
П ражкото квадриенале на 
сценографията и  театрално-

то пространство се провежда от 
1967 г. То е  едно от най-големите 
събития в  света на сценография-
та. Представя творби от различни 
дисциплини на сценичния дизайн, 
включващи костюмография, сце-
нография, светлинен и  звуков ди-
зайн, и  театрална архитектура за 
танц, опера, драма, инсталации, 
мултимедийни пърформънси и из-
куство на пърформанса.

Квадриеналето има състезате-
лен характер и  главната награда 
е Златната Трига. През тази година 
участваха рекорден брой творци 
от 64 страни. Състезателните сек-
ции бяха три: „Страни и региони“, 
„Студенти“ и „Архитектура“.

Въпреки състезателния си ха-
рактер, Квадриеналето е  преди 
всичко престижна и  уникална 
платформа за среща на театрали от 
цял свят, възможност за обмяна на 
опит, запознаване с  нови театрал-
ни тенденции и  технически въз-
можности. Програмата е обогатена 
с множество представления, семи-
нари, лекции, дискусии, конферен-
ции и програми за деца.

Официалното откриване на таз-
годишното дванадесето издание 
се състоя на 15 юни в  Национал-
ната галерия за модерно изкуство 
Veletržní palác. Другите сцени бяха 
Народният театър и  Пражката те-
атрална академия. Много проекти 
бяха изложени на открито в центъ-
ра на града.

България участва в  Квадри-
еналето от самото начало. Таз-
годишното официално участие 
включваше Национален павили-
он, в  който участваха 32 българ-
ски сценографи, студентска екс-
позиция, в  която участваха НХА, 

музикално, танцово и  изобрази-
телно изкуство) и  НБУ, и  участие 
на костюмографите Юлиан Таба-
ков и  Николина Костова-Богда-
нова в  престижната международ-
на изложба „Екстремен костюм“. 
Куратор на българското участие 
беше доц. Весела Статкова, а тема-
та на експозицията – „Проходи във 
времепространството. Личността 
и нейните проекции“.

„Призивът на артистичния ди-
ректор на Квадриеналето към ку-
раторите беше да се представи 
най-уникалното от всяка страна 
– сподели доц. Весела Статкова, 
куратор на Националната експо-
зиция на България. – Моят избор 
беше да представя самите сцено-
графи, тъй като именно те стоят 
зад свършената работа и  зад кул-
турния факт. Затова в  българска-
та експозиция са представени та-
къв голям брой автори, всъщност 
по-голямата част от действащите 
в  България сценографи, които оп-
ределят облика на българската 
сценография и  работят не само 
в България, но и зад граница. Хора 
с талант и многостранни интереси, 
които се изразяват не само в жанра 
на сценичните изкуства.“

Българският културен инсти-
тут в  Прага подкрепи българско-
то участие и  обогати програмата, 
като предложи паралелната из-
ложба „Екстремен костюм“ в гале-
рията на Института. Вернисажът 
се състоя на 17 юни. Изложбата 
представи пространствена инста-
лация на студенти и  преподава-
тели от НБУ, специалност сцено-
графия с преподавател доц. Елена 
Иванова, която представи аспекти 
от работата с  екстремен костюм 
по представлението „Къщата на 
съдията“, по пиеса на Димитър 
Динев. �

OТ 16 ДО 26 ЮНИ 2011 Г. В ПРАГА СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДНОТО СЦЕНОГРАФСКО „PRAŽSKÉ QUADRIENNALE’2011“, 
ОРГАНИЗИРАНО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА ЧЕХИЯ. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДИНАЙСЕТ ДНИ, ПРАГА 
СЕ ПРЕВЪРНА В ЦЕНТЪР НА СВЕТОВНИЯ ПЪРФОРМЪНС.СЕЕ П ПРРЕВЕ ЪРНА В ЦЕНТЪР НА СВЕТОВНИЯ ПЪРФОРМЪНС.

Пражкото квадриенале 
събра театралния свят

Декорът от пиесата  
„Къщата на съдията“ на НБУ.

Експозицията на АМТИИ на Квадриеналето.

Вернисажът в БКИ: Йово Панчев (НБУ) и Весела 
Статкова, куратор на Националната експозиция.
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