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Pražské quadriennale ‘99

Poãátkem nové divadelní sezóny fieditelka DÚ Helena Albertová, která jiÏ v prÛbûhu roku 95
upozorÀovala, Ïe nehodlá nadále ve své funkci setrvávat a chce koncem roku povûsit fieditelová-
ní na hfiebík, pfiece jen z pocitu odpovûdnosti a pozitivního vztahu k celé akci pfiipravila se sv˘-
mi spolupracovníky a s V̆ borem PQ 95 rozbor a hodnocení uplynulého PQ. Závûreãná ãást to-
hoto hodnocení obsahovala rovnûÏ doporuãení a návrh na uspofiádání dal‰ího roãníku této akce.
Tento materiál odeslala na MK âR v prosinci 95. 

Skonãil rok 1995 a s ním sloÏila Helena Albertová svou fieditelskou funkci. Z v˘bûrového fiíze-
ní na MK âR vy‰el vítûznû dr. Ondfiej âern˘, kter˘ se od 1. ledna 1996 stal nov˘m fieditelem
Divadelního ústavu - i kdyÏ vleklej‰í onemocnûní mu dovolilo nastoupit svou funkci aÏ v únoru 96. 

K PQ zpoãátku Ïádnou zvlá‰tní náklonnost nechoval, jeho vztah k této mezinárodní akci byl
dosti vlaÏn˘, témûfi indiferentní a PQ mezi jeho priority rozhodnû nepatfiilo. KdyÏ kolektiv pra-
covníkÛ DÚ poukazoval na mezinárodní prestiÏ této v˘stavy, na její v˘znam pro ãeské i svûtové
divadlo, zaãal postupnû nazírat na úãelnost a smysluplnost PQ pozitivnûji. Zaãal se touto v˘sta-
vou více zab˘vat a cítil zároveÀ potfiebu tuto akci reformovat, pozmûnit její obsah, strukturu i or-
ganizaci. 

Příprava PQ 99
PonûvadÏ ãas pokroãil a stále nebylo o PQ jasno, se‰lo se k neoficiální, spí‰e konzultativní

poradû o dal‰ím osudu PQ dne 25. dubna 96 nûkolik pracovníkÛ a spolupracovníkÛ DÚ k pro-
diskutování a sepsání zásadních dÛleÏit˘ch organizaãních úkonÛ, aby ãasov˘ plán pfiíprav nebyl
pfiíli‰ zpoÏdûn a naru‰en. SchÛzky se tehdy zúãastnili Adamczyk, Albertová, Gabrielová,
Kulhánková, PotÛãková, Ptáãková; Bílková se omluvila. Pfiítomní vycházeli pfii formulování
sv˘ch námûtÛ z jednoznaãného stanoviska, Ïe se PQ 99 konat má, protoÏe jde o jedineãnou pfie-
hlídku svého druhu. Proto pracovní skupina v závûru svého zápisu doporuãila fiediteli DÚ, aby se
prvních pfiípravn˘ch krokÛ ujal zatím opût Divadelní ústav, neÏ se vyjasní postavení PQ ve vzta-
hu k DÚ. Tato skupina by pracovala zatím pod vedením fieditele DÚ a v krátké dobû by pfiipra-
vila seznam nûkter˘ch nezbytnû nutn˘ch opatfiení, jako stanovení data a místa konání PQ 99, for-
mulaci základního informaãního materiálu pro MK âR a Magistrát s pfiibliÏn˘m vyãíslením
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nákladÛ a s poÏadavkem, aby tato akce byla zafiazena do programu i finanãního plánu obou in-
stitucí na rok 1999. Dále by navrhla sloÏení V̆ boru a pfiipravila návrhy na generálního komisa-
fie PQ a vedoucího produkce PQ. Zahájila by rovnûÏ práce na podkladech a pfiedbûÏné formula-
ci koncepce devátého roãníku, vãetnû obsahu tematické sekce, pfiipravila by seznam moÏn˘ch
sponzorÛ a jejich oslovení, navrhla zá‰tity aj. 

¤editel âern˘ sice tuto iniciativu rovnou nezamítl, nicménû soudil, Ïe PQ musí projít nov˘m
uspofiádáním obsahov˘m i organizaãním, musí b˘t nahlédnuto novou optikou a vpodstatû by mû-
lo b˘t od vlastní ãinnosti DÚ oddûleno. Uznal v‰ak nezbytnost a naléhavost nûkter˘ch poÏadav-
kÛ, které bylo tfieba fie‰it neprodlenû. Souhlasil tedy alespoÀ s pfiedbûÏnou rezervací
PrÛmyslového paláce na termín od 24. 5. - 2. 7. 1999, coÏ se také stalo a fieditel V̆ stavi‰tû re-
zervaci termínu i místa potvrdil. 

Brainstorming
Ve snaze hledat novou koncepci, nov˘ smysl, nov˘ obraz PQ sáhl fieditel âern˘ po u nás do-

sud málo pouÏívané metodû brainstormingu a svolal na 11. ãervna 96 do DÚ shromáÏdûní scé-
nografÛ, divadelních historikÛ a kritikÛ, zástupcÛ divadelních institucí, reÏisérÛ aj. Pfiítomni by-
li (v abecedním pofiadí): H. Albertová,V. Beránek, M. Bílková, O. âern˘, J. Du‰ek, J. Gabrielová,
O. Hrab, A. Chocholínová, J. Malina, M. Melena, J. Patoãková, P. Peãínková, M. PotÛãková, 
V. Ptáãková, E. ·ormová, N. Zichová. V̆ znamné divadelní a kulturní osobnosti se bohuÏel omlu-
vily: P. Lébl, J. Kaãer, M. KníÏák, B. Nekoln˘, J. Ornest, P. Oslzl˘. 

Úvodem fieditel âern˘ podal krátce dosavadní charakteristiku PQ a vysvûtlil svÛj zámûr po-
kusit se vytvofiit nov˘ model quadriennale, které by bylo ustaveno jako samostatn˘ subjekt, fun-
gující sice v rámci DÚ a napojen˘ na nûj, ale se samostatnou koncepcí, obsahem i samostatn˘m
rozpoãtem. Vyzval pfiítomné, aby se kaÏd˘ pokusil podívat na akci PQ ze svého pohledu, navrh-
nout své pfiedstavy o jeho obsahu, smyslu, poslání, prezentovat své sebeztfie‰tûnûj‰í nápady; po-
kusit se pfiedstavit si, Ïe jde o první zaãínající roãník a zapomenout na jeho velkou, bohatou a v˘-
znamnou tradici. TfiebaÏe diskuse, v˘mûny názorÛ a debaty byly velmi Ïivé, kritické i pochvalné
a trvaly velmi dlouho, v˘razn˘ úspûch nepfiinesly. AlespoÀ v‰ak vyjasnily a vyãistily nûkteré
omyly vycházející z neznalosti celé kauzy. Z pfiepisu diskusí zachycen˘ch na magnetofonovém
záznamu se mûly zrodit zajímavé inovace této velké mezinárodní akce. Nedokonalá nahrávací
technika v‰ak zpÛsobila, Ïe se pfiepsan˘ text podobal spí‰e osmismûrkám nebo rébusu a vytáh-
nout z nûj zajímavé my‰lenky, vydedukovat zámûry a z toho v‰eho formulovat závûry bylo sku-
teãnû velmi obtíÏné. Pokus o tuto novou formu diskuse byl sice velmi zajímav˘, ale zku‰enosti
se zpracováním materiálu z tûchto podkladÛ do písemné podoby byly tehdy je‰tû mizivé. V 15ti
stránkovém pfiepisu magnetofonového záznamu totiÏ dominovala nad vlastním souvisl˘m textem
ãetná interpunkãní znamínka. A tu zajímavou tvÛrãí a dûlnou atmosféru plnou vzru‰en˘ch hlasÛ,
vykfiikujících své námûty, skákajících si do fieãi, prosazujících své nápady, pfiesvûdãujících
o správném zamûfiení akce, stejnû nebylo moÏno zachytit. Vyslovené nápady zachycené zkratko-
vitou formou na papírky a lepené na okna sice opticky ozvlá‰tnily zasedací místnost, ale nako-
nec skonãily bez viditelné pouÏitelnosti v fieditelském ko‰i. 

V zásadû se v‰ak pfiítomní odborníci shodli v konstatování, Ïe se v akci „PQ“ jako v˘stavy
scénografie a divadelní architektury má pokraãovat, Ïe se má zachovat národní a konfrontaãní
charakter jednotliv˘ch sekcí a Ïe je tfieba sestavit koncepãní skupinu, která bude pracovat na ob-
sahu v˘stavy ve shodû s manaÏersk˘m t˘mem. Dlouho diskutovaná otázka kurátorského v˘bûru
úãastníkÛ – tedy pouÏití osobnostního principu v koncepci v˘stavy - se ukázala b˘t v dané chví-
li pfiíli‰ komplikovaná a tudíÏ nereálná. 
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Přípravné práce
I kdyÏ brainstorming pfiinesl nûkteré nové my‰lenky a námûty t˘kající se obsahu i struktury

PQ, k zásadní inovaci akce nestaãily. ¤editel svolal pfiípravn˘ t˘m PQ 99 na první poprázdnino-
vou schÛzku dne 11. 9. 96 ve sloÏení âern˘, Albertová, Gabrielová, Malina, PotÛãková,
Ptáãková. Seznámil pfiítomné s v˘sledky v˘‰e zmínûného brainstormingu, se zmûnami, které na
základû nûkter˘ch diskusních pfiíspûvkÛ hodlá pfii pfiípravû PQ uplatnit. Sdûlil, Ïe quadriennale
bude sice patfiit do sféry pÛsobnosti DÚ, ale nebude koncipováno dosavadním zpÛsobem, tj. ko-
lektivem z Divadelního ústavu, ale otevfie se nov˘m nápadÛm, my‰lenkám, názorÛm a koncep-
cím, které do nûj vnesou skupiny odborníkÛ zvenãí prostfiednictvím samostatn˘ch ateliérÛ, agen-
tur, unií i jednotlivcÛ. K tomu formou interní soutûÏe vyhlásí DÚ v˘bûrové fiízení na koncepci
a organizaãní zaji‰tûní i propagaci PQ 99. Do konce záfií pfiipravil t˘m PQ podklady a poÏadav-
ky spojené s tímto úkolem a dopisem z 1. 10. oslovil tyto osoby ãi t˘my: Ateliér Belfast (arch.
M. David), Mozart Open (arch. D. Dvofiák + dr. Jan Dvofiák), arch. M. Melena, arch. ·. Caban.
Termín k odevzdání návrhu projektu na uspofiádání PQ 99 byl 15. prosinec 96. 

Zaslané projekty mûly obsahovat koncepci PQ 99, jeho organizaãní a produkãní model vãet-
nû finanãního zaji‰tûní, pfiípadnû návrh doprovodn˘ch akcí a zpÛsoby i formy úãelné a úãinné pro-
pagace. Projekty posuzovala v˘bûrová komise, sloÏená ze zástupcÛ DÚ, MK âR, Magistrátu,
pfiedsedy ãeského stfiediska OISTAT a tfií nezávisl˘ch odborníkÛ – divadelníkÛ a historikÛ umûní. 

Dal‰í novinkou byl námût fieditele zaloÏit obecnû prospû‰nou spoleãnost, pfiípadnû jin˘ práv-
ní subjekt, kter˘ by byl mezistupnûm mezi DÚ a vybran˘m realizaãním subjektem. Tento zámûr
v‰ak nebyl ãleny pfiípravného t˘mu kladnû pfiijat. Jeho ãlenové naopak doporuãovali, aby si DÚ
a jeho fieditel ponechali fiídící postavení a zÛstali hlavním gestorem celé akce. 

Vzhledem k ãasové naléhavosti bylo dohodnuto informovat do konce roku 96 zahraniãní
partnery alespoÀ o tom, Ïe se pfiipravuje na ãerven 1999 devát˘ roãník PQ - bez uvedení dal‰ích
podrobností. 

Z interní soutûÏe vze‰ly tfii rÛzné projekty a námûty, Daniel a Jan Dvofiákovi ze soutûÏe od-
stoupili. Projekty sice obsahovaly fiadu zajímav˘ch nov˘ch, nûkdy i kontroverzních my‰lenek
a nápadÛ, ale jejich pfiijetí by znamenalo uzavfiít dosavadní strukturu soutûÏní pfiehlídky urãené
pro co nejvût‰í poãet zemí s rÛznou úrovní divadelní kultury a pfiedloÏit svûtové divadelní vefiej-
nosti zcela jin˘ druh pfiehlídky ãi v˘stavy. Proto bylo rozhodnuto roz‰ífiit komisi posuzující in-
terní soutûÏ na PQ 99 o pfiedsedu OISTAT Helmuta Grossera a generálního tajemníka této orga-
nizace Chrise Lievaarta. Její ãlenové se se‰li v Praze 10. února 1997 ve sloÏení Helena Albertová,
Jan Borna, Alexandra Brabcová, Ondfiej âern˘, Vladimír Drábek, Helmut Grosser, Chris
Lievaart, Jaroslav Malina, Mirka PotÛãková, Vûra Ptáãková, Eva Sedláková. Tlumoãení pro za-
hraniãní úãastníky bylo zaji‰tûno. 

Ondfiej âern˘ ve vstupním projevu vysvûtlil svÛj zámûr otevfiít PQ ‰ir‰ímu publiku, roz‰ífiit
jeho zábûr a vyuÏít lépe jeho potenciál. Pro existující zaÏité stereotypy není DÚ údajnû schopen
sám novou podobu PQ najít. Pfii diskusi k jednotliv˘m projektÛm se ukázalo, Ïe jim sice nechy-
bí ambice, ale postrádají pragmatick˘ pfiístup a praktické zku‰enosti, neboÈ ani jeden z nich ne-
naznaãil dostateãnû jasn˘ produkãní model, vût‰inou chybûl i model finanãního zaji‰tûní. Nejlépe
uloÏenému zadání odpovídal projekt Ateliéru Belfast, i kdyÏ ani on jednoznaãnou podporu ne-
získal. 

Po vyãerpávající diskusi nastolili nûktefií domácí i zahraniãní úãastníci otázku, proã vlastnû
DÚ neuspofiádá PQ sám a na konkrétní úkoly nenajme spolupracovníky. ¤editel âern˘ ale na
spolupofiadatelství trval s odÛvodnûním, Ïe budoucí pfiíprava PQ by paralyzovala vlastní ãinnost
DÚ. Navíc pfiekvapil plénum dal‰ím úmyslem pfiesunout PQ do roku 2000, kdy Praha bude
Evropsk˘m kulturním mûstem. Tento nápad se v‰ak nesetkal s kladn˘m pfiijetím. Poru‰ení ãtyfi-
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letého cyklu by pro zahraniãní úãastníky znamenalo velké komplikace, v Praze zahlcené v té do-
bû fiadou jin˘ch kulturních akcí by se PQ v˘stava mohla zcela ztratit a ze zdánlivû vût‰ího roz-
poãtového balíku penûz by nakonec pro v˘stavu zbylo málo. 

Po pfiesvûdãiv˘ch argumentech byl závûr tohoto zasedání nakonec jednoznaãnû vyjádfien po-
Ïadavkem nepfienechávat odpovûdnost za PQ Ïádnému z uveden˘ch ateliérÛ ãi firem. Hlavní ges-
ci i odpovûdnost si ponechá DÚ a dílãími úkoly povûfií vybrané partnery ãi agentury. Zástupci
OISTATu poÏádali, aby jim byl poskytnut prostor pro laureáty soutûÏe divadelní architektury, aby
kromû bezplatného prostoru pro vystavující ‰koly byl rezervován i prostor k pfiedná‰kám v˘-
znamn˘ch osobností, o jejichÏ v˘bûru se dohodnou s Radou PQ a jejichÏ pobyt a vystoupení
v rámci sekce ‰kol uhradí. V následné - jiÏ krátké diskusi – se vût‰ina pfiítomn˘ch k moÏnosti svû-
fiit sekci ‰kol a odborn˘ program studentÛ do rukou OISTAT pfiiklonila. O PQ v˘stavû a závaz-
cích OISTAT s ní spojen˘ch byl pak informován svûtov˘ kongres OISTAT v Pittsburgu, pofiáda-
n˘ ve dnech 16. - 19. 3. 97. 

Úãastníci porady je‰tû doporuãili, aby mezinárodní nevládní divadelní organizace, mající svá
národní stfiediska v âeské republice, intervenovaly ve prospûch pofiádání PQ 99 v Praze pfiímo
u generálního sekretariátu UNESCO s odÛvodnûním, Ïe jde o jedineãnou, mimofiádnû v˘znam-
nou kulturní akci mezinárodního charakteru, která si zasluhuje plnou podporu UNESCO. 

Oslovené mezinárodní divadelní organizace tak skuteãnû bûhem prosince 1997 uãinily.
Mimofiádného ocenûní se PQ dostalo v dopisech od generálního tajemníka ITI André- Louis
Perinettiho, od Michaela Fitzgeralda, prezidenta ASSITEJ, Dicka Dursta, prezidenta OISTAT
a Georges Banu, prezidenta AICT. Tyto intervenãní dopisy podpofiily uÏ i tak vysokou prestiÏ PQ
– horizont spolupráce PQ s UNECO se tentokrát roz‰ífiil od deklarativních prohlá‰ení a poskyto-
vání zá‰tit i grantÛ k pfiímé, aktivní úãasti na PQ 99. 

âas v‰ak pokroãil a bylo tfieba urychlenû zajistit fiadu organizaãních opatfiení – i bez dosud
nezkorigované, definitivnû formulované koncepce a struktury v˘stavy. 

Pfiedev‰ím musel sekretariát PQ úãastníkÛm konkurzu na inovaci PQ 99 sdûlit, Ïe v˘bûrová
komise nevybrala Ïádn˘ z pfiedloÏen˘ch projektÛ a DÚ bude tedy jedin˘m pofiadatelem a orga-
nizátorem akce. Ateliér Belfast byl v‰ak fieditelem DÚ vyzván, aby se podílel na pfiípravách ales-
poÀ jako konzultant pro posouzení koncepce této velké mezinárodní scénografické v˘stavy a pro
navrÏení architektonického fie‰ení v˘stavního prostoru. Ateliér Belfast tento úkol pfiijal a archi-
tekt Milan David pfiipravil první návrhy prostorového fie‰ení jednotliv˘ch v˘stavních sekcí.
Bûhem doby v‰ak do‰lo v Ateliéru k zásadnûj‰ím personálním zmûnám vedoucím nakonec po
oboustranné dohodû k ukonãení spolupráce. 

¤ada nov˘ch idejí i konkrétních úkolÛ, pfiedpokládajících kromû jiného napfiíklad pruÏnou ko-
munikaci mezi jednotliv˘mi subjekty zúãastnûn˘mi na v˘stavû, vyÏadovala schopného produkã-
ního, kter˘ by ve spolehlivé spolupráci pfiípravu v˘stavy zaji‰Èoval. Byla to agentura PP
Production, která v osobû Petra Oukropce poskytla agilního a spolehlivého produkãního i mana-
Ïéra. Jmenovan˘ se v agendû rychle zorientoval a stal se záhy platn˘m ãlenem pfiípravného t˘mu. 

Nová koncepce PQ 
Pfii její pfiípravû vycházel pracovní t˘m PQ ve sloÏení Albertová, Bílková, Brabcová, âern˘,

Gabrielová, Malina, Matásek, Oukropec, PotÛãková, Ptáãková z my‰lenky, Ïe PQ by nemûlo po-
kraãovat ve v˘stavních praktikách pfiedchozích roãníkÛ a prezentovat muzeálním zpÛsobem jed-
notlivé exponáty a artefakty, ale mûlo by se stát Ïivou pfiehlídkou, Ïivoucím organismem, v nûmÏ
se klasick˘mi instalacemi prolínají a probíhají rÛzné tvÛrãí dílny, workshopy, setkání, tematické
semináfie. Jin˘mi slovy – cituji: „ inovace musí pfii respektování kontinuity vést k tomu, aby ak-
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ce získala novou dynamiku, novou organizaãnû obsahovou tváfi a stala se velkolepou mezioboro-
vou akcí. “

Pfii úvahách o v˘stavních sekcích se pracovní t˘m shodl na ponechání struktury pfiedchozích
roãníkÛ PQ. A tak PQ 99 vyhla‰ovalo opût ãtyfii v˘stavní sekce:

Sekce scénografie a divadelního kost˘mu s tématem Ná‰ spoleãn˘ svût (svût, národy, jed-
notlivci) byla urãena národní prezentaci nejlep‰ích a nejzajímavûj‰ích inscenací realizovan˘ch
v uplynul˘ch pûti letech. Tato kolekce mûla b˘t v˘povûdí o úrovni divadla pfiíslu‰né zemû a zv˘-
raznit tak onen nezamûniteln˘ a nezpochybniteln˘ pfiínos jednotliv˘ch národÛ do kultury i v˘vo-
je svûtového divadla. 

Tematická sekce byla nazvaná Pocta scénografii. V ní mûly jednotlivé zemû pfiedstavit nej-
v˘raznûj‰í osobnosti oboru, jejichÏ pfiínos k v˘voji jevi‰tního a kost˘mního v˘tvarnictví je nepo-
pirateln˘, v mnoha pfiípadech nadãasov˘. 

Sekce divadelní architektury mûla dovûtek pro tfietí tisíciletí. Byla urãena pro prezentaci jak
realizovan˘ch projektÛ nov˘ch divadelních budov vãetnû adaptací míst, sálÛ, prostranství a bu-
dov vhodn˘ch pro vytvofiení divadelního prostoru, tak i ideální projekty a vize, dosud nerealizo-
vané. 

Sekce scénografick˘ch ‰kol byla formulována jako centrum pro prezentaci a konfrontaci v˘-
sledkÛ pedagogické ãinnosti a v˘ukov˘ch metod jednotliv˘ch scénografick˘ch ‰kol dokumento-
van˘ch vystaven˘mi pracemi studentÛ. Mladá generace scénografÛ mûla právû tady moÏnost
pfiedstavit své názory, ideje, zámûry a zvefiejnit své pfiedstavy o budoucí podobû divadla. 

Z podnûtu fotografa Jaroslava Krejãího se uvaÏovalo je‰tû o nové sekci, vûnované divadelní
fotografii, ale konkrétního zpracování jejího obsahu, stanovení kritérií úãasti i hodnocení vysta-
ven˘ch prací se nakonec nikdo neujal. Kromû toho se ukázalo, Ïe by realizace této sekce byla or-
ganizaãnû i personálnû velmi nároãná a také by ãásteãnû naru‰ovala nebo i suplovala jiÏ zavede-
nou soutûÏní pfiehlídku Triennale divadelní fotografie pofiádanou festivalem Sterijino pozorje
v Novém Sadu (Jugoslávie). 

Do koncepce PQ byly vkomponovány jako její nedílná souãást ãetné doprovodné akce jako
projekt svûtelné laboratofie Lightlab, dal‰í divadelní v˘stavy, pfiedev‰ím v‰ak Ïivá pfiedstavení pû-
ti skupin pod názvem Le Campement. Novátorská a opodstatnûná my‰lenka fieditele âerného oÏi-
vit v˘stavu divadelními pfiedstaveními, na‰la v hostování právû tohoto divadelního seskupení
svou reálnou podobu. Le Campement - v doslovném pfiekladu „LeÏení“- nebylo totiÏ divadlem
v obvyklém slova smyslu, ale bylo místem setkávání, kde divadlo, cirkus, kavárna, hospoda a ka-
baret vytváfiely vzájemn˘m prolínáním neopakovatelnou atmosféru. Tvofiilo je pût skupin, ãtyfii
francouzské a ãesk˘ soubor Divadlo bratfií FormanÛ. Pfiedstavení nebo vystoupení jednotliv˘ch
skupin byla postavena na touze hledat spoleãn˘ prostor, kter˘ sdíleli divácí i úãinkující.
Organizaci a produkci tohoto divadelního seskupení svûfiil fieditel âern˘ obãanskému sdruÏení 
„4 dny “, jehoÏ ãlenové pod vedením Pavla ·torka a Denisy Václavové po celou dobu trvání PQ
úspû‰nû zaji‰Èovali dramaturgicky i organizaãnû cel˘ cyklus vystoupení v‰ech pûti formací i dal-
‰ích hostujících skupin vãetnû celodenního fungování a provozu kant˘ny. 

Je‰tû jeden projekt, kter˘ se v˘raznû podílel na obsahové inovaci PQ 99, je tfieba v této sou-
vislosti zmínit. Dr. Alexandra Brabcová, ãlenka pfiípravného t˘mu PQ 99, informovala o zajíma-
vé práci manÏelÛ Svobodov˘ch s dûtmi a mládeÏí, která by se mohla uplatnit v rámci PQ pro-
gramu. Divadelní kost˘m, návrh scény vyvolávají vÏdy otázky a zvûdavost zejména u dûti a jsou
zdrojem dûtské v˘tvarné a dramatické pfiedstavivosti. Z této zku‰enosti se zrodil zajímav˘ a ús-
pû‰n˘ projekt „PQ dûtem“, jehoÏ koordinátory byli vedle autorÛ také A. Brabcová a fieditel DÚ
O. âern˘. 

NeÏ dostala svou definitivní podobu, procházela tato koncepce fiadou diskusí na rÛzn˘ch fó-
rech divadelníkÛ. Na její koneãné podobû se v˘znamnû podílela A. Brabcová, která jí dala pfie-
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hledné obsahové ãlenûní, srozumitelnost a sviÏné
formulace. 

V úhledné vizuální úpravû byl takto zpracova-
n˘ materiál koneãnû pfiedloÏen kolegiální poradû
ministerstva kultury ke schválení spolu s návrhy na
sloÏení Rady PQ, na jmenování generálního komi-
safie PQ, na finanãní zaji‰tûní a na povûfiení DÚ rea-
lizací PQ 99. Divadelní ústav totiÏ dosud toto po-
vûfiení oficiálnû neobdrÏel, aãkoliv jiÏ dávno zahájil
v‰echny potfiebné pfiípravné kroky a opatfiení. 

Porada vedení ministra kultury pofiádání PQ
bez zásadních pfiipomínek dne 29. záfií 1997 schvá-
lila s v˘hradou k plánovanému rozpoãtu ve v˘‰i cca
25 milionÛ. Jednotlivé poloÏky mûly b˘t je‰tû pfie-
zkoumány a rozpoãet pokud moÏno sníÏen. 

Oficiální povûfiení ministra kultury âR ing. Ja-
romíra Talífie k realizací devátého roãníku PQ do‰lo
fiediteli Divadelního ústavu dne 30. 10. 97. 

Koneãnû bylo moÏno rozbûhnout pfiípravy v pl-
ném rozsahu a rozeslat oficiální pozvání k úãasti do
zahraniãí. 

Rada PQ 99
Podle Statutu PQ 99 vrcholn˘m orgánem fiídícím pfiípravy uÏ nebyl V̆ bor, ale Rada PQ. Byla

sloÏena ze zástupcÛ MK âSR, MZV âR, Magistrátu hl. m. Prahy, Kanceláfie prezidenta republi-
ky, V̆ stavi‰tû, Divadelního ústavu. Poprvé byli jejími ãleny rovnûÏ zástupci Poslanecké snû-
movny Parlamentu âR a Senátu âR. Radû pfiedsedal námûstek ministra kultury Mgr. Ilja Racek.
Jejími ãleny byli (v abecedním pofiadí) Ondfiej âern˘ (fieditel DÚ), Vladimír Drábek (Magistrát),
Anna Freimanová (KPR), Karel Klíma (fieditel V̆ stavi‰tû), Miloslav Kuãera (Poslanecká snû-
movna), Jana Kuãerová (MK âR), Karel Kvítek (MZV âR), Igor Nûmec (Magistrát), Irena
Ondrová (Senát), Pavla Petrová (MK âR). 

Na návrh Rady jmenoval ministr kultury Jaroslava Malinu generálním komisafiem PQ 99. 
Bûhem svého funkãního období se Rada se‰la na ‰esti schÛzkách. Vzhledem k tomu, Ïe se

tento orgán v uvedeném sloÏení osvûdãil a znaãnou mûrou pfiispûl k úspûchu PQ 99, fieditel âer-
n˘ navrhl, aby se Rada transformovala ve stál˘ útvar, kter˘ by kontinuálnû zaruãoval zdárnou pfií-
pravu i realizaci dal‰ích nadcházejících roãníkÛ. I kdyÏ ãlenové Rady v principu s tímto návrhem
souhlasili, upozorÀovali, Ïe ãtyfilet˘ cyklus akce PQ je dlouh˘ a personální zastoupení jednotli-
v˘ch institucí se bude pravdûpodobnû mûnit. Bylo rozhodnuto respektovat dosavadní principy
sloÏení Rady ze zástupcÛ státních a spoleãensk˘ch institucí, divadelních organizací a ‰kol, pfií-
padnû dal‰ích útvarÛ. Tyto pak budou na poÏádání jmenovat do Rady své zástupce. 

Datum a místo konání
Dûji‰tûm PQ 99 byl opût PrÛmyslov˘ palác vãetnû pfiilehlé venkovní ãásti na V̆ stavi‰ti

Praha, v dobû od 7. – 27. ãervna 1999, tedy v termínu pro tuto akci optimálním. PQ mohlo dis-
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ponovat v‰emi tfiemi v˘stavními prostorami PrÛmyslového paláce, a bylo proto moÏno mít v‰ech-
ny v˘stavní sekce, tematické semináfie, workshopy a odborná setkání pod jednou stfiechou.
Kromû toho dalo V̆ stavi‰tû k dispozici PQ pfiilehlé venkovní prostory na realizaci projektu Le
Campement, tedy na umístûní a provoz v‰ech jeho scén vãetnû kant˘ny, která zároveÀ bûhem dne
slouÏila ke stravování instalátorÛ, náv‰tûvníkÛ i technického personálu. 

Pozvání k účasti a finanční participace účastníků
Vzhledem k ponûkud opoÏdûnému schválení pofiádání PQ 99, bylo tfieba urychlenû rozeslat

oficiální pozvání k úãasti. Stalo se tak 25. listopadu 97 ve spolupráci s MZV oficiální cestou pro-
stfiednictvím ãesk˘ch zastupitelsk˘ch úfiadÛ v zahraniãí. Zahraniãní zájemci a partnefii z pfied-
chozích roãníkÛ PQ, generální sekretariáty mezinárodních nevládních divadelních organizací, za-
hraniãní divadelní instituce a asociace – ti v‰ichni mûli ov‰em jiÏ v rukou alespoÀ pfiedbûÏné
informace o obsahu, termínu a místû konání PQ, rozesílané v dubnu 1997. 

Z osmdesáti pozvan˘ch zemí se pfiihlásilo k úãasti 50 zemí, nakonec se jich v‰ak zúãastnilo
44. Finanãní nároãnost úãasti totiÏ nûkteré pozvané zemû nepfiekonaly, nezískaly doma potfiebné
prostfiedky, takÏe musely svou úãast odvolat – i kdyÏ o ni mûly eminentní zájem. Byla to Itálie,
Kuba, Peru, ¤ecko, Turecko, Venezuela. JiÏ podruhé si totiÏ museli zahraniãní úãastníci hradit
poplatek za v˘stavní plochu pfiesahující 20 m2 poskytovan˘ch zdarma. Poplatek ãinil tentokrát 
6 DEM za l m2/den na celkovou dobu 25ti dnÛ, a to v sekcích národní a tematické. Pro zajíma-
vost uvádíme, Ïe 23 zemí poÏadovalo vût‰í plochu neÏ 20 m2 a za tyto metry navíc uhradilo 
143.550 DEM. 

Také v‰echny nadstandardní instalace a speciální poÏadavky si hradili úãastníci sami. Sekce
scénografick˘ch ‰kol dostala v˘stavní plochu zdarma. 
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Spolupráce s OISTAT
Byla tentokrát zpoãátku poznamenána urãit˘m nedorozumûním. Po únorové praÏské schÛz-

ce (1997) odjíÏdûli oba reprezentanti OISTAT – H. Grosser a Ch. Lievaart s dohodou, Ïe odbor-
n˘ program pro studenty, úãastníky devátého roãníku PQ pfiipraví edukaãní sekce OISTAT, aby
se tak ulehãilo organizátorÛm a aby se nemohla opakovat nepfiíjemná zku‰enost s nerealizova-
n˘m studentsk˘m programem z roku 95. Generální sekretáfi této organizace spolu s pfiedsedou
edukaãní komise OISTAT Michaelem Ramsaurem nabídli spolupráci pfii organizování programu
v‰ech pfiihlá‰en˘ch ‰kol, pedagogÛ a studentÛ, a vypracovali schéma odborného programu plá-
novaného hned na první t˘den PQ, vãetnû finanãních nákladÛ, které se zavázala uhradit pfiímo sa-
ma OISTAT. PoÏadovali pfiitom v‰ak, aby sekretariát PQ zajistil v Praze kontaktní osobu, spojku
mezi nimi a sekretariátem PQ, jednu samostatnou místnost vãetnû telefonu a faxu, v‰e na nákla-
dy OISTAT. Tato fakta byla obsahem dohody uzavfiené písemnû mezi DÚ- PQ a OISTAT. 

V prÛbûhu doby ov‰em ani ãeská strana nelenila. Po debaklu studentského programu na PQ
95 pfiipravila DAMU svÛj projekt aktivní úãasti domácích i zahraniãních studentÛ, takÏe nakonec
tu byly pro studenty programy dva. Aby je bylo moÏno rozumnû a úãelnû propojit, povûfiilo ães-
ké stfiedisko OISTAT a Rada PQ koordinací obou návrhÛ Báru TÛmovou, vedoucí katedry pro-
dukce na DAMU, odbornû i jazykovû skvûle vybavenou, která v‰ak zároveÀ mûla b˘t onou kon-
taktní osobou poÏadovanou OISTATem. Bombardovaná rÛzn˘mi poÏadavky ze strany OISTAT,
které s funkcí koordinátorky studentského programu vÛbec nesouvisely, Ïádala B. TÛmová vy-
jasnûní své pozice. Práci sekretáfiky OISTAT pochopitelnû odmítla. Na to reagoval podráÏdûn˘m
dopisem ze dne 20. dubna 98 Ch. Lievaart s v˘tkou, Ïe DÚ neplní své závazky, dokonce to ozna-
ãil za jak˘si bojkot iniciativy OISTAT a naznaãil, Ïe by to mohlo b˘t dÛvodem k odstoupení od
navrÏené spolupráce. Tuto nepfiíjemnou motanici, vzniklou nejasnou interpretací poÏadovan˘ch
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funkcí, pomícháním rÛzn˘ch telefonick˘ch vzkazÛ, e- mailÛ, a faxÛ, nakonec vyfie‰il O. âern˘
dopisem z 22. dubna 98, vysvûtlujícím funkci B. TÛmové v rámci PQ 99 a její odpovûdnost za
realizaci jejího pedagogického projektu. Rozboufiená hladina emocí se po tomto vysvûtlení uklid-
nila, Lievaart si sám na‰el v Praze sekretáfiku, kterou pfiedstavil organizaãnímu t˘mu PQ jako své-
ho zástupce (a pochopitelnû ji i platil) a s její pomocí se podafiilo dotáhnout zámûr OISTAT ke
zdárnému konci. 

Ve vstupní hale PrÛmyslového paláce mûl OISTAT svÛj vlastní sekretariát, v nûmÏ se regist-
rovali v‰ichni pedagogové a studenti, zajímající se o odborn˘ program, kter˘ OISTAT nabízel, tj.
o odborné pfiedná‰ky v˘znamn˘ch scénografick˘ch osobností, o jejich tvÛrãí dílny, o odborné
diskuse k jednotliv˘m v˘ukov˘m programÛm vystavujících ‰kol, prohlídky dílen a technického
vybavení nûkter˘ch praÏsk˘ch divadel. V‰echny tyto nabídky byly obsahem broÏury, kterou k té-
to pfiíleÏitosti OISTAT vydal v anglické verzi. 

OISTAT na PQ 99 
Vedle odborného programu pfiipravil generální sekretariát OISTAT i velkorys˘ spoleãensk˘

program na parníku PraÏské paroplavební spoleãnosti. Tento v˘let po Vltavû, spojen˘ s vyhlá‰e-
ním vítûzÛ soutûÏe divadelní architektury OISTAT, s následn˘m poho‰tûním, tancem a zábavou
byl samozfiejmû úspû‰n˘m vrcholem v‰ech pfiedchozích studentsk˘ch aktivit a byl efektním za-
konãením studentského programu. 

Intenzivní spolupráci OISTAT s PQ v sekci scénografick˘ch ‰kol a odborného programu pro
studenty a pedagogy lze tedy charakterizovat ãtyfimi oblastmi aktivit:

Program studijní – urãen˘ pro studenty, pedagogy a profesionály, obsahující pût odborn˘ch
pfiedná‰ek a workshopÛ, veden˘ch v˘znamn˘mi domácími i zahraniãními odborníky;

Program odborn˘ – nazvan˘ „Fórum scénografÛ“ a urãen˘ pro scénografy s tématem
„Spolupráce jevi‰tních a kost˘mních v˘tvarníkÛ v 21. století“;

Program tematick˘ - urãen˘ pro divadelní architekty a posluchaãe fakult architektury k úva-
hám o tématu, obsahu i organizaci 6. mezinárodní OISTAT soutûÏe divadelní architektury;

Program organizaãnû- administrativní – t˘kající se zasedání exekutivního v˘boru a „ma-
lého“ kongresu OISTAT. 
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V‰echna tato odborná setkání a aktivity byly hrazeny generálním sekretariátem OISTAT a ko-
ordinovány se sekretariátem PQ. Staly se v˘znamn˘m i vítan˘m obohacením PQ, roz‰ífiily okruh
náv‰tûvníkÛ i spektrum témat a odborné problematiky. 

Úãast ãesk˘ch ‰kol na PQ 99, tj. kateder scénografie JAMU, DAMU a katedry alternativní-
ho divadla, zaji‰Èovali doc. Petr Matásek a odborn˘ asistent Tomá‰ ÎiÏka. Kromû úãasti na v˘-
stavû v sekci scénografick˘ch ‰kol pfiipravili v rámci doprovodn˘ch akcí zajímavou prezentaci
profilu ‰koly a její v˘ukové filosofie i pedagogick˘ch postupÛ, a to v prostorách DAMU - viz ka-
pitola Doprovodn˘ch programÛ. 

Setkání se členy diplomatického sboru
Pfiátelské setkání se ãleny diplomatického sboru se tentokrát na doporuãení Jaroslava Maliny,

tehdy rektora AMU, odehrálo v Lichten‰tejnském paláci, v sále Bohuslava MartinÛ na hudební
fakultû AMU. Vût‰ina diplomatÛ prostory Lichten‰tejnského paláce neznala a uvítala proto moÏ-
nost vyslechnout nejen informace o pfiípravách PQ 99 a shlédnout videozáznam z PQ 95, ale nav-
‰tívit a prohlédnout si s odborn˘m doprovodem cel˘ areál paláce. Pfiátelská beseda se konala ve
stfiedu dne 18. 11. 98 v 11 hod. Hosty pfiivítal Jaroslav Malina, pak následoval krátk˘ úvod 
I. Racka, pfiedsedy Rady PQ. Obsáhlej‰í informaci o pfiípravách v˘stavy a doprovodn˘ch akcích
podal O. âern˘. Projevy a informace o PQ byly simultánnû tlumoãené do angliãtiny, coÏ vût‰ina
diplomatÛ velmi uvítala. Informaãní materiály byly tentokrát velmi dobfie pfiipravené, obsahovû
bohaté a doplnûné kazetou s videozáznamem PQ 95. V pfiedsálí bûÏel tento videozáznam na nû-
kolika obrazovkách non stop bûhem celého trvání besedy. ZástupcÛ tisku a odborn˘ch institucí
pfii‰el velk˘ poãet, jen úãast diplomatÛ byla ve srovnání s pfiedchozími roãníky slab‰í. Na závûr
besedy pozval rektor AMU Jaroslav Malina pfiítomné hosty k prohlídce Lichten‰tejnského palá-
ce. 

Malou úãast ãlenÛ diplomatického sboru zpÛsobila pravdûpodobnû fiada jin˘ch dÛleÏit˘ch
kulturních akcí termínovû kolidujících s besedou PQ. Osobní neúãast kulturních ata‰é nahradily
ãetné následné osobní i telefonické dotazy, ãasto dosti kuriózní, co v‰echno se pod pojmem scé-
nografie vlastnû skr˘vá, o jak˘ typ v˘stavy jde a co se pfii její pfiípravû a realizaci od zástupcÛ
ambasád oãekává. Pfii této pfiíleÏitosti je potfieba zmínit úãinnou pomoc, kterou pfii objasÀování
akce „PQ“ poskytovaly sv˘m zamûstnavatelÛm sekretáfiky zahraniãních zastupitelsk˘ch úfiadÛ.
Vzhledem k vût‰inou dlouhodobému setrvávání ve sv˘ch funkcích byly jiÏ s akcí PQ dobfie obe-
známeny a vydatnû pomáhaly sekretariátu PQ radou i pomocí v komunikaci s kulturními pra-
covníky ambasád. 

Tiskové konference
Hned úvodem je tfieba konstatovat, Ïe spolupráce s médii tentokrát dostala podstatnû jinou di-

menzi neÏ v pfiedchozích PQ roãnících a znamenala pro propagaci PQ velkou pomoc a podporu.
ZaslouÏil se o to pfiedev‰ím O. âern˘, kter˘ trval na vytvofiení funkce tiskového tajemníka PQ.
Ukázalo se, Ïe vytvofiení této dosud neexistující funkce nebylo Ïádn˘m pfiepychem, naopak - pro
informování vefiejnosti o v˘stavû i v‰ech dal‰í aktivitách a doprovodn˘ch programech byla úãel-
ná, uÏiteãná a zcela nezbytná. Díky intenzivní informaãní kampani poskytli tentokrát zástupci tis-
ku a médií PraÏskému quadriennale vût‰í a zasvûcenûj‰í publicitu, neÏ tomu bylo v pfiedchozích
roãnících. 
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Prvních informací o pfiípravû PQ 99 se novináfiÛm dostalo na tiskové besedû v úter˘ 11. li-
stopadu 97, která se konala v zasedací síni rektorátu AMU. SchÛzka navazovala bezprostfiednû
na první schÛzi Rady PQ, v‰echny informace tedy byly zcela aktuální – i kdyÏ v této chvíli je‰tû
nepfiíli‰ konkrétní. Novináfii byli pfiedev‰ím informováni o obsahu, struktufie a koncepci 9. roãní-
ku PQ, o pfiedbûÏném datu a místû konání. Pozvání byla jmenovitá pro vedoucí kulturních rubrik
hlavních novin, âTK, âT a rozhlasu – celkem 12 osob. V‰ichni pozvaní se tiskové besedy zú-
ãastnili. 

Dal‰í – tentokrát jiÏ zcela konkrétní údaje a informace dostali zástupci tisku a médií na tis-
kové konferenci, která se konala ve stfiedu 5. kvûtna 99 v Malém sále Divadelního ústavu. O vel-
kém zájmu svûdãila úãast 35 novináfiÛ, z toho 7 zahraniãních dopisovatelÛ. 

Tfietí z hlavních tiskov˘ch besed se konala pfied zahájením PQ v pondûlí dne 7. ãervna 99 pfií-
mo v PrÛmyslovém paláci V̆ stavi‰tû, byla spojená s prohlídkou expozic v jednotliv˘ch sekcích
a s moÏností setkat se s komisafii jednotliv˘ch národních reprezentací. Zájem o tuto konferenci
byl velk˘ a úãast aÏ neãekanû vysoká: 77 zástupcÛ médií, z toho 14 zahraniãních dopisovatelÛ
svûdãí nejen o zájmu, ale i o ocenûní v˘znamu této kulturní akce. 

V mezidobí jednotliv˘ch tiskov˘ch besed dostávali novináfii pravidelné informace o stavu
pfiíprav PQ, doprovodn˘ch programech a dal‰ích zajímavostech, které pfiípravy provázely. O PQ
a jeho aktivitách tentokrát referoval jak ãesk˘, tak pfiedev‰ím zahraniãní tisk v neb˘valém rozsa-
hu. Ohlasy v tisku zdokumentované jak formou v˘stfiiÏkÛ z domácího i zahraniãního tisku – a to
zcela jistû nejsou v˘stfiiÏky v‰echny – tak záznamy v bibliografické databázi DÚ jsou toho do-
kladem. 

ProtoÏe jde o materiál, kter˘ je dÛleÏit˘ nejen pro sekretariát a Radu PQ, ale zajímá v‰echny
zahraniãní vystavovatele, pfiipravil sekretariát PQ 50 kompletÛ xeroxovan˘ch ohlasÛ z tisku, kte-
ré zaslal komisafiÛm národních reprezentací. To se konec koncÛ dûlo uÏ pfii nûkolika pfiedchozích
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roãnících, jenÏe tentokrát byl svazek v˘stfiiÏkÛ mnohem objemnûj‰í a vût‰í. Tato sluÏba byla za-
hraniãními partnery mimofiádnû oceÀovaná a v dûkovn˘ch dopisech ãasto citovaná. 

Kromû v˘‰e uveden˘ch tiskov˘ch konferencí se‰li se zástupci tisku na samostatné tiskové be-
sedû o hlavní akci doprovodného programu PQ „Le Campement…. Pod ‰ir˘m nebem“, konané
témûfi v pfiedveãer oficiálního zahájení PQ dne 3. ãervna 99 v Boudû na V̆ stavi‰ti. Tento projekt
vzbuzoval zvûdavost a velk˘ zájem odborníkÛ i ‰iroké vefiejnosti. Na setkání zástupcÛ médií, kte-
r˘ch se se‰lo pfies 21 osob, bylo „Le Campement“ pfiedstaveno jako naprosto ojedinûlá divadel-
ní událost, v níÏ ne‰lo o divadlo v obvyklém slova smyslu, ale o místo setkávání, v nûmÏ diva-
dlo, cirkus, kavárna, hospoda a kabaret vytváfiely vzájemn˘m prolínáním sv˘ch performancí
náv‰tûvníkÛm neopakovatelnou atmosféru. 

Funkci tiskového referenta nebo mluvãího vtiskl fieditel âern˘ novou náplÀ a dimenzi. UÏ to
nebyly jen pfiípravy tiskov˘ch besed a informaãních materiálÛ, ale cílevûdomé a pravidelné oslo-
vování jednotliv˘ch redaktorÛ kulturních rubrik s upozorÀováním na pfiíjezdy, pobyty, besedy
a setkání s v˘znamn˘mi pfiedstaviteli zahraniãního divadla, na zajímavé doprovodné akce a udá-
losti, v rámci PQ probíhající. Úlohu Public relations svûfiil Marii Reslové, která mûla pro tuto prá-
ci v‰echny pfiedpoklady: odbornou úroveÀ, znalost divadelního prostfiedí a divadelních osobností.
PR pfiineslo skuteãnû velkou publicitu PQ ve svûtû. Ke zv˘‰ení informovanosti a propagaci DÚ
pfiispûl velk˘m dílem i sám fieditel âern˘, kter˘ s propagací PQ vystoupil v fiadû relací âeského
rozhlasu i âeské televize a neopomnûl i pfii jin˘ch akcích DÚ nadcházející PQ pfiipomenout. 

V rámci této kapitoly patfií je‰tû pfiipomenout, Ïe celé v˘stavû a fiadû jejich v˘znamn˘ch událostí
vãetnû doprovodn˘ch akcí byl âeskou televizí pofiízen cca ‰estihodinov˘ videozáznam, kter˘ byl zpra-
cován na asi 60ti minutov˘ dokument, uveden˘ v âT v cyklu „Zblízka“. Ze zbytku sestfiíhaného ma-
teriálu pak byl pofiízen ryze dokumentaãní záznam o jednotliv˘ch expozicích, doprovázen˘ komentá-
fiem v ãeské a anglické verzi, urãen˘ jak ke studijním, tak i propagaãním a informaãním úãelÛm.

Podobnû jako v pfiedchozích roãnících byla pofiízena rozsáhlá fotodokumentace ze v‰ech ex-
pozic pro archiv scénografie v dokumentaãním oddûlení DÚ. 

Vernisáž
Slavnostní zahájení devátého roãníku PQ se konalo v pondûlí dne 7. ãervna 1999 v 15 hodin.

S ohledem na oãekávan˘ velk˘ poãet úãastníkÛ vernisáÏe bylo upu‰tûno od pÛvodnû plánované-
ho zahájení ve foyer PrÛmyslového paláce, kam by se pfiedpokládan˘ poãet pozvan˘ch neve‰el.
Dobré poãasí umoÏnilo uspofiádat zahájení venku pfied vchodem do paláce. AranÏmá venkovní-
ho prostoru i uspofiádání zahajovacího programu v‰ak nebylo nejzdafiilej‰í, pÛsobilo jako nedo-
stateãnû pfiipravené. Narychlo postavená improvizovaná nízká tribuna, nedostateãnû zaji‰tûná po-
fiadatelská sluÏba a nepfiíli‰ zdafiilá organizace zahajovacího ceremoniálu pÛsobily ponûkud
chaoticky a navíc bezprostfiední sousedství stanového zafiízení Le Campement ponûkud stíralo
lesk zahajovacího ceremoniálu. KdyÏ v‰ak zaznûla znûlka PQ, nastoupili pozounéfii a zformova-
la se fiada fieãníkÛ, dostalo zahájení teprve správn˘ rytmus a spád. Po úvodním projevu pfiedsedy
Rady PQ I. Racka, 1. námûstka ministra kultury, se ujal slova O. âern˘, fieditel DÚ a PQ, po nûm
pozdravil hosty jménem prezidenta V. Havla kancléfi Ivo Mathé. Poté Igor Nûmec krátce pfied-
stavil repliku Divadla Globe. Ceremoniál uzavfiel krátk˘m projevem Dick Durst, prezident OIS-
TAT. Poãáteãní mlhav˘ dojem ze zahájení zcela napravila následná prohlídka expozic a setkání
s pfiedstaviteli národních reprezentací. 

Díky porozumûní fieditele Národního muzea bylo moÏno uspofiádat po vernisáÏi pfiátelské set-
kání s domácími i zahraniãními úãastníky opût v pÛsobiv˘ch prostorách Lapidária, jak se osvûd-
ãilo jiÏ pfii PQ 95. 
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UNESCO
Spolupráce s UNESCO pfii pfiípravû tohoto roã-

níku PQ byla mimofiádnû úspû‰ná. Generální fiedi-
telství na základû Ïádosti DÚ a ãeské národní ko-
mise UNESCO poskytlo grant na podporu úãasti
ekonomicky slab˘ch zemí ve v˘‰i 20. 000 USD
(pÛvodní Ïádost byla o 10. 000 USD vy‰‰í). Je‰tû
v˘znamnûj‰í vyznamenání v‰ak spoãívalo v tom, Ïe
UNESCO zahrnulo tuto v˘stavu do zvlá‰tního svû-
tového kulturního programu s poskytnutím Ceny na
podporu umûní. 

Cena UNESCO na podporu umûní (UNESCO
Prize for the Promotion of the Arts) byla zaloÏena
z iniciativy v˘znamného japonského umûlce Kai
Higashiyama, kter˘ projednal s národní federací
UNESCO v Japonsku, aby se v˘tûÏku z prodeje je-
ho litografie „Cesta“ pouÏilo jako finanãního zdro-
je pro uvedenou Cenu. Jeho zámûrem bylo podpo-
fiit mladé zaãínající umûlce, aby prostfiednictvím
umûní mohli sehrát v˘znamnou roli v globálním
porozumûní a v podpofie pfiátelství mezi národy. 

Touto Cenou jiÏ bylo v minulosti vyznamenáno
12 umûlcÛ z oblasti v˘tvarného umûní a ‰est skupin
divadelních. V roce 1999 byl mezi ‰esti umûleck˘-
mi akcemi navrhovan˘mi na tuto Cenu také devát˘ roãník PQ, a to na jednom z pfiedních míst.
UNESCO vysoce oceÀovalo mezinárodní v˘znam PQ a jeho pfiínos pro rozvoj svûtové divadel-
ní kultury a pro podporu tvÛrãích pokusÛ a iniciativ mlad˘ch umûlcÛ v této oblasti, a poskytlo
proto v˘stavû podporu v rámci participaãního programu. Generální fieditel UNESCO – s pouka-
zem na soutûÏní charakter v˘stavy - navrhl vyuÏít této pfiíleÏitosti a udûlit ceny UNESCO na pod-
poru umûní mlad˘m jevi‰tním a kost˘mním v˘tvarníkÛm vystavujícím na PQ. Bylo to poprvé
v historii této Ceny, kdy byla vûnována divadelnû v˘tvarné disciplinû. K posouzení exponátÛ
jmenovalo UNESCO pût mezinárodních divadelních expertÛ, ktefií spolu se ‰esti porotci PQ po-
suzovali soutûÏní expozice i jednotlivá díla. 

Mezinárodní porota
Její sestavení bylo tentokrát dosti komplikované. JelikoÏ byl respektován návrh UNESCO na

jmenování spoleãné poroty, bylo tfieba pfii v˘bûru kandidátÛ pfiistoupit na nûkteré nominace 
UNESCO a ve vzájemné dohodû pak sestavit ‰ir‰í seznam v˘znamn˘ch osobností, které bylo tfie-
ba urychlenû oslovit. 

Vzhledem k témûfi pfiíkladné spolupráci s fieditelkou odboru Division of Creativity, Culture
Industry and Copyright Milagros del Corral a její asistentkou Terezou Wagnerovou se podafiilo
v pomûrnû krátkém ãase dojít k dohodû a porotu sestavit. Je tfieba pfiipomenout, Ïe za své dele-
gáty refundovalo UNESCO Divadelnímu ústavu v‰echny cestovní i pobytové náklady. 

Spoleãná mezinárodní porota byla podle Statutu sice 11tiãlenná, nakonec v‰ak pracovala jen
o 10 ãlenech, protoÏe japonsk˘ reprezentant, nominovan˘ UNESCO, se nedostavil. Pracovala za
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pfiedsednictví Arnolda Aronsona. (Jmenn˘ seznam ãlenÛ poroty je uveden na str. 244).
Posoudit velké mnoÏství expozic i exponátÛ v pomûrnû krátkém ãasovém termínu, navíc

s pfiihlédnutím ke kritériím Ceny UNESCO, vyÏadovalo od v‰ech ãlenÛ plné nasazení a soustfie-
dûní. Spolupráce v‰ech ãlenÛ poroty v‰ak byla v˘borná, atmosféra dûlná, diskuse bohatá a usne-
sení jednomyslná. K úspû‰nému zvládnutí práce poroty napomohla bezchybná práce Heleny
Hantákové, organizaãní spojky mezi porotou a sekretariátem PQ. 

Nûktefií ãlenové poroty vyjádfiili názor, Ïe vzhledem ke stoupajícímu zájmu o PQ a stále vy‰-
‰ímu poãtu úãastníkÛ by se mûlo napfií‰tû uvaÏovat o udûlení více stfiíbrn˘ch medailí, pfiípadnû
ãestn˘ch uznání, aniÏ by to znamenalo devalvaci cen. Vysoká úroveÀ vût‰iny exponátÛ by si to
totiÏ jistû zaslouÏila. 

Záštity
Plné ocenûní v˘znamu PQ vyjádfiil prezident republiky Václav Havel, kter˘ mu poskytl svou

zá‰titu; prostfiednictvím své kanceláfie byl prÛbûÏnû informován o pfiípravách a poÏádal svého
kancléfie Iva Mathé, aby se v jeho zastoupení zúãastnil slavnostní vernisáÏe. 

Velké porozumûní pro v˘znam PQ, zejména v souvislosti s kulturní politikou hlavního mûs-
ta, projevil i primátor ing. Jan Kasl, kter˘ celou akci nejen za‰títil, ale postavil se za to, aby hlav-
ní mûsto Praha se stalo spolupofiadatelem PQ a jeho Rada uvolnila jako pfiíspûvek pro PQ ãástku
1,700. 000,- Kã. Pfiedsedkynû petiãního v˘boru Senátu âR Irena Ondrová, ãlenka Rady PQ, pfied-
loÏila petiãnímu v˘boru návrh k pfievzetí zá‰tity nad slavnostním ceremoniálem udílení cen PQ
a UNESCO, spojenou s poskytnutím prostoru Hlavního sálu (dfiíve Rytífiského sálu)
Vald‰tejnského paláce zdarma. V̆ bor na své 3. schÛzi dne 28. ledna 1999 tento poÏadavek schvá-
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lil s tím, Ïe v sále ale nelze provádût Ïádné zmûny ãi úpravy a lze si jej prohlédnout aÏ po obdo-
bí zasedání Senátu, tedy tûsnû pfied ãervnov˘m datem udílení cen. 

Nadace Open Society Fund sice PQ pfiím˘ finanãní pfiíspûvek neposkytla, PQ v‰ak podpofii-
la finanãní podporou divadelníkÛ z ekonomicky slab‰ích zemí, a tak umoÏnila jejich úãast na PQ. 

Udílení cen
Udílení cen se konalo v pátek dne 12. ãervna

1999 ve 13,oo hodin opût v Rytífiském nyní naz˘va-
n˘m Hlavním sálem Vald‰tejnského paláce. Byl to
sponzorsk˘ pfiíspûvek Petiãního v˘boru Senátu, kte-
r˘ nad tímto ceremoniálem tímto pfievzal zá‰titu. 

PonûvadÏ P. Oukropcovi a J. Gabrielové nebylo
umoÏnûno si sál pfiedem prohlédnout, ãekalo na nû
v den „D“ nemilé pfiekvapení. „Drobná“ odchylka
od pfiedchozích let byla v tom, Ïe pÛvodní „kon-
certní“ uspofiádání sedadel v sále zmizelo a bylo na-
hrazeno vybavením, které odpovídalo jeho souãas-
nému urãení a potfiebám – tj. pro zasedání Senátu.
Navíc se pfiipravovala velká rekonstrukce tûchto
prostor. V sále byly v této dobû instalovány dvouse-
dadlové lavice pevnû zakotvené v podlaze, takÏe
s nimi nebylo moÏno pohybovat. Dal‰í Ïidle nebylo
kam umístit, protoÏe bylo tfieba zachovat alespoÀ
minimální koridor pro pfiíchody vyznamenan˘ch
k pfievzetí jejich ocenûní. Kromû toho bylo tfieba re-
spektovat rozvody zvukov˘ch aparatur ke kaÏdému
sedadlu. Tímto uspofiádáním mûl sál pochopitelnû
omezenou kapacitu, coÏ vedlo k omezení poãtu po-
zvan˘ch a pfiineslo zklamání tûm, kter˘m byl v dÛ-
sledku toho vstup odepfien. PÛvodnû slíbené pfiidání
nouzov˘ch sedadel bezpeãnostní dozor nakonec ne-
povolil. Navíc se na v‰echny úãastníky slavnostní-
ho udílení cen vztahovaly pfiísné bezpeãnostní pfiedpisy, tj. v‰ichni pfiíchozí museli procházet bez-
peãnostními rámy, odkládat ta‰ky a zavazadla do rentgenové prohlíÏecí aparatury – coÏ
samozfiejmû velmi zdrÏovalo pfiíchody náv‰tûvníkÛ, a tím i zahájení vlastního ceremoniálu. Z da-
ru sponzorského se stal tak trochu dar danajsk˘. 

Po del‰ím úsilí se podafiilo pfiece jen vytvofiit slavnostnûj‰í prostfiedí, umístit do stfiedu sálu
pfiedsednick˘ stÛl a vtûsnat za nûj v‰echny oficiální osobnosti podílející se na projevech a pfiedá-
vání cen. Pohotovost a ‰arm, s jak˘mi se se situací vyrovnali v‰ichni fieãníci – generální komisafi
PQ Jaroslav Malina, pfiedseda poroty Arnold Aronson, za UNESCO Georges Banu, Jan Kramer
za OISTAT, jejich vtipné glosy a poznámky uvolnily napjatou atmosféru a pfiispûly tak ke spon-
tánnímu proÏitku této slavnostní chvíle. 

Sklenka vína, podávaná v pfiilehl˘ch prostorách, pak spokojenost v‰ech dovr‰ila. Zb˘vá jen
dodat, Ïe produkce PQ se po této zku‰enosti rozhodla hledat pro pfií‰tí slavnostní udílení cen PQ
jiné prostory, které by uspokojily zájem v‰ech zahraniãních hostÛ, byly dostateãnû reprezentativ-
ní a zároveÀ nebyly podfiízeny rigorózním bezpeãnostním pfiedpisÛm. 
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Česká expozice 
Tak jako se pfiíprava celého PQ 99 ponûkud li‰ila od pfiedchozích roãníkÛ, tak i pfiíprava ães-

ké expozice pro‰la novou zku‰eností a systémem. Pfiipravilo ji a realizovalo SdruÏení OISTAT,
tvofiené ãleny národního stfiediska Mezinárodní organizace scénografÛ, divadelních architektÛ
a technikÛ v ãele s jeho pfiedsedou Jaroslavem Malinou. Jednatelkou SdruÏení a kontaktní oso-
bou byla Lenka Studénková, která mûla na starosti i rozpoãtovou stránku pfiíprav a zpracování
závûreãného hodnocení. 

âe‰tí scénografové, kost˘mní v˘tvarníci a architekti se úãastnili v‰ech ãtyfi v˘stavních sekcí
- a je tfieba hned dodat, Ïe úspû‰nû. ProtoÏe na funkci jednoho národního komisafie, reprezentují-
cího celou ãeskou úãast a koordinujícího ãeské aktivity, nebylo moÏno najít vhodného kandidá-
ta, ochotného pfievzít tuto práci a odpovûdnost, pfiistoupila Rada PQ na to, aby ãeská úãast v kaÏ-
dé sekci mûla svého komisafie, odpovûdného jen za ni. 

âeská národní expozice, jejímiÏ komisafii byli Simona Rybáková a ·imon Caban, pfiedsta-
vila proces vzniku divadelní inscenace a v˘znamného podílu v˘tvarné sloÏky na její finální po-
dobû. Za tento zámûr, nápaditou instalaci, zpÛsob prezentace a vybrané exponáty osmi jevi‰tních
a kost˘mních v˘tvarníkÛ rÛzné generace získala ãeská národní expozice zastoupená ·imonem
Cabanem, Danielem Dvofiákem, Petrem Matáskem, Ondfiejem Nekvasilem, Janou Prekovou,
Simonou Rybákovou, Jindfiichem Smetanou a Katefiinou ·tefkovou hlavní cenu PQ – Zlatou tri-
gu. 

Tematická sekce, pfiipravená Vûrou Ptáãkovou a Vlastou Koubskou, byla vûnovaná v˘-
znamné osobnosti pfiedváleãné ãeské scénografie Bedfiichu Feuersteinovi. Svou koncepcí, v˘bû-
rem exponátÛ a prezentací se pfii konfrontaci se zahraniãními expozicemi rozhodnû umístila vel-
mi ãestnû. 
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Zlatou trigu PQ 99 za národní expozici pfiebírají S. Rybáková a ·. Caban 
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Katalog k ãeské expozici PQ 99 Kost˘m S. Rybákové v ãeské expozici

Soubor návrhu O. Nekvasila v ãeské expozici
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Sekce divadelní architektury, kterou pfiipravil Jifií Hilmera, prezentovala nejzajímavûj‰í
ukázky ãeské divadelní architektury ve tfiech oblastech: rekonstrukce star˘ch divadelních budov,
nové stavby a pfiestavby budov slouÏících pÛvodnû jin˘m úãelÛm. 

âeská úãast v sekci scénografick˘ch ‰kol byla zamûfiena na nové trendy ve v˘uce scéno-
grafie, divadelního kost˘mu, loutkového a alternativního divadla i divadelní architektury.
Pedagogové i studenti jednotliv˘ch oborÛ projevili v koncepci, prezentaci i instalaci svého stán-
ku znaãnou invenci a jejich expozice byla právem povaÏována za jednu z nejlep‰ích. 

V této sekci vystavovaly: katedra scénografie DAMU pod vedením profesora Jana Du‰ka, ka-
tedra alternativního a loutkového divadla pod vedením doc. Petra Matáska a Tomá‰e ÎiÏky,
Ateliér scénografie DIFA JAMU pod vedením Jany Prekové a doc. Jána Zavarského, Ústav in-
teriéru a v˘stavnictví fakulty architektury âVUT pod pedagogick˘m vedením ing. arch. Pavla
Bednáfie a ing. arch. Pavly Kvízové, Vysoká ‰kola umûleckoprÛmyslová – ateliér architektury III
pod vedením prof. Petra Keila a ing. arch. Kupky. 

Souãástí této v˘stavní sekce byl i projekt LightLab, kter˘ pod heslem Od smeti‰tû k virtuál-
ní realitû umoÏÀoval provázání expozice a prezentace. O toto místo setkávání a prezentace, jehoÏ
autorem byl Tomá‰ ÎiÏka, byl mezi náv‰tûvníky velk˘ zájem a rÛzná experimentální vystoupení
zde probíhala prakticky po celou dobu PQ. 

Doprovodný program
Doprovodn˘ program byl velmi rozmanit˘ a sestával z:
- divadelních pfiedstavení projektu Le Campement, ústrojnû navazujícího na PQ v˘stavu,

Pražské quadriennale ‘99_235

Leták k ãeské expozici vûnované Bedfiichu Feuersteinovi
v tematické sekci PQ 99

Pfiíprava ãeské expozice divadelní architektury na PQ 99
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Informaãní broÏura doprovodného programu  Le Campement Leták k prezentaci katedry alterna-
tivního divadla 

Pozvánka na program LightlabuPozvánka na v˘stavu Ralpha
Koltaie ve v˘stavní síni Mánesu
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Ralph Koltai pfii vernisáÏi v Mánesu Pozvánka na v˘stavu fotografií 
J. Krejãího

O. âern˘ zahajuje v˘stavu fotografií Jaroslava Krejãího
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- tvÛrãích dílen, z nichÏ úspûch slavil projekt LightLab, dále pak prezentace scénografické-
ho cviãení l. roãníku studentÛ katedry alternativního divadla Matiãka Kostka / Father Cube v pra-
vém kfiídle PrÛmyslového paláce, 

- dílãích v˘stav, z nichÏ nejdÛleÏitûj‰í byla v˘stava scénografického díla Ralpha Koltaie ve
v˘stavní síni Mánesu, v˘stava divadelních fotografií Divadelní jarmara Alfréda Radoka a Jana
Grossmana, plná fotografií Jaroslava Krejãího a jeho ÏákÛ FAMU, dále Salón ãesk˘ch scénogra-
fÛ ve VeletrÏním paláci, v˘stava prací studentÛ DAMU s prezentací projektu âerná a bílá, jakoÏ
i fiada men‰ích v˘stav, pofiádan˘ch nûkter˘mi zahraniãními kulturními stfiedisky,

- pfiátelsk˘ch besed, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í byly Rozhovory tfií koryfejÛ svûtové scénogra-
fie – Josefa Svobody, Ralpha Koltaie, Ming Cho Leea ve Státní opefie a na nû navazující pfied-
stavení obnoveného nastudování Verdiho opery Tosca z roku 1947 ve zkrácené verzi s v˘pravou
Josefa Svobody,

- prezentace knihy Jifiího Hilmery „âeská divadelní architektura“ uspofiádaná v prostoru sek-
ce ãeské divadelní architektury v PrÛmyslovém paláci,

- kfiest knihy Vlasty Gallerové, Jifiího Machalického a Vûry Ptáãkové „Jaroslav Malina“ po-
fiádan˘ ve Stfiední hale PrÛmyslového paláce,

- pfiedná‰ky Beatrice Picon-Vallin, fieditelky Laboratofie divadelního v˘zkumu CNRS na té-
ma „Knihy o divadle“ pofiádané ve Francouzském institutu, a dal‰ích pfiedná‰ek v˘znamn˘ch di-
vadelních osobností pofiádan˘ch OISTAT v PrÛmyslovém paláci,

- otevfieného fóra k diskusi o pfiestavbû divadla Labyrint, pofiádaného v prostoru Lightlabu
v pravém kfiídle PrÛmyslového paláce,

- autorského projektu manÏelÛ Svobodov˘ch „PQ dûtem“, v nûmÏ se organizátofii obrátili
k nejmlad‰í generaci s nabídkou, aby se dûti samy staly spoluúãastníky v˘stavního dûní a aktiv-
nû se na nûm podílely. Vyhrazen˘ prostor ve stfiední hale PrÛmyslového paláce se tak bûhem tr-
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Zahájení Salónu ãesk˘ch scénografÛ ve VeletrÏním paláci – M. Melena, O. âern˘
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Tfii koryfejové Josef Svoboda, Ralpf Koltai, Ming Cho Lee s moderátorkou besedy Pamelou Howard

Pozvánka na kfiest monografie vûnované J. Malinovi

Leták k diskusi o pfiestavbû
divadla Labyrint

vání v˘stavy zaplnil nápadit˘mi dûtsk˘mi návrhy scén a svou bezpro-
stfiedností a fantazií doplnil a zpestfiil celou PQ v˘stavu. Tento projekt
byl velmi zdafiil˘m doplÀkem doprovodn˘ch aktivit PQ. Zapojit se do
nûj mohl vlastnû neomezen˘ poãet dûtsk˘ch zájemcÛ. Akce PQ dûtem
mûla ve foyer PrÛmyslového paláce vlastní stfiedisko, v nûmÏ zájemci
dostali v‰echny potfiebné informace, materiály a jehoÏ prostfiednictvím
se mohli do vlastního programu zapojit,

- otevfiení novû zbudované repliky lond˘nského divadla Globe. ·lo
o scénu pro letní  divadelní sezonu, vûrnou kopii lond˘nského originálu,
vybudovanou s pouÏitím tradiãních materiálÛ a technologie lond˘nského
divadla. Autorem je arch. J. Smetana a kolektiv. 
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Informaãní stfiedisko PQ dûtem 

PrÛvod dûtí v divadelních kost˘mech v rámci programu PQ dûtem

211-246_1999_2k.qxd  11.6.2007 9:15  Stránka 240



Pražské quadriennale ‘99_241

Informace k otevfiení repliky historické budovy divadla Globe Ocenûní Sisyfos za PQ 99 

Ocenění PQ 99
Vedle pochvalné odezvy obsahu, úrovnû a prÛbûhu PQ 99 v domácím, pfiedev‰ím pak v za-

hraniãním tisku denním i odborném bylo PQ také pozitivnû hodnoceno na rÛzn˘ch v˘znamn˘ch
mezinárodních zasedáních a kongresech, Pfiedev‰ím na generální konferenci UNESCO, kde za-
znûla slova vysokého ocenûní PQ; podobnû tomu bylo i na kongresech ITI, OISTAT, FIRT a AS-
SITEJ. 

V̆ znamné ocenûní Sísyfos získalo PQ za dramaturgick˘ pfiínos k rozvoji kulturního Ïivota
hlavního mûsta Prahy na V̆ stavi‰ti Praha. 

Závûrem je tfieba pfiipomenout, Ïe pfiíprava tohoto úspû‰ného a na aktivity bohatého deváté-
ho roãníku PQ probíhala pfiece jen ponûkud odli‰nû a v jin˘ch podmínkách neÏ roãníky pfied-
chozí. Nové organizaãní schema se osvûdãilo. Jednotlivé úkoly, dfiíve zaji‰Èované pracovníky or-
ganizaãního t˘mu PQ, byly nyní na základû konkurzních fiízení svûfiovány specializovan˘m
firmám nebo agenturám (Guarant – ubytování, PP Production – produkce, Terrinvest – stavba aj.)
Odborn˘m pracovníkÛm DÚ to pomohlo osvobodit se od mnohdy velmi zatûÏující agendy.
Velkou zmûnou procházela napfiíklad také spolupráce se zahraniãím. Vedle tradiãní písemné for-
my probíhala tato komunikace jiÏ pfieváÏnû pomocí poãítaãÛ a faxÛ. Rozvoj scénografie ve svû-
tû a její nové podoby a formy, jak se na PQ v fiadû expozic projevilo, pfiiná‰el organizátorÛm no-
vé problémy, otázky, úvahy i podnûty. Stále ãastûji se k prezentaci jevi‰tního v˘tvarnictví
pfiidávaly jako neoddûlitelné komponenty svûtlo a zvuk. Jejich konkrétní v˘stavní prezentace
v‰ak – zejména u zvuku – pfiiná‰ela ãetné problémy s ozvuãením nebo ãastûji pfiehluãnûním pro-
storu, jeho zavalením kakofonií tónÛ a notnou dávkou decibelÛ. Bude proto tfieba napfií‰tû s tím-
to fenoménem poãítat a hledat vhodné fie‰ení. Podobnû tomu bylo a je i se svûtlem. Tato konsta-
tování a nové zku‰enosti pfiivedly fieditele DÚ a PQ Ondfieje âerného k uspofiádání dvoudenního
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neformálního setkání vûnovaného diskusím a hodnocení pfiípravy a prÛbûhu devátého roãníku
PQ, jakoÏ i úvahám o nové koncepci, obsahu, podobû a tvaru pfií‰tího - jubilejního roãníku této
v˘znamné divadelní události. Aby se pfiítomní mohli soustfiedûnû a plnû vûnovat programu a ne-
byli rozptylováni vnûj‰ími vlivy a telefonáty, konalo se setkání o víkendu mimo Prahu – v koko-
fiínském údolí. Podobná akce se v historii quadriennale konala poprvé. ¤editel DÚ a PQ dr. âer-
n˘ pfiedev‰ím podûkoval v‰em realizátorÛm, pracovníkÛm DÚ a spolupracovníkÛm za vysokou
úroveÀ a velmi dobré v˘sledky pfiípravy a prÛbûhu PQ a jeho doprovodn˘ch akcí. Vyslovil pfied-
poklad, Ïe v˘sledky debaty, obsahující i kritické pfiipomínky, budou podkladem pro objektivní
zhodnocení akce a zároveÀ dostateãnû pfiesvûdãiv˘mi argumenty pro schválení pfiíprav a pofiádá-
ní jubilejního desátého roãníku PQ. 
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Mezinárodní výstava jevištního výtvarnictví a divadelní architektury – 

Pražské quadriennale ‘99
Průmyslový palác, Výstaviště Praha, 7. – 27. června 1999

Zá‰titu pfievzal prezident âeské republiky Václav Havel
Zá‰titu pfievzalo UNESCO

Předseda Rady PQ 99: 

ILJA RACEK, námûstek ministra kultury âR

Členové Rady PQ: 

ONDŘEJ ČERNÝ, VLADIMÍR DRÁBEK, ANNA FREIMANOVÁ, KAREL KLÍMA, MILOSLAV
KUČERA, JANA KUČEROVÁ, KAREL KVÍTEK, IGOR NĚMEC, IRENA ONDROVÁ, PAVLA

PETROVÁ

Spolupořadatelé PQ 99: 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA

PQ 99 se konalo ve spolupráci se spoleãností „PRAHA – EVROPSKÉ MĚSTO KULTURY 2000“
PQ 99 se konalo za podpory SPRÁVY ČESKÝCH CENTER

Design: 

STUDIO NAJBRT A LEV

Organizační tým: 

ONDŘEJ ČERNÝ, fieditel DÚ a PQ
JAROSLAV MALINA, generální komisafi

MARTIN TRÖSTER, architekt
JARMILA GABRIELOVÁ, tajemnice pro zahraniãí

PETR OUKROPEC, vedoucí produkce
LUDĚK NOVOTNÝ, vedoucí v˘roby

MARIE RESLOVÁ, tisková tajemnice
SODJA ZUPANC, asistentka PR

HELENA ALBERTOVÁ, odborn˘ konzultant

Produkce: 

PP PRODUCTION S. R. O.

Realizace: 

TERRINVEST S. R. O.

Předběžný rozpočet: 

25,000.000,- KČ
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Účastnické země:

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

CHORVATSKO, ISLAND, ITÁLIE, IZRAEL, JAPONSKO, JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA,
JUGOSLÁVIE, KANADA, KOREJSKÁ REPUBLIKA, KYPR, LITVA, LOTYŠSKO, MAĎARSKO,

MEXIKO, NĚMECKO, NIZOZEMÍ, NORSKO, NOVÝ ZÉLAND, POLSKO, PORTUGALSKO,
RAKOUSKO, RUMUNSKO, RUSKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, SPOJENÉ STÁTY AMERIC-

KÉ, ŠPANĚLSKO-KATALÁNIE, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, VELKÁ BRITÁNIE

Mezinárodní porota: 

ARNOLD ARONSON, teatrolog, divadelní historik, pedagog - USA
TIMOTHY O’BRIEN, scénograf – Velká Británie

JERZY GURAWSKI, divadelní architekt, pedagog – Polsko
MAIJA PEKKANEN, jevi‰tní a kost˘mní v˘tvarnice - Finsko

VĚRA PTÁČKOVÁ, historiãka umûní, teatroloÏka, pedagoÏka – âeská republika
JÁN ZAVARSKÝ, scénograf, pedagog - Slovensko

Členové poroty jmenovaní UNESCO:

SETSU ASAKURA, scénografka - Japonsko (z funkce se omluvila)
GEORGES BANU, divadelní historik, esejista, publicista, pedagog - Francie

EDITH DEL CAMPO, scénografka, teatroloÏka, pedagoÏka - Chile
CHRISTOPHER TILL, historik umûní, fieditel galerie v˘tvarného umûní v Pretorii – Jihoafrická

rep. 
TEREZA WAGNEROVÁ, reprezentantka UNESCO

Předseda poroty:

ARNOLD ARONSON - USA

Laureáti PQ 99:

ZLATÁ TRIGA – ČESKÁ REPUBLIKA – za nejlep‰í expozici v národní sekci
ZLATÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – JAUME PLENSA A JEHO KOLEGŮM ZE SKUPINY LA
FURA DELS BAUS – ŠPANĚLSKO-KATALÁNIE – za brilantní ztvárnûní, jednotu v‰ech scéno-

grafick˘ch prvkÛ a v˘jimeãnou kreativitu
STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – nebyla udûlena

ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – JANA PREKOVÁ - ČESKÁ REPUBLIKA – za skvûlé vyjádfiení
vztahu mezi kost˘mem, hercem a psychologií postavy 

JOAN GUILLEN - ŠPANĚLSKO- KATALÁNIE – za fantazii a v˘stiÏné vyjádfiení splynutí lidské
a zvífiecí podoby

STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – nebyla udûlena
ČESTNÉ UZNÁNÍ – KOSTÝM – RAKEFET LEVYOVÁ - IZRAEL – za v˘jimeãnou kreativitu

a vysokou úroveÀ návrhÛ
ELZBIETA TERLIKOWSKÁ – POLSKO – za v˘jimeãnou kreativitu a vysokou úroveÀ návrhÛ
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Tematická sekce: 

Nejlepší a nejnápaditější prezentace

ZLATÁ MEDAILE – ACHIM FREYER – NĚMECKO – za celoÏivotní dílo
STŘÍBRNÁ MEDAILE - BYUNG – BOK LEEOVÁ - KOREJSKÁ REPUBLIKA – za v˘stiÏné vy-

jádfiení ãistoty, harmonie a krásy divadelní tvorby 

Sekce divadelní architektury:

ZLATÁ MEDAILE EXPOZICI BRAZÍLIE – za vyváÏenost funkãnosti a lidského rozmûru osmi
projektÛ divadel rÛzn˘ch typÛ

ZVLÁŠTNÍ ZLATÁ MEDAILE – VELKÁ BRITÁNIE – za nápadit˘ projekt úpravy budovy
Glyndebourne Opera House

STŘÍBRNÁ MEDAILE EXPOZICI POLSKA – za respektování a vyuÏití genia loci pro divadelní
produkce

ČESTNÉ UZNÁNÍ EXPOZICI RUSKA – za pozoruhodn˘ a originální projekt Státního Ïidovské-
ho divadla v Moskvû

EXPOZICI MAĎARSKA – za pfiehlednou demonstraci ãtyfi architektonick˘ch soutûÏí na budovu
Národního divadla v Budape‰ti

EXPOZICI SLOVENSKA – za respektování tradic pfii rekonstrukcích historick˘ch divadelních budov 

Ceny UNESCO:

Cena UNESCO byla definována jako „cena pro novou generaci“ a byla rozdûlena do dvou ka-
tegorií. První kategorie byla vûnována mlad˘m nadûjn˘m umûlcÛm, ktefií jsou na poãátku své
profesionální kariéry. Druhá kategorie byla urãena pro spoleãné ‰kolní projekty, které jsou na

PQ jiÏ tradiãnû nesoutûÏní. 
První kategorie – cena pro začínající umělce a umělecké kolektivy za

kvalitu a originalitu jejich práce: 

VLADIMÍR ANŠON - ESTONSKO
LIZ ASCROFT – VELKÁ BRITÁNIE

SKUPINA DEVÍTI UMĚLCŮ: TRACY GRANT, KATE HAWLEY, DORITA HANNAH, MARK
MCENTYRE, DIANE PRINCE, TOLIS PAPAZOGLOU, HELEN TODD, ANDREW THOMAS, LEMI

PONIFASIO – NOVÝ ZÉLAND

Druhá kategorie – cena pro novou generaci za projekty různých škol:

STUDENTŮM Z NIZOZEMÍ, za soustfiedûnou pÛsobivost projektu „Woyzeck“
STUDENTSKÉ EXPOZICI VELKÉ BRITÁNIE, za rozmanitost nalezenou v jednotû

UNIVERZITĚ Z TEL AVIVU – IZRAEL, za filozofick˘ náhled na prostor v projektu Space of
Hamlet

STUDENTSKÉ EXPOZICI LOTYŠSKA, za poetick˘ pfiístup k jevi‰tnímu v˘tvarnictví
PROJEKTU NÁRODNÍ UNIVERZITY UMĚNÍ V KOREJI, za originalitu a autentiãnost 

Katalog PQ 99 

byl vydán v ãesko - anglické verzi, v novém formátu a v nové struktufie
Odpovûdná redaktorka: Helena Albertová

Redaktofii: Ivana Ryzcová, Andrea Landovská, Jifií Hilmera
Obálka a grafick˘ návrh: Studio Najbrt a Lev

Grafická úprava stránek: Helena Albertová
Vytiskla: Tiskárna SERIFA, Praha 
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V seznamu úãastnick˘ch zemí jsou uvedeny Kuba a S˘rie, které v‰ak svou úãast na poslední
chvíli odfiekly. V té dobû v‰ak uÏ byl katalog vyti‰tûn, takÏe obû zemû v seznamu zÛstaly.

Chorvatsko a Itálie se v˘stavy zúãastnily, ale podklady pro katalog nedodaly. 

Technické údaje:

Poãet zúãastnûn˘ch zemí: 45
Poãet zúãastnûn˘ch umûlcÛ a kolektivÛ: 516

Poãet zúãastnûn˘ch ‰kol z oboru scénografie a divadelní architektury: 111
Poãet vystavujících ãesk˘ch umûlcÛ a architektÛ: 23
Poãet zúãastnûn˘ch ãesk˘ch ‰kol: 4 (5 KATEDER)
V̆ stavní plocha v PrÛmyslovém paláci: 5.580 m2

Náv‰tûvnost: CCA 20.000 OSOB 
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