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¤editel DÚ dr. âern˘, pÛvodnû nepfiíli‰ velk˘ pfiíznivec PQ, po úspûchu devátého roãníku PQ
prozfiel - a zaãal PQ vnímat jako velkou mezinárodní divadelní akci, která má b˘t otevfiená co
nejvût‰ímu poãtu vystavujících zemí z celého svûta. Zaãal PQ právem povaÏovat za jeden z v˘-
znamn˘ch mezinárodních poãinÛ Divadelního ústavu a souhlasil, aby staronov˘ pfiípravn˘ v˘bor
PQ zatím pracoval v souãasném sloÏení a zaji‰Èoval neodkladné úkoly, jako pfiedbûÏné rezerva-
ce v˘stavních prostor, vypracování harmonogramu pfiípravn˘ch prací aj. 

K rozhojnûní nápadÛ a idejí jako inspiraãních zdrojÛ k vytvofiení nového obsahu v˘stavy
a ke zpracování koncepce jubilejního PQ oslovil fieditel DÚ nûkteré zahraniãní odborníky se
Ïádostí o spolupráci. Odmûnou osloven˘m odborníkÛm bylo pozvání k t˘dennímu pobytu na
PQ 03 jako jeho hostÛ. Na tuto Ïádost ãi v˘zvu nûktefií zahraniãní divadelníci skuteãnû pozi-
tivnû zareagovali. Své my‰lenky, námûty a nápady tlumoãili písemnû Arnold Aronson (USA),
Eric Alexander (Nizozemí), Michael Ramsaur (USA), Maija Pekkanen (Finsko), Pamela
Howard (Británie), Jarka Burian (USA), Edith del Campo (Chile). Vût‰ina doporuãení a ná-
mûtÛ se t˘kala sekce scénografick˘ch ‰kol a jejich posluchaãÛ. Navrhovalo se v nich zadat
studentÛm k v˘tvarnému zpacování jeden aÏ dva tituly svûtové dramatické tvorby, jejichÏ re-
Ïijní koncepci a v˘tvarné ztvárnûní by studenti pfiedstavili, vysvûtlili a obhájili na vefiejn˘ch
diskusích ãi semináfiích, veden˘ch v˘znamn˘mi divadelními odborníky. Tohoto projektu se
nakonec ujala edukaãní komise OISTAT, která pod vedením Michaela Ramsaura a Pamely
Howardové pfiipravila program i realizaci tohoto studentského workshopu a v dohodû s pfií-
pravn˘m v˘borem PQ koordinovala také v‰echna organizaãní opatfiení a uhradila náklady,
spojené s realizací. 

Hned v poãáteãní fázi pfiíprav jednal fieditel rovnûÏ s agenturou PP Production - Petrem
Oukropcem, aby se po úspû‰ném zvládnutí PQ 99 opût ujal produkce jubilejního roãníku PQ . Do
zahraniãního referátu PQ byla pfiijata nová mladá a talentovaná pracovnice Daniela Pafiízková,
která se do agendy ve spolupráci s J. Gabrielovou rychle zapracovala. 

¤editel DÚ se tentokrát v pfiípravách PQ osobnû angaÏoval, pfiicházel s fiadou námûtÛ, vûno-
val zv˘‰enou pozornost i zdánliv˘m maliãkostem a pro lep‰í pfiehlednost oddûlil od sebe jedno-
tlivé dílãí ãásti pfiíprav a jmenoval osoby odpovûdné za jejich plnûní. O gejzíru jeho nápadÛ a úsi-
lí po inovaci a zmodernûní této v˘znamné mezinárodní akce svûdãí usilovná snaha po
vyhledávání zku‰eností jin˘ch organizací z pofiádání obdobn˘ch pfiehlídek v˘tvarn˘ch, z mezi-

247-276_2003_2k.qxd  11.6.2007 9:26  Stránka 248



národních soutûÏních v˘stav ãi festivalÛ. V zorném poli jím vytypovan˘ch událostí to bylo pfie-
dev‰ím v˘tvarné biennale v Benátkách. S vedením benátského Biennale byla dojednána osobní
náv‰tûva, na kterou do Benátek odejel dr. âern˘ doprovázen˘ Jaroslavem Malinou a dvûma dal-
‰ími pracovníky DÚ. Bylo to v‰ak právû v osudn˘ den teroristického útoku v New Yorku dne 11.
záfií 2001. Tento teroristick˘ ãin samozfiejmû okamÏitû rezonoval v celém svûtû, tedy
i v Benátkách, kde z toho dÛvodu zasedaly krizové ‰táby, zab˘vající se ochranou jak obãanÛ, tak
umûleck˘ch památek, v˘stavních exponátÛ apod. Pfiijetí ãeské reprezentace, vedené fieditelem,
bylo zru‰eno. Nûkolik struãn˘ch informací pak poskytl sekretariát Biennale, a tak v˘sledkem té-
to cesty bylo pfiedev‰ím zji‰tûní, Ïe organizaãní struktura, umûleck˘ profil, v˘bûr exponátÛ, pod-
mínky úãasti i finanãní zaji‰tûní se od PQ li‰í a v souãasné chvíli jsou tyto zku‰enosti a reálie
v této podobû na PQ neaplikovatelné. Úctyhodné dílo hodné následování v‰ak pfiedstavoval ka-
talog Biennale – podobající se víc knize esejÛ a úvah o souãasném umûní neÏ doprovodnému do-
kumentu v˘stavy. Stal se ãásteãnû vzorem pro katalog PQ 03 a jeho obsah i formu skuteãnû pod-
statnû ovlivnil. 

V prÛbûhu celé dekády roãníkÛ PQ agenda této v˘stavy narÛstala. Organizaãnû bylo PQ
v prvních roãnících pfiidûleno do pÛsobnosti zahraniãního referátu a scénografického oddûlení
DÚ. Podle potfieby se zapojovala do dílãích úkolÛ i dal‰í oddûlení DÚ, pfiedev‰ím odd. organi-
zaãní, které se kromû jiného zab˘valo technickou stránkou v‰ech tiskovin DÚ vãetnû katalogu
PQ – jehoÏ obsahovou stránku zpoãátku pfiipravovalo scénografické, pozdûji ediãní oddûlení DÚ.
Jak v‰ak narÛstal zájem o úãast na PQ, zvy‰ovaly se nároky a poÏadavky zahraniãních vystavo-
vatelÛ, narÛstala zahraniãní korespondence, pfiicházely technické a provozní problémy, bylo po-
tfieba angaÏovat alespoÀ doãasnû na dobu pfiípravy instalace, realizace a provozu v˘stavy externí
pracovníky. 

Bûhem ãasu se ukázalo, Ïe práce referenta majícího PQ tzv. v popisu práce musí b˘t plnûna
prÛbûÏnû – i kdyÏ v prvním období po skonãení pfiedchozího roãníku nebyla jeho vytíÏenost pl-
noúvazková. S postupujícími roãníky se potvrdilo, Ïe práci na PQ nelze v ãtyfiletém mezidobí
pfieru‰ovat. VÏdycky se takov˘ pokus vymstil – protoÏe vÏdycky se podcenil ãasov˘ faktor, ne-
boÈ pfiíprava nového roãníku PQ musí zaãínat okamÏikem zhodnocení a uzávûrkou roãníku pfied-
chozího. Tento fakt sice v‰ichni uznávali, ale vût‰inou nerespektovali. âasoprostor od jednoho
PQ k druhému se totiÏ zdál tak svÛdnû dlouh˘m, Ïe nástup k pfiípravû dal‰í edice se obvykle od-
kládal a zpoÏìoval. 

Krátké zaváhání na poãátku pfiíprav PQ 03 se rychle promûnilo v pravidelné pracovní schÛz-
ky s jasn˘m programem a ãasov˘m plánem plnûní jednotliv˘ch úkolÛ. Podafiilo se pfiedbûÏnû re-
zervovat v‰echny prostory PrÛmyslového paláce na dobu 26. 5. – 1. 7. 2003. 

Hned na první schÛzce PQ t˘mu bylo rozhodnuto svolat na zaãátek listopadu 2000 Radu PQ
k projednání závûreãné zprávy o PQ 99, ke shlédnutí videa „PQ 99“, k podûkování jejím ãlenÛm
za spolupráci a k poÏádání o setrvání v tomto orgánu i nadále. Jejím ãlenÛm byly rovnûÏ pfiedlo-
Ïeny základní údaje o pfiípravách desátého roãníku PQ, datum a místo, jakoÏ i pfiedbûÏná úvaha
o struktufie a koncepci PQ 03. Tomuto nároãnému programu Rady pfiedcházelo je‰tû nûkolik
schÛzek pfiípravného t˘mu, z nichÏ vyplynulo, Ïe obsah sekce scénické a kost˘mní tvorby a sek-
ce scénografick˘ch ‰kol by zÛstaly beze zmûny. Obsah tematické sekce byl velmi intenzivnû dis-
kutován. ¤editel âern˘ pfiipomnûl ideu pfiedchozího roãníku o uÏ‰í spolupráci PQ s v˘tvarn˘mi
umûlci, s Národní galerií i historiky umûní – tedy o pfiíklonu scénografie k v˘tvarnému umûní  –
a navrhl jako motto tematické sekce Divadlo a v˘tvarné umûní. Helena Albertová navrhovala
v rámci této sekce v˘bûr nejzajímavûj‰ích a nejlep‰ích inscenací prezentovan˘ch multimediální-
mi prostfiedky. To podnítilo Jaroslava Malinu a Ondfieje âerného k dal‰í úvaze o v˘bûrové úãas-
ti pro tuto sekci, tedy pokusu o kurátorovanou v˘stavu. Po del‰í diskusi v‰ak bylo jasné, Ïe by
v takovém pfiípadû bylo tfieba mûnit od základu koncepãní i organizaãní strukturu PQ. Problém
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Dorita Hannah, iniciátorka interaktivní v˘stavy Srdce PQ Tomá‰ ÎiÏka, umûleck˘ vedoucí projektu Srdce PQ

tematické sekce zÛstal otevfien˘
V této chvíli – pfiesnûji fieãeno 23. února 2001 – pfii‰la zcela neoãekávanû nabídka novozé-

landské architektky Dority Hannah, komisafiky novozélandské expozice z PQ 99, na prezentaci
jejího projektu, v nûmÏ usilovala vyjádfiit v˘znamnou roli architektury divadelního prostoru
v pfiípravû performance ãi pfiedstavení. PonûvadÏ její projekt budil zvûdavost, nebyl v‰ak v píse-
mné nabídce dost srozumiteln˘, byla poÏádaná o podrobnosti. Ve spolupráci s ãesk˘m t˘mem se
pak ze vzájemn˘ch diskusí zrodil zcela nov˘ mezinárodní projekt – interaktivní v˘stava/perfor-
mance, nazvaná Srdce PQ s podtitulem Infarkt konvencí, inspirovaná v˘zkumem lidsk˘ch smys-
lÛ a jejich pÛsobením a pouÏitím v experimentální divadelní prezentaci. Hlavním zámûrem
„Srdce“ tedy bylo pfiedstavit divadelní design v kontextu Ïivého souãasného umûní, zapojit ná-
v‰tûvníka do divadelní akce a oÏivit tak vlastní v˘stavu PQ. To ov‰em pfiedpokládalo dlouhodo-
bou spoleãnou tvorbu umûlcÛ z rÛzn˘ch koutÛ svûta. Celé akce se jako umûleck˘ ‰éf ujal Tomá‰
ÎiÏka, architektka Dorita Hannah a ‰éf produkce Luká‰ Matásek. 

Aktivnû se tohoto projektu zúãastnilo pfies 300 umûlcÛ z 25ti zemí. Zku‰enosti a závûry to-
hoto pokusu se pfietavily do konkrétního návrhu pfiedstavit tento projekt na PQ 03 místo tematic-
ké sekce. 

Prostory Srdce PQ, umístûné v centrální hale PrÛmyslového paláce, tvofiilo pût vûÏí inspiro-
van˘ch tématem lidsk˘ch smyslÛ a labyrintem mezi nimi, které byly vytvofieny podle návrhu jiÏ
zmínûné Dority Hannah, Svena Mehzouda a Lee Gibsona z Massey University na Novém
Zélandu. Na jednotliv˘ch vûÏích se umûlci z rÛzn˘ch divadelních oblastí vûnovali pûti lidsk˘m
smyslÛm: chuÈ – Akhe Group (Rusko) a Kyzyl Traktor (Kazachstan); hmat – Carol Brown
(Británie); zrak – Recto Verso (Kanada); ãich – Monkeys Wedding Theatre (Jihoafrická republi-
ka) a Mau (Nov˘ Zéland); sluch - Sachyio Takahashi a Ryuzo Fukuhara (Japonsko). 

Pokud jde o spolupráci s UNESCO, bylo usneseno opûtovnû poÏádat o poskytnutí grantu
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Konstrukce pro „Hmat“ v sekci Srdce PQ

Zábûr z performance Akhe Group v sekci Srdce PQ 

Akustická laboratofi pro „Sluch“ v Srdci PQ
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a navrhnout znovu úãast v mezinárodní porotû a udûlit Cenu na podporu umûní – jako tomu by-
lo v roce 1999. 

V oblasti propagace bylo doporuãeno intenzivnûji vyuÏívat k obecnûj‰ímu informování
o chystané v˘stavû a doprovodn˘ch akcích internetu, webov˘ch stránek DÚ vãetnû intenzivnûj-
‰í spolupráce s mezinárodními nevládními divadelními organizacemi. Bylo tfieba také navrhnout
logo PQ 03, grafick˘ návrh letáku, informaãních tiskovin, dopisního papíru a plakátu. Byl vypsán
konkurz s tím, Ïe v˘bûrové fiízení na grafiku tohoto PQ probûhne do 30. bfiezna 2001. 

Koncepce
Ze závûrÛ jednání pfiípravného t˘mu a z rÛzn˘ch pfiipomínek domácích i zahraniãních exper-

tÛ byla sestavena koncepce desátého roãníku PQ s heslem parafrázujícím Komenského spis
„Labyrint svûta a ráj divadla“. Nápad Tomá‰e ÎiÏky pouÏít titulu Komenského spisu pak za-
daptoval Jaroslav Malina zamûfiením pfiímo na divadlo. Koncepce jubilejního roãníku obsahova-
la oproti pfiedcházejícím letÛm nûkolik formálních i obsahov˘ch zmûn, které mûly postihnout
promûnu divadelních prostfiedkÛ v uplynul˘ch pûti letech, nástup nov˘ch technologií i pÛsobení
kulturních vlivÛ. PQ se stalo nejen v˘stavou divadelních kultur celého svûta, ale i místem setká-
vání. Z pÛvodních roãníkÛ zÛstaly v pÛvodní podobû zachovány tfii sekce, a to národní sekce
a sekce divadelní architektury jako sekce soutûÏní a nesoutûÏní sekce ‰kol, kterou obohatil nov˘
edukaãní projekt OISTAT Scenofest. Organizaãnû se vycházelo z dosavadní struktury, která se
podle analytikÛ této akce dosud nejlépe osvûdãila. Novinkou bylo rozdûlení kompetencí: kaÏdá
sekce mûla tentokrát svého komisafie jmenovaného a schváleného Radou PQ, kter˘ byl ve styku
se zahraniãními kurátory a pfiímo s nimi fie‰il pfiípadné instalaãní ãi jiné problémy a poÏadavky. 

Nová koncepce také otvírala náv‰tûvníkÛm nové pohledy na v˘stavu, nabízela jim moÏnost
stát se aktivními úãastníky PQ a témûfi v‰ech jeho akcí. Hlavním místem této interakce byl nov˘
projekt, nahrazující sekci tematickou, a to Srdce PQ. 

V sekci Národních expozic scénografie a divadelního kost˘mu s podtitulem „Scénografie
a národy celého svûta“ mûly pfiihlá‰ené zemû ve sv˘ch národních expozicích moÏnost prezento-
vat scénickou i kost˘mní tvorbu sv˘ch pfiedních umûlcÛ realizovanou v posledních pûti letech.
Hledání souvislostí a odpovûdí na otázku, zda je scénografie národní nebo nadnárodní, jak ãerpá
ze sv˘ch národních kofienÛ a kulturních tradic své zemû a do jaké míry vstfiebává vlivy ostatních
divadelních kultur bylo zv˘raznûno fiazením národních expozic podle kontinentÛ. Abecední prin-
cip fiazení byl tentokrát opu‰tûn. 

Zcela nov˘m prvkem v této sekci byl tzv. PrÛvod dramatick˘ch postav, v nûmÏ byly realizo-
vané kost˘my umístûny v prostoru, kter˘ diagonálnû protínal levé kfiídlo PrÛmyslového paláce.
Filosofie rozmístûní realizovan˘ch divadelních kost˘mÛ vycházela z v˘voje dramatu – od antiky
po souãasnost - a mûla tak pfiispût k pocitu sounáleÏitosti a prolínání divadelního svûta v prosto-
ru i ãase. Tato „kost˘mní“ diagonála mûla tvofiit dûlítko mezi jednotliv˘mi národními expozice-
mi a zároveÀ vytváfiet jakousi zónu klidu a odpoãinku. Tento vynikající zámûr Heleny Albertové
v‰ak uspûl jen ãásteãnû vzhledem k nedostatku v˘stavního prostoru. Pokud ov‰em kost˘m tvofiil
souãást instalaãního zámûru národní expozice, mohl v ní b˘t samozfiejmû umístûn. Kurátofii ná-
rodních expozic mûli maximální volnost ve volbû prezentace a umístûní sv˘ch exponátÛ.
Komisafikou celé sekce scénografie a divadelního kost˘mu vãetnû PrÛvodu dramatick˘ch postav
byla Helena Albertová. 

Sekce divadelní architektury s podtitulem Divadelní architektura v souvislostech nabídla
moÏnost vystavovat nejen realizované projekty nov˘ch divadelních budov a adaptace míst, sálÛ
a budov vhodn˘ch pro vytvofiení divadelního prostoru, ale i ideální projekty a vize dosud nerea-
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Celkov˘ pohled na sekci národních expozic 

Expozice V. Británie, ocenûná Zlatou trigou
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Tanja Simonen, Finsko- stfiíbrná medaile za kost˘m

Auditorium v sekci divadelní architektury Nûmecká expozice v sekci divadelní architektury
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lizované, vycházející z nov˘ch trendÛ ve v˘voji scénického umûní a performance. Tato sekce by-
la koncipována jako konfrontace rÛzn˘ch pfiístupÛ k divadelnímu prostoru vãetnû technick˘ch
prostfiedkÛ nutn˘ch k jeho vybavení. Vystavené realizované soutûÏní projekty nesmûly b˘t star‰í
pûti let a jejich realizace musela b˘t doloÏena fotografiemi, diapozitivy ãi jinou obrazovou do-
kumentací. Pfiímou souãástí pavilonu bylo auditorium s projekãní stûnou, v nûmÏ se konaly pfied-
ná‰ky, semináfie a projekce. Mimo soutûÏ zde byly vystaveny studentské projekty divadel z Ústa-
vu interiéru a v˘stavnictví fakulty architektury âVUT. Komisafiem této sekce byl Pavel Bednáfi. 

Sekce scénografick˘ch ‰kol s podtitulem Umûní a interakce byla organizována ve spolu-
práci s edukaãní komisí OISTAT. ·kolám se tak umoÏnilo prezentovat a konfrontovat v˘sledky
jejich práce, pfiípadnû se také úãastnit doprovodného projektu „Scénofest“ (The OISTAT Summer
Academy). Tradiãní v˘stavní ãásti se zúãastnil rekordní poãet: 126 ‰kol ze 34 zemí. 

âtvrtou sekcí (místo pÛvodní sekce tematické) bylo Srdce PQ. Nebylo to v˘stavní místo –
n˘brÏ prostor pro interdisciplinární setkání, prezentace, Ïivé divadlo. Bylo to místo pro tvÛrãí díl-
ny, semináfie, pfiedná‰ky, spoleãenské aktivity, performance a pfiedstavení. 
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Renzo Piano, Itálie – projekt kulturního komplexu v ¤ímû, ocenûn˘ zlatou medailí PQ 03
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Sponzoring
Otázkám sponzorství bylo tentokrát vûnováno mimofiádné úsilí. Pozornost se soustfiedila na

âs. obchodní banku, na jejího zástupce p. Stolára, kter˘ se tam sponzorstvím zab˘val. ¤editel
âern˘ ho proto v této vûci oslovil, rozhovor byl v‰ak neúspû‰n˘, banka pfiedpokládala jin˘ po-
stup. Na doporuãení Mgr. Bene‰e kontaktoval fieditel zástupce Intercomu, agentury pfiipravující
podklady pro sponzorskou úãast âSOB v rÛzn˘ch akcích. Kontaktní osobou této agentury byl p.
Kadlec, kter˘ sice nûkolikrát nav‰tívil DÚ, nechal si pfiipravit podrobn˘ pfiehled pfiedchozích roã-
níkÛ PQ, pfievzal rozsáhl˘ informaãní materiál o koncepci PQ 03, dokonce si vyÏádal nahlédnu-
tí do mediální dokumentace PQ a krátkodobû si zapÛjãil dva ‰anony ohlasÛ, v˘stfiiÏkÛ i kores-
pondence. Projevoval hlubok˘ zájem o PQ a uji‰Èoval, Ïe se jistû podafií âSOB pfiesvûdãit, aby
sponzorství pfiijala. Pfies usilovné urgence J. Gabrielové, která se doãasnû ujala sponzorské agen-
dy, p. Kadlec a Intercom sponzorskou úãast âSOB na PQ 03 nezajistili. 

Ani dal‰í pfiímé jednání s âSOB nevedlo k úspûchu. Banka sice pro tuto záleÏitost nakonec
jmenovala svého zmocnûnce, ten v‰ak neÏ staãil kromû projevené dobré vÛle nûco vykonat, byl
vystfiídán dal‰í referentkou. Obsah schÛzek byl opakovanû stejn˘, aÏ nakonec tato referentka pfii-
znala, Ïe pfiíslu‰n˘ orgán âSOB schvalující podpory zamûfiuje svÛj zájem víc na sportovní neÏ
kulturní aktivity. quadriennale je jen jednou za 4 roky, sportovní klání probíhají celoroãnû. Jsou
proto pro reklamní úãely, které jsou se sponzorstvím spojené, jednoznaãnû preferované. A tak na-
konec tato vyãerpávající agenda skonãila neúspû‰nû. 

Hlavním partnerem PQ 03 se nakonec stala spoleãnost Metrostav. Dal‰í podporu PQ poskyt-
la fiada domácích i zahraniãních institucí, jako Trust for Mutual Understanding, British Council,
Pro Helvetia, Goethe Institut, Polsk˘ institut v Praze, Canadian Council for the Arts, Art Council
of New Zealand, Massey University, Velvyslanectví Nizozemského království, aj. Mediálními
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partnery byly âeská televize, Radio Impuls, Hospodáfiské noviny, t˘deník Instinkt, spoleãnost M.
I. P. Group a. s. a Národní divadlo v Praze. 

Spolupráce s UNESCO
V úzké spolupráci s Mgr. Bene‰em, referentem MK pro spolupráci s UNESCO, byla vypra-

cována strategie participace UNESCO na 10. roãníku PQ. Bylo nutno vést oddûlená jednání ve
tfiech rovinách: a) podat Ïádost o poskytnutí grantu v rámci participaãního programu, b) nabíd-
nout opûtovnû moÏnost odmûnit mladé umûlce Cenou UNESCO, jako pfii PQ 99, a c) poÏádat
o poskytnutí zá‰tity nad PQ 03. KaÏdou Ïádost pak bylo nutno podat samostatnû a v jiném ter-
mínu. 

V ãervenci 2001 se generální sekretariát UNESCO obrátil na MK âR prostfiednictvím stálé-
ho ãeského delegáta v PafiíÏi se Ïádostí, aby mu byla poskytnuta videokazeta „PQ 99“, která by
se promítala bûhem Generální konference UNESCO v fiíjnu 2001 v PafiíÏi, a to v rámci v˘stavy
o kulturní diverzitû, instalované v hlavních prostorách UNESCO. Generální sekretariát totiÏ po-
vaÏoval tento videomateriál za velmi zdafiil˘, navíc v nûm byla zachycena pfiímá spolupráce, re-
spektive participace UNESCO. Vzhledem k tomu, Ïe to bylo vÛbec poprvé, co si UNESCO ta-
kov˘ materiál pfiímo od MK samo vyÏádalo, lze to právem povaÏovat za mimofiádné uznání
a ocenûní PQ. 

Videokazeta se skuteãnû bûhem Generální konference s velk˘m úspûchem nonstop promítala. 
Na nabídku opûtovného udílení cen mlad˘m umûlcÛm UNESCO odpovûdûlo zápornû, pro-

toÏe mu pfiíslu‰ná klauzule v jeho regulích nedovoluje opakovanou participaci na téÏe akci. 
Dal‰í Ïádosti PQ v‰ak UNESCO vyhovûlo a poskytlo formou grantu úãelovû vázané finanã-

ní prostfiedky na podporu úãasti ekonomicky slab-
‰ích zemí na v˘stavû a na ãásteãné krytí nákladÛ na
PQ katalog. 

O uÏ‰í provázanosti s UNESCO svûdãí i to, Ïe
na Ïádost PQ vyslalo UNESCO do poroty jako své-
ho zástupce André-Louise Perinettiho, generálního
sekretáfie ITI. 

Slavnostního zahájení PQ se zúãastnila jako
ãestn˘ host PQ a MK âR Milagros del Corral, fiedi-
telka odboru umûní a copyrightu UNESCO. 

Záštity
Zá‰titu nad PQ 03 pfievzal prezident republiky

Václav Klaus, kter˘ se osobnû zúãastnil slavnostní-
ho zahájení v˘stavy a v doprovodu ministra kultury
Pavla Dostála si prohlédl v‰echny v˘stavní sekce
v PrÛmyslovém paláci. 

V̆ znamnou podporou bylo jiÏ tradiãní spolupo-
fiadatelství hlavního mûsta Prahy. 

Zá‰titu PQ 03 poskytlo také UNESCO. 
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Pozvání k účasti
Pfies nûkteré kritické poznámky k dosavadnímu zpÛsobu zvaní se pfii podrobnûj‰í anal˘ze do-

spûlo k závûru, Ïe pÛvodní systém je zatím nejosvûdãenûj‰í a v˘znamu akce odpovídá nejlépe.
Ve spolupráci s ministerstvem zahraniãních vûcí byla tedy prostfiednictvím ãesk˘ch zastupitel-
sk˘ch úfiadÛ v zahraniãí rozeslána oficiální pozvání s údaji o dosavadní úãasti zvané zemû na
pfiedchozích roãnících PQ. 

Ohlas na tato pozvání, jeÏ byla rozeslána do 80 zemí, byl velik˘. Pfiihlásilo se pfies 55 zemí ze
v‰ech pûti kontinentÛ, coÏ byl zatím pfiíslib nejvût‰í úãasti ze v‰ech deseti roãníkÛ PQ. Poprvé se
zúãastnily Peru, Indie, Tchaj-wan a seskupení tichomofisk˘ch ostrovÛ pod oznaãením Oceánie, na
druhé stranû musely nûkteré zemû (Mongolsko, Portugalsko) z dÛvodÛ finanãních ãi organizaã-
ních svou pÛvodní pfiihlá‰ku stornovat, aã mûly o úãast eminentní zájem. Komplikace nûkter˘m
zemím zpÛsobila epidemie SARS, která na jafie 2003 zasáhla zejména asijské zemû a z tohoto dÛ-
vodu svou úãast zru‰il Singapur zcela, zdravotnû stejnû postiÏená âína pak poslala k vystavení
místo pÛvodnû pfiipravené expozice pouze fotografické exponáty, které instaloval bez ãínské osob-
ní úãasti organizaãní t˘m PQ. V prÛbûhu PQ v‰ak nakonec âína i tuto svou symbolickou úãast zru-
‰ila na protest proti samostatné expozici Tchaj-wanu a jejímu oznaãení, i proti uspofiádání tchaj-
wanského národního dne. Byl to snad jedin˘ nepfiíjemn˘ konflikt na tomto roãníku PQ. 

Setkání s diplomatickým sborem
K pfiátelskému setkání se ãleny diplomatického sboru, které bylo uspofiádáno s roãním pfied-

stihem, byl tentokrát vybrán nedávno zpfiístupnûn˘ Clam-GallasÛv palác, patfiící Archivu hlavní-
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ho mûsta Prahy. Jeho historick˘ch prostor a sálÛ lze totiÏ vyuÏívat nejen ke komorním koncer-
tÛm, slavnostním shromáÏdûním, setkáním apod., ale i k v˘stavám. âlenÛm praÏského diploma-
tického sboru byly tyto prostory pfiedstaveny poprvé. Setkání se konalo ve ãtvrtek dne 30. kvût-
na 2002 v 10,30 hod. a zájem o nû byl neoãekávanû velik˘. Svûdãí o tom úãast diplomatÛ
pfiesahující ‰edesát osob. ProtoÏe ‰lo o novû otevfiené prostory a první akci PQ v nich, do‰lo k nû-
kter˘m men‰ím organizaãním nedopatfiením. 

Na programu pfiátelského setkání byla zásadní informace o smyslu a poslání PQ pofiádaného
pod hlaviãkou parafrázovaného titulu Komenského díla „Labyrint svûta a ráj divadla“, podaná
pfiedsedou Rady PQ a prvním námûstkem MK âR ZdeÀkem Novákem. Po nûm informoval fiedi-
tel DÚ Ondfiej âern˘ o historii celé akce, pfiipomnûl pfiedchozí roãník PQ 99 a upozornil na ‰i-
rok˘ zábûr a pfiedpokládan˘ kulturní dopad a ohlas této mezinárodní divadelní události. Generální
komisafi PQ Jaroslav Malina hovofiil pfiedev‰ím o umûlecké koncepci, struktufie v˘stavy a rozvr-
Ïení sekcí, o poãtu dosud pfiihlá‰en˘ch zemí a vyzval pfiítomné hosty, aby si pfievzali informaãní
materiál pfiipraven˘ pro nû v improvizovaném sekretariátu PQ v pfiedsálí. Tam se mohli rovnûÏ
detailnûji informovat o reakci sv˘ch zemí na pozvání k úãasti, v nûkter˘ch pfiípadech dokonce jiÏ
o jmenovité úãasti divadelních tvÛrcÛ sv˘ch zemí. Po celou dobu pfiátelského setkání bûÏel ve 
foyer nonstop videozáznam z PQ 99, kter˘ byl rovnûÏ souãástí nabízen˘ch informaãních materi-
álÛ o PQ 03. 

Po malém obãerstvení nabídl fieditel Archivu Hlavního mûsta Prahy Václav Ledvinka pro-
hlídku zpfiístupnûn˘ch sálÛ s pfiíslu‰n˘m v˘kladem. 

Česká expozice
Po úspûchu ãeské expozice na PQ 99, posvûceném udûlením Zlaté Trigy nemûla ãeská úãast

na PQ 03 lehkou situaci. Rada PQ doporuãila na funkci komisafie ãeské expozice vypsat v˘bûro-
vé fiízení s tím, Ïe Divadelní ústav je pfiipraví, vyhlásí je v‰ak ministerstvo kultury âR, coÏ se ta-
ké stalo. Aãkoliv b˘vala v pfiedchozích roãnících ãeská expozice ãast˘m terãem kritiky scéno-
grafické obce, zájem o úãast v konkurzu byl minimální. Pfiihlásili se tfii autofii s projekty, které
alespoÀ v hlavních rysech odpovídaly zadání. PfiedloÏené návrhy posuzovala v˘bûrová komise,
jmenovaná ministrem kultury âR. Pracovala v tomto sloÏení: 

Ing. arch. Petr Bílek, pfiedseda Komory ãesk˘ch architektÛ 
PhDr. Ondfiej âern˘, fieditel DÚ
Prof. Jaroslav Malina, generální komisafi PQ 03
Ing. Zdenûk Novák, I. námûstek ministra kultury a pfiedseda Rady PQ 
Doc. PhDr. Vûra Ptáãková, historiãka umûní – obor scénografie
Mgr. Simona Rybáková, kost˘mní a jevi‰tní v˘tvarnice
Doc. PhDr. Jifií ·evãík, historik umûní, AVU
Mgr. Marie ZdeÀková, teatroloÏka, DÚ
Mgr. Nata‰a Zichová, odbor umûní MK âR

Projekty pfiedloÏili: Mgr. David Marek (DL Studio), Doc. Miroslav Melena, Doc. Jana
Preková (JAMU). 

Nejkompletnûj‰í materiál pfiedloÏil David Marek, kter˘ v podstatû dodrÏel v‰echny poÏadav-
ky vypsané ve v˘bûrovém fiízení, s v˘jimkou poloÏkového rozpoãtu. U obou dal‰ích projektÛ
chybûly rovnûÏ pfiedev‰ím rozpoãtové údaje. PonûvadÏ Ïádn˘ z pfiedloÏen˘ch projektÛ nenaplnil
zcela poÏadavky formulované v zadání v˘bûrového fiízení, byli jeho úãastníci vyzvání k doplnû-
ní a pfiedloÏení tohoto doplnûného materiálu do druhého kola v˘bûrového fiízení. Tak peãlivé pfií-
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pravy se ãeské expozici dosud nedostalo. 
V druhém kole vypadl projekt M. Meleny a ãlenové komise diskutovali doplnûné projekty 

J. Prekové a D. Marka. Jejich projekty se v mnohém shodovaly: Projekt J. Prekové se sice zdál
vzru‰ující a jiskfiív˘ ve srovnání s materiálem D. Marka, jehoÏ projekt byl umírnûnûj‰í, pfiiná‰el
více jistoty a zdál se b˘t pro diváka ãitelnûj‰í. Byl peãlivû pfiipraven nejen pokud jde o umûlec-
kou koncepci, ale i o organizaãní a technické zaji‰tûní, pfiipojen byl i produkãní model. V tajném
hlasování pak o jeden hlas zvítûzil projekt Davida Marka. 

Národní expozici zamûfiil Marek na spolupráci reÏiséra a scénografa. V̆ stava byla koncipo-
vána jako expozice nûkolika tvÛrãích t˘mÛ, napfi. Martin Chocholou‰ek – Vladimír Morávek,
Jana Preková - J. A. Pitínsk˘, Katefiina ·tefková – Jifií Pokorn˘, David Marek – Michal Doãekal
aj. a smazával se rozdíl mezi tím, co do v˘sledné podoby pfiinesli jednotliví zúãastnûní tvÛrci
a podtrhovala se víc práce t˘mová. BohuÏel pfiíli‰ stfiízlivû provedená prezentace zpÛsobila, Ïe
ãeská expozice – pfies bohulib˘ zámûr – oslnivû nezapÛsobila a zapadla do prÛmûru. 

Tiskové konference, propagace a medializace
Rozsah v˘stavy, poãet zúãastnûn˘ch zemí a velk˘ objem doprovodn˘ch akcí si pro propaga-

ci a medializaci vyÏádal externí spolupráci dal‰ího specialisty. Tuto funkci pfievzala Renata
Elhenická a Jana Návratová, obû se staly ãlenkami pracovního t˘mu PQ. Pfiipravily dvû úspû‰né
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Leták PQ 03

tiskové konference. První se konala 12. bfiezna 03 v 11
hodin dopoledne v primátorské rezidenci. Novináfii do-
stali informace o zahraniãní úãasti a programu v˘stavy
s dÛrazem na informace o úãasti ãesk˘ch umûlcÛ ve
v‰ech sekcích PQ. V̆ sledkem besedy byl pomûrnû vel-
k˘ poãet informaãních tiskov˘ch upoutávek, televizních
‰otÛ i rozhovorÛ s pfiedstaviteli PQ, ãesk˘ch scénografÛ
i architektÛ v âs. rozhlase. 

Druhá tisková beseda se konala v pfiedveãer zaháje-
ní v˘stavy dne 12. ãervna 03 v sídle MK v Nosticovû pa-
láci. Byla urãena domácím i zahraniãním dopisovate-
lÛm, pfiizváni byli i zástupci velvyslanectví
vystavujících zemí. V pfiipraven˘ch sloÏkách dostali zá-
stupci tisku v‰echny aktuální informace, programy
vlastní v˘stavy, Scénofestu, Srdce PQ i pozvánky na ofi-
ciální zahájení a udílení cen. Plánovaná setkání s kurá-
tory jednotliv˘ch expozic na PQ se v‰ak pfii této pfiíleÏi-
tosti nepodafiilo uskuteãnit, protoÏe v‰ichni byli plnû
soustfiedûni na dokonãení instalace sv˘ch expozic na
V̆ stavi‰ti a na místo tiskové besedy se prostû nedosta-
vili. Tisková referentka zafiídila mediální informovanost,
která jak pfied zahájením v˘stavy, tak i v jejím prÛbûhu Logo PQ 03
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pfiinesla celou fiadu zajímav˘ch reflexí. Velk˘m pfiínosem pro PQ bylo navázání mediálních part-
nerství s âeskou televizí, s âs. rozhlasem, Rádiem Impuls a t˘deníkem Instinkt, kter˘ partnerství
s PQ realizoval poskytnutím inzertní plochy. 

Podrobná zpráva o PQ informacích a ohlasech na webov˘ch stránkách domácích i zahraniã-
ních je uloÏena v dokumentaci PQ. 

Zahájení PQ
Bylo tentokrát pojato netradiãnû, navíc probûhlo vlastnû nadvakrát s hodinov˘m odstupem.

Mûlo zcela jinou podobu a charakter neÏ dfiív. Odpadly oficiální projevy a vernisáÏ byla pojata
jako performance pûti smyslÛ, pûti instalací, pûti objektÛ a pûti osobností. Autorem byl ‰v˘car-
sk˘ umûlec Heinrich Lüber. Architektura prostoru daná konstrukcí pro performance Srdce PQ po-
slouÏila jednotliv˘m fieãníkÛm zároveÀ jako divadelní prostor a dekorace. Prvním fieãníkem reÏí-
rovan˘ch v˘stupÛ byl ministr kultury Pavel Dostál, dále generální komisafi PQ Jaroslav Malina,
po nûm prezidentka OISTAT Maija Pekkanen, pak jihoafrick˘ umûlec Xoli Norman a na závûr
fieditel DÚ Ondfiej âern˘. KaÏd˘ z fieãníkÛ byl vybaven náznakov˘m objektem charakterizujícím
ten ze smyslÛ, o nûmÏ hovofiil. 

Slavnostního zahájení se zúãastnil prezident republiky Václav Klaus se sv˘m doprovodem,
pfiedstavitelé ãeské kultury, zahraniãní i domácí vystavující, ãlenové diplomatického sboru, ofi-
ciální hosté a zástupci tisku. Úãastníci této vernisáÏové performance ji vyslechli – vãetnû pana
prezidenta – vestoje; náv‰tûvníky hustû zaplnûn˘ prostor pfied improvizovan˘m schodi‰tûm ne-
dovoloval zajistit sezení. AÈ uÏ bylo hodnocení tohoto slavnostního zahájení jakékoliv, originali-
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tu mu nelze upfiít. Poté následoval specificky pojat˘ raut „Krajina srdce“ a otevfiení v‰ech v˘-
stavních prostor PrÛmyslového paláce. 

Hodinu nato byly v˘stavní prostory otevfieny druhé vlnû pozvan˘ch. 

Mezinárodní porota
byla jedenáctiãlenná, sestavená s pfiihlédnutím k odborné specializaci jednotliv˘ch porotcÛ

tak, aby to odpovídalo struktufie soutûÏních sekcí PQ a aby bylo vzato v potaz také geografické
zastoupení. Jejímu jmenování pfiedcházely obsáhlé diskuse na Radû PQ, byl sestaven ‰ir‰í se-
znam kandidátÛ, kter˘ pak – po prÛzkumu moÏností i zájmu jednotliv˘ch dotazovan˘ch - dostal
definitivní podobu. UNESCO jmenovalo do této mezinárodní poroty svého zástupce. Byl jím
André-Louis Perinetti, reÏisér a b˘val˘ generální sekretáfi ITI, kter˘ byl zvolen pfiedsedou této
mezinárodní poroty. (Jmenn˘ seznam je uveden na str. 274). Pfies fiadu poznámek, pfiipomínek
a v˘mûn názorÛ, pfies krátk˘ termín a obtíÏnost práce, byl závûreãn˘ protokol v‰emi ãleny poro-
ty bez pfiipomínek schválen. Udûlení hlavní ceny PQ Zlaté trigy expozici Velké Británie bylo jed-
nomyslné, jakoÏ i udûlení v‰ech dal‰ích medailí a ãestn˘ch uznání. V závûreãném prohlá‰ení po-
rotci shodnû zdÛraznili vysokou úroveÀ vystaven˘ch prací. Konstatovali, Ïe sekce divadelní
architektury, která v pfiedchozích roãnících poutala hlavnû odborníky, byla tentokrát pfiitaÏlivá
a inspirativní i pro laickou vefiejnost. Sekce scénografick˘ch ‰kol by si zaslouÏila udûlení speci-
fické ceny nebo alespoÀ ãestné uznání, jako tomu bylo jiÏ na PQ 83, kdy porota doporuãila vy-
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slovit uznání v‰em vystavujícícm ‰kolám, nebo jmenovité ocenûní dvou ‰kol z expozice na PQ
87, ãi podûkování za úãast a vynikající prezentaci celé studentské expozici na PQ 91. âlenové
poroty PQ 03 pfiedloÏili k úvaze vypsat pro dal‰í roãník PQ zvlá‰tní ceny pro sekci ‰kol a roz‰í-
fiit poãet ãlenÛ poroty o 1-2 scénografy-pedagogy. 

Udílení cen
Také tato slavnostní akce PQ dostala novou podobu. Vzhledem ke zku‰enostem a pfiipomín-

kám z uplynulého PQ hledala produkce a fieditel DÚ jin˘ vhodn˘ prostor pro tento slavnostní akt,
odehrávající se v pfiedchozích letech vÏdy (s v˘jimkou PQ 71) v Rytífiském sále Vald‰tejnského
paláce. Zvolena byla scéna Laterny magiky, technicky dobfie vybavená, takÏe bylo moÏno vyuÏít
promítací techniku a doprovázet pfiedávání cen krátk˘m filmov˘m zábûrem vyznamenaného dí-
la. Poãet sedadel byl, kromû pohodlí, zárukou dostatku místa pro v‰echny zájemce. 

Udílení cen probûhlo v úter˘ dne 17. ãervna 03 ve 13,oo hod. PrÛvodcem a moderátorkou
v ãe‰tinû i angliãtinû byla hereãka Jana Stryková. Úvodní slovo pronesl generální komisafi PQ
Jaroslav Malina. První cenu laureátÛm soutûÏe divadelní architektury OISTAT pfiedal její pfied-
seda Jan Kramer. Poté moderátorka pfiedstavila ãleny mezinárodní poroty a poÏádala pfiedsedu
poroty A. L. Perinettiho a ãlena poroty Iana Herberta o pfiedání cen laureátÛm PQ. Na závûr ce-
remoniálu fieditel DÚ a PQ podûkoval za dosavadní práci tajemnici v‰ech deseti roãníkÛ PQ
Jarmile Gabrielové, která tímto PQ 03 konãila svou aktivní ãinnost. Ceremoniál byl ukonãen po-
ho‰tûním ve foyer divadla. 
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Rozlouãení J. Gabrielové s PQ

Beseda pfii sklence vína po udílení cen ve foyer Nové scény
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Katalog
Má novou podobu i strukturu, je vlastnû publikací s vyváÏenou obsahovou i grafickou úrov-

ní. ZaslouÏili se o to Ondfiej âern˘, odpovûdná redaktorka Helena Albertová se sv˘m redakãním
t˘mem  a grafik Robert V. Novák se sv˘m Studiem. Katalog obsahuje úvodní slovo ministra kul-
tury Pavla Dostála, poté zdravici primátora hl. m. Prahy Pavla Béma, poselství generálního fiedi-
tele UNESCO Koichiro Matsuury a krátk˘ pozdrav fieditele DÚ a PQ Ondfieje âerného.
Dvojjazyãn˘ katalog v ãesko anglické verzi dále podává fiadu pfiehlednû fiazen˘ch informací od
seznamu ãlenÛ Rady PQ se struãnou charakteristikou jejich funkce a pravomocí, pfies seznam ãle-
nÛ mezinárodní poroty s jejich umûleck˘m profilem, soupisu cen PQ, aÏ k seznamu zúãastnûn˘ch
zemí. Potom v abecedním fiazení následuje katalogové zpracování úãasti jednotliv˘ch zemí a je-
jich umûlcÛ ve v‰ech vypsan˘ch sekcích PQ s bohatou barevnou obrazovou pfiílohou. 

Samostatn˘ oddíl je vûnován aktivitám „Srdce PQ“, studentsk˘m semináfiÛm a pfiedná‰kám
„Scénofestu“, programu „PQ dûtem“ a doprovodn˘m akcím. Pfiipojen je i seznam sponzorÛ. Na
pfiebalu je zvefiejnûn jmenovitû cel˘ organizaãní t˘m PQ. 

Tak komplexní pfiehled, obsah i v˘tvarnou podobu má katalog PQ poprvé. 
S velk˘m zájmem zejména zahraniãních náv‰tûvníkÛ se setkala publikace autorÛ Marie

Bílkové, Vûry Ptáãkové, Jifiího Hilmery a Vladimíra Adamczyka „A Mirror of World Theatre II“,
která analyzuje a dokumentuje PQ 95 a PQ 99. Byla vydána jen v anglické verzi. Navazuje vol-
nû na pfiedchozí stejnojmennou publikaci V. Ptáãkové a V. Adamczyka zab˘vající se prvními se-
dmi roãníky PQ. 
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Účast OISTAT a dalších mezinárodních nevládních divadelních 
organizací na PQ
NejuÏ‰í spolupráce probíhala jiÏ tradiãnû s organizací scénografÛ, divadelních architektÛ

a technikÛ OISTAT. Tato organizace uspofiádala v dobû PQ – jako v pfiedchozích roãnících PQ –
svÛj tzv. „mal˘ kongres“, dokonce s tématem zamûfien˘m pfiímo na PQ: „Komunikace mezi pro-
storem a místem“. Její architektonická komise pfiipravila v˘stavu vítûzn˘ch projektÛ laureátÛ 6.
soutûÏe divadelní architektury OISTAT. Exponáty byly instalovány na balkonû stfiední haly
PrÛmyslového paláce a vítûzové tam také pfievzali jednotlivá ocenûní. Hlavní cena pak byla vy-
hlá‰ená a odevzdaná na zaãátku slavnostního ceremoniálu udílení cen PQ. 

Nejv˘znamnûj‰ím pfiíspûvkem v‰ak byla spolupráce edukaãní komise OISTAT, která pfiipra-
vila ve spolupráci s PQ projekt „Scénofest“, probíhající v pravém kfiídle PrÛmyslového paláce.
·lo o kaÏdodenní sérii pfiedná‰ek, semináfiÛ, zvukov˘ch a svûteln˘ch prezentací, tematické v˘-
stavy a dokonce i ukázky Ïiv˘ch pfiedstavení. Hlavním koordinátorem projektu byl pfiedseda edu-
kaãní komise Michael Ramsaur (USA), bohatou programovou náplÀ zaji‰Èovala a moderátorské
funkce se ujala Pamela Howardová (V. Británie). Cílem projektu bylo roz‰ífiit zku‰enosti studen-
tÛ a také prohloubit mezigeneraãní komunikaci divadelních tvÛrcÛ. 

V programu „Scénofestu“ vystoupili v˘znamní pfiedstavitelé svûtové scénografie a reÏie, na-
pfi. reÏisér Declan Donnellan a scénograf Nick Ormerod z britského souboru Cheek by Jowl,
umûleck˘ fieditel cury‰ského Schauspielhaus Christopher Marthaler a scénografka Anna
Viebrocková a mnoho dal‰ích umûlcÛ. 

39 ‰kol z rÛzn˘ch zemí se na vyzvání edukaãní komise úãastnilo v˘stavy Lear v na‰í dobû
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Pamela Howardová, V. Británie - iniciátorka a mode-
rátorka programu Scénofestu 

Zadání 6. mezinárodní soutûÏe divadelní architektury pofiádané
OISTAT
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s úkolem ztvárnit a prezentovat tuto hru tak, aby pro-
mlouvala k souãasnosti. KaÏd˘ den vÏdy dva vybraní scé-
nografové provádûli anal˘zu a hodnocení vybran˘ch pro-
jektÛ. V ãásti nazvané Design jako pfiedstavení se konaly
ukázky z pfiedstavení ‰kol, na nichÏ je vyuãován obor de-
sign jako pfiedstavení – studenti designu jsou tu zároveÀ
také úãinkujícími. Dal‰í v˘znamnou akcí v rámci student-
ského programu byla prezentace svûtelného designu.
Zahrnovala rÛzné formy a ukázky svûtelného designu, do-
plnûné o prezentace studentÛ. Kromû toho se zde také ko-
nala první mezinárodní v˘stava zvukového designu
a kompozice. 

Díky Scénofestu, kterého se zúãastnilo pfies 800 stu-
dentÛ, získalo PraÏské quadriennale nov˘ rozmûr a toto
spojení velké v˘stavy profesionálních umûlcÛ s progra-
mem vzdûlávaní studentÛ je v˘zvou pro dal‰í roãníky PQ.
Z dal‰ích NGO to bylo ãeské stfiedisko ASSITEJ, které jiÏ
popáté uspofiádalo v rámci PQ mezinárodní semináfi. Jeho
hlavní téma s pfiihlédnutím na motto celého PQ 03 znûlo:
Labyrint divadla pro dûti a mládeÏ se subtématy Divadlo
ve v˘chovû, Posun ve vnímání estetiky a krásna, Aktuální
hrdina divadla pro dûti. 

Na tradici navázala také Mezinárodní federace pro divadelní v˘zkum (FIRT), která ve spolu-
práci s ãesk˘m stfiediskem FIRTu a DÚ pfiipravila mezinárodní konferenci o scénografii na téma
Patronage, Spectacle and Stage. Pfiíspûvky vy‰ly pod stejnojmenn˘m názvem v DÚ. 

Ve spolupráci s Mezinárodní organizací divadelních knihoven a muzeí SIBMAS byla v rám-

Michael Ramsaur, USA – pfiedseda edukaãní
komise OISTAT a koordinátor programu
Scénofestu 
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ci PQ pfiipravena divadelním oddûlením Národního muzea doprovodná v˘stava „Kvûty podzimu“
pfiedstavující originály tradiãních japonsk˘ch kimon pro divadlo Nó ze 17. - 19. století. 

Doprovodný program
Do doprovodného programu tohoto jubilejního roãníku PQ bylo zafiazeno 8 doprovodn˘ch

akcí a 2 partnerské projekty. Nûkteré pofiádal Divadelní ústav, dal‰í vznikly ve spolupráci s jinou
kulturní institucí ãi organizací, jiné pfievzalo PQ jako hotové programy. V̆ znamn˘m koprodukã-
ním projektem PQ 03 mûla b˘t Bouda urãená pro experimentální pfiedstavení komorních diva-
delních skupin. Zámûrem autora tohoto projektu Petra Matáska bylo roz‰ífiení funkce tohoto spe-
ciálnû konstruovaného prostoru a jeho vyuÏití pro pfiímé pfienosy jednotliv˘ch aktivit a akcí
z PrÛmyslového paláce do Boudy. Vzhledem k technické i finanãní nároãnosti se v‰ak tento pro-
jekt nepodafiilo uskuteãnit a Bouda slouÏila v˘hradnû pro divadelní pfiedstavení. 

Druh˘m plánovan˘m projektem mûla b˘t spolupráce na prvním roãníku pfiehlídky souãasné-
ho v˘tvarného umûní PraÏské Bienále 1 pofiádané Národní galerií v Praze. Termíny obou akcí se
v‰ak míjely, nepodafiilo se je zkoordinovat, a tak se tento zámûr neuskuteãnil. 

Mezi doprovodné akce PQ 03 bylo zafiazeno také ‰est v˘stav. Byla to pfiedev‰ím retrospek-
tivní v˘stava scénografického díla polského scénografa a v˘tvarníka Tadeusze Kantora v âeském
muzeu v˘tvarn˘ch umûní a v podzemních prostorách Strahovského klá‰tera. 

Muzeum hlavního mûsta Prahy a Divadelní ústav uvedly poprvé v âeské republice scéno-
grafickou tvorbu Dionisa Fotopoula, kter˘ patfií k nejv˘znamnûj‰ím fieck˘m umûlcÛm a evrop-
sk˘m scénografÛm souãasnosti. 
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âeská scénografie pfiinesla do doprovodn˘ch akcí velkou v˘stavu celoÏivotního díla Otakara
Schindlera, kterou Divadelní ústav instaloval v prostorách Clam-Gallasova paláce. 

Pfiímo v PrÛmyslovém paláci se konala v˘stava Divadelní fotografie Viktora Kronbauera.
Tato kolekce byla ocenûna stfiíbrnou medailí na mezinárodním Triennale divadelní fotografie
v Novém Sadu. 

Putovní v˘stava o souãasné ãeské divadelní architektufie pfiedstavila 60 nejv˘znamnûj‰ích di-
vadelních novostaveb a rekonstrukcí po roce 1990, pfiipravovan˘ch projektÛ i dosud nerealizo-
van˘ch návrhÛ a byla instalována pfiímo v prostorách jednoho z exponátÛ – v divadle Globe na
V̆ stavi‰ti. 

V Národním muzeu se konala v˘stava unikátních kost˘mÛ tradiãního japonského divadla Nó
pod názvem Kvûty podzimu. 

Je‰tû je tfieba se zmínit také o Bienále industriální stopy, pofiádaném v prostorech b˘valé ka-
nalizaãní ãistiãky v Ekotechnickém muzeu v Bubenãi a doprovázeném konferencí o industriální
architektufie. 

Druh˘ roãník studentské teatrologické konference Transteatral se konal pfiímo v prostorách
PrÛmyslového paláce, ãásteãnû v sekci divadelní architektury, hlavnû pak v Srdci PQ a byl spo-
jen˘ s workshopem akãní kritiky. 

K doprovodn˘m akcím se fiadí rovnûÏ kfiest knihy Jaroslava Krejãího Divadelní jarmara
Alfréda Radoka a Jana Grosmanna a kfiest knihy Marie ZdeÀkové Souãasná ãeská scénografie. 

Beseda s tématy Divadelní fotografie jakoÏto pamûÈ divadla a Má se divadelní fotografie stát
jednou ze sekcí PQ ? byla moderovaná fieditelem DÚ a PQ O. âern˘m. Jako panelisté se jí zú-
ãastnili nûmeck˘ divadelní fotograf Karl Foster a generální sekretáfika Triennale v Novém Sadu
Katarina åiriç. 

PQ dětem
Po úspûchu na minulém roãníku PQ byl opûtovnû zafiazen do v˘znamn˘ch aktivit PQ dûtsk˘

program nazvan˘ Divadlo smyslÛ. Navazoval na dlouhodob˘ samostatn˘ projekt Martiny a Jana
Svobodov˘ch urãen˘ pro ‰koly a byl napojen na Ïivou ãást v˘stavy, pfiedev‰ím na aktivity Srdce
PQ. Nosn˘m principem celého projektu byla konfrontace vnímání Ïivého divadla profesionály
a dûtmi.

Tento projekt plynule pfie‰el do programu PQ v˘stavy, kde byl realizován jako labyrint svû-
tÛ se ãtyfimi virtuálními cestami procházejícími tímto labyrintem. Dûti procházely v˘stavou vy-
t˘ãen˘mi trasami a odpovídaly na otázky, jejichÏ smyslem bylo pfiimût je pfiedtím k dÛkladné pro-
hlídce instalací a exponátÛ. KvÛli neãekanû velkému zájmu i zahraniãních dûtsk˘ch náv‰tûvníkÛ
bylo nutno ãtyfii ãeské trasy doplnit o jednu anglickou. 

Novinkou byla cena dûtského náv‰tûvníka o nejzajímavûj‰í instalaci, která je dokladem re-
flexe a reakce dûtí na shlédnuté expozice. Celkem se projektu zúãastnilo cca 2.500 dûtí. 
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V̆ stava Viktora Kronbauera pfii PQ 03

Pozvánka na v˘stavu o sou-
ãasné ãeské divadelní archi-
tektufie v divadle Globe
uspofiádané v rámci PQ 03

Pozvánka na v˘stavu „Kvûty
podzimu“
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Mezinárodní výstava jevištního výtvarnictví a divadelní architektury – 

Pražské quadriennale ‘03
Průmyslový palác, Výstaviště Praha, 12. – 29. června 2003

Zá‰titu pfievzal prezident âeské republiky Václav Klaus

Předseda Rady PQ 99: 

ILJA RACEK, námûstek ministra kultury âR

PQ pofiádá Ministerstvo kultury âR ve spolupráci s Hlavním mûstem Prahou a s pod-
porou UNESCO

Realizaci PQ 03 zaji‰Èuje z povûfiení MK âR Divadelní ústav Praha

Předseda Výboru PQ: 

ZDENĚK NOVÁK, l. námûstek ministra kultury âR

Členové Výboru PQ: 

MICHAL BENEŠ, ONDŘEJ ČERNÝ, SILVIE GEORGIEVA, VÁCLAV JEHLIČKA, ROMAN
KALLUP, JIŘÍ T. KOTALÍK, ZDENĚK LYČKA, JAROSLAV MALINA, IGOR NĚMEC, PAVLA

PETROVÁ

Generální komisař: JAROSLAV MALINA
Generální manažer: PETR OUKROPEC
Architekt výstavy: MARTIN TRÖSTER

Výtvarník: PETR NIKL
Realizace výstavy: LN DESIGN

Předběžný rozpočet: 16,900.000,- KČ

Účastnické země: 

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

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

NĚMECKO, NIZOZEMSKO, NORSKO, NOVÝ ZÉLAND, OCEÁNIE, PERU, POLSKO,
RAKOUSKO, RUMUNSKO, RUSKO, ŘECKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, SPOJENÉ STÁTY
AMERICKÉ, SRBSKO A ČERNÁ HORA, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, TCHAJ-

WAN, TURECKO, UKRAJINA, VELKÁ BRITÁNIE

Mezinárodní porota:

SHARON CORT, scénická a kost˘mní v˘tvarnice, reÏisérka, spisovatelka 
– Jihoafrická republika

DIONISIS FOTOPOULOS, scénick˘ a kost˘mní v˘tvarník – ¤ecko
KAZUE HATANO, scénická a kost˘mní v˘tvarnice, pedagoÏka – Japonsko

IAN HERBERT, teatrolog, divadelní kritik, publicista, editor – Velká Británie
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JIŘÍ T. KOTALÍK, historik umûní, architekt, pedagog – âeská republika
VALERIJ LEVENTAL, scénick˘ a kost˘mní v˘tvarník – Rusko
ALEJANDRO LUNA, scénick˘ v˘tvarník, architekt – Mexiko

LESZEK MADZIK, scénick˘ a kost˘mní v˘tvarník, reÏisér, pedagog – Polsko
HARTMUT MEYER, scénick˘ a kost˘mní v˘tvarník, pedagog – Nûmecko

ANDRÉ-LOUIS PERINETTI, reÏisér, divadelní organizátor – Francie – delegován UNESCO
DELBERT UNRUH, scénick˘ v˘tvarník, teatrolog, pedagog – USA

Předseda poroty: 

ANDRÉ-LOUIS PERINETTI, Francie – UNESCO

Laureáti PQ 03:

ZLATÁ TRIGA – VELKÁ BRITÁNIE
ZLATÁ MEDAILE– SCÉNOGRAFIE – RICHARD HUDSON – VELKÁ BRITÁNIE – za v˘pravu

k Händlovû opefie Tamerlán
STŘÍBRNÁ MEDAILE – SCÉNOGRAFIE – GEORGIOS PATZAS – ŘECKO – za scénu

k Aischylovû hfie Per‰ané pro festival v Epidauru
ČESTNÉ UZNÁNÍ – SCÉNOGRAFIE – HARRIS KAFKARIDES – KYPR – za vynalézavou scénu

k Euripidovû hfie Trojanky

ZLATÁ MEDAILE – KOSTÝM – NICKY GILLIBRAND - VELKÁ BRITÁNIE – za kost˘my ke Snu
noci svatojánské

STŘÍBRNÁ MEDAILE – KOSTÝM – TANJA SIMONEN – FINSKO – za kost˘my ke hfie Matti
Rossiho LaÀ a nosoroÏec

ČESTNÉ UZNÁNÍ – KOSTÝM – HYE- SUK CHANGOVÁ – KOREA – za zajímavé návrhy kost˘-
mÛ pro Mozartovu operu Kouzelná flétna

DOINA LEVINTSA – RUMUNSKO – za vtipnou a invenãní kost˘mní kolekci

Komplexní řešení inscenace:

ZLATÁ MEDAILE – LARS-AKE THESSMAN (VÝPRAVA), KAREN ERSKINE (KOSTÝMY) –
ŠVÉDSKO – za vynikající inscenaci Sofoklovy Elektry

STŘÍBRNÁ MEDAILE – ILMARS BLUMBERGS – LOTYŠSKO – za prezentaci Mozartovy
Kouzelné flétny

ČESTNÉ UZNÁNÍ – NEBYLO UDĚLENO

Sekce divadelní architektury:

ZLATÁ MEDAILE – RENZO PIANO – ITÁLIE – za projekt kulturního komplexu v Parco della
Musica v ¤ímû

STŘÍBRNÁ MEDAILE – FRANCESCO GUARDIA, NUNEZ YANOWSKY – ŠPANĚLSKO-
KATALÁNIE – za Divadlo Lliure Teatre v Barcelonû 

LAURITZ AND MANFRED ORTNER - ŠVÝCARSKO – za projekt Schiffbau v Curychu
ČESTNÉ UZNÁNÍ – A. VASSILJEV, S. GUSAREV, I. POPOV, B. THOR – RUSKO – za rekon-

strukci ·koly dramatického umûní v Moskvû
ŠVÉDSKO – za celou expozici architektury
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Zvláštní stříbrné medaile:

EXPOZICI NIZOZEMÍ – za Ïivoucí zpÛsob prezentace souãasného divadla
EXPOZICI RUSKA – za pestrost retrospektivní prezentace scénografického díla Borise

Messerera
EXPOZICI TCHAJ-WANU – za vyjádfiení národní identity

EXPOZICI SLOVENSKA – za kolekci vûnovanou památce scénografa Ale‰e Votavy

Zvláštní stříbrné medaile:

EXPOZICI KANADY – za ãistotu prezentace a vyjádfiení národního ducha
EXPOZICI ŘECKA - za kvalitní zpÛsob fie‰ení v˘stavy a vysokou úroveÀ práce fieck˘ch scéno-

grafÛ
EXPOZICI NOVÉHO ZÉLANDU – za smysl pro hravost

EXPOZICI SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH – za její celistvost a vûdomí mezinárodních
souvislostí
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Tisk: Realtisk, vazba BETA servis
Cena 490,- Kã, poãet v˘tiskÛ: 2.000 ks

Technické údaje:

Poãet zúãastnûn˘ch zemí: 50 z pÛvodních 52 zemí. Singapur v dÛsledku SARS svou úãast
odvolal, také Uzbekistan se nakonec neúãastnil. 

Poãet vystavujících umûlcÛ a kolektivÛ: 600
Poãet vystavujících architektÛ a kolektivÛ: 71

Poãet vystavujících ãesk˘ch scénografÛ a architektÛ: 14
Poãet vystavujících ‰kol scénografie a architektury: 126

Obû kfiídla PrÛmyslového paláce: 4. 450m2 v˘stavní plochy
Stfiední hala (1. 090 m2) byla zadána pro aktivity a performance „Srdce PQ“

Instalační materiál

Kromû nûkolika málo poÏadavkÛ na klasické panely, sokly a vitríny si pfieváÏná vût‰ina zemí
pfiiváÏela vlastní konstrukce a instalaãní elementy. Pouze pro instalaci kost˘mÛ v PrÛvodu dra-

matick˘ch postav byly pouÏity drátûné kost˘mní konstrukce, stojany a figuríny. 

Návštěvnost: 

19.680 náv‰tûvníkÛ, akreditovan˘ch úãastníkÛ 3.400 osob. Bûhem dvou DnÛ otevfien˘ch dvefií
– s voln˘m vstupem – nav‰tívilo v˘stavu 1.500 divákÛ., tj. celkem  24.580 NÁVŠTĚVNÍKŮ.

V tomto poãtu nejsou zahrnuty hromadné tematické a turistické skupiny. 
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