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Pražské quadriennale ‘83

V itineráfii velk˘ch mezinárodních akcí nevládních divadelních organizací mûlo PQ jako své
datum jiÏ pfiedbûÏnû rezervován ãerven. Poãítalo se s tím, jako jiÏ v pfiedchozích dvou roãnících,
Ïe bude navazovat na kongres ITI plánovan˘ do Berlína na termín 6. – 12. ãervna. UmoÏnilo se
tak úãastníkÛm ze vzdálenûj‰ích zemí ãi kontinentÛ bez velké ãasové i finanãní ztráty tuto mezi-
národní pfiehlídku shlédnout. 

Pát˘ roãník PQ se tedy s pfiihlédnutím k tomuto poÏadavku zaãal pfiipravovat hned v polovi-
nû roku 1980. 

V̆ bor PQ 83 byl jmenován ministrem kultury âSR dne 18. 5. 1981. SloÏení bylo obdobné
jako v roce 1979. 

Vzhledem ke ‰patnému stavu Bruselského pavilonu bylo rozhodnuto s jeho prostorami jiÏ na-
dále nepoãítat. Pfii pfiedbûÏném jednání s PKOJF o pronájmu Sjezdového paláce na dobu od 25.
5. do 15. 7. 83 (pfiíprava, v˘stava, likvidace) vy‰lo najevo, Ïe k dispozici je pouze pravé kfiídlo
paláce, které má i s nerozmontovateln˘m pódiem rozlohu 3. 200m2, po pfiípadném odstranûní po-
dia pak 3. 550m2. Levé kfiídlo, které mûlo 4. 950m2 v˘stavní plochy, bylo od 1. 6. 83 zadáno pro
setkání pion˘rÛ z âSSR jako jídelna pro 4. 500 dûtí. Odstranûní stolÛ, Ïidlí a ostatních zafiízení
vãetnû úklidu by si vyÏádalo nejménû 2–3 dny, takÏe by prostor byl k dispozici nejdfiíve od 6. 6.
83. Pfiilehlé pavilony zvané pergoly nebyly k dispozici vÛbec, neboÈ se tam zfiizovaly herny s au-
tomatick˘mi kuÏelníky aj. Rekonstrukce Bruselského pavilonu nebyla zafiazena do plánu ani
v sedmé pûtiletce (1981–1985); v souãasném stavu nebyl uÏ pro v˘stavy vÛbec pouÏiteln˘, ma-
ximálnû by jej bylo moÏno vyuÏít jako skladovacího prostoru. 

To nebyly moc povzbudivé zprávy. PQ potfiebovalo pro svou prezentaci velk˘ prostor, pokud
moÏno v jedné budovû nebo na více místech od sebe v‰ak nepfiíli‰ vzdálen˘ch. PÛvodnû se poãí-
talo, Ïe podle oficiálního sdûlení bude v roce 1983 jiÏ v plném provozu Palác kultury, kam se
z PKOJF mûla pfiesunout fiada kulturních akcí, z nichÏ nûkteré mohly termínovû pofiádání PQ v˘-
stavy ohrozit. Pro PQ v˘stavu by se tak uvolnila obû kfiídla Sjezdového paláce, vãetnû jeho pfied-
sálí v rozsahu 1. 020m2 a bylo by tak moÏno v‰echny sekce soutûÏní i nesoutûÏní vãetnû ãs. ná-
rodní expozice soustfiedit na jedno místo. Pfiíslib pravého kfiídla Sjezdového paláce tedy pfiirozenû
nestaãil. Uvolnûní levého kfiídla Paláce nechtûl nikdo schválit a bylo nutno v této kauze jednat
s vedením Mûstského v˘boru KSâ. Ministerstvo kultury to odmítlo s poukazem, Ïe tak má uãi-
nit Divadelní ústav. Vyjednávání se tedy ujala dr. Soukupová, která svou houÏevnatostí a neú-
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stupností nakonec docílila úspûchu. Pion˘fii se nakonec stravovali v Paláci kultury a levé kfiídlo
Sjezdového paláce získalo PQ. Koneãnû bylo moÏno potvrdit datum pofiádání PQ: 13. ãervna. –
3. ãervence 83. 

KdyÏ se zdálo, Ïe problém s umístûním a datem PQ je vyfie‰en, nastala dal‰í neãekaná kom-
plikace. PKOJF sdûlil, Ïe plánuje nutnou a neodkladnou rekonstrukci vstupního vestibulu do
Sjezdového paláce. A tato rekonstrukce probûhne právû v dobû konání PQ, neboÈ PraÏsk˘ sta-
vební podnik (PSP) má jedinû v tomto termínu volné kapacity. Hromadící se pfiekáÏky mûly té-
mûfi sabotáÏní pfiíchuÈ. Pro architekta PQ to znamenalo fie‰it novû vstupní prostor limitovan˘ pro-
vizorními vchody, vymezit prÛchody staveni‰tûm a vyfie‰it propojení obou kfiídel Paláce. Se
vstupním prostorem se ve v˘stavním projektu PQ totiÏ pÛvodnû  poãítalo jako s prostorem v˘-
stavním i spoleãensk˘m, napfi. pro vernisáÏ, národní dny, doprovodné v˘stavy apod. Celá záleÏi-
tost se dokonce dostala aÏ na úroveÀ vlády. Ministr Klusák adresoval intervenãní dopis minist-
rovi stavebnictví Karlu Polákovi, odpovûì na nûj v‰ak patrnû nedo‰la nebo ji DÚ nikdo nesdûlil.
Kauza zfiejmû nebyla povaÏována za dostateãnû v˘znamnou a tak nakonec opût musela zasáhnout
dr. Soukupová a jednat se zástupci PKOJF a PSP o tom, aby tyto rozsáhlé stavební úpravy za-
sáhly prÛbûh v˘stavy provoznû i esteticky co nejménû. 

Definitivní umístûní jednotliv˘ch PQ sekcí nakonec vyústilo v toto fie‰ení: mezinárodní sek-
ce scénografie a kost˘mní tvorby byla umístûna v pravém kfiídle Sjezdového paláce. Tematická
sekce na‰la své místo v levém kfiídle, v nûmÏ byla rovnûÏ umístûna sekce divadelní architektury
(vãetnû nesoutûÏního pfiíspûvku Itálie). V rámci prostoru levého kfiídla byla v prÛbûhu prvního
t˘dne PQ prezentována men‰í v˘stavka ãeskoslovensk˘ch a zahraniãních firem, které se zab˘va-
jí divadelní technikou a technologií. 

Expozice scénografick˘ch ‰kol byly umístûny na galeriích pravého kfiídla a v jeho voln˘ch
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zákoutích. Nebylo to ideální fie‰ení, protoÏe toto prostorové omezení nedovolilo ukázat dostateã-
nû prÛkaznû metody v˘uky a jejich v˘sledky; a tak vystavené práce ÏákÛ podávaly jen neúpln˘
obraz o pedagogickém úsilí a v˘sledkÛ jednotliv˘ch ‰kol. 

Aby tûch pfiekáÏek nebylo málo,  pfiidaly se potíÏe s ubytováním. Pfii této pfiíleÏitosti je tfieba
pfiipomenout, Ïe absolutní vût‰ina hotelÛ byla v tûch letech obsazována cestovními kanceláfiemi,
individuální turistika ãi pobyty v onûch dobách témûfi neexistovaly. Ubytovací nároky pro více
neÏ 50 osob se totiÏ musely uplatÀovat prostfiednictvím NVP a Vládního v˘boru pro cestovní
ruch. PfiestoÏe bylo jiÏ v roce 1981 závaznû nárokováno ubytování pro 650 osob prostfiednictvím
obou v˘‰e uveden˘ch institucí – a také závaznû pfiislíbeno, do‰lo koncem roku 1982 bez jakého-
koliv pfiedchozího varování ke zru‰ení tûchto rezervací. Pfiedseda ubytovací komise ÚV NF
Chára sdûlil, Ïe se v roce 1983 koná Kongres svûtov˘ch mírov˘ch sil, kter˘ vzhledem k souãas-
né svûtové politické situaci bude nav‰tíven daleko vy‰‰ím poãtem úãastníkÛ, neÏ bylo pÛvodnû
plánováno a neÏ se poãítalo. Proto NF zvy‰uje svÛj poÏadavek na ubytovací kapacitu z pÛvodnû
plánovan˘ch 2. 600 míst na 6. 000 – 7. 000 lÛÏek. Jako prvofiadá v˘znamná politická akce je ten-
to kongres preferován a NF nesmí pustit ani jediné lÛÏko a je vázána pfiísn˘m pfiíkazem ãs. poli-
tick˘ch míst blokovat ve‰kerou moÏnou ubytovací kapacitu. To uÏ byla pomalu infarktová situa-
ce. Nikde pomoc, nikde dovolání. Z tûch lep‰ích variant odpovûdí na na‰e intervence bylo
doporuãeno pfiesunout PQ na jin˘ termín, pfiípadnû na jin˘ rok, nebo je nekonat vÛbec. Îádná
z takov˘ch alternativ samozfiejmû nepfiicházela v úvahu. 

Nastoupila osobní iniciativa pracovníkÛ DÚ a jejich spolupracovníkÛ. Pokyn zaji‰Èovat uby-
tování prostfiednictvím NVP a Vládního v˘boru pro cestovní ruch pfiestal b˘t respektován. Kromû
âedoku byla oslovena Rekrea, ÚRO, Autoturist, RaJ Pha 1, Pha 2 a Pha3, internáty a podnikové
ubytovny se Ïádostí o poskytnutí sebemen‰ího poãtu lÛÏek. Tady je tfieba pfiipomenout velkou po-
moc, kterou poskytl fieditel RaJ Praha 1 Karel Majer, kter˘ pro PQ nakonec uvolnil v‰echny své
rezervy v hotelích Prahy 1, jakoÏ i ti recepãní, ktefií byli pfiáteli kultury a na místa recepãních by-
li degradováni z politick˘ch dÛvodÛ. Jako osoby vût‰inou akademicky vzdûlané chápali v˘znam
takové akce, jako bylo PQ, a snaÏili se vyjít nám nezi‰tnû vstfiíc (M. Langá‰ek, Z. Urban, J.
Fr˘sková aj.) KdyÏ se koneãnû po úmorném shánûní podafiilo ubytovací kapacity zajistit a do ci-
ziny oznámit adresy cestovek, u kter˘ch je potfiebná kapacita zaji‰tûna a na které je moÏno se ob-
rátit, upozornili zahraniãní náv‰tûvníci, Ïe nûkteré z cestovních kanceláfií, napfi. âedok, vyÏadují
spolu s rezervací ubytování i úhradu polopenze. To pfii umûlém smûnném a samozfiejmû nev˘-
hodném kurzu rozpoãet zahraniãních úãastníkÛ komplikovalo a poÏadovali proto od PQ pomoc.
Nastalo zdlouhavé jednání na rÛzn˘ch ministerstvech a institucích, nakonec se podafiilo získat pro
PQ od ministerstva financí podobnou v˘jimku, jakou v té dobû jiÏ mûl Pragokoncert pro své hos-
ty a delegáty. 

Potû‰iteln˘ byl také velk˘ zájem studentÛ o moÏnost pfiijet na PQ a zúãastnit se jak v˘stavy,
tak celého doprovodného programu vãetnû nabídky DAMU na prohlídku ‰koly a setkání se stu-
denty katedry scénografie. Po letech izolace se koneãnû pootevfiela moÏnost pro úãast poãetnûj-
‰ích skupin mlad˘ch lidí, coÏ bylo samozfiejmû radostné zji‰tûní, jenÏe v té dobû byla zavedena
u náv‰tûvníkÛ ze Západu povinná smûna devizov˘ch prostfiedkÛ, a pfii umûle znev˘hodnûném
kurzu dolaru to byly pro studenty, ktefií si hradili pobyt sami, pfiíli‰ vysoké náklady. Îádali nás
proto o projednání sníÏení povinné smûny o 50%. ·lo o skupiny studentÛ z Holandska (60 osob),
z Rakouska (45 osob), z Belgie (25 osob), z Británie (40 osob), ze SRN (35 osob), z Francie (10
osob), z Dánska (15 osob), z Finska (28 osob). ¤e‰ení tohoto úkolu vyÏadovalo nekoneãné in-
tervence na stranick˘ch i státních orgánech. Ujala se toho Eva Soukupová, které se nakonec po-
dafiilo zvítûzit, studentÛm vyhovût a pobyt v Praze jim tak usnadnit. 

Také PIS a MON dostaly striktní zákaz poskytovat tlumoãnické a pfiekladatelské sluÏby v do-
bû mírového kongresu, v‰ichni kvalitní tlumoãníci byli odveleni na kongres, takÏe byl na PQ
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ohroÏen mezinárodní semináfi, kongres OISTT, odborná zasedání pracovních komisí i zasedání
mezinárodní poroty. Nakonec jsme si museli pomoci vlastními silami. A to je v˘ãet jen nûkolika
organizaãnû administrativních komplikací, které toto PQ provázely. 

Pát˘ roãník PQ se konal v roce, v nûmÏ se pfiipomínalo 100. v˘roãí znovuotevfiení Národního
divadla a dvû stû let trvání ãeského profesionálního divadla. Vzhledem k obûma v˘roãím byla
koncepce PQ 83 organicky zaãlenûna do celkov˘ch pfiíprav Roku ãeského divadla, speciálnû pak
do chystan˘ch oslav Národního divadla. 

Struktura tohoto roãníku se rovnûÏ drÏela osvûdãeného rozvrÏení: 
Sekce scénografie a kost˘mní tvorby, ãlenûná na mezinárodní a ãeskoslovenskou. V mezi-

národní sekci, obeslané zajímav˘mi návrhy scénografÛ z rÛzn˘ch zemí, dominovala vynikající ex-
pozice Nûmecké spolkové republiky, které získala za scénografii oper Leo‰e Janáãka Zlatou trigu. 

âeskoslovenská expozice, jejíÏ zamûfiení bylo dáno Rokem ãeského divadla, byla pfieváÏnû
orientována na inscenace ãesk˘ch a slovensk˘ch dramatick˘ch a hudebnû dramatick˘ch dûl uvá-
dûn˘ch v letech 1979–1983. V̆ bûr scénografick˘ch a kost˘mních návrhÛ s dokumentací o jejich
realizacích ov‰em pfiedpokládal úãast men‰ího poãtu umûlcÛ, neÏ tomu bylo na PQ 79, aby bylo
moÏno vût‰ím poãtem exponátÛ z jedné hry lépe dokumentovat její inscenaãní podobu a zároveÀ
tak charakterizovat soudobou tváfi souãasného ãeského a slovenského divadla. Za tím úãelem by-
ly pfied PQ uspofiádány dvû národní v˘stavy: ãesk˘ch scénografÛ v Opavû, slovensk˘ch jevi‰t-
ních v˘tvarníkÛ v Bratislavû. Z nich pak v˘bûrová komise Svazu ãs. dramatick˘ch umûlcÛ vy-
brala ãs. reprezentaci orientovanou pfieváÏnû na stfiední a mlad‰í generaci, rozvíjející ve své
inscenaãní tvorbû principy akãní scénografie. Bylo to 27 jevi‰tních a kost˘mních v˘tvarníkÛ (16
ãesk˘ch a 11 slovensk˘ch). Architektonick˘ projekt byl svûfien arch. M. Kali‰ovi, komisafiem ãs.
národní expozice byl prof. J. Svoboda. 

Tematická sekce se po nûkolika pfiedchozích roãnících vrátila ke scénografii hudebnû dra-
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matick˘ch dûl. Zahraniãní i ãs. umûlci v ní vystavovali svou tvorbu na téma „âeská a slovenská
hudebnû dramatická díla“. Toto téma mûlo pfiinést zajímavou informaci o pronikání operního dí-
la Bedfiicha Smetany, Antonína Dvofiáka, Leo‰e Janáãka, Bohuslava MartinÛ, Eugena Suchonû,
Jána Cikkera a dal‰ích skladatelÛ na domácí i zahraniãní operní a baletní jevi‰tû. ZároveÀ se po-
ãítalo s tím, Ïe vystavené inscenace zv˘‰í zájem o ãs. operní tvorbu a budou i urãitou pobídkou
k jejich nastudování a uvádûní doma i v zahraniãí. Pfiedpokládaná repertoárová rozmanitost se
v‰ak nekonala. Ve v˘stavních kolekcích jednoznaãnû dominovalo operní dílo Leo‰e Janáãka
a vystavené exponáty pfiinesly sice neoãekávan˘, ale o to zajímavûj‰í konfrontaãní fenomén po-
chopení, v˘kladu i v˘tvarného ztvárnûní jeho operní tvorby. Podmínkou vystavování na PQ mû-
la b˘t díla realizovaná v posledních pûti letech, 

V̆ bor PQ ale pfiipustil v této sekci v˘jimku: mohly b˘t vystaveny i jevi‰tní návrhy z insce-
nací star‰ího data. ZároveÀ doporuãil, aby se tematické sekce zúãastnil národní umûlec Josef
Svoboda, kter˘ mûl v té dobû jiÏ bohatou kolekci scénografick˘ch návrhÛ k inscenacím hudebnû
dramatick˘ch dûl na ãs. i zahraniãních scénách. K tomuto doporuãení do‰lo po ponûkud pfiekva-
pivém zji‰tûní, Ïe Josef Svoboda vystavoval v soutûÏní sekci v rámci ãs. expozice jen na PQ 71.
Ten v‰ak byl mezitím jmenován Svazem ãs. dramatick˘ch umûlcÛ komisafiem ãs. expozice a sám
proto nepovaÏoval za vhodné se v soutûÏní sekci scénografie a divadelního kost˘mu prezentovat. 

Sekce divadelní architektury se tentokrát soustfiedila nejen na v˘stavbu nov˘ch divadelních
budov, ale pfiinesla i nûkolik experimentÛ a zajímav˘ch pokusÛ o zdÛraznûní forem nov˘ch scé-
nick˘ch prostorÛ vãetnû návrhÛ adaptací a rekonstrukcí star˘ch divadelních budov a jevi‰È. V ne-
soutûÏní podobû tu byly pfiedstaveny dvû zajímavé kolekce právû z oblasti rekonstrukcí. Byl to
pfiedev‰ím atraktivní soubor Itálie, vûnovan˘ rekonstrukcím historick˘ch divadelních budov
v oblasti Emilia Romagna. 

Neménû zajímav˘m byl i pfiíspûvek USA, obsahující v˘bûrovou kolekci architektonick˘ch
návrhÛ mezinárodnû uznávaného architekta G. Izenoura. 

Také ãeská architektura v˘znamnû pfiispûla k tématu rekonstrukcí rozsáhlou kolekcí doku-
mentÛ, nákresÛ a obrazov˘ch materiálÛ velkorysé pfiestavby a modernizace Národního divadla.
V soutûÏní ãásti se ãs. divadelní architektura pfiedstavila ãtrnácti projekty. Byly mezi nimi práce
vûnované „klasickému“ typu divadla, víceúãelov˘m kulturním stavbám, realizaci studia ND
Nová scéna v Praze a Studia S v Bratislavû. 

Na základû pozitivních zku‰eností z pfiedchozích roãníkÛ PQ byla na pfiehlídce 1983 opût in-
stalována sekce scénografick˘ch
‰kol s v˘sledky pedagogické práce
za poslední období. Expozice byla
nejen pfiíleÏitostí ke konfrontaci
pedagogické i tvÛrãí ãinnosti spe-
cializovan˘ch umûleck˘ch ‰kol,
ale poprvé poskytovala i informace
o studijních poÏadavcích a moÏ-
nostech doma i v zahraniãí,
o uplatnûní absolventÛ v diva-
dlech, kulturních domech a v dal-
‰ích tvÛrãích kolektivech. 

Pfii této pfiíleÏitosti je nutno
pfiipomenout operativní spolupráci
se Stfiední umûleckoprÛmyslovou
‰kolou v Praze. Sekretariát PQ na-
bídl pro posluchaãe tfietího roãníku
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divadelní scénické techniky spolupráci pfii instalaci PQ v rámci jejich odborné praxe. Tato spo-
lupráce se ukázala b˘t oboustrannû v˘hodná a byla pouÏita i v dal‰ích roãnících PQ. 

I pfies pokraãující skeptické poznámky nûkter˘ch ãesk˘ch scénografÛ, z nichÏ mnozí dávali
ostentativnû najevo, Ïe je PQ vlastnû nezajímá, bylo potvrzeno, Ïe úãast na PQ zÛstává prestiÏní
záleÏitostí a Ïe v˘stava má zÛstat pfiehlídkou soutûÏní. Odezvy ze zahraniãí na soutûÏní charak-
ter v˘stavy byly jednoznaãnû pozitivní. Vyznamenaní umûlci si získaného ocenûní, medailí i ãest-
n˘ch uznání velmi povaÏovali a udûlení Zlaté trigy bylo dokonce povaÏováno za obdobu filmo-
v˘ch OskarÛ. Replika Trigy zdobila, a v fiadû pfiípadÛ stále zdobí, vitríny tûch zahraniãních
divadelních institucí, svazÛ, organizací, jejichÏ scénografové toto ocenûní získali. Snad negativ-
ní postoj ãs. scénografÛ pramenil z faktu, Ïe ãs. expozice byla z mezinárodní soutûÏe vyfiazena,
jednotliví umûlci v sekci scénografické a kost˘mní tvorby soutûÏili jen mezi sebou. 

Mezinárodní porota
Porota byla tentokrát ãtrnáctiãlenná. (Její sloÏení viz str. 124)
Pracovala za pfiedsednictví M. N. PoÏarské a na sv˘ch jednáních ve dnech 11. –14. ãervna 83

zhodnotila jednotlivé expozice i díla zúãastnûn˘ch umûlcÛ ve v‰ech sekcích PQ. Jako jediná ji
v národní sekci zaskoãila zajímavá, v˘stavnû nezvyklá a nekonvenãní expozice Dánska.
Pfiedstavila se totiÏ fantaskní hrou nazvanou Prostor v akci, v podání hercÛ kodaÀského nezávis-
lého divadla Foenix. Tito sv˘mi hereck˘mi a pohybov˘mi kreacemi pfiedstavovali vizuální sloÏ-
ku procesu vzniku i koneãnou fázi divadelní performance. Ocenûní v‰ak nezískali. 

Zlatá triga byla jednomyslnû udûlena vynikající expozici NSR, orezentující inscenace a scé-
nografii oper Leo‰e Janáãka. 

Toto rozhodnutí poroty se ale vÛbec nelíbilo nejvy‰‰ím stranick˘m orgánÛm a den pfied vy-
hlá‰ením laureátÛ a udûlením cen dalo ÚV KSâ ministrovi kultury pokyn, aby se pokusil roz-
hodnutí poroty zmûnit a aby pfiedsedkyni poroty PoÏarské vytkl její apolitické postoje, nedosta-
tek vÛle, ba ochoty ovlivÀovat mínûní poroty správn˘m smûrem a ideologicky málo dÛrazné, ba
chybné vedení porotcÛ vÛbec. Ministr Klusák – aã viditelnû nerad – si skuteãnû M. N. PoÏarskou
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povolal a za pfiítomnosti fieditele odboru umûní dr. Kaizra se jí snaÏil kultivovanûj‰í formou tlu-
moãit stanovisko stranick˘ch orgánÛ. Oba pánové se pfied tímto aktem znatelnû posílili alkoho-
lem, takÏe doplÀující v˘tky dr. Kaizra byly hrub‰ího zrna a vyznûly podstatnû agresivnûji neÏ mi-
nistrÛv klop˘tav˘ projev. Ale paní PoÏarskaja se nedala; prohlásila, Ïe rozhodnutí poroty je
definitivní, protokoly jsou podepsané a ona se rozhodnû nehodlá propÛjãit k nûjak˘m odvolává-
ním ãi pozmûÀováním. Byl to od ní stateãn˘ postoj, dobfie totiÏ vûdûla, Ïe ji doma ãeká pokra-
ãování této „diskuse“. UÏ totiÏ tady v Praze ji odvezli na velvyslanectví SSSR, kde se rovnûÏ po-
kou‰eli ji zlomit. Bezv˘slednû. SvÛj díl schytala také dr. Soukupová z titulu generální komisafiky
PQ, která strávila fiadu hodin na ÚV KSâ u Miroslava Müllera, kde musela odráÏet útoky na ‰pat-
né sloÏení poroty, na neodpovûdn˘ v˘bûr porotcÛ, na nízkou ideologickou úroveÀ celé akce atd.
atd. K tomuto pohovoru povolali rovnûÏ Josefa Svobodu, kterého zahrnuli podobn˘mi v˘tkami
s poukazem na to, Ïe jako ãlen poroty zcela zklamal. Oba shodnû trvali na tom, Ïe jádrem nû-
mecké expozice je pfiedev‰ím operní tvorba L. Janáãka, Ïe v˘stava má mimofiádnû vysokou úro-
veÀ a Ïe je celá koncipovaná vlastnû jako pocta ãeské hudbû, divadlu a ãeské kultufie vÛbec.
Bude–li MK nebo stranické orgány trvat na zmûnû rozhodnutí poroty, odstupuje dr. Soukupová
ihned z funkce generální komisafiky PQ, a dÛvody se tak v krátké chvíli dozví cel˘ divadelní svût.
Do celé záleÏitosti bylo nakonec vtaÏeno i ministerstvo zahraniãních vûcí, které v‰ak oproti sta-
novisku ÚV KSâ prohlásilo, Ïe udûlení nejvy‰‰ího vyznamenání PQ expozici NSR je v kontex-
tu s v˘vojem souãasné ãs. zahraniãní politiky velmi pozitivní událostí. Po tomto vyjádfiení uÏ na
Evu Soukupovou a Josefa Svobodu nikdo nenaléhal a Ïádné zmûny ve verdiktu poroty se neko-
naly. 
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Pozvání
Formou diplomatické nóty byla pozvání rozeslána prostfiednictvím ãs. zastupitelsk˘ch úfiadÛ

jiÏ 16. 7. 1981 do ‰edesáti zemí. Z pÛvodnû pfiihlá‰en˘ch zemí odfiekly: Rumunsko pro nedosta-
tek finanãních prostfiedkÛ; Mexiko pro vnitfiní nevyjasnûné vztahy mezi divadelními organizace-
mi; Argentina, kde spiritus agens pfiede‰lé úãasti na PQ, v˘born˘ scénograf a nad‰en˘ propagá-
tor OISTT Saulo Benavente nesehnal potfiebné sponzory; Rakousko, které se nakonec úãastnilo
jen v sekci scénografick˘ch ‰kol; Brazílie, kde Biennale v São Paulo procházelo reorganizací,
hledalo nov˘ obsah, program a novou tváfi svého v˘stavního zámûru a na kontakty s PQ vÛbec
nereagovalo; Norsko a Portugalsko nena‰ly vhodnou a ochotnou osobu, která by se organizace
a obeslání PQ ujala; Venezuela, která prostfiednictvím ITI a OISTT ústy jinak spolehlivé Nelly
Garzonové svou úãast aÏ do poslední chvíle slibovala a pak z nejasn˘ch dÛvodÛ nedodrÏela,
a ·panûlsko, které na pozvání ani urgence nereagovalo. Pozvány byly zemû, s nimiÏ âSSR mû-
la diplomatické vztahy. 

V dubnu 1983 se náhle ozvalo izraelské národní stfiedisko OISTT a ústy svého pfiedsedy sdû-
lovalo, Ïe má svou v˘stavní kolekci na PQ pfiipravenou, potfiebuje jen upfiesÀující údaje t˘kající
se termínu instalace, programu vernisáÏe, platebních podmínek aj. Témûfi soubûÏnû pfii‰el dopis
prezidenta OISTT Helmuta Grossera, kter˘ tlumoãil intervenci v˘konného v˘boru této organiza-
ce ve prospûch úãasti Izraele na PQ. Tento poÏadavek vyvolal na MK âSR i u pfiíslu‰n˘ch stra-
nick˘ch orgánÛ zcela odmítavou reakci. Formulaci negativní odpovûdi ov‰em ponechaly obû in-
stituce na DÚ–PQ. A tak pozdní termín pfiihlá‰ky tentokrát napomohl zdvofiilému odmítnutí
s vysvûtlením, Ïe nejde o akci OISTT, ale ãs. státu, potaÏmo ministerstva kultury, které o pozvá-
ní úãastníkÛ rozhoduje samo a kromû toho jiÏ dávno pro‰el termín pfiihlá‰ek a v˘stava je vlastnû
tûsnû pfied zahájením. V dopise bylo dále uvedeno, Ïe o diskriminaci Izraele vÛbec nejde, její de-
legáti na kongres OISTT a na mezinárodní semináfi pfii PQ obdrÏí víza bez problému. Je tfieba
zmínit, Ïe po této zku‰enosti se V̆ bor PQ zaãal problémem pozvání váÏnûji zab˘vat s tím, Ïe na-
pfií‰tû bude tfieba zmûnit kritéria v˘bûru a umoÏnit i dal‰ím zemím úãast na PQ. Bude nutno o tom
pfiesvûdãit pfiedev‰ím pfiíslu‰ná stranická místa, a to za vydatné pomoci FMZV i obou ministers-
tev kultury, âSR i SSR. V̆ bor se sice takto usnesl, ale v zápise se uÏ toto radikální rozhodnutí
nikdy neobjevilo. 

Propagace
Po dobr˘ch zku‰enostech z pfiedchozího PQ byla ustavena propagaãní komise, jejímÏ vede-

ním byl povûfien Antonín Kos z MK âSR. Komise vydávala propagaãní bulletin PQ (v podobû
rozmnoÏeného strojopisu), kter˘ ve spolupráci se Svazem ãs. novináfiÛ byl rozesílán v‰em kul-
turním rubrikám denního tisku a t˘deníkÛm, âs. rozhlasu, âs. televizi a dal‰ím zájemcÛm jako
ROH, které podobnû jako oslovené cestovní kanceláfie náv‰tûvu PQ zahrnulo do programu pfiijí-
man˘ch rekreaãních a turistick˘ch skupin. Ve spolupráci s NVP byl upraven na dobu PQ program
praÏsk˘ch divadel a do jejich programov˘ch letákÛ byly v dobû PQ vkládány informaãní a pro-
gramové letáky PQ. 

Plakát PQ 83 byl vydán v mutaci ãeské (2000 ks), ruské (300 ks), nûmecké (500 ks), anglic-
ké (1000 ks) a francouzské (700 ks). V âSSR byl zaslán do v‰ech divadel a vylepen na vefiejn˘ch
prostranstvích v Praze, Bratislavû a ve v‰ech krajsk˘ch mûstech. Do zahraniãí byly plakáty za-
slány v‰em národním komisafiÛm úãastnick˘ch zemí, dále pak na národní stfiediska ITI, OISTT,
UNIMA, ASSITEJ a UNESCO. 

Cizojazyãné mutace plakátÛ a informaãních letákÛ byly rovnûÏ pfiedány cestovním agentu-
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rám, v dobû konání PQ pak i do recepcí hotelÛ a ubytovacích zafiízení. 
O dobré propagaci a velkém ohlasu PQ svûdãí i mnoÏství odborn˘ch ãlánkÛ vûnovan˘ch v˘-

sledkÛm PQ 83 v fiadû zemí. Mnohé zemû pouÏily sv˘ch expozic z PQ jako putovních k dal‰ímu
vystavování. V̆ znamnou akcí k propagaci PQ byla napfi. v˘stava sestavená z prací laureátÛ PQ
a nejúspû‰nûj‰ích exponátÛ PQ uspofiádaná v roce 1984 v Tokiu u pfiíleÏitosti zasedání exekutiv-
ního v˘boru OISTT. 

Tiskové konference
âesk˘ svaz novináfiÛ zafiadil do programu svého interního semináfie pro ãleny kulturnû poli-

tick˘ch rubrik z celé âSR, pofiádaného ve dnech 10 a 11. kvûtna 1983, podrobnou informaci
o PraÏském quadriennale, kterou podala Eva Soukupová. 

Druhou tiskovou besedu uspofiádal âesk˘ úfiad pro tisk a informace (âUTI) spolu s MK âSR,
tiskov˘m odborem FMZV a V̆ borem PQ dne 13. ãervna 83. Pozváni byli nejen ãe‰tí, ale i za-
hraniãní novináfii akreditovaní v Praze. Beseda se konala ve vestibulu levého kfiídla Sjezdového
paláce ve 13,00 hod, tedy s takov˘m pfiedstihem, aby se pfiítomní novináfii mohli po prohlédnutí
v˘stavy zúãastnit slavnostního zahájení v 15,00 hod. Tento dobfie mínûn˘ ãasov˘ plán se v‰ak
ukázal jako nereáln˘; rozsah v˘stavy byl tak velk˘, Ïe bûhem dvou hodin bylo nanejv˘‰ moÏné
udûlat si základní obraz o rozsahu jednotliv˘ch expozic, nikoliv o jejich obsahu a kvalitû.
Pfiítomn˘m novináfiÛm to v‰ak tentokrát muselo staãit. 

Vernisáž
Dne 13. ãervna 83 pfiesnû v 15, 00 hod. zaznûly v rekonstrukcí zmen‰eném foyer levého kfiíd-

la Sjezdového paláce slavnostní fanfáry z Pochodu k slavnosti Shakespearovû od Bedfiicha
Smetany, oznamující oficiální zahájení pátého roãníku PQ. 

V této dobû se zaãínala uplatÀovat pfii rÛzn˘ch podobn˘ch mezinárodních kulturních akcích
funkce moderátora. PoÏadavkem ministerstva kultury, pfiedev‰ím pana ministra, bylo, aby tato
funkce byla svûfiena pÛvabné, pohotové, reprezentativní a dobfie artikulující Ïenû, kterou mûl DÚ
co nejdfiíve sehnat a smluvnû zajistit. Kdyby tak je‰tû vládla alespoÀ jedním nebo radûji dvûma
svûtov˘mi jazyky – to by bylo terno. Vzhledem k uveden˘m nárokÛm bylo obtíÏné v daném ter-
mínu vhodného kandidáta najít. Nakonec byla poÏádána moderátorka âT ZdeÀka Vafiechová, aby
se této funkce ujala. Jmenovaná ov‰em byla velmi pracovnû vytíÏená, nemûla ãas se s akcí PQ
pofiádnû seznámit – ostatnû ji asi ani nepovaÏovala za pfiíli‰ v˘znamnou – a Ïádala proto dodat
v‰echny spojovací texty a fonetick˘ pfiepis jmen v‰ech, ktefií mûli v rámci vernisáÏe vystoupit.
Moderování v cizím jazyce ale u ní nepfiicházelo v úvahu. Bylo tfieba pfiibrat k ní tlumoãnici.
A tak po slavnostních fanfárách, v malém prostoru levého kfiídla, kam se vzhledem ke stavebním
úpravám stfiední haly a ãásti vestibulu ve‰lo jen pár fiad Ïidlí, se tísnil stojící dav hostí vãetnû di-
plomatického sboru a poslouchal, jak pí. Vafiechová oznamuje ãesky program vernisáÏe, tlumoã-
nice sdûlila totéÏ anglicky. Nato nastoupili PraÏ‰tí pozounéfii, aby v jiÏ v˘‰e popsaném malém
prostoru zaduli Slavnostní fanfáry Otakara Jeremiá‰e. Duli a duli – aÏ u‰i kolabovaly. 

V‰echny zdravice a projevy ministra Klusáka, generální komisafiky Soukupové a prezidenta
OISTT Helmuta Grossera zaznûly v obou jazycích a ãas plynul. Cel˘ ceremoniál se díky této
„moderátorské“ inovaci neúmûrnû prodlouÏil. Prohlá‰ení v˘stavy za zahájenou pak uÏ jen pro-
vázelo úlevné oddechnutí publika. Ti, na nûÏ se na poãátku vernisáÏe nedostala místa k sezení
a byli proto dost znechuceni, v prÛbûhu nekoneãného úvodního programu zaãali v duchu jásat.
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Místa k stání jim umoÏnila ti‰e se vy-
trácet a v klidu si zaãít prohlíÏet v˘-
stavu. 

Tato „moderátorská“ zku‰enost
byla pouãením pro v‰echny dal‰í po-
dobné slavnostní ãi spoleãenské akce
a v této podobû se uÏ neopakovala. 

Udílení cen
Tento ceremoniál se konal 17.

ãervna jiÏ tradiãnû v Rytífiském sále
Vald‰tejnského paláce. Po struãném
uvítání pfiedala dr. Soukupová slovo
pfiedsedovi sekce divadelní architek-
tury Paulu Mignotovi, kter˘ mûl krát-
ce a vûcnû informovat o v˘sledcích
v pofiadí jiÏ druhé soutûÏe divadelní
architektury OISTT a vyhlásit vítûze.
„Krátce a vûcnû“ jmenovan˘ relativi-
zoval a vyloÏil po svém. Detailnû po-
pisoval vítûzné projekty, odrecitoval
jména v‰ech laureátÛ – a citelnû tak
naru‰il ãasov˘ harmonogram cere-
moniálu. Ministr kultury, kter˘ mûl
s pfiíslu‰nou suitou pfiedávat ceny
PQ, zaãal zfietelnû jevit nespokoje-
nost se zdlouhav˘m prÛbûhem a Ïá-
dal E. Soukupovou o zákrok. Krátká
hudební vloÏka Smetanova kvarteta,
které uvedlo jednu vûtu z kvartetu
Jifiího Pauera, sice vnesla do nervóz-
ní atmosféry trochu klidu a pohody,
ale dohnat ãasové zpoÏdûní se poda-
fiilo jen díky pochopení a pohotovos-
ti pfiedsedkynû poroty PQ M. N.
PoÏarské, která upravila a zkrátila své vystoupení na minimum. A tak se pfiece jen podafiilo zaãít
s pfiedáváním cen vãas. 

Tuto ãást ceremoniálu totiÏ pfiená‰ely televize âR, Maìarska, NDR, NSR, nûkteré z nich Ïi-
vû. (Pfiedání Zlaté trigy západonûmecké delegaci se ale ministr kultury vyhnul a pfienechal to
pfiedsedovi V̆ boru PQ.)

Závûrem podûkoval prezident OISTT Helmut Grosser ministrovi kultury âR a ãs. státu za
uspofiádání PQ a vyslovil nadûji, Ïe spolupráce PQ s OISTT bude úspû‰nû pokraãovat i v pfií‰tích
roãnících. 
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Doprovodné akce
Stoupající vûhlas PQ vedl stále vût‰í poãet úãastníkÛ k pfiípravám rÛzn˘ch doplÀkov˘ch di-

vadelních doprovodn˘ch akcí, takÏe program quadriennale byl bohatû naplÀován dal‰ími aktivi-
tami. Své stabilní místo v programu doprovodn˘ch akcí zaujímalo pfiedev‰ím mezinárodní sym-
pozium, tentokrát s tématem „Divadlo dne‰ka a zítfika“, které probíhalo za spoluúãasti OISTT
dne 16. ãervna 83 v sále DÚ. Jména v˘znamn˘ch protagonistÛ pfiitáhla takov˘ poãet zájemcÛ, Ïe
sál svou kapacitou na takov˘ poãet posluchaãÛ nestaãil a bylo tfieba zajistit a ozvuãit pfiilehlé pro-
story, aby se na v‰echny dostalo. Z programu sympozia zmiÀujeme alespoÀ pfiíspûvek Augusta
Everdinga z NSR, Denise Bableta z Francie, Jochena Finkeho z NDR a pfiedev‰ím prof. Josefa
Svobody, jehoÏ pfiístup k uvedenému tématu vyvolal aplaus i diskusi. (Uvedené pfiíspûvky jsou
ve francouzské a anglické verzi vydány ve zvlá‰tním separátu Bulletinu OISTT/83 uloÏeném
v knihovnû DÚ. ) 

Následn˘ „mal˘“ kongres OISTT, kter˘ rovnûÏ patfiil ke konstantním akcím PQ, se vedle bûÏ-
né agendy zab˘val pfiedev‰ím úspû‰n˘m druh˘m roãníkem mezinárodní soutûÏe divadelní archi-
tektury OISTT. SoutûÏ byla vyhlá‰ena v roce 1981, tématem bylo „Divadlo pro hostování sou-
borÛ“. Organizaãní stránky se ujalo ‰védské stfiedisko OISTT. Celá akce probíhala ve dvou
etapách. V prvním kole, které se konalo v dubnu 83 ve Stockholmu, probrala porota v‰echny ná-
vrhy a z 270 projektÛ nechala projít do druhého kola 47. Druhé kolo probíhalo aÏ pfii PQ 83, kde
bylo v‰ech 47 projektÛ vystaveno a posuzováno sedmiãlennou porotou ve sloÏení: Paul Mignot
(Belgie), Vladilen Krassilnikov (SSSR), Wiktor Jackiewicz (Polsko), Nils–Gunnar Nilsson
(·védsko), Arsene Joukovsky (Belgie), Josef Svoboda a Ladislav Vychodil (oba âSSR). Vítûzové
– celkem 5 t˘mÛ – byli vyhlá‰eni a odmûnûni v rámci udílení cen PQ. V̆ stava v této podobû pak
byla je‰tû instalována ve ·védsku, na Slovensku, v Holandsku, v NSR a v Belgii. 

Úspûch této soutûÏe vyvolal na „malém“ kongresu OISTT také zajímavou diskusi o ustave-
ní a udûlování ceny „Grand Prix d’Architecture Théâtrale de l’OISTT“, kterou by dostávali ar-
chitekti za nejzdafiilej‰í realizované stavby, rekonstrukce a adaptace divadelních budov kaÏdé dva
roky – stfiídavû na kongresu OISTT a na PQ. Návrh byl sice se zájmem pfiijat, ale následná dis-
kuse o kritériích a podmínkách nena‰la konkrétní podobu, a tak se návrh nerealizoval a jiÏ se ni-
kdy neopakoval. 

Dal‰í zajímavou aktivitou byla prezentace Itálie, která se tentokrát úãastnila PQ nesoutûÏní
expozicí vûnovanou rekonstrukcím 72 historick˘ch divadelních budov (nejstar‰í Teatro Farnese
1618 – 1619, nejmlad‰í Teatro Sociale, dokonãené 1924) nacházejících se v kraji Emilia
Romagna. K tomu byl vydán obsáhl˘ 250ti stránkov˘ katalog se souborem podrobn˘ch informa-
cí o proveden˘ch historick˘ch prÛzkumech, v‰ech uveden˘ch divadel, se studiemi zab˘vajícími
se umûleck˘mi i technick˘mi otázkami divadelní architektury, vãetnû restaurátorsk˘ch prací.
Studie vûnované divadlÛm v Emilia Romagna ov‰em mají obecnûj‰í v˘znam, a to jak ve vztahu
k divadlÛm celé Itálie, tak i kulturní Evropy. Tuto italskou expozici pfiipravil a katalog vydal
Institut kultury kraje Emilia Romagna pod vedením Simonetty M. Boldoni. V rámci doprovod-
n˘ch akcí PQ byla k tomuto tématu uspofiádaná na V̆ stavi‰ti i v Institutu italské kultury série
pfiedná‰ek. Expozice byla tak v˘jimeãn˘ch kvalit, Ïe aã nesoutûÏní, byla na návrh mezinárodní
poroty odmûnûna zvlá‰tní stfiíbrnou medailí. 

K doprovodn˘m akcím se pfiipojil DÛm sovûtské vûdy a kultury, kter˘ uspofiádal dne 17. 6.
jednodenní semináfi o sovûtské scénografii doprovázen˘ v˘stavou prací sovûtsk˘ch scénografÛ.
Hlavní referáty pfiednesli M. N. PoÏarskaja a L. Sternberg. 

Velkému zájmu se také tû‰ila v˘stava scénografÛ–amatérÛ, kterou po úspûchu jejího prvního
roãníku v roce 1979 opût pfiipravil Svaz ãesk˘ch divadelních ochotníkÛ ve foyer Vinohradského
divadla. 
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Mezinárodní soutûÏ divadelní architektury vypsaná a organi-
zovaná ‰védsk˘m stfiediskem OISTT

Projekt t˘mu mlad˘ch sovûtsk˘ch architektÛ, kter˘ získal
v soutûÏi OISTT jednu z prvních cen

Projekt t˘mu mlad˘ch rumunsk˘ch architektÛ, kter˘ získal v soutûÏi OISTT jednu z prvních cen
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Itálie – exponát ze souboru rekonstrukcí historick˘ch divadelních budov v oblasti Emilia Romagna. Expozice získala zvlá‰t-
ní stfiíbrnou medaili PQ 83. 

Pozvánka na v˘stavu scénografick˘ch návrhÛ ãlenÛ Svazu ãesk˘ch divadelních ochotníkÛ pofiádanou v rámci PQ 83
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Nizozem‰tí kolegové nabídli v rámci PQ vystoupení dvou nizozemsk˘ch souborÛ: Onk
Theatre a Overal Teller Amsterdam. Pfiedstavení byla plánována do nûkteré z prostor pravého
kfiídla Sjezdového paláce, kde také soubor Overal Teller první t˘den PQ vystupoval. Soubor Onk
Theatre se tam v‰ak se svou konstrukcí neve‰el. Jako fie‰ení se nabízelo postavit konstrukci ven-
ku pfied Sjezdov˘m palácem a vystupovat v tomto improvizovaném prostoru. Nabídka to sice by-
la zajímavá, ale s její realizací bylo tolik problémÛ a tûÏkostí (nejen technick˘ch), Ïe zÛstalo jen
u nápadu – k realizaci nedo‰lo. Bdûlá cenzura si navíc Ïádala obsah performance, ale ten nebylo
moÏno ve srozumitelné podobû získat – a básnické obrazy, symboly, vidiny, pfiedstavy a jinotaje
HSTD neumûl roz‰ifrovat. Tak se radûji nic nepovolilo a tudíÏ nehrálo. 

K doprovodn˘m akcím se rovnûÏ fiadí tfiídenní semináfi divadelních technikÛ ãesk˘ch a slo-
vensk˘ch divadel, kter˘ uspofiádal DÚ. Program semináfie byl volen tak, aby zahrnoval pfiede-
v‰ím náv‰tûvu PQ 83 vãetnû v˘stavy divadelní techniky, dále pak v˘stavu, kterou pfiipravilo
Národní divadlo ve sv˘ch dílnách s názvem „Umûlecká tvorba v˘robních cechÛ Národního di-
vadla“. Byl o ni velk˘ zájem jak z fiad scénografÛ a kost˘mních v˘tvarníkÛ, tak i technikÛ a stu-
dentÛ a stala se inspirací pro hlavní téma 8. kongresu OISTAT, kter˘ se konal v roce 1989 ve
Var‰avû. Semináfi byl doplnûn prohlídkou staveni‰tû rekonstrukce historické budovy ND. 

Dal‰í v˘stavou, která obohatila doprovodn˘ program PQ, byl soubor fotografií S. I.
Witkiewicze, instalovan˘ spolu s v˘stavou polského divadelního plakátu v Polském informaãním
a kulturním stfiedisku. 

V prvním t˘dnu PQ do‰lo v levém kfiídle Sjezdového paláce k zahájení v˘stavy vûnované di-
vadelní technice. Úãastnily se jí v‰echny domácí i nûkolik zahraniãních firem a jejím pofiadate-
lem byly Brnûnské veletrhy ve spolupráci s praÏskou Divadelní technikou. Stojí za to zde pfiipo-
menout, Ïe tehdej‰í ministr kultury Klusák tomuto typu v˘stav moc nepfiál a nedoporuãil je
v budoucnu opakovat s odÛvodnûním, Ïe jakmile fieditelé a techniãtí pracovníci ãs. divadel uvidí
rÛzné technické vymoÏenosti a novinky ze zahraniãí, budou ho ihned bombardovat Ïádostmi o je-
jich zakoupení do technické v˘bavy sv˘ch divadel. Na to ov‰em nemá MK âSR Ïádn˘ koruno-
v˘, natoÏ devizov˘ rozpoãet. Tak tedy dopadl jeden z nápadÛ na oÏivení, obohacení a roz‰ífiení
PQ. DluÏno ale podotknout, Ïe z pfiedbûÏného prÛzkumu bylo zji‰tûno, Ïe zahraniãní firmy za-
b˘vající se divadelní technikou zas tak velké nad‰ení nad moÏností ukázat své v˘robky v rámci
PQ neprojevovaly. Podle zvyklostí jsou jejich prezentace vÏdy krátké, maximálnû tfiídenní, kro-
mû toho jiÏ tehdy existovaly dva velké evropské veletrhy divadelní techniky – Showtech
v Berlínû a CISCO v PafiíÏi, které jejich zájmy a zámûry dostateãnû saturovaly. 

Edukaãní komise OISTT spolu s pedagogy a studenty scénografick˘ch ‰kol zúãastnûn˘ch na
PQ a ve spolupráci s DAMU uspofiádala 15. ãervna v budovû DAMU besedu, jejímÏ obsahem
bylo hodnocení úãasti vysok˘ch ‰kol na PQ 83 a návrhy na jejich spolupráci s edukaãní komisí
OISTT. Setkání pak pokraãovalo v divadle DISK produkcí belgické a anglické ‰koly. 

Francouzsk˘ teoretik Denis Bablet pfiipravil zajímav˘ film z díla Josefa Svobody a spolu se
sv˘m komentáfiem jej chtûl náv‰tûvníkÛm a odborníkÛm pfiedvést – samozfiejmû rovnûÏ v prvním
t˘dnu PQ. Program v‰ak uÏ byl tak nahu‰tûn, Ïe absolvovat v‰echny plánované akce se zdálo ãa-
sovû i fyzicky témûfi nemoÏné. Jedinou moÏnost pfiiná‰ely noãní hodiny. S notnou dávkou skep-
se se tedy zajistil na 15. ãervna od 22, 30 hod. divadelní sál Laterny magiky a poãítalo se, Ïe di-
vákÛ bude tak pût do poãtu… Jaké ale bylo pfiekvapení, kdyÏ u vchodu do sálu se tísníl dav
divadelních nad‰encÛ Ïádostiv˘ch promítání. A tak se promítalo a diskutovalo do ãasn˘ch ran-
ních hodin. 

Oblíbenou akcí se opût staly „národní dny“. Od jednoho quadriennale k dal‰ímu jejich poãet
stoupal a obsah se lep‰il. Maìarsko postavilo svÛj národní den na promítání diapozitivÛ tûch v˘-
tvarníkÛ, ktefií nebyli zastoupení v národní expozici. Podobnû i Finsko roz‰ífiilo paletu sv˘ch je-
vi‰tních a kost˘mních v˘tvarníkÛ o mladou generaci, jejíÏ práce pfiedstavilo prostfiednictvím fil-
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mÛ a diapozitivÛ. Polsko zorganizovalo zájezd skupiny scénografÛ, ktefií na polském národním
dnu v osobních pfiíspûvcích pfiedstavili své umûlecké zámûry a tendence a informovali o souãas-
ném stavu polského divadla. Itálie opírala svÛj národní den o divadelní architekturu a s pfiihléd-
nutím k vynikající kolekci rekonstruovan˘ch historick˘ch divadelních budov pozvala nûkolik
italsk˘ch architektÛ k diskusi o tomto tématu. Podobnû probíhaly i národní dny Kanady, USA,
NSR, âSSR, Británie, SSSR a Francie. 

Se zajímavou iniciativou pfii‰li i ãs. loutkáfii. Nabídli zájemcÛm z fiad náv‰tûvníkÛ PQ zájezd
do Liberce na v˘stavu „Loutka a divadlo“, spojen˘ se shlédnutím pfiedstavení Naivního divadla.
Zájem byl tak velik˘, Ïe jeden autobus nestaãil. Od tohoto roãníku se datovala pravidelná spolu-
úãast loutkáfiÛ na doprovodném programu PQ, v nûmÏ byl vÏdy zakotven buì zájezd na nûkter˘
právû probíhající loutkáfisk˘ festival nebo se plánoval pfiíjezd vût‰í skupiny ãs. loutkáfiÛ do Prahy. 
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Mezinárodní výstava jevištního výtvarnictví a divadelní architektury – 

Pražské quadriennale ‘83
Sjezdový palác PKOJF – pravé a levé křídlo, galerie pravého křídla

13. června – 3. července 1983

Zá‰titu pfievzal pfiedseda federální vlády âSSR Lubomír ·trougal

Předseda Výboru PQ 83: 

JOSEF ŠVAGERA, I. námûstek ministra kultury âSR

Místopředseda Výboru PQ: 

MILOSLAV KAIZR

Členové Výboru PQ: 

JÁN KÁKOŠ, JAN KOHOUT, ANDREJ NEMLAHA, ANEŽKA NEUMANNOVÁ, KAREL NOTIN,
VĚKOSLAV PARDYL, DIONÝZ STAVROVSKÝ, MIROSLAV STOJE, JOSEF SVOBODA,

LADISLAV VYCHODIL

Generální komisař: 

EVA SOUKUPOVÁ

Předseda propagační komise: 

ANTONÍN KOS

Architektura a grafika výstavy: 

LEOPOLD KOLARZ

Tajemník: 

JARMILA GABRIELOVÁ 

Produkce: 

HELENA ALBERTOVÁ

Realizace výstavy: 

PARK KULTURY A ODDECHU, OSTRAVA

Předběžný rozpočet: 

5, 5 MILIONŮ KČS
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Účastnické země: 

AUSTRÁLIE, BELGIE, BULHARSKO, ČESKOSLOVENSKO, DÁNSKO, EGYPT, FILIPÍNY,
FINSKO, FRANCIE, ITÁLIE, JAPONSKO, JUGOSLÁVIE, KANADA, KUBA, MAĎARSKO,

NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA, NIZOZEMÍ, NOVÝ ZÉLAND, POLSKO,
RAKOUSKO, RUMUNSKO, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA

NĚMECKA, SSSR, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, VELKÁ BRITÁNIE, VIETNAM

Mezinárodní porota:

JARKA M. BURIAN, divadelní vûdec, publicista, reÏisér, kritik, pedagog – USA
HEINZ BRUNO GALLÉE, scénograf, teatrolog, pedagog – Rakousko

HELMUT GROSSER, technick˘ fieditel Mnichovské opery, pfiedseda OISTT
OTTO KÄHLER, scénograf, pedagog – NDR

KOTARO MAKI, scénograf, pedagog, teatrolog – Japonsko
PAUL MIGNOT, architekt, pfiedseda komise divadelní architektury OISTT – Belgie

ROSE–MARIE MOUDOUES, teatroloÏka, kritiãka, publicistka – Francie
NILS GUNNAR NILSSON, architekt, organizátor soutûÏe divadelní architektury OISTT

– ·védsko
GEORGES PARO, reÏisér, fieditel Národního divadla v Záhfiebu – Jugoslávie

MILICA NIKOLAJEVNA POŽARSKAJA, teatroloÏka, autorka ruské encyklopedie scénografie –
SSSR 

AGOSTINHO OLAVO RODRIGUEZ, historik umûní – Brazílie
ZENOBIUSZ STRZELECKI, scénograf, teatrolog, pedagog – Polsko

JOSEF SVOBODA, scénograf, pedagog, architekt – âSSR
LADISLAV VYCHODIL, scénograf, pedagog, pfiedseda scénografické komise OISTT – âSSR

Předsedkyně poroty: 

MILICA NIKOLAJEVNA POŽARSKAJA, SSSR

Laureáti PQ 83:

ZLATÁ TRIGA – SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO – za inscenace a scénografii oper Leo‰e
Janáãka

ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – ANDRÉ ACQUART (FRANCIE)
STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – MAURIZIO BALÓ (ITÁLIE) – za scénu k Berliozovu

Faustovu prokletí 
SHIGEO OKAJIMA (JAPONSKO) – za scénografii her Bertolta Brechta 

DRAGO TURINA (JUGOSLÁVIE) – za scénu ke ·najderovu chorvatskému Faustovi
ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – DAVID SHORT (VELKÁ BRITÁNIE)

STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – VOLKER PFÜLLER (NDR)

Tematická sekce – Scénografie hudebně dramatických děl českých

a slovenských autorů

ZLATÁ MEDAILE – MARCO ARTURO MARELLI (SRN) – za scénu k Janáãkovû opefie 
Její pastorkyÀa v divadle ve Frankfurtu nad Mohanem

STŘÍBRNÁ MEDAILE – MARIA BJÖRNSONOVÁ (VELKÁ BRITÁNIE) – za scénografii
Janáãkov˘ch oper

ZBYNĚK KOLÁŘ (ČSSR) – za scénografii souãasn˘ch ãs. oper
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Sekce divadelní architektury:

ZLATÁ MEDAILE – FINSKO – s pfiihlédnutím k projektu Intimiteatteri v Helsinkách 
od Pentti Pihy

STŘÍBRNÁ MEDAILE – FRANCIE – s pfiihlédnutím k projektÛm Bernarda Guillaumota
ITÁLIE – za expozici pfiíkladné restaurace historick˘ch divadelních budov

Československá expozice:

ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – JOZEF CILLER 
STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – TOMÁŠ BERKA, JAN VANČURA

ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – JOSEF JELÍNEK
STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – ALEXANDER BABRAJ

Čestné uznání:

Mlad˘m scénografÛm SSSR za jejich exponáty: 
VLADIMIR AREFIJEV, IRINA ČEREDNIKOVOVÁ, ILONA GANSOVSKAJA, ADOMAS
JAKOVSKIS, MARIJA LEVICKAJA, ALEXANDR ORLOV, JELENA STĚPANOVOVÁ,

VALERIJ VIKTOROV
KAORU KANAMORI (JAPONSKO) IN MEMORIAM – za celoÏivotní dílo

ROY ROBITSCHEK (KANADA) – za scénu k dílu Konec hry
GEORGE C. IZENOUR (USA) – za prezentaci historick˘ch divadelních prostorÛ 
PAUL MIGNOT (BELGIE) – za projekt Théâtre du Jardin public ve Sfax – Tunis
RALF ÄKE FORSSTRÖM (FINSKO) – za návrh scény k Shakespearovû Boufii

JOSEF SVOBODA, KAREL KOUTSKÝ, JAN KOZEL, PETR SLABINA, JINDŘICH SMETANA
(ČSSR) – za projekt Laterny magiky

EXPOZICI NDR – za vynikající dokumentaci a prezentaci scénografie
EXPOZICI DÁNSKA – za hledání nov˘ch forem divadla a jejich prezentaci

EXPOZICI HOLANDSKA – za hledání nov˘ch forem divadla a jejich prezentaci
EXPOZICI POLSKA – za hledání nov˘ch forem divadla a jejich prezentaci

EXPOZICI JAPONSKA – za vynikající integraci svûtového divadla
EXPOZICI FILIPÍN – za zajímavou prezentaci dûtského divadla

EXPOZICI AUSTRÁLIE, KANADY, VIETNAMU

Porota doporuãila vyslovit uznání v‰em ‰kolám vystavujícím na PQ 83, zvlá‰tû pak ‰kole
z Lond˘na. 

Technické údaje

Poãet zúãastnûn˘ch zemí: 28
Poãet vystavujících umûlcÛ: 766

Poãet ãesk˘ch a slovensk˘ch jevi‰tních a kost˘mních v˘tvarníkÛ: 27 
Poãet vystaven˘ch prací: 3.718

Náv‰tûvnost: CCA 20.000 OSOB (prÛmûrná denní náv‰tûvnost 1.000 osob)

Katalog

Byl vydán v jednom svazku s trojjazyãn˘m textem: ãesky, anglicky, francouzsky 
Redaktor Jana Pleskaãová

Redakãní spolupráce: Vladimír Adamczyk, Michaela Holznerová, Emil 
Krejãí, Sylva Mare‰ová, Vûra Ta‰lová

Grafická úprava: Augustin Milata
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Náklad 1.800 ks, cena 40, – Kã
Tisk: Moravské tiskafiské závody, Ostrava

Do redakãní uzávûrky nezaslaly podkladov˘ materiál tyto státy: 
Kanada, USA, Nûmecká spolková republika. 

Instalační materiál: 

Z ekonomick˘ch dÛvodÛ bylo vyuÏito v maximální mífie typizovan˘ch panelÛ a dal‰ích insta-
laãních prvkÛ (soklÛ, vitrín, figurín), které byly po skonãení v˘stavy zãásti pfievedeny na v˘sta-

vu „100 let ND“ v Národním muzeu, zãásti byly odprodány. 
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