, takÏe rekonstruk-
ce Sjezdového paláce se posunula na pozdûj‰í
datum. To znamenalo rezignovat i na podzimní,
byÈ nevyhovující termín. 

PQ do rámce oficiálních oslav 30. v˘roãí
osvobození nezapadalo. Nebylo politickou
prioritou, intervence byly proto bezúãelné.
Náhradní termíny nebyly, v˘stavní sály byly
nadlouho dopfiedu zadané, chybûly volné uby-
tovací kapacity. 

Situace vypadala beznadûjnû. Zdálo se, Ïe
bude tfieba v˘stavu posunout o rok nebo ji snad
dokonce zru‰it. Druhá varianta na‰tûstí nepro-
‰la; k posunutí o jeden rok zase mûly racionál-
ní námitky nûkteré mezinárodní divadelní orga-

nizace, zejména OISTT, kter˘ plánoval v prvním t˘dnu PQ svÛj „mal˘ kongres“ a sympozium,
dále brazilské São Paulo, s nímÏ nás vázala dohoda o termínech obou v˘stav, ba i nûkteré zemû,
které se ãtyfiletou periodicitou PQ a tedy i s plánováním finanãních prostfiedkÛ poãítaly.
Pfiedev‰ím se v‰ak nechtûlo DÚ a V̆ boru PQ pfieru‰it, respektive naru‰it, ãasovou pravidelnost
tak slibnû se rozvíjející mezinárodní akce, i kdyÏ tentokrát neustálé zmûny termínÛ, hledání
vhodného data i místa pfiiná‰ely nové a nové komplikace.

Zahraniãní partnefii zaãínali b˘t neklidní, nûktefií o konání v˘stavy zaãali váÏnû pochybovat. 
Nakonec se po úmorn˘ch jednáních a únavn˘ch diskusích na‰lo ‰alomounské fie‰ení: zahájit

PQ 75 je‰tû v daném kalendáfiním roce, aby se dodrÏel ãtyfilet˘ v˘stavní cyklus, a to 22. prosin-
ce 75 v˘stavou ãesk˘ch a slovensk˘ch jevi‰tních a kost˘mních v˘tvarníkÛ ve Vald‰tejnské jíz-
dárnû. VernisáÏí tohoto PQ „fragmentu“ bylo aspoÀ ãásteãnû zachováno vroãení akce „1975“. Na
nátlak zahraniãních vystavovatelÛ, poukazujících na nevhodnost vánoãního termínu pro pfiípravu
a stavbu národních expozic, byla instalace a vernisáÏ zahraniãních expozic posunuta aÏ na první
lednov˘ t˘den 1976. Tomuto termínu se pfiizpÛsobila i sekce scénografick˘ch ‰kol, instalovaná
ve v˘stavní síni ÚLUV na Národní tfiídû od 7. do 25. ledna 1976. 

I kdyÏ první informaãní materiály a podklady ode‰ly do zahraniãí vãas, jiÏ v roce 1973, do-
‰lo v následujícím období nûkolikrát k v˘znamn˘m zmûnám, navíc ke stûhování Divadelního
ústavu do nov˘ch prostor v Celetné ulici, takÏe oficiální pozvání s definitivním potvrzen˘m da-
tem na leden 1976 ode‰la z Prahy aÏ koncem února 75. Jejich oficiální potvrzení prostfiednictvím
FMZV a ãs. zastupitelsk˘ch úfiadÛ v zahraniãí dokonce aÏ 20. 6. 75. StíÏnosti nûkter˘ch zemí na
pozdní pozvání, zpÛsobující jim komplikace organizaãní i finanãní, byly tedy zcela oprávnûné.
AlespoÀ ãásteãnou nápravou bylo poskytnutí upfiesÀujících a vysvûtlujících informací zástupcÛm
praÏského diplomatického sboru, a to bûhem dubna 75. 

Pfii v˘ãtu v‰ech jiÏ uveden˘ch peripetií nelze opomenout je‰tû jednu nemilou záleÏitost.

Eva Soukupová a Otakar Holan, námûstek ministra kultury, 
zahajují ãs. expozici ve Vald‰tejnském paláci
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âs. expozice ve Vald‰tejnském paláci

âs. expozice ve Vald‰tejnském paláci
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Dopisem ze 4. ãervna 1975, adresovan˘m pfiímo ministerstvu kultury âSR, se izraelské stfiedis-
ko OISTT dotazovalo na moÏnost úãastnit se vlastní expozicí PQ. Tvrdá normalizaãní stanovis-
ka v‰ak nic takového nepfiipou‰tûla, a tak ministerstvo kultury uplatnilo v tomto pfiípadû systém
„mrtvého brouka“ a na dopis nereagovalo. Proto se izrael‰tí kolegové obrátili se stejnou Ïádostí
na generální sekretariát OISTT, sídlící tehdy v DÚ. Bylo jasné, Ïe nedostanou-li ani tentokrát
Ïádnou odpovûì, vystoupí jejich reprezentanti s vefiejnou kritikou na 4. kongresu OISTT, pofiá-
daném v prvním t˘dnu PQ. 

Popravdû je tfieba konstatovat, Ïe izraelská Ïádost o úãast pfii‰la velmi opoÏdûnû, coÏ byl na-
konec oficiální dÛvod k jejímu zamítnutí. Izrael‰tí zástupci v‰ak poukazovali na to, Ïe nûkteré ze-
mû se hlásily o úãast rovnûÏ aÏ po uzávûrce pfiihlá‰ek – a jim vyhovûno bylo. Událost pfiecháze-
la v aféru, která se zaãala rozrÛstat. Zaãaly pfiicházet dotazy i intervence od generálního
sekretariátu ITI i pfies národní stfiediska OISTT USA, Nizozemí, Norska, ·védska a NSR. Tyto
mezinárodní reakce nebylo jiÏ moÏno pfiehlíÏet. V̆ bor PQ tedy uloÏil Divadelnímu ústavu, aby
v‰echny dotazující se ãi intervenující zemû upozornil na záhlaví Statutu PQ, v nûmÏ je jedno-
znaãnû formulováno, Ïe PQ je akcí ministerstva kultury, nikoliv nevládních organizací ãi institu-
cí. MK si tedy vyhrazuje právo zvát k úãasti ty zemû, s nimiÏ má âSR navázány diplomatické
styky. Tak byla celá záleÏitost smetena ze stolu. 

Na rozdíl od vystavování na PQ se podobná omezení na delegáty 4. kongresu OISTT a ná-
sledného mezinárodního sympozia nevztahovala. Izraelsk˘m úãastníkÛm byla vydána vstupní ví-
za k úãasti na v‰ech aktivitách OISTT i na PQ. 

Tolik k rÛzn˘m neãekan˘m potíÏím, které zrod tfietího roãníku PQ provázely. 

Setkání se členy diplomatického sboru
Pozvání diplomatÛ ke spoleãné informativní schÛzce na oficiální pÛdû MZV ãi MKI jako pfii

PQ 71 pfiedpokládalo podle protokolárních pfiedpisÛ urãit˘ pfiedepsan˘ ãasov˘ pfiedstih, jakoÏ
i koordinaci s dal‰ími oficiálními orgány a institucemi. Na to uÏ bylo pozdû. Proto se V̆ bor PQ
75 usnesl na své schÛzi v fiíjnu 75 pozvat sv˘m jménem kulturní pfiidûlence k pfiátelskému setká-
ní do kinosálu dnes jiÏ neexistujícího hotelu Flóra na Vinohradech. Konalo se dne 24. listopadu
1975 – necelé dva mûsíce pfied vernisáÏí. Zahájila je Eva Soukupová z titulu generální komisafi-
ky PQ a fieditelky Divadelního ústavu. Vedle informace o obsahu, tématu a struktufie v˘stavy
vãetnû seznamu jiÏ pfiihlá‰en˘ch zemí, shlédli hosté filmové záznamy z PQ 67 a PQ 71 a krátk˘
film o scénografii Josefa Svobody „Kdo je ‰ifra Svob“, kter˘ pak je‰tû mnohokrát úspû‰nû pre-
zentoval Svobodovu umûleckou práci doma i v zahraniãí. Po promítnutí filmÛ byl hostÛm po-
skytnut informaãní materiál o PQ 75 a nabídnuta prohlídka dílen Národního divadla, coÏ bylo pfii-
jato s velk˘m zájmem. Na závûr setkání pozval Josef Svoboda v‰echny pfiítomné k náv‰tûvû
svého ateliéru a na sklenku koÀaku. 

Setkání podobného druhu se v té dobû konala jen zfiídka a po celé fiadû rÛzn˘ch oslavn˘ch ak-
cí k 50. v˘roãí zaloÏení KSâ se toto sv˘m obsahem i programem vymykalo z bûÏného praxe
a patfiilo do okruhu zajímav˘ch a pfiitaÏliv˘ch kulturních aktivit. Tak také bylo kulturními ata‰é
hodnoceno, coÏ bylo v této chvíli pro úãelnou a uÏiteãnou spolupráci velmi dÛleÏité. Jednoznaãnû
se usnadnila následná spolupráce se zastupitelsk˘mi úfiady pfii fie‰ení nûkter˘ch administrativnû
technick˘ch problémÛ spojen˘ch s proclíváním PQ exponátÛ, platbami za rÛzné pomocné práce,
udûlováním víz aj. 
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Ministr kultury Milan Klusák, Eva Soukupová a ãást oficiální delegace na zahájení PQ 75 v Bruselském pavilonu

Příprava, instalace, zahájení
Je aÏ k nevífie, Ïe pfies v‰echny zneklidÀující zmûny a nejistoty zájem o úãast na PQ neochabl.

Administrativa a organizaãní t˘m PQ si ov‰em v tomto období opravdu uÏily své. 
Pfii této pfiíleÏitosti je tfieba také je‰tû pfiipomenout, Ïe se v˘stava poprvé pofiádala uprostfied

zimního období a Ïe tehdej‰í leden 1976 byl sychrav˘ a studen˘, navíc Bruselsk˘ pavilon zaãal
uÏ podléhat zubu ãasu: jednotlivé sklenûné segmenty netûsnily, místy dost zatékalo a nûkteré ãás-
ti v˘stavního prostoru proto zdobily rÛznobarevné kbelíky. Kromû toho se Bruselsk˘ pavilon ne-
dal dostateãnû vytopit. A je‰tû právû v tuto dobu prodûlávala ãs. ekonomika energetickou krizi,
platila pfiísná úsporná opatfiení a bylo tedy nutno respektovat pfiedepsan˘ topn˘ reÏim. ZároveÀ
je v‰ak tfieba konstatovat, Ïe toto „arktické“ prostfiedí znaãnû pfiispûlo k velkému mezinárodnímu
sbratfiení a utuÏení pfiátelství. Prozíraví a ostfiílení montáÏníci, stavûãi, montéfii i v˘tvarníci – odû-
ni v podivuhodn˘ch zateplovacích modelech vlastní v˘roby – se v dojemné shodû vzájemnû ãa-
stovali a posilovali rÛzn˘mi tekutinami, pfiedev‰ím destiláty. K veãeru pak vytváfieli zvlá‰tní, ku-
riózní spoleãenství záfiících, spokojen˘ch, lehce vrávorajících osob, které na rozdíl od
zachmufien˘ch a zmrzl˘ch chodcÛ klop˘tav˘m krokem, leã zvesela, opou‰tûly mrazivé prostfiedí
Bruselského paláce. Jazykové i jiné bariéry tehdy zcela padly. 

To se pfii instalaci v tematické  sekci ‰kol nedûlo – ve v˘stavní síni ÚLUV bylo totiÏ teplo. 
V̆ stava byla nakonec vãas pfiipravena, vernisáÏi nic nebránilo a 7. ledna 1976 se slavnostnû

zahajovalo PQ 75. V ne moc zatepleném foyer Bruselského pavilonu se tísnili náv‰tûvníci za-
chumlaní do koÏichÛ, plá‰ÈÛ, v ‰álách, kloboucích a ãepicích. Byla to krásná módní pfiehlídka
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Architektonická a grafická v˘zdoba vstupní haly v Bruselském pavilonu – PQ 75

Zahájení PQ 75 v Bruselském pavilonu 7. ledna 1976
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zimního obleãení, jak dokládají snímky z vernisáÏe. Zahájila ji generální komisafika Eva
Soukupová, hlavní projev pfiednesl ministr kultury Milan Klusák. Po nûm krátkou zdravicí navá-
zal prezident ITI Radu Beligan, a dále reprezentant OISTT. Kromû slavnostních fanfár z pásku
dal‰í hudební vloÏka vzhledem k mrazivému poãasí z programu odpadla. 

Mezinárodní porota. 
Byla tentokrát jedenáctiãlenná, sloÏená ze zástupcÛ rÛzn˘ch umûleck˘ch i technick˘ch diva-

delních disciplin. (Jmenn˘ seznam viz str. 81). 
Po zku‰enostech z prvních dvou roãníkÛ PQ byla pfii sestavování poroty kromû odbornosti

poÏadována i jazyková vybavenost, tj. znalost francouz‰tiny ãi angliãtiny. V‰ichni oslovení umûl-
ci a odborníci ãlenství v porotû nejen pfiijali, ale cítili se tímto pozváním velmi poctûni. O jejich
pfiípadné jazykové bariéfie nepadla zmínka. Zdálo se, Ïe práce poroty tedy bude – pokud jde o do-
rozumûní – bezproblémová. Praxe v‰ak zakrátko ukázala, jak jsou takové úvahy o‰idné a pojem
„znalost jazyka“ relativní. Aby se porotci vÛbec mezi sebou mohli dorozumût, musel b˘t pfiizván
bilingvní tlumoãník a je‰tû dal‰í pro pfiekládání z japon‰tiny. 

Nevlídnému poãasí a nedostateãnû vytopenému Bruselskému pavilonu vzdorovali ãlenové
poroty nejen vrstvami rÛzného teplého obleãení, ale také hektolitry ãaje, kter˘m je prozíravû ãa-
stovala a napájela dr. Kopáãová, sekretáfika poroty. Vzdor v‰em bezpeãnostním pfiedpisÛm se po-
dafiilo vybavit místnost urãenou pro zasedání poroty nûkolika teplomety a místo ãeského znaã-
kového porcelánu tam trÛnil nejvût‰í hrnec na ãaj, jak˘ bylo moÏno sehnat. 

Kromû problémÛ s poãasím se navíc odehrála tato kuriozní situace: francouzsk˘ teatrolog
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Denis Bablet pfiivezl do Prahy svou nedávno vydanou publikaci „Les Révolutions scéniques du
XXe siècle“, aby s ní seznámil pfiítomné odborníky a zástupce mezinárodní divadelní vefiejnosti.
Naléhal na E. Soukupovou, aby nûco v rámci PQ vymyslela. S podobnou my‰lenkou pfiijel také
divadelní historik z NDR Friedrich Dieckmann, kter˘ právû vydal obsáhlou publikaci „Karl von
Appens Bühnenbilder am Berliner Ensemble“. K jejich snaze informovat a propagovat své prá-
ce se pfiipojil i belgick˘ divadelník René Hainaux se sv˘m dílem „Spectacle 70-75“. Individuální
zpÛsob prezentace uveden˘ch svazkÛ se Evû Soukupové nezdál vhodn˘ a tak, jak b˘valo v kri-
tick˘ch okamÏicích jejím zvykem, pohotovû zaimprovizovala a vymyslela fie‰ení. Uvedené kni-
hy odnesla porotû s doporuãením, Ïe jde o mimofiádnû zajímavá a závaÏná díla vy‰lá témûfi
v pfiedveãer PQ. Sv˘m v˘znamem si zaslouÏí pozornost, a proto nechÈ je porota posoudí, ocení
a zahrne do svého verdiktu pod hlaviãkou neexistující sekce „Kritika a teorie scénografie“.
K ocenûní se pouÏije odmûna plánovaná pÛvodnû pro tematickou sekci, která se po pfiedchozích
poradách se zahraniãními odborníky vûnovala scénografick˘m ‰kolám a byla sekcí nesoutûÏní. 

Porotci zahlceni mnoÏstvím práce a krátkou lhÛtou na formulaci závûrÛ se nakonec na zá-
sadnûj‰í protesty nezmohli, úkol pfiijali a nûktefií z nich se radûji vzdali noãního odpoãinku jen
proto, aby zmínûné svazky mohli alespoÀ prolistovat a vydat o nich svûdectví. Ve v˘roku poroty
jsou tedy nakonec zahrnuty exponáty i jedné statutem nevyhlá‰ené sekce…. 

Tiskové konference
T˘den pfied otevfiením ãs. expozice PQ ve Vald‰tejnské jízdárnû, jejíÏ koncepci vytvofiil

Vladimír Jindra, probûhla dne 17. prosince 75 tisková konference, vûnovaná jak celému PQ, tak
pfiedev‰ím ãs. expozici PQ – bohuÏel za slabé úãasti jen jedenácti novináfiÛ. Dotazy a zájem se
soustfiedily pfiedev‰ím na vysvûtlení, proã se PQ koná v tak nevhodném, pfiedvánoãním období,
proã je rozmístûno do nûkolika rÛzn˘ch sálÛ, proã jsou dvû slavnostní zahájení jednoho PQ, kte-
ré sice nese datum 1975, ale koná se vlastnû aÏ zaãátkem ledna 1976 apod. Pfiítomn˘m se dosta-
lo patfiiãného vysvûtlení a zdÛvodnûní, v tisku se v‰ak – kromû skromné noticky – z pfiedloÏe-
n˘ch informací neobjevilo nic. 

Aãkoliv nûktefií ‰karohlídi prorokovali, Ïe vernisáÏe ãs. expozice se témûfi v pfiedveãer ·tûd-
rého dne nikdo nezúãastní – opak byl pravdou. 22. 12. 75 byla Vald‰tejnská jízdárna zcela zapl-
nûná pozvan˘mi hosty a v˘stava ãesk˘ch a slovensk˘ch jevi‰tních a kost˘mních v˘tvarníkÛ se
stala v˘znamn˘m pfiíspûvkem k praÏské vánoãní kulturní programové nabídce. 

Mezitím se dokonãovala montáÏ a úprava prostoru Bruselského pavilonu, kde se od 2. ledna
76 instalovaly zahraniãní expozice. 

Pfied vernisáÏí byla dne 7. 1. 76 uspofiádána druhá tisková konference, a to pfiímo
v Bruselském pavilonu. Se‰lo se na ní 40 novináfiÛ, zastupujících denní tisk, odborné ãasopisy,
rozhlas i televizi. Pochybovaãné hlasy umlkly, zájem o v˘stavu byl totiÏ velik˘ a moÏnost pfií-
mého kontaktu s národními komisafii, ktefií byli ve sv˘ch expozicích pfiipraveni odpovídat novi-
náfiÛm na dotazy, byla velmi vítaná. 

Po vernisáÏi v Bruselském pavilonu i v síni ÚLUV a po shlédnutí expozice ãesk˘ch a slo-
vensk˘ch scénografÛ ve Vald‰tejnském paláci konãil tento hektick˘ den pozváním hostÛ a dele-
gátÛ na recepci pofiádanou ministrem kultury dr. Klusákem v prostorách Vald‰tejnského paláce.
Vstup do sálu vedl ‰irok˘m schodi‰tûm z druhého nádvofií. Program, pfiesnû ãasovû plánovan˘,
zaãal pokulhávat. Nûjak se totiÏ pozapomnûlo, Ïe je zima a hosté musí odkládat v ‰atnû, ta na to
mnoÏství objemn˘ch zimních kabátÛ svou kapacitou nestaãila, ãekání se prodluÏovalo a na scho-
di‰ti vedoucímu k reprezentaãním místnostem se zaãala vytváfiet tlaãenice. Ministr a jeho dopro-
vod uÏ mûl dávno ãekat v salónu a vítat hosty, mûl totiÏ pfiijít jin˘m vchodem – kdyÏ tu se náhle
on a celá suita objevili v oné zmínûné tlaãenici na schodech a její ãlenové se marnû snaÏili do-
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sáhnout dvefií, které dvefiník zevnitfi uzamkl s odÛvodnûním, Ïe se musí nejdfiív pfiipravit dal‰í
prostory pro ‰atnu, pak se znovu otevfie. Ministra ze zahraniãních hostÛ na chodbû nikdo neznal,
takÏe ho nikdo nechtûl pfiednostnû pustit, nûktefií mu dokonce spílali, co Ïe se tlaãí a chce pfied-
bíhat. A celou tu melu staãil zpÛsobit jeden poÈouchl˘ historick˘ zámek u krásn˘ch intarzovan˘ch
vstupních dvefií do Rytífiského sálu z prvního nádvofií, kter˘ se právû v nevhodné chvíli zasekl
a nikdo s ním nehnul. Ministr s doprovodem musel kapitulovat, pouÏít vchodu urãeného pro po-
zvané hosty a tedy se prodírat ãekajícím davem. Trvalo hodnou chvíl,i neÏ se podafiilo odpor zám-
ku pfiekonat a dvefie decentním zpÛsobem – bez po‰kození – rozrazit, leã to uÏ bylo pozdû. Hosty
jménem ministra zatím vítali subalterní úfiedníci k velkému gaudiu tûch, ktefií je znali a vûdûli, oã
jde. 

Mezitím ov‰em ãasov˘ harmonogram dostal trhliny, ãekání se neúmûrnû prodluÏovalo.
Vstupní chodba a pfiilehlé salónky se plnily novû pfiicházejícími hosty, pfied vchodem se stále je‰-
tû tísnily fiady ãekajících na vstup a ‰atnu. Kontrolovat v této situaci pozvánky a regulovat tak po-
ãet úãastníkÛ bylo nemoÏné. V nahu‰tûn˘ch prostorách bylo témûfi ned˘chatelnû a hrozilo reálné
nebezpeãí, Ïe dav si vynutí otevfiení dvefií do Rytífiského sálu – coÏ se nakonec vskutku stalo.
Slavnostní tabule s pfiipraven˘m obãerstvením byla rázem obklopena. NeÏ se VIP elita dopraco-
vala aÏ sem, byly uÏ mísy peãlivû vyprázdnûné. Podû‰en˘ obsluhující personál nemûl co serví-
rovat, finanãní limit byl vyãerpán. Nakonec situaci zachránila malostranská Masna, kde se urych-
lenû za hotové zakoupil krájen˘ salám a chléb. Kdo tehdy sáhl do kapsy pro hotov˘ obnos, aby
se dekorum zachránilo, se nepodafiilo zjistit. 

I tato – dnes jiÏ úsmûvná – zku‰enost patfií k organizaãnû administrativnímu koloritu PQ své
doby. 

Udílení cen
se podafiilo navrátit do právû zrekonstruovaného Rytífiského sálu Vald‰tejnského paláce.

Slavnostní akt se odehrál v pátek dne 11. ledna 76 za úãasti ministra kultury dr. Milana Klusáka,
kter˘ také ceny osobnû pfiedával. Ceremoniálu pfiedcházel krátk˘ projev s vyhlá‰ením laureátÛ,
kter˘ pfiednesla Eva Soukupová. O krátkou kulturní vloÏku se postaralo Talichovo kvarteto. 
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Doprovodný program
Byl to pfiedev‰ím 4. kongres OISTT,

kter˘ probíhal 5. – 9. ledna 76 a v jeho rám-
ci mezinárodní sympozium vûnované otáz-
kám v˘chovy a v˘uky scénografÛ
a kost˘mních v˘tvarníkÛ. V‰e se opût ko-
nalo v Klubu ‰kolství a kultury ROH, Na
Pfiíkopû. Zájem o úãast byl tak velk˘, Ïe
bylo nutno pfiiobjednat dal‰í sál, aby bylo
moÏno v‰echny zájemce uspokojit. Tématu
byla pfiikládána velká dÛleÏitost a v˘znam,
o ãemÏ svûdãí úãast zástupcÛ dal‰ích mezi-
národních nevládních organizací. V pfied-
sednictvu sympozia tak zasedli vedle pfied-
stavitelÛ MK, PQ a OISTT také ãestná
prezidentka ITI Rosamond Gilderová, ge-
nerální sekretáfi ITI Jean Darcante, zástup-
ce FIA aj. 

Vstupní referát pfiednesl Paul
Jähnichen z NDR. Na nûj navázal Helmut
Himstedt-Alexander z NSR a do‰lo tak
k zajímavé konfrontaci v˘ukov˘ch systémÛ
dvou nûmeck˘ch zemí rÛzného politického
reÏimu. Velk˘ zájem vyvolaly pfiíspûvky
v˘znamn˘ch americk˘ch odborníkÛ. Byl to
John L. Bracewell, kter˘ podal vyãerpáva-
jící popis systému v˘uky scénografie a di-
vadelní techniky v USA. Tato v˘uka a v˘-
chova tehdy byla pfieváÏnû v rukou USITT (United States Institute for Theatre Technology),
nejmocnûj‰í americké instituce pro divadelní techniku a provoz. George C. Izenour, profesor
Yalské univerzity prezentoval zku‰enosti z v˘uky a ‰kolení jevi‰tních a kost˘mních v˘tvarníkÛ
a divadelních technikÛ. V̆ znamn˘ americk˘ scénograf Jo Mielziner vûnoval svÛj pfiíspûvek pfie-
dev‰ím v˘uce jevi‰tních v˘tvarníkÛ a jejich zapojení do praxe. Ponûkud odli‰n˘ pohled na tuto
v˘ukovou disciplinu podal ve svém pfiíspûvku belgick˘ scénograf, v˘tvarník, profesor ENSAV
Serge Creuz, kter˘ více zdÛrazÀoval v˘tvarnou sloÏku scénografie a zamûfiení v˘uky scénografie
smûrem k v˘tvarnému umûní. Také polsk˘ scénograf a pedagog Zenobiusz Strzelecki referoval
podrobnû o polské scénografické ‰kole. S velk˘m zájmem se setkalo vystoupení arch. Josefa
Svobody o smyslu a funkci scénografie v procesu jevi‰tní tvorby a tomu odpovídající pfiedstavû
v˘uky a v˘chovy. Arch. Ladislav Vychodil pak podal pfiehled o systému v˘uky scénografie na
V·MU v Bratislavû a informoval o uãÀovském ‰kolství v oblasti divadelní techniky a fiemesel na
základû zku‰eností z uãÀovského stfiediska pfii dílnách SND. (âást tûchto pfiíspûvkÛ je moÏno na-
jít v archivu gen. sekretariátu OISTT v DÚ v cizojazyãn˘ch verzích.) Je na místû konstatovat, Ïe
na tomto sympoziu byla nûkolikrát zdÛraznûna naléhavost a nutnost speciální v˘chovy a v˘uky
divadelních technikÛ jako samostatné a svébytné disciplíny pro rozvoj a praktické vyuÏití jevi‰t-
ní techniky. Podnûtem k tomu byl pfiedev‰ím zajímav˘ referát Gilberta Hemsleye Jr. o v˘uce di-
vadelních technikÛ v USA. 
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Na sympoziu zaznûly rovnûÏ hlasy divadelních architektÛ, ktefií se v fiadû zemí na v˘uce scé-
nografie také podílejí. Byli to zejména Jan Fiebelkorn a Martin Tschermak z NSR, Hans Erland
Heinemann ze ·védska, kter˘ informoval o ateliérech zab˘vajících se projektováním divadel
a kulturních staveb vÛbec. Se svou informací o specializaci na vnitfiní i vnûj‰í divadelní archi-
tekturu se pfiihlásili Vladilen Krasilnikov a Valerij Bykov ze SSSR. Arch. Vûkoslav Pardyl
z âVUT hovofiil o studijním programu katedry, která se specializuje na projektování kulturních
staveb a o navázané spolupráci s katedrou scénografie na DAMU. 

Je zajímavé pfiipomenout pfii této pfiíleÏitosti, Ïe na tomto PQ a z tohoto sympozia se zaãala
rodit my‰lenka uspofiádat mezinárodní soutûÏ divadelní architektury, kterou by pfiipravil OISTT
a která by probíhala mimo rámec pfiíprav PQ, ale její v˘sledky a vítûzné práce laureátÛ by byly
vÏdy vystavovány v rámci PQ jako jeho souãást. K vypracování podmínek a organizaãních po-
drobností se se‰li ãlenové sekce divadelní architektury OISTT jiÏ na podzim 76. Z této schÛzky
pak vze‰el konkrétní návrh vãetnû soutûÏních podmínek, kter˘ jeho autor Arsène Joukovsky
z Belgie poslal DÚ a PQ k posouzení.

Národní dny
Z dal‰ích doprovodn˘ch akcí to byly pfiedev‰ím „národní dny“, které opût vyvolaly velk˘ zá-

jem. UÏ v pfiedchozím roãníku zaujaly rÛzn˘mi moÏnostmi zajímavû pfiedstavit a úãinnû propa-
govat souãasnou divadelní kulturu své zemû, proto zájem a nároky na jejich pofiádání se tento-
krát rychle mnoÏily. „Národní den“ byl samozfiejmû název pfiehnan˘ – vÏdyÈ ‰lo v podstatû jen
o pÛlhodinu ãi maximálnû hodinu jednotliv˘m ÏadatelÛm poskytovanou, aby se dostalo na v‰ech-
ny a aby se jejich prezentace pokud moÏno nekfiíÏily. Navíc si komisafii nárokovali jejich pofiá-
dání v prvním t˘dnu PQ, kdy byla v Praze pfiítomna celá plejáda v˘znamn˘ch osobností a od-
borníkÛ z mezinárodního divadelního svûta. Kromû pfiedná‰ek a besed byl tentokrát hojnû
vyuÏíván i kinosál Bruselského pavilonu, v nûmÏ byly promítány rÛzné dokumenty, zábûry z in-
scenací, medailony scénografÛ. 

Velkému zájmu náv‰tûvníkÛ se také tû‰ila v˘stava dvou koryfejÛ ãeské a slovenské scéno-
grafie, Josefa Svobody a Ladislava Vychodila, umístûná jako nesoutûÏní expozice v âestné síni
Bruselského pavilonu. 

V rámci PQ a jeho doprovodn˘ch aktivit prezentoval belgick˘ teatrolog René Hainaux svou
ãerstvû vydanou obrazovou publikaci „Spectacles 70-75“, zachycující a dokumentující v˘bûr nej-
zajímavûj‰ích inscenací svûtového divadla v uvedeném ãasovém údobí, které je zároveÀ dobou
mezi 2. a 3. PQ. Autor se do znaãné míry inspiroval rÛzn˘mi vy‰l˘mi monografiemi, v nepo-
slední fiadû také katalogy PQ. Rychle pochopil v˘znam a moÏnosti PQ pro podporu ediãní fiady
publikací vûnovan˘ch scénografii a nabídl se, Ïe pofiídí fotodokumentaci vystaven˘ch prací, ãás-
teãnû i barevnou, jejíÏ jednu sadu vûnuje zdarma DÚ pro scénografickou dokumentaci.
Fotomateriálu hodlal sám vyuÏít pro pokraãování v edici obrazov˘ch publikací o divadle („Le
Décor de Théâtre dans le Monde depuis 1935“ a „Le Décor de Théâtre dans le Monde depuis
1950“), ale vzhledem k nedostatku financí nena‰el nakonec u svého belgického vydavatele pod-
poru. PonûvadÏ ‰lo o pomûrnû nákladn˘ projekt, nemohly dostateãnou finanãní podporu poskyt-
nout ani OISTT ani ITI. A tak se pfii debatách o tomto námûtu zaãaly rozvíjet úvahy o zaloÏení
mezinárodního dokumentaãního stfiediska scénografie, jehoÏ jednou z ãinností by mohla b˘t ved-
le fotodokumentace PQ, sbírky originálních jevi‰tních a kost˘mních návrhÛ, kolekcí divadelních
kost˘mÛ, divadelních plakátÛ apod. i ãinnost publikaãní. A kde jinde by mûlo b˘t jeho sídlo neÏ
právû v Praze, kde se koná pravidelnû PQ, kde se schází mezinárodní v˘tvarná divadelní elita,
pofiádají odborná sympozia aj. Návrh na takové dokumentaãní stfiedisko byl nahozen a zatím jen
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volnû formulován skupinou zahraniãních odborníkÛ a odevzdán PQ-DÚ. I kdyÏ bylo o tomto ná-
vrhu nûkolikrát jednáno na domácí i zahraniãní pÛdû, reálné podoby nakonec nedo‰el. Byl v‰ak
alespoÀ popudem k tomu, aby v nûkterém z pfií‰tích PQ byla jedna ze soutûÏních sekcí vûnova-
ná scénografick˘m publikacím. 

Jak je z v˘‰e uvedeného patrno, pfiiná‰ely debaty a setkání odborníkÛ na PQ fiadu inspirativ-
ní návrhÛ a námûtÛ, z nichÏ nûkteré se dfiíve ãi pozdûji realizovaly buì doma nebo v zahraniãí. 

Úspûch PQ 71 a 75 byl napfiíklad jedním ze stimulÛ pro realizaci tfiíleté scénografické ‰koly
pofiádané formou pfiedná‰ek a praktick˘ch kurzÛ Svazem ãesk˘ch divadelních ochotníkÛ
(SâDO). Do této ‰koly, která zahájila svou ãinnost 11. prosince 1976, bylo ze 47 pfiihlá‰en˘ch
kandidátÛ pfiijato 40. DÚ tuto iniciativu uvítal a podpofiil ji tím, Ïe organizátorÛm ‰koly pfiislíbil
zahrnout pfiípadnou v˘stavu prací amatérsk˘ch scénografÛ do doprovodného programu následu-
jícího PQ – coÏ se také na PQ 79 a 83 stalo. 
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Expozice Josefa Svobody v âestné síni 
Bruselského pavilonu

Expozice Ladislava Vychodila v âestné síni 
Bruselského pavilonu
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Mezinárodní výstava jevištního výtvarnictví a divadelní architektury – 

Pražské quadriennale ‘75
Bruselský pavilon a výstavní síň ÚLUV, Praha 7. 1. – 28. 1. 1976

Valdštejnská jízdárna, Praha, 22. 12. 1975 – 25. 1. 1976

PQ 75 se konalo pod zá‰titou ministra kultury âSR Milana Klusáka 
a ministra kultury SSR Miroslava Válka

Koncepce: 

VLADIMÍR JINDRA

Předseda Výboru PQ: 

JOSEF ŠVAGERA, I. námûstek ministra kultury âSR

Členové Výboru PQ: 

VÁCLAV BOŽEK, FRANTIŠEK CUBR, JÁN HANÁK, VLADIMÍR KARNA, JARMILA KONEČNÁ,
ANDREJ NEMLAHA, ADOLF SVOBODA, JOSEF SVOBODA, VLADIMÍR ŠRÁMEK, OTTO ŠU-

JAN, LUBOMÍR TRÁVNÍČEK, LADISLAV VYCHODIL, OSVALD ZAHRADNÍK, LADISLAV ŽILKA

Architektura výstavy: 

MIROSLAV MAŠEK

Grafika výstavy: 

ADOLF WENIG

Generální komisař: 

EVA SOUKUPOVÁ

Tajemník: 

JARMILA GABRIELOVÁ

Produkce: 

HELENA TOMŠOVÁ

Realizace: 

VÝSTAVNICTVÍ N. P. PRAHA

Předběžný rozpočet: 

5,5 MILIONŮ KČS,
bûhem pfiíprav sníÏen na 4,6 milionÛ Kãs
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Účastnické země: 

BELGIE, BRAZÍLIE, BULHARSKO, ČESKOSLOVENSKO, DÁNSKO,. FINSKO, FRANCIE,
HOLANDSKO, ITÁLIE, JAPONSKO, JUGOSLÁVIE, KANADA, KUBA, MAĎARSKO, MEXIKO,

NDR, NORSKO, POLSKO, RAKOUSKO, RUMUNSKO, USA, SRN, SSSR, ŠPANĚLSKO, ŠVÉD-
SKO, ŠVÝCARSKO, URUGUAY, VELKÁ BRITÁNIE

Mezinárodní porota:

ERIC ALEXANDER, teatrolog, historik, fieditel Divadelního muzea – Nizozemí
DENIS BABLET, teatrolog, autor odborn˘ch publikací a videozáznamÛ o scénografii – Francie

RADU BELIGAN, herec, reÏisér, fieditel Divadla komedie v Bukure‰ti – Rumunsko
JOSHIKI HAMAMOTO, scénograf – Japonsko

WALTER HUNEKE, technick˘ fieditel Divadla v Kolínû nad R˘nem, ãlen technické komise OIS-
TAT – Spolková republika Nûmecko

OTTO KÄHLER, scénograf, ‰éf v˘pravy Theater der Jugend Berlin – NDR
MILICA NIKOLAJEVNA POŽARSKAJA, historiãka umûní, teatroloÏka, autorka fiady publikací

vûnovan˘ch ruskému divadlu a scénografii – SSSR
AGOSTINHO OLAVO-RODRIGUES, vedoucí brazilské spoleãnosti UNESCO, blízk˘ spolupra-

covník vedení Biennale São Paulo – Brazílie 
JOSEF SVOBODA, scénograf, pedagog, ‰éf v˘pravy Národního divadla – âSSR

FERENC VAJDA, architekt, pfiedseda komise divadelní techniky OISTT – Maìarsko
LADISLAV VYCHODIL, scénograf, pedagog, ‰éf v˘pravy Slovenského národného divadla –

âSSR
Předsedkyně poroty: 

MILICA NIKOLAJEVNA POŽARSKAJA – SSSR

Laureáti PQ 75:

ZLATÁ TRIGA – SSSR za dílo EDUARDA KOČERGINA, DAVIDA BOROVSKÉHO, VALERIJE
LEVENTALA, ENARA STERNBERGA A VLADIMÍRA MAKUŠENKA 

ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – KOLEKTIVU: JOHN BURY, RALPH KOLTAI, TIMOTHY
O’BRIEN, TAZEENA FIRTHOVÁ (VELKÁ BRITÁNIE) – za vystavenou kolekci

STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – STUDIO SCARABEE (NIZOZEMÍ) – za jeho cennou
experimentální práci 

THÉATRE DU SOLEIL (FRANCIE) – za hodnotu jeho kolektivního scénografického v˘zkumu
z hlediska lidového divadla 

BELGICKÁ EXPOZICE – za vysokou úroveÀ vystaven˘ch prací 
NICOLAS SUBA (ŠVÝCARSKO) – za originalitu uÏití prostoru katedrály 

ROBERTO FRANCIA (ITÁLIE) – za scénografii k Hamletovi W. Shakespeara

ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – SHIGEO KAWAMORI (JAPONSKO)
STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – JUDIT SCHÄFFEROVÁ (MAĎARSKO)

TEMATICKÁ SEKCE – SCÉNOGRAFICKÉ ŠKOLY – ceny neudûleny

Sekce divadelní architektury:

ZLATÁ MEDAILE – FRANCIE – za velk˘ poãet fie‰ení variability divadelního prostoru
STŘÍBRNÁ MEDAILE – SSSR – za návrhy rÛzn˘ch divadelních prostorÛ v jediném divadelním

komplexu
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Sekce – Kritika a teorie scénografie

ZLATÁ MEDAILE – DENIS BABLET (FRANCIE) – za dílo 
„Les Révolutions scéniques du XXe siècle“

STŘÍBRNÁ MEDAILE – FRIEDRICH DIECKMANN (NDR) – za dílo „Karl von Appens
Bühnenbilder am Berliner Ensemble“

ČESTNÉ UZNÁNÍ – RENÉ HAINAUX (BELGIE) – za dílo „Spectacle 70-75“

Československá expozice:

ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – JOZEF CILLER
STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – KVĚTOSLAV BUBENÍK

ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – JARMILA KONEČNÁ
STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – STANISLAVA VANÍČKOVÁ

ČESTNÉ UZNÁNÍ – SCÉNOGRAFIE – VLADIMÍR SUCHÁNEK, za návrh scény k baletu M.
Nováka Balada o stromu

ČESTNÉ UZNÁNÍ – KOSTÝM – JOSEF JELÍNEK, za soubor vystaven˘ch kost˘mÛ

VÝBOR PQ UDĚLIL ČESTNÉ UZNÁNÍ EXPOZICI KANADY

Katalog PQ: 

vydán v trojjazyãné verzi: ãesky, anglicky, francouzsky
Redaktor: Vladimír Jindra + kolektiv (Ludmila Kopáãová, Jana Pleskaãová, Martin Zbofiil)

Grafická úprava: J. Patzáková
Náklad: 1. 000 ks, cena 30,- Kãs

Technické údaje:

Poãet zúãastnûn˘ch zemí: 28
Poãet vystavujících umûlcÛ: 774
Poãet vystaven˘ch prací: 4737

Poãet vystavujících ãesk˘ch a slovensk˘ch scénografÛ: 55

Bruselsk˘ pavilon PKOJF – 5.300 m2 v˘stavní plochy
Vald‰tejnská jízdárna – 860 m2 v˘stavní plochy

V̆ stavní síÀ ÚLUV – 490 m2

Instalační materiál: 

dfievotfiískové a rámové panely klasick˘ch rozmûrÛ, panely s textilní v˘plní, textil na potah
stûn, bodová svítidla a reflektory, figuríny, praktikábly, sokly

Poãet náv‰tûvníkÛ: nepodafiilo se zjistit
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