
 
   
 
 

 
 
..................Manual Nº 1.................. 

...Informação organizacional 
básica... 

 
     
 
     
 
 
Tradução: Fausto Viana 
Revisão Técnica: Rosane Muniz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no ponto de virada do mundo que gira: funciona 
www.pq.cz 



 

2

 
 

Conteúdo - Manual Nº 1 – Informação Organizacional Básica 
 
 

I. INTRODUÇÃO        4 
A. DATAS         4 
B. ESPAÇOS                4 
C. CONCEITO          4 
D. LEMA DA PQ 2011        5 
 
     
II. CONCEITO DAS SEÇÕES E PROJETOS    7 
A. SEÇÕES COMPETITIVAS       7 
B. OUTROS PROJETOS       11 
 
III. INFORMAÇÕES PRÁTICAS       13 
A. SEÇÃO DAS MOSTRAS NACIONAIS E DE REGIÕES   13 
B. SEÇÃO DA MOSTRA DE ARQUITETURA     16 
C. SEÇÃO DA MOSTRA DAS ESCOLAS      16 
D. OUTRAS INFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS     19 
     
IV. DATAS FINAIS DA PQ 2011       22 
 
V. CONTATOS         23 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

3

Praga, 18 de fevereiro de 2010 
 

Manual Nº. 1 – Informação organizacional básica 
 
 
 
Prezados curadores e coordenadores,  
 
Permita-nos fornecer informações detalhadas sobre a organização e preparação da Quadrienal de Praga 
2011. Neste primeiro manual vocês encontrarão informações sobre o conceito geral da PQ 2011, seções 
individuais e projetos, arranjos técnicos e organizacionais, prazos finais para informações que serão 
solicitadas de vocês bem como os contatos da equipe da PQ.   
 
Vocês vão receber continuamente informações atualizadas com relação a questões específicas e também 
poderão encontrar todas as informações no website da PQ, www.pq.cz Por favor, não hesitem em contatar a 
Central da PQ com perguntas.  
 
Nós também gostaríamos de salientar que as informações básicas e as condições para os países 
participantes estão estabelecidas no Estatuto e Conceito da PQ 11 que já foi enviado a vocês juntamente 
com o material de convite oficial. Estas informações também estão disponíveis no site oficial da PQ, 
www.pq.cz 
 
Por favor, não hesite em contatar alguém da Organização da PQ ou da Equipe da Curadoria se tiver 
perguntas. Você poderá encontrar todos os contatos ao final deste documento.  
 
Esperamos ansiosamente pela sua colaboração. 
 
Com os melhores votos, 
 
 
 
Daniela Pařízková       Sodja Lotker 
Diretora Executiva       Diretora artística 
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I. INTRODUÇÃO 
 
A. DATAS 
 
A 12ª Quadrienal de Praga acontece entre 16 e 26 de junho de 2011. 
A abertura oficial está marcada para acontecer na quarta-feira, 15 de junho de 2011. 
A instalação das exibições pode começar a partir de 10 de junho de 2011, às 8hs e deve terminar em 14 de 
junho de 2011, às 20hs.  
A desmontagem das exibições pode começar em 27 de junho de 2011, às 8hs.  
 
 
B. ESPAÇOS  
A Seção das Mostras Nacionais e de regiões, bem como a Seção da Mostra das Escolas e Figurinos 
Radicais (Extreme Costumes) vão acontecer no prédio funcionalista da Galeria Nacional, em Prague 7 – 
Palácio Veletrzni (próximo ao antigo local da PQ, no Palácio Industrial). 
 
Todos os outros projetos da Quadrienal de Praga acontecerão no centro de Praga (Prague 1): a Seção de 
Arquitetura será em um espaço alternativo (site specific) e acontecerá na Prague Crossroads (Igreja St. 
Anne) próxima a ponte Carlos (Charles Bridge); a parte principal da Scenofest acontecerá na Academia de 
Artes Dramáticas de Praga, na Rua Carlos (Charles Street); o projeto Intersecção acontecerá na Piazzetta, 
entre o Teatro Nacional de Praga e o Novo Palco (originalmente, o prédio da Laterna Magika); o projeto de 
Iluminação e Sonoplastia acontecerá no Teatro Novo do Estado (Laterna Magika).     
 
Por favor, notem que os organizadores nacionais podem usar outros espaços e galerias fora do Palácio 
Veletrzni – Galeria Nacional para apresentar suas exposições para a Seção das Mostras Nacionais e de 
regiões. Estes espaços devem ser próximos ao Palácio Veletrzni – Galeria Nacional ou na região Prague 1, 
perto de outros projetos da PQ. Neste caso, a equipe da PQ deve ser informada pelos Curadores Nacionais 
até 31 de março de 2010.  
 
Neste link você encontra o Mapa com todas as localizações da PQ (Apêndice um) 
http://www.pq.cz/en/spaces.html 
Fotos de todos os espaços podem ser baixadas do site da PQ  http://www.pq.cz/en/downloads.html 
Há também um tour virtual disponível em http://www.acexpo.cz/vtour/ e http://www.virtualtravel.cz/national-
gallery-in-prague-veletrzni-palace/exhibition.html. 
 
 
C. CONCEITO 
A Quadrienal de Praga está passando por muitas mudanças ligadas tanto à perda do Palácio Industrial como 
seu espaço original como também pela busca de novos públicos e uma nova raison d’etre (razão de ser).  As 
seguintes mudanças não vão acontecer sem a sua ajuda – a ajuda dos curadores nacionais e 
coordenadores.  
 
A Quadrienal de Praga de 2011 objetiva emancipar o cenógrafo como artista e colocar a cenografia no mapa 
da arte e da cultura contemporâneas.  Por esta razão, vamos encarar a cenografia / design da performance 
como uma disciplina conectada a uma grande variedade de artes visuais e gêneros teatrais. Nós 
encorajamos fortemente os curadores nacionais a incluírem em todas as suas exposições (na Seção das 
Mostras Nacionais e de regiões, bem como na Seção da Mostra das Escolas) todas as disciplinas 
cenográficas: design de palco, figurino, iluminação e sonoplastia, bem como arquitetura teatral; mas também 
outras disciplinas do design da performance ligadas às outras artes ou fenômenos culturais. Conectados a 
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estes esforços, nós estamos preparando para 2011 uma curadoria especial para uma instalação externa / 
projeto de performance: Intersecção: Intimidade e Espetáculo (Intersection: Intimacy and Spectacle).  
 
O novo espaço para a Seção das Mostras Nacionais e de regiões e para a Seção da Mostra das Escolas, a 
Galeria Nacional, fornecerá um acréscimo tanto pelo sentido do contexto de uma galeria de arte 
contemporânea como também um acréscimo pelo contexto de instalação. Os espaços limpos da Galeria 
Nacional – Palácio Veletrzni oferecem novas possibilidades que esperamos usar em totalidade. A Seção de 
Arquitetura também evoluiu por ter um tema específico, assim como um espaço alternativo (site specific) de 
instalação na bela igreja matriz de St. Anne – Prague Crossroads, bem no centro de Praga.  
 
A Quadrienal de Praga 2011 também objetiva fazer apostas na apresentação de alguns dos mais inovadores 
e importantes designers da performance e dos profissionais de teatro de hoje. Desejamos fortalecer o 
discurso curatorial conectado ao design da performance, e por esta razão esperamos que vocês criem 
conceitos e instalações curatoriais muito fortes. A estratégia geral para a PQ 2011 é que menos é mais – 
será importante apresentar provavelmente menos artistas e projetos, mas de muita importância e qualidade, 
e criar contextos curatoriais desafiadores em torno deles.  
 
Também gostaríamos de atingir uma variedade maior de profissionais de teatro, profissionais das artes 
visuais e um público cultural mais amplo. Este esforço consiste na criação de palestras, discussões e um 
simpósio que inclui diretores teatrais, programadores, bem como curadores de artes visuais. Sua ajuda com 
a divulgação da Quadrienal de Praga e ideias sobre como e onde apresentar a edição de 2011 no seu país 
será muito valiosa. 
 
Notem, por favor, que a Seção de Arquitetura tem um tema especial para a edição de 2011 e que uma 
colaboração próxima com a curadora da Seção de Arquitetura, Dorita Hannah, é necessária. Por favor, 
percebam também que os figurinistas somente podem propor projetos para a curadora do Programa de 
Figurinos Radicais (Extreme Costumes), Simona Rybakova, por meio dos curadores nacionais, e que os 
curadores nacionais estão incitados a incluir figurinos nas exposições da Seção da Mostra Nacionais e 
Regionais, assim como na Seção da Mostra das Escolas, apesar da existência de um projeto especial para 
figurinos. 
 
A Equipe Internacional de Curadores e Comissários da PQ está disponível para consulta de vocês em 
relação a projetos individuais e ideias e ficará feliz em responder perguntas e preocupações que vocês 
tenham. Para informação organizacional, por favor, consulte Daniela Parizkova, Diretor Executiva da PQ: 
daniela.parizkovoa@pq.cz; para questões sobre temas artísticos e curatoriais, por favor, contate Sodja 
Lotker, Diretora Artística da PQ: sodja.lotker@pq.cz.  
 
 
D. LEMA DA PQ 2011 
A Quadrienal de Praga de 2011 não tem um tema ou seção temática; no entanto, a Quadrienal de Praga 
2011 está propondo um “lema vivo” para sua 12ª edição – um tema que mude constantemente. 
 
O primeiro, verso constante do lema é, “no ponto de virada do mundo que gira”, retirado do poema “Os 
Quatro Quartetos”, de T.S.Eliot. O segundo verso do lema muda sempre e inclui diferentes fragmentos de 
sentenças, citações de artistas, pedaços de arte e de teorias da arte. Os curadores nacionais estão 
convidados a criar novas variações do lema.   
 
 
no ponto de virada do mundo que gira 
            : espaços da perda 



 

6

  
no ponto de virada do mundo que gira 
            : volume, densidade e vazio 
  
no ponto de virada do mundo que gira 
            : o amor é uma questão de espaço 
  
no ponto de virada do mundo que gira 
            : ópera vertical  
  
no ponto de virada do mundo que gira 
            : intervalos  
  
no ponto de virada do mundo que gira 
            : cada pessoa está no melhor assento       
      
no ponto de virada do mundo que gira 
            : o palco é um palco é um palco 
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II. CONCEITO DAS SEÇÕES E PROJETOS 
 
A. SEÇÕES COMPETITIVAS 
 
1. SEÇÃO DAS MOSTRAS NACIONAIS E DE REGIÕES 
De acordo com o conceito da PQ2011, espera-se que as mostras nacionais apresentem um conceito 
curatorial forte. Solicita-se aos curadores nacionais que definam o tema e o conceito da exposição. O 
conceito deve representar um aspecto importante da encenação e do design da performance nos seus 
países nos anos recentes (por exemplo: gênero, autor, tendência, problema, questão etc.). O conceito não 
tem que, necessariamente, refletir os aspectos mais típicos da encenação e do design da performance nos 
seus países, mas, ao contrário, mostrar as tendências mais singulares, específicas e atuais, levando em 
consideração os contextos culturais e históricos da encenação nos seus países.  
 
Permita-nos lembrar que de acordo com o Estatuto da PQ 2011, o Curador nacional tem que anunciar ao 
Organizador da PQ o Tema da exibição do seu país que será mostrado na Seção das Mostras Nacionais e 
de regiões e na Seção de Arquitetura antes do final de Junho de 2010. Portanto, nós gostaríamos que vocês 
nos fornecessem o seguinte: 
 

Título do Tema – comprimento máximo de uma linha (60 caracteres) 
Autor (es) do Tema 
Descrição do Tema – comprimento máximo de 600 palavras/ 3.000 caracteres. 

 
A descrição deve incluir o tema principal da exposição, a instalação da exibição e os aspectos contextuais da 
exposição. 
 
O Curador Nacional, que é responsável artística e organizacionalmente pelas exposições, pode escolher 
ilustrar o mesmo tema em todas as seções (Seção das Mostras Nacionais e de regiões, Seção da Mostra 
das Escolas e Seção de Arquitetura) ou temas diferentes para cada seção em que o país participa.  
 
Os Curadores Nacionais estão convidados a apresentar uma variedade de disciplinas e gêneros em todas as 
seções e considerar incluir cenografia, figurino, sonoplastia, iluminação e arquitetura teatral na Seção das 
Mostras Nacionais e de regiões, bem como na Seção da Mostra das Escolas.  
 
Por favor, percebam que o mesmo projeto pode ser apresentado tanto na exposição do país de origem do 
artista como no país de origem do projeto. Os projetos não devem ter mais de seis anos, a não ser que o 
conceito curatorial exija o contrário.  
 
Por favor, não hesite em contatar a Diretora Artística da PQ 2011, Sodja Lotker (e-mail: sodja.lotker@pq.cz), 
se houverem questões relacionadas a este tema.  
 
Por favor, envie as informações mencionadas sobre o Tema de seu país via e-mail, fax, ou por correio 
normal para o Secretariado da PQ no mais tardar em 30 de junho de 2010. Gentilmente solicitamos que 
respeitem esta data limite.  
 
PROJETO FIGURINOS RADICAIS (EXTREME COSTUMES) 
O projeto Figurinos Radicais (Extreme Costumes) é parte da Seção das Mostras Nacionais e de regiões e 
será uma exposição de trajes, vídeos e fotos, assim como apresentações e discussões coordenadas pela 
curadora Simona Rybakova - a eminente figurinista tcheca - e sua equipe. 
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O projeto criará espaço para que trajes de encenações sejam retirados de seu contexto original e sejam 
olhados em “close up“ como uma arte autônoma com qualidades individuais. Os projetos apresentados 
incluirão trabalhos de teatro bem como outros trabalhos artísticos para performance (por exemplo, arte visual 
ou midiática), usados no teatro como parte dos componentes da encenação e nas artes visuais como 
objetos, elementos de ação ou ambientação. Apenas projetos criados para apresentações ao vivo serão 
apresentados; originalmente “habitados“ por ser humano ou boneco.  

Neste projeto, o material propriamente dito será encarado como meio, não só com o objetivo de apresentar 
os mais inovadores materiais, mas também seu uso e significado no âmbito da encenação. Assim, enquanto 
a exposição vai oferecer um espaço bem concebido e iluminação especial para que os costumes 
individualmente possam “falar por eles mesmos”, nós também estamos encorajando os curadores nacionais 
a fornecerem fotos, vídeos, material escrito e de áudio para ajudar a “contar a história” dos trajes individuais 
dentro do recorte temático da exposição.  

Os materiais radicais e o uso dos materiais dos trajes devem contar novas histórias sobre figurino e sua 
função na encenação ao vivo. Os materiais podem incluir qualquer um além dos tradicionais tecidos, como 
fibras nano ou papel biodegradável, bem como metais especiais, plástico ou mesmo a luz como figurino. 
“Radical (Extreme)” quer dizer: diferente, outro, fora do comum, ousado, inesperado, surpreendente, preciso, 
cósmico, virtual, intocável, degradável, brilhante, dolorido, doloroso, voador, extravagante, detestável, 
nojento etc. 

Os curadores nacionais estão convidados a propor projetos de design de figurino e artistas para a curadora 
do projeto, Simona Rybakova. A escolha será bem seletiva já que o espaço permite apenas de 25 a 30 
trajes.  

Por favor, notem que os curadores nacionais podem apresentar o design de figurinos na mostra dos países 
também, incluindo os projetos que não forem selecionados para o projeto Figurinos Radicais (Extreme 
Costume).  

Cada país pode propor até cinco trajes e os projetos não devem ter mais de seis anos. Por favor, envie três 
fotos e uma descrição textual (máximo de 150 palavras) por traje, por e-mail; para pq@pq.cz, fax 00420 224 
809 225, ou por correio regular para a PQ Secretariat antes de 30 de junho de 2010. Pedimos gentilmente 
que respeite este prazo. Você será informado se sua proposta foi aceita até 30 de setembro de 2010. Cada 
país será responsável pelo envio dos seus trajes para Praga.  

O projeto Figurinos Radicais (Extreme Costume) acontecerá no Exhibition Hall H (Espaço ArtMinus Cinema), 
no Palácio Veletrzni. Fotos estão disponíveis no link  http://www.pq.cz/en/veletrzni-palace.html 
 
Antes do prazo final, você pode entrar em contato com Simona Rybakova, Curadora do Projeto Figurinos 
Radicais (simonarybakova@quick.cz), bem como com Sodja Lotker, Diretora Artística da PQ 
(sodja.lotker@pq.cz ) sobre o projeto.  
 
a. Eventos ao vivo durante as Exposições 
Eventos ao vivo nas exposições, tais como conversas, workshops, encenações e performances, e 
instalações interativas são bem vindas e estimuladas desde que sejam uma parte forte do conceito curatorial, 
adicionando contextos ao Tema.    
 
Todos os eventos têm que acontecer apenas dentro da exposição individual dos países e não é permitido 
atrapalhar as exposições vizinhas. Por favor, entenda que há regras específicas, rígidas sobre o volume de 
som que sai das exibições (por favor, veja o item III. INFORMAÇÕES PRÁTICAS / A. SEÇÃO DE PAÍSES E 
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REGIÕES / 8. REGULAMENTAÇÕES DE SOM). Os curadores nacionais devem informar os organizadores 
da PQ sobre todas estas atividades até 31 de janeiro de 2011. Todos os eventos ao vivo devem ser 
aprovados pelo time da PQ. 
 
b. Dias dos Países e Regiões 
Dias dos países e regiões podem ser celebrados por meio de um evento ao vivo (apresentação, palestra, 
workshop etc.) ou uma festa cocktail, ambos organizados apenas dentro da exposição individual do país. O 
evento tem que ser notificado pelo time da PQ até 31 de janeiro de 2011. Os serviços de Buffet nestes dias 
da PQ 2011 serão providenciados pela companhia oficial de catering. O contato e os serviços oferecidos com 
uma lista de preços serão anunciados em Abril de 2011.  
 
Pode-se encontrar o Formulário de Inscrição para Eventos ao Vivo nas Exposições / Programas dos Dias 
dos Países e Regiões no Apêndice nº 4, no link http://www.pq.cz/en/info-manual.html 
 
 
2. SEÇÃO DE ARQUITETURA 
A Seção de Arquitetura acontecerá na Prague Crossroads – Igreja St. Anne.  A Prague Crossroads, um 
centro espiritual internacional que foi estabelecido sob o estímulo do antigo presidente da República Tcheca, 
o dissidente, escritor e dramaturgo Vaclav Havel, é um local sugestivo para os diversos encontros onde as 
palestras, discussões, concertos, exibições, meditações e happenings acontecerão. A dramaturgia destes 
eventos é baseada no respeito pleno pela diversidade multicultural do mundo de hoje, porque a missão 
principal do centro é responder à necessidade bastante ampla de discussões imparciais e criativas entre 
pessoas de várias crenças, convicções e profissões sobre a situação da civilização atual e os perigos que a 
ameaçam e sobre as nossas esperanças no futuro. A Prague Crossroads está situada hoje em uma igreja 
que foi recentemente dessacralizada e que foi originalmente estabelecida por São Venceslau em 927 d.c. A 
Fundação VISION97 de Dagmar e Vaclav Havel protege a Prague Crossroads e administra as suas 
dependências. Fotos e plantas baixas estão no site da PQ  http://www.pq.cz/en/prague-crossroads.html 
Informações detalhadas sobre as instalações dos espaços alternativos (site specific) serão providenciadas 
por volta de 10 de março de 2010.    
  
 
Por favor, notem que a Seção de Arquitetura da PQ 2011 tem um tema bastante específico criado pela 
responsável na Seção de Arquitetura, Dorita Hannah, que foi convidada pela PQ para coordenar a Seção a 
fim de que ela se fortaleça em conteúdo e instalação. Solicita-se aos curadores nacionais que considerem 
este tema quando da criação de suas exposições para a Seção, e estão convidados a entrarem em contato 
com a responsável pela Seção. Por favor, notem também que a Seção será em um espaço alternativo (site 
specific) e terá um conceito de instalação específico e parâmetros criados por Dorita Hannah, Responsável e 
Designer da Seção, que também será responsável por situar as exposições individuais na Seção.  
 
Dorita Hannah – Responsável pela Seção de Arquitetura – está disponível para consultas no  
D.M.Hannah@massey.ac.nz  
 
LIVE SPACE (ESPAÇO VIVO) 
Conceito da Seção de Arquitetura   
por Dorita Hannah, Responsável pela Seção de Arquitetura 
 
A PQ11 focará na ARQUITETURA TEATRAL como UM ESPAÇO ATIVO E ATIVADOR DA ENCENAÇÃO: 
um lugar de encontro dinâmico de evento e ambientação, espaço e tempo, espectadores e encenadores, 
virtual e real, formas de arte e formas construídas.  
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Concentrando no ESPAÇO DA ENCENAÇÃO assim como na Arquitetura Teatral, a exibição deseja desafiar 
cada país a considerar o que define sua condição contemporânea em relação à criação de espaços para a 
expressão cultural teatral... É novo, encontrado, reciclado, velho, seguro ou perigoso? É dentro, fora, 
tradicional ou radical? Nesta época de eventos midiáticos globais, novas tecnologias, de mostrar os gêneros 
de encenação e a expressão festiva local.... O que é um lugar para o teatro agora?  
 
A seção providenciará um local de encontro global para que designers da performance e outros profissionais 
se encontrem com aqueles que fazem espaços teatrais – fortalecendo o diálogo entre arquitetura, design e 
práticas de encenação. Ainda questionará se o espaço da encenação é um local construído especificamente 
para aquela finalidade, um local encontrado, um mundo virtual ou simplesmente qualquer espaço 
criticamente exigido pela encenação.  
 
Mantendo aquele “o espaço construído encena”, a responsável pela Seção de Arquitetura convida os 
Curadores Nacionais a se envolverem neste diálogo global sobre que papel ativo os ambientes exercem em 
formatar eventos teatrais e culturas locais. Solicita-se a cada país que considere o que é um teatro aqui (em 
um lugar específico) e agora (em um tempo específico)? O foco será sobre espaços de encenação que 
tenham sido construídos, executados (improvisados) ou imaginados (não-construídos) neste novo século. 
 
O critério principal para os curadores nacionais é que os projetos selecionados sejam apresentados como 
ESPAÇO VIVO, mostrando como eles são, foram ou poderiam ser habitados por eventos da encenação: de 
uma abertura espetacular em um estádio; até concertos em salas altamente aperfeiçoadas; até gigantescos 
espaços industriais reocupados; até paisagens urbanas de rua e espaços teatrais que ficam entre ou além 
destes citados.  
 
Por favor, vejam também o parágrafo Nº II. A.1 sobre o Tema e também notem que solicita-se o Tema da 
exposição na Seção de Arquitetura até 30 de junho de 2010.  
 
3. SEÇÃO DA MOSTRA DAS ESCOLAS 
A exibição dos estudantes vai, mais uma vez, ter a sua forma tradicional com um tema livre para 
estudantes. Cada país / região está sendo estimulado a apresentar mais de uma escola. A Quadrienal de 
Praga de 2011 objetiva tratar a performance e o design da encenação como uma atividade presente em 
muitas disciplinas de arte e, por essa razão, escolas de artes performáticas, escolas de artes visuais, bem 
como escolas de arquitetura devem ser incluídas. Nós encorajamos fortemente os Curadores Nacionais a 
incluírem todas as disciplinas cenográficas: design de cena, cenografia, figurino, iluminação e sonoplastia 
bem como arquitetura teatral; mas também outras disciplinas do design da encenação conectadas às outras 
artes e fenômenos culturais. Projetos interdisciplinares e projetos iniciados por estudantes de cenografia 
devem ter prioridade.  

A Seção da Mostra das Escolas, juntamente com a Seção das Mostras Nacionais e de regiões e o Projeto 
Figurinos Radicais (Extreme Costume) acontecerão no Palácio Veletrzni - Galeria Nacional. 

Os estudantes estão convidados a tomarem parte no projeto educacional SCENOFEST da PQ e da OISTAT, 
que terá um grande número de workshops e performances acontecendo na Academia de Artes Dramáticas 
de Praga e no centro da cidade de Praga.  
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B. OUTROS PROJETOS 
 
1. INTERSECTION 
Intersecção: Intimidade e Espetáculo (Intersection: Intimacy and Spectacle) é um projeto internacional 
especial da Quadrienal de Praga que explora a encenação como um elemento importante de diferentes artes 
e disciplinas culturais, focando no design da encenação e na cenografia como um campo interdisciplinar. O 
projeto consistirá de duas partes importantes: discussões teóricas, assim como instalações interativas e 
performances.  
 
Os simpósios teóricos estão acontecendo em Zurique, Riga, Amsterdã, Belgrado e Évora, onde artistas e 
teóricos importantes são colocados juntos para explorar o design da encenação contemporânea em relação 
às várias ideias artísticas e ciulturais bem como a diferentes formas e usos da encenação de três pontos de 
vista diferentes: platéia, artistas e curadores.  
 
O evento principal – a instalação interativa / performance – acontecerá durante a Quadrienal de Praga de 
2011 e apresentará 30 projetos que trabalham com a performance e o design da encenação. Estes projetos 
vão encampar uma grande variedade de formas e disciplinas, abrigados em 30 cubos brancos / caixas 
pretas. O evento mostrará cenógrafos, artistas de instalação, companhias teatrais, artistas de vídeo, 
designers de moda e arquitetos de todo o mundo. Performances grandes em espaços públicos também 
serão parte deste evento e iluminarão o contraste entre a relação íntima dos espectadores e a arte dentro de 
cubos e o espetáculo fora dos cubos. Acompanhando estes eventos, haverá um grande número de painéis 
de discussão, apresentações, palestras e shows de figurinos, e uma série de workshops para mil e 
quinhentos estudantes de teatro e artes visuais de todo o mundo.  
 
Projetos individuais também serão apresentados em festivais na Hungria, Sérvia, Latívia, Inglaterra, Estônia, 
Finlândia e Portugal durante 2011 e 2012.  
 
Intersecção: Intimidade e Espetáculo é um projeto da Quadrienal de Praga 2011: Espaço e Design Cênico, e 
é organizado em cooperação com o Novo Instituto de Teatro da Latívia; o Festival de Performance e Artes da 
Terra Escrita na Paisagem (Portugal); o Victoria and Albert Museum (Inglaterra); o Festival  BELEF Festival 
(RS);  a Companhia deTeatro Kretakör (Hungria); o Teatro Nacional de Praga; Ente Teatrale Italiano; o 
Teatro Kiasma, Museu de Arte Contemporânea Kiasma  (Finlândia); a Farnham Maltings Caravan 
(Inglaterra); o Instituto de Design e  Tecnologia, Departamento de Design da Universidade das Artes de 
Zurich (CH); Tallinn, Capital da Cultura Euroéia de 2011 (EE); a Organização Internacional de Cenógrafos, 
Arquitetos e Técnicos de Teatro (OISTAT); o  Centro de História da Arte e Investigação Artística (CHAIA), 
Universidade de Évora (Portugal; e o Four Days in Motion Festival (CZ). 
 
Intersection Symposia 2010 
Em preparação para o Projeto Intersecção da Quadrienal de Praga em junho de 2011, pesquisadores da 
prática e da teoria (artistas, curadores, programadores, diretores, dramaturgos, críticos e teóricos) estão 
convidados a participarem de três simpósios internacionais que acontecerão em Riga, Belgrado e Évora ao 
longo de 2010.  Os “Scenography Expanding 1-3” vão ser seguidos por uma publicação que reunirá uma 
edição das contribuições dos palestrantes.   
 
Maiores informações estão disponíveis no website especial www.intersection.cz. 
 
O projeto Intersecção acontece com o apoio do Programa Cultural da União Européia.  
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2. SCENOFEST 
A Scenofest é um projeto educacional organizado pela OISTAT e pela Quadrienal de Praga. O objetivo 
principal do projeto SCENOFEST é criar uma oportunidade para estudantes e jovens artistas de todo o 
mundo se encontrarem e trocarem ideias entre si, além de interagir com profissionais top de linha na sua 
área por intermédio de workshops e palestras. 
 
O projeto central da Scenofest 2011 é o Seis Atos – uma série de espetáculos em locais alternativos (site 
specific) que acontecerão no verdadeiro coração de Praga, e será criado por estudantes do mundo todo, 
conduzidos por artistas internacionais proeminentes.   
 
A Scenofest também incluirá o projeto Histórias da Rua – uma série de encenações criadas para as ruas de 
Praga, bem como O Presente – uma exibição de design que usará a internet para expandir a contação de 
histórias sem limites culturais.  
 
Em 2011, a Scenofest, conduzida por Jessica Bowles (Reino Unido) ocupará toda a Academia de Artes 
Dramáticas de Praga, próxima a Charles Brigde, bem como locais alternativos (site specific) no centro de 
Praga. Incluirá workshops para mais de 1.500 estudantes em cenografia, iluminação, mídia digital, projeções, 
sonoplastia, figurinos, bonecos, técnicas teatrais e muitas outras disciplinas.  
 
Você encontrará mais informações no site www.scenofest.org a partir de 01 de março de 2010.  
 
 
3. OPORTUNIDADES DE APRESENTAÇÃO PARA PAÍSES E ARTISTAS QUE NÃO EXPÕEM 
 
a. Eventos ao vivo na sala de palestras no Palácio Veletrzni 
Os países que não estiverem representados nas exposições, em nenhuma das seções, estão convidados a 
submeterem propostas para eventos ao vivo no formato de palestra, apresentação ou discussão (duração de 
uma hora) a serem apresentadaa na Sala de Palestras no Palácio Veletrzni - Galeria Nacional. O prazo final 
para apresentação de propostas é 30 de setembro de 2010, no Escritório da PQ (pq@pq.cz).  
 
b. Cinema-Vídeo 
Os países não representados nas exposições também estão convidados a submeterem apresentações de 
video e fotos a serem apresentadas em um mini cinema especial na PQ, também no Palácio Veletrzni - 
Galeria Nacional, onde eles serão apresentados em repetição constante (loop) durante as horas de 
exposição. A data final para estas propostas é 30 de setembro de 2010, no Escritório da PQ (pq@pq.cz).  
 
 
4. BIBLIOTECA DE PORTIFOLIOS  
Artistas individuais – tanto aqueles apresentados nas seções principais da PQ, bem como aqueles não 
apresentados, estão convidados a trazerem (ou enviarem) seus portfolios em papel para serem incluídos na 
Biblioteca da PQ de Portifólios – um espaço aberto com acesso livre aos portifólios e outras publicações no  
Palácio Veletrzni  - Galeria Nacional . A data final para estas propostas é 30 de abril de 2011, no Escritório 
da PQ (pq@pq.cz).  
 
 
5. Maiores informações sobre o projeto Iluminação e Sonoplastia, assim como a PQ para Crianças, 
estarão disponíveis em junho de 2010. 
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III. INFORMAÇÕES PRÁTICAS  
 
A. SECÃO DAS MOSTRAS NACIONAIS E REGIONAIS 
 
 
1. ESPAÇO  
A Seção das Mostras Nacionais e de regiões estará localizada no Palácio Veletrzni – a Galeria Nacional 
Tcheca (ver 6. LISTA DE PLANTAS). O Palácio Veletrzni foi construído pelo projeto de Oldřich Tyl e Josef 
Fuchs entre os anos de 1925-1929. Até 1951, feiras de comércio aconteciam no prédio; mais tarde, o palácio 
serviu como sede de escritórios para companhias de comércio estrangeiras. Em 1974, a estrutura 
funcionalista foi destruída pelo fogo. Desde a sua reconstrução em 1995, o prédio abriga as coleções da 
Galeria Nacional de arte moderna e contemporânea. Desde 2000, tem sido também a sede das coleções do 
século XIX.  
 
 
2. RESERVA DE ESPAÇOS   
Os organizadores da PQ gostariam de garantir um espaço suficiente e bem balanceado para a apresentação 
mais adequada da exposição de cada projeto curatorial dos países. Países individuais podem selecionar um 
espaço particular para acomodar sua exposição nacional, disponível em vários tamanhos. Todos os espaços 
marcados como “1A-23A” são no Hall de Exibições A (Grande Hall); “1B -12B” são no Hall de Exibições B 
(Hall B); “1C-6C” são no Halll de Exibições C (Galeria do Hall B) e “1D-15D” são no Hall de Exibição D (Hall 
Pequeno) na Planta Baixa das Exibições Nacionais (Apêndice Nº. 2). Os Curadores Nacionais podem 
reservar o espaço entre 10 de março e 10 de abril de 2010 (reservas fora destes termos não serão 
aceitas). O processo de alocação dos espaços é baseado numa base de chegou primeiro, é atendido 
primeiro.  Se mais de um país selecionar o mesmo espaço, a data e o horário que o Formulário de Reserva 
for recebido pelos organizadores da PQ determinarão quem receberá o espaço. Os curadores devem, 
portanto, providenciar três seleções no Formulário de Reserva (Apêndice  Nº. 3a) de seus espaços 
preferidos, bem como duas alternativas de espaço no caso de sua primeira seleção não estar mais 
disponível.  O organizador da PQ vai confirmar sua reserva até o dia 30 de abril de 2010. A decisão final 
sobre a alocação dos espaços é dos organizadores da PQ. Os espaços reservados serão colocados no 
site official www.pq.cz.  
 
 
3. PAGAMENTO DO ESPAÇO 
A Organização da PQ providencia até 20 m2 sem taxas de cobrança a todos os países participantes da 
Seção das Mostras Nacionais e Regionais. A taxa para espaço adicional é de 85 euros por metro quadrado 
para todo o período de construção, exposição e desmontagem. A taxa total para cada espaço de 
exposição específica está marcada na Planta Baixa das Exposições Nacionais (Apêndice Nº. 2). O 
pagamento deve ser feito até 31 de março de 2011.  
  
 
4. CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO  
Serão providenciadas plantas detalhadas e outras informações técnicas pertinentes à sua exposição na 
Seção das Mostras Nacionais e Regionais até o dia 15 de junho de 2010. Então, pediremos que você nos 
forneça a planta baixa da sua exposição, indicando entradas (se você estiver preparando uma exposição 
fechada) e soquetes elétricos, incluindo todos os outros detalhes necessários, no final de novembro de 
2010. Por favor, inclua croquis ou fotos da sua exposição, assim como os formulários completos de 
requisições adicionais em relação às saídas de eletricidade, pedestais, manequins, painéis de exibição, 
iluminação, cadeiras e mesas ou equipamentos eletrônicos (taxas dos serviços de aluguel destes itens 
durante a PQ também serão indicados no formulário).  
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A construção e instalação das exposições são organizadas e realizadas pelos Curadores Nacionais. Se 
tiver interesse, você pode solicitar e usar os serviços da Companhia Oficial de Construção da PQ. Em junho 
de 2010 você será solicitado a enviar-nos todas as suas solicitações e nós vamos providenciar os contatos 
de informação deles.  
 
Como anunciado no estatuto e Conceito da PQ 2011, aos Curadores Nacionais solicita-se considerar os 
seguintes três aspectos na criação das suas exposições: o tema principal da sua exposição, a instalação 
da sua exposição e os aspectos conceituais da sua exposição.    
 
Portanto, nós não estamos oferecendo a possibilidade de uso de nenhum sistema de instalação 
padrão para a apresentação de suas exibições (por exemplo, stands de mostra etc.). No caso de o 
Curador Nacional precisar de assistência, os Organizadores da PQ sugerirão ou recomendarão fornecedores 
apropriados que possam calcular um orçamento baseado na documentação da exibição enviada a nós. Os 
organizadores da PQ vão anunciar uma lista de fornecedores recomendados em Novembro de 2010.  
 
 
5. SISTEMA DE INSTALAÇÃO SEM COBRANÇA DE TAXAS 
Para aqueles países que não puderem providenciar seus próprios componentes devido à falta de recursos 
financeiros, a Organização da PQ decidiu providenciar suporte excepcional para componentes básicos 
de instalação (painel, pedestal, manequim etc.) sem cobrança de taxas. Os curadores destes países 
devem enviar uma requisição por escrito no máximo até o final de junho de 2010. Nós vamos providenciar 
uma oferta concreta com base na demanda em 01 de novembro de 2010.  
 
 
6. LISTA DE PLANTAS 
A Planta Baixa Completa do Palácio Veletrzni está descrita em detalhes no Apêndice Nº. 2. 
 
 
7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS  
O Palácio Veletrzni Palace é um patrimônio histórico e espaço da Galeria Nacional. 
 As Especificações Técnicas Gerais são as seguintes:  

 
- Carga de piso superior a 200 kgs por m2 deve ser consultada previamente com a Organização da 

PQ;  
- Trabalhos de instalação que produzam pó, tais como corte de madeira, plaina, lixamento, furações 

etc. só são permitidas com uma sistema de exaustão efetivo de pó; 
- Construções em aço cuja superfície não seja protegida devem ser isoladas do piso;   
- Quando do uso de fitas auto-adesivas (exemplo, fitas para tapetes) no piso, use fitas de papel como 

camada intermediária.  
 

NÃO É POSSÍVEL:  
- pendurar objetos no teto ou nas paredes; 
- pregar ou parafusar no piso; 
- colocar areia, terra ou grama no piso (nem mesmo se protegido por folhas de plástico); 
- envernizar, pintar ou usar sprays nas paredes e pisos; 
- fumar em qualquer lugar do prédio. 
 
Especificações técnicas gerais para a instalação 
 
1/ Seção das Mostras Nacionais e Regionais – os espaços de exibição estarão marcados com números e 
letras de acordo com sua localização.  
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2/ A altura da exibição não pode exceder 6m no Hall de Exibições A (Grande Hall), 3m no Hall de 
Exibições B – espaços “1B-7B” (Hall B), 2.5m no Hall de Exibições B – espaços “8B-12B” (Hall B), 
2.4m no Hall de Exibições C (galeria do Hall B), e 6m no Hall de Exibições D (Pequeno Hall).  Se você 
prevê que a sua exposição vai exceder esta altura, deve primeiramente consultar o Escritório da PQ. Mande 
seu pedido, juntamente com uma planta e / ou fotografias para a exposição proposta. 
 
3/ Serviços elétricos e iluminação   
A saída padrão elétrica para a exposição é de 2 kW (voltagem de 230 V) e será providenciada para todas as 
exposições, a taxa para uso da energia já está incluída na taxa geral paga pelo espaço (m²). Se precisar de 
um input maior, você deve solicitar este serviço e indicar esta informação na planta. O uso de qualquer outro 
aparato elétrico deve ser discutido com a Organização da PQ com antecedência. Se você tiver outras 
solicitações ou demandas elétricas para sua exposição, como o uso de equipamento eletrônico especial ou 
de uma voltagem maior de input, você deve solicitar autorização para os Organizadores da PQ. Por favor, 
consulte sobre esta questão com os Organizadores da PQ e inclua estes detalhes no projeto da sua 
exposição.  
 
4/ Planta da exposição  
Nós gentilmente solicitamos que você providencie a planta baixa da sua exposição, indicando as entradas e 
saídas, tomadas elétricas etc., até o final de novembro de 2010.  
 
 
8. REGULAMENTOS DE SOM  
O novo conceito da PQ enfatiza a incorporação de várias disciplinas do design e, é claro, isto deveria incluir 
a sonoplastia. Portanto, o uso da sonoplastia, tanto nas seções de exibições como em outros projetos, é 
altamente recomendado e encourajado.  
 
No entanto, a inclusão de qualquer som em uma exposição tem que ser feito com responsabilidade e 
não deveria, de forma alguma, interferir com outras sonoridades e exposições que sejam parte da PQ. Ainda 
mais importante, o Palácio Veletrzni tem suas próprias regulamentações de som e qualquer conteúdo de 
áudio usado em uma Exposição Nacional da PQ não pode perturbar ou invadir as outras exibições na 
Galeria Nacional. Portanto, os expositores são obrigados a cumprir com todas as regulamentações 
determinadas pela Organização da PQ e devem observar todas as instruções delineadas neste manual, bem 
como seguir qualquer instrução determinada no espaço de exposição durante a instalação e nos dias de 
exposição.  
 
a. O uso de som dentro da exposição, que é reproduzido com vídeos, fotografias ou outras imagens 
estáticas etc.  

- O uso de fones de ouvido é altamente recomendado, especialmente quando há muito material 
exposto com diversas fontes sonoras dentro de uma mesma exposição. Isto é importante para 
prevenir que o som invada outras exposições e, por consequência, dilua a mensagem de som 
desejada nestas outras exposições. Isto também impede que o som de outras exposições se 
imponha sobre a sua exposição.  

- Se alto-falantes forem usados, eles devem ser colocados em cabines à prova de som.  
- O volume de som em qualquer exposição deve ser controlado com sensibilidade e os Organizadores 

da PQ se reservam o direito de modificar o nível de som de qualquer equipamento se o volume 
interferir com outras exposições, apresentações, eventos ou a Galeria Nacional.  

 
b. O uso de sonoplastia como parte da exibição / instalação que seja audível do lado de fora da 
exposição ou que seja uma parte necessária da instalação 
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- O Curador Nacional é obrigado a anunciar o uso deste tipo de design de som para os Organizadores 
da PQ. Por favor, envie uma descrição clara e detalhada e, se possível, uma mostra do som para o 
Organizador da PQ.  Nestes casos, o design final de som deve ser aprovado pelo Organizador da 
PQ, que tentará encontrar o melhor espaço para alocar tal exposição. É, portanto, recomendável que 
se considere todas as possíveis implicações antes de reservar seu espaço de exposição. 
Se o volume de som durante a exposição for considerado inadequado, ou injustamente se sobrepõe 
sobre as outras exposições, o Organizador da PQ se reserva o direito de modificar o volume.  
 

Por favor, informe a Equipe da PQ (pq@pq.cz) sobre os elementos que compõem a sonoplastia de sua 
exposição. Em todo caso, o Curador de Sonoplastia da PQ, Steven Brown (StevenBrown@listenhear.co.uk), 
está disponível para consultas sobre questões relacionadas ao som e oferecer conselhos para que se 
encontre as melhores soluções para a inclusão da sonoplastia em sua exposição. 
 
Mais uma vez, nós gostaríamos de enfatizar que nós encourajamos os Curadores Nacionais a incluírem 
componentes de som em suas exposições, mas isto deve ser incorporado de forma apropriada para que 
não interfira com os trabalhos de outros designers expostos no Palácio Veletrzni.  
 
Os expositores deveriam entender que o som pode - e frequentemente irá - se impor sobre o trabalho de 
outras pessoas e exposições. A intenção dos Organizadores da PQ é garantir que se encontrem soluções 
para todas as questões relacionadas ao som, a fim de beneficiar não só os sonoplastas responsáveis pelo 
trabalho, mas também os outros expositores. Finalmente, por favor, inclua os créditos dos artistas de 
sonoplastia nas descrições das suas exposições. Veja o Parágrafo Nº III. D.5. nas descrições.  
 
 
9. DESMONTAGEM  
A desmontagem das exposições não pode começar antes de 27 de junho de 2011, às 8 horas. Por favor, 
perceba que todas as exposições devem permancer intactas até que a Exibição tenha oficialmente 
terminado. Perturbar ou desmontar uma exposição, ou parte de uma exposição antes da hora de 
encerramento da Exibição pode resultar em recusa da PQ em aceitar ou processar candidaturas a espaços 
de exposição para exibições subsequentes.  
 
 
B. SEÇÃO DA MOSTRA DE ARQUITETURA   
A exibição acontecerá em local alternativo e desafiará formatos tradicionais de exposição de trabalhos. Cada 
nação receberá parâmetros para exibição dos trabalhos, que deveriam incorporar maquetes tridimensionais, 
imagens paradas e em movimento. Estes parâmetros serão claramente comunicados aos curadores junto 
com o conceito de design da exibição (a ser enviado em 10 de março de 2010).  
 
 
C. SEÇÃO DA MOSTRA DAS ESCOLAS  
 
1. ESPAÇO 
A Seção da Mostra das Escolas também estará localizada no Palácio Veletrzni nos Halls de Exibição E e F 
(ver Apêndice Nº. 2e e  2f.) 
Plantas detalhadas e fotos podem ser baixadas em  http://www.pq.cz/en/veletrzni-palace.html. Países 
individuais podem selecionar um espaço particular para acomodar a Mostra das Escolas, disponível em 
vários tamanhos. Todos os espaços estão marcados como “1E-23E” para espaço no Hall de Exibição E 
(Mezanino) e “1F-21F” para espaços no Hall de Exibição F (5º Andar), na Planta Baixa das Mostras 
Nacionais  (Apêndice Nº. 2). Os Curadores Nacionais devem reservar o espaço entre 10 de março e 10 de 
abril de 2010 (as reservas recebidas em datas fora destes termos não serão aceitas). O processo de 
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alocação dos espaços é feito numa base de chegou primeiro, é atendido primeiro.  Se mais de um país 
selecionar o mesmo espaço, a data e o horário que o Formulário de Reserva for recebido pelos 
organizadores da PQ determinarão quem vai receber o espaço. Os curadores devem, portanto, providenciar 
três seleções no Formulário de Reserva (Apêndice Nº. 3b) de seus espaços preferidos, bem como duas 
alternativas de espaço no caso de sua primeira seleção não estar mais disponível.  O organizador da PQ 
confirmará sua reserva até o dia 30 de abril de 2010. A decisão final sobre a alocação dos espaços é dos 
organizadores da PQ. Os espaços reservados serão colocados no site official www.pq.cz. 
 
2. INSTALAÇÃO  
Cada espaço nesta exibição é limitado a três lados de painel de compensado (chipboard panel) (3m de 
altura), sem nenhum ajuste de superfície. Estes painéis podem ser ajustados arbitrariamente para a 
instalação da exposição.  
 
3. LISTA DE PLANTAS 
A Planta Baixa Completa do Hall de Exibições E (Mezanino) e Hall de Exibições F (5º Andar) está anexada 
ao Apêndice Nº2.  
 
4. PAGAMENTO DO ESPAÇO 
Os Organizadores da PQ providenciarão 25 m² sem cobrança de taxas a todos os países participantes da 
Seção da Mostra das Escolas. A taxa para espaço adicional é de 85 Euros por m² para todo o período de 
construção, exibição e desmontagem. O preço total de cada espaço específico de exposição está 
marcado na Planta baixa da Seção da Mostra das Escolas (Apêndice Nº. 2).  O pagamento deverá ser feito 
até 31 de março de 2011.  
 
5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS,  
O Palácio Veletrzni Palace é um patrimônio histórico e espaço da Galeria Nacional. 
 As Especificações Técnicas Gerais são as seguintes:  

 
- Carga de piso superior a 200 kgs por m2 deve ser consultada previamente com a Organização da 

PQ;  
- Trabalhos de instalação que produzam pó, tais como corte de madeira, plaina, lixamento, furações 

etc. só são permitidas com um sistema de exaustão efetivo de pó; 
- Construções em aço cuja superfície não seja protegida devem ser isoladas do piso;   
- Quando do uso de fitas auto-adesivas (exemplo, fitas para tapetes) no piso, use fitas de papel como 

camada intermediária.  
 

NÃO É POSSÍVEL:  
- pendurar objetos no teto ou nas paredes; 
- pregar ou parafusar no piso; 
- colocar areia, terra ou grama no piso (nem mesmo se protegido por folhas de plástico); 
- envernizar, pintar ou usar sprays nas paredes e pisos; 
- fumar em qualquer lugar do prédio. 
 
Especificações técnicas gerais para a instalação  
 
1/ Seção da Mostra das Escolas – os espaços expositivos estão marcados com números e letras de acordo 
com sua localização.   
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2/ A altura da exposição não pode exceder 3,4m no Hall de Ebibição E (Mezanino) e 3,15m no Hall de 
Exibição F (Quinto andar).  Se você prevê que a sua exposição excederá esta altura, deve primeiramente 
consultar o Escritório da PQ. Mande seu pedido, juntamente com uma planta e / ou fotografias da exposição 
proposta. 
 
3/ Serviços elétricos e iluminação  
A saída padrão elétrica para a exposição é de 2 kW (voltagem de 230 V) e será providenciada para todas as 
exposições. A taxa para uso da energia já está incluída na taxa geral paga pelo espaço (m²). Se precisar de 
um input maior, você deve solicitar este serviço e indicar esta informação na planta. O uso de qualquer outro 
aparato elétrico deve ser discutido com a Organização da PQ com antecedência. Se você tiver outras 
solicitações ou demandas elétricas para sua exposição, como o uso de equipamento eletrônico especial ou 
de uma voltagem maior de input, você deve solicitar autorização para os Organizadores da PQ. Por favor, 
consulte os Organizadores da PQ sobre esta questão e inclua estes detalhes no projeto da sua exposição.  
 
4/ Planta da exposição  
Nós gentilmente solicitamos que você providencie a planta baixa da sua exposição, indicando as entradas e 
saídas, tomadas elétricas etc. até o final de novembro de 2010.  
 
 
6. REGULAMENTO DE SOM E DESMONTAGEM  
Por favor, veja os Parágrafos III. A. 8-9.  
 
FORMULÁRIOS DE RESERVA  
Por favor, envie os Formulários de Reserva Completos para a Seção das Mostras Nacionais e de 
regiões e para a Seção da Mostra das Escolas via e-mail, fax ou correio normal para o escritório da PQ 
nem antes de 10 de março e nem depois de 10 de abril de 2010. 
 
Formulários de reserva e outras questões relacionadas devem ser endereçados a:   
PQ Office          
Klara Khine 
PQ Assistant          Telefone: + 420 224 809 102 
Celetna 17,  Prague 1  110 00    Fax:      + 420 224 809 225 
Czech Republic     E-mail: pq@pq.cz  
 
Apêndices:  
1/ Mapa de todas as localizações da PQ  
2/ Planta do Palácio Veletrzni 
    Seção das Mostras Nacionais e de regiões – Hall de Exibição A (Grande Hall); 

 Seção das Mostras Nacionais e de regiões – Hall de Exibição B (Hall B);  
    Seção das Mostras Nacionais e de regiões – Hall de Exibição C (Galeria do Hall B); 

 Seção das Mostras Nacionais e de regiões – Hall de Exibição D (Hall Pequeno); 
  Seção da Mostra das Escolas - Hall de Exibição E (Mezanino)  
  Seção da Mostra das Escolas - Hall de Exibição F (5º Andar ) 
  Planta baixa do Palácio Veletrzni  
3/ Formulários de Reserva  
   3a: Formulário de reserva de espaço para a Seção das Mostras Nacionais e de regiões; 
   3b: Formulário de reserva de espaço para a Seção da Mostra das Escolas; 
   3c: Formulário de reserva de espaço para a Seção de Arquitetura  
4/ Formulário de inscrição para eventos ao vivo nas exposições / Programa dos Dias Nacionais e Regionais 
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D. OUTRAS INFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS   
 
1. CONTRATO 
O contrato entre o expositor (representado pela instituição responsável e / ou Curador Nacional) e o 
organizador da PQ especificará todas as condições de participação na PQ 2011 e será enviado a todos os 
expositores em 01 de março de 2011. O contrato deve ser assinado pelo expositor e enviado de volta para a 
PQ antes de 31 de março de 2011. Se o contrato não for assinado, o expositor não receberá um 
espaço de exposição.  
 
2. TRANSPORTE  
Para facilitar questões técnicas e organizacionais relacionadas ao transporte das exposições da PQ e 
fomalidades de alfândega, nós vamos garantir services de transporte que segurararão todas as questões 
relacionadas ao transporte das exposições. Infomação para contato, Instruções e Tarifas serão anunciadas 
em novembro de 2010.  
 
3. SEGURO E SEGURANÇA 
Seguro de todas as exposições é fortemente recomendado. È necessário, portanto, que você assine um 
contrato de seguro com sua companhia de seguros.  
a. Segurança 
Os organizadores da PQ 2011 vão utilizar uma agência de segurança e um sistema noturno de segurança 
para monitorar a segurança do Palácio Veletrzni e a Prague Crossroads.  
Os agentes de segurança têm o direito de controlar a entrada e saída de todos os visitantes e expositores da 
PQ.   
 
b. Seguro 
A extensão do seguro providenciado pelos organizadores da PQ será anunciada em março de 2011. 
Geralmente, exposições durante a Quadrienal são seguradas contra danos e destruições conseqüentes de 
desastres naturais e estão seguradas contra roubo e vandalismo.  
 
Os expositores serão obrigados a levar em conta a natureza e o valor da exposição e a segurá-la de 
acordo. Qualquer componente da exposição e itens eletrônicos que não estiverem cobertos 
apropriadamente não serão cobertos pelo seguro da PQ.  Itens valiosos da exposição e eletrônicos devem 
estar firmemente fixados dentro da exposição. 
 
O Seguro das Exposições começará no momento em que ela for aceita nos espaços do Palácio 
Veletrzni e / ou na Prague Crossroads. As exposições NÃO ESTÃO SEGURADAS pelos organizadores 
da PQ durante o seu transporte.  
 
4. ACOMODAÇÕES  
Para facilitar as necessidades de acomodação dos convidados da PQ, visitantes e participantes, nós vamos 
garantir que a agência de acomodações providencie uma boa variedade de hotéis, pensões e albergues 
disponíveis em Praga. Informações detalhadas e contatos serão anunciados em 30 de setembro de 2010. 
A agência de acomodação selecionada providenciará maiores detalhes sobre acomodação em diversas 
categorias de hotel, bem como informações adicionais sobre outras atividades que você possa desejar fazer 
além das atividades da PQ, incluindo tours de visitação, dentro e fora de Praga.  
 
5. CATÁLOGO  
Um aspecto importante da PQ é o catálogo que acompanha o evento. Cada curador terá acesso ao 
formulário online de entrada de dados a partir de outubro de 2010, o qual poderá ser completado e 
atualizado a qualquer hora até o final de janeiro de 2011. Você receberá o endereço, senha e informações 
detalhadas em setembro de 2010. 



 

20

 
O curador de cada país e seção garante a validade das informações fornecidas. Os curadores são 
responsáveis pela precisão do texto (escrita, datas etc.) e informações fornecidas para o catálogo. Os 
organziadores da PQ se reservam o direito de editar o texto de acordo com as necessidades do catálogo. O 
participante cede aos organizadores da PQ o direito de publicar as informações recebidas e as fotos em 
formato impresso e eletrônico no catálogo da PQ 2011, assim como em outros materais relacionados à 
Quadrienal de Praga.  
 
6. DESCRIÇÕES  
a. Descrição do nome do país 
Cada Curador Nacional é obrigado a garantir uma descrição visível das Mostras Nacional, Arquitetura e das 
Escolas com o nome do país no idioma original, em inglês e em tcheco.  
b. Descrição das exposições  
Cada Curador Nacional também é obrigado a garantir descrições visíveis de todas as exposições do seu 
país em todas as seções em idioma inglês e tcheco. As exposições que não tiverem estas indicações não 
poderão ser julgadas pelo Júri Internacional. As traduções para o Tcheco serão providenciadas pelos 
Organizadores da PQ. As exposições também podem estar indicadas com as descrições na lingua original.  
A descrição deve estar indicada no seguinte formato:  
 Nome e Sobrenome do Artista (em negrito) – Nome e sobrenome do autor da peça (Trabalho, Projeto): 
Título da peça (Trabalho, Projeto), Ano da estreia, Teatro / Instituição, Local / Cidade da encenação. 
Exemplo: 
Josef Svoboda: Alfred Radok – Laterna Magica I, 1967, Expo 58, Bruxelles 
 
As descrições em inglês deverão ser enviadas por meio eletrônico em MS Word ou arquivo PDF para o 
endereço de e-mail pq@pq.cz por volta de 01 de abril de 2011. Nós enviaremos as traduções em Tcheco 
em PDF por volta de 30 de abril de 2010.  
 
7. INSCRIÇÕES E REGULAMENTOS DE INSCRIÇÃO  
Por razões de segurança e para garantir uma entrada e movimentação mais fáceis nas áreas de exposição, 
no Palácio Veletrzni e em outros espaços da PQ será fornecido um Cartão de Registro da PQ 2011 ou um 
ticket válido durante a PQ 2011. 
 
Maiores informações sobre o sistema de inscrição e taxas serão anunciadas em janeiro de 2011. O staff 
necessário para a instalação das exposições (mecânicos, eletricistas etc.) não precisam de registro. Eles 
receberão um cartão especial para entrada, válido para a montagem e desmontagem das exposições. Para 
garantir um processo tranquilo, você será solicitado a enviar uma lista completa do staff de instalação.  Os 
participantes que estiverem montando e desmontando as exposições e também estiverem registrados e 
tiverem pago o Cartão de Registro da PQ já receberão o Cartão de Registro e portanto não precisarão do 
cartão especial de entrada para a montagem. Este cartão também permitirá sua entrada durante a 
instalação.  
 
8. VENDA DE PUBLICAÇÕES DOS CURADORES  
A Livraria da PQ no Palácio Veletrzni Palace oferecerá aos Curadores Nacionais a oportunidade de vender 
um catálogo ou outra publicação para acompanhar sua exposição. As condições serão anunciadas em 
março de 2011.   
 
 
9. IMPRENSA E DIVULGAÇÃO  
Gostaríamos de pedir a cooperação dos Curadores Nacionais na promoção internacional da Quadrienal de 
Praga em todos os países participantes. O escritório de Relações Públicas Internacionais da PQ está 
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reativando contatos dos anos anteriores e estamos procurando quantos contatos de mídia forem possíveis 
no seu país para ampliar as informações sobre a PQ 2011. Estamos buscando contatos com as pessoas 
de mídia do seu país, incluindo não somente a mídia teatral, mas também artes plásticas, artes visuais, 
cultura em geral etc. A ajuda dos Curadores nacionais e de sua equipe será grandemente apreciada.  
 
Além disso, nós ficaríamos contentes se pudéssemos apresentar a Quadrienal de Praga e seu conceito e 
programa para 2011 em suas conferências / encontros / festivais ou outros eventos. As possibilidades vão 
desde folhetos e panfletos até conversas ao vivo e apresentações interativas.  
 
A Srta. Nathalie Frank (press@pq.cz) está disponível para contatos, questões e ideias e distribuirá releases 
para imprensa, fotos, vídeos, folhetos e apresentações de organização.  
 
De agora em diante, a PQ está capacitada para informá-lo sobre os eventos relacionados à cenografia, 
design da encenação e espaço no escopo do seu novo newsletter, o PQ-Truss, distribuído para uma base de 
dados com 6.000 profissionais e estudantes que trabalham na área a partir de 01 de abril de 2010. Veja o 
site da PQ.  
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IV. DATAS FINAIS DA PQ 2011  
Abaixo, uma lista de todas as datas limite para a PQ 2011.  

2010     pg. 

10 Março 2010 
A PQ anunciará informações sobre o conceito de design de exposição da Seção de 
Arquitetura 9, 16 

10 Março 2010 

Curadores Nacionais podem reservar espaço para a exposição na Seção das 
Mostras Nacionais e Regionais e na Seção da Mostra das Escolas (até 10 de 
abril de 2010) 

13, 16, 
18 

31 Março 2010 
Curadores Nacionais devem anunciar se planejam exibir em espaços outros 
que não o Palácio Veletrzni 4 

10 Abril 2010 
Curadores Nacionais – Prazo final para a reserva do espaço de exposição na 
Seção das Mostras Nacionais e de regiões e na Seção da Mostra das Escolas. 

13, 16, 
18 

30 Abril 2010 
A PQ confirmará a reserva de espaços na Seção das Mostras Nacionais e de 
regiões e na Seção da Mostra das Escolas para os Curadores Nacionais 13, 16

15 Junho 2010 
A PQ anunciará informações sobre plantas detalhadas da exposição e outras 
informações técnicas  13 

30 Junho 2010 

Curadores Nacionais – prazo final para anunciar o tema de suas exposições 
par o Organizador da PQ (Seção das Mostras Nacionais e Regionais e Seção de 
Arquitetura) 7, 10 

30 Junho 2010 
Curadores Nacionais – Prazo final para inscrição no Projeto Figurinos 
Radicais (Extreme Costume) 8 

30 Junho 2010 
Curadores Nacionais devem enviar solicitação para componentes básicos de 
instalação aos organizadores da PQ   14 

  Setembro 2010 
A PQ anunciará informações sobre o Catálogo – senhas e instruções para entrada 
online de dados de informação 19 

30 Setembro 2010 
A PQ anunciará os resultados da seleção dos Figurinos Rdicais (Extreme Costume) 
para os Curadores Nacionais.  8 

30 Setembro 2010 
Países e artistas não exibidores: prazo final para inscrições de eventos ao vivo e 
Cinema-Vídeo a ser enviado ao organizador da PQ 12 

  Outubro 2010 
Curadores Nacionais: Acesso ao catálogo online - entrada de informações 
aberta 19 

  Novembro 2010 A PQ anunciará a lista de fornecedores recomendados 14 

  Novembro 2010 
A PQ anunciará informação sobre transporte das exposições da PQ e formalidades 
de alfândega 18 

30 Novembro 2010 

Curadores Nacionais – Prazo final para fornecer aos Organizadores da PQ a 
planta baixa indicando entradas, saídas, pontos de eletricidade, incluindo 
croquis ou fotos, bem como o Formulário com requisições adicionais 

13, 15, 
17 

2011      pg. 
  Janeiro 2011 A PQ anunciará informações sobre o sistema de registro e taxas 20 

31 Janeiro 2011 
Curadores Nacionais – Prazo final para completar as informações no catálogo 
online  19 

31 Janeiro 2011 
Curadores Nacionais – Prazo final para inscrições nos Dias dos Países e 
Regiões e Eventos ao Vivo nos programas de exposições  8, 9 

31 Janeiro 2011 A PQ enviará o Invoice para o pagamento de espaço adicional   
  Março 2011 A PQ anunciará informações sobre as condições da Livraria da PQ 20 
1 Março 2011 A PQ enviará os contratos para todos os países expositores  18 

31 Março 2011 Curadores Nacionais – devem enviar o contrato assinado ao Organizador PQ  18 

31 Março 2011 
Curadores Nacionais – Pagamento da taxa de espaço adicional de acordo 
com o invoice enviado pela Organização da PQ 13, 17

  Abril 2011 A PQ vai anunciar a companhia oficial responsável pelo serviço de buffet 9 

1 Abril 2011 
Curadores Nacionais – Prazo final para as descrições em inglês das 
exposições serem enviadas ao Organizador da PQ 19 

30 Abril 2011 A PQ envia as traduções em tcheco aos Curadores Nacionais  19 

30 Abril 2011 
Artistas individuais – prazo final para inscrição ao Programa Biblioteca de 
Portifólio 12 

10 Junho 2011 8hs Curadores Nacionais - instalação das exposições começa 4 
14 Junho 2011 20hs Curadores Nacionais – fim das montagens 4 
15 Junho 2011 PQ 2011 Abertura Oficial  4 

16-26 Junho 2011 12ª Quadrienal de Praga  4 
27 Junho 2011 8hs Curadores Nacionais – desmontagem da exposição começa 4, 16 
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V. CONTATOS 
 
Prague Quadrennial  
c/o Arts & Theatre Institute 
Celetna 17 
110 00 Prague 1 
Czech Republic 
Telefone:  +420 224 809 102 
Fax +420 224 809 225 
E-mail: pq@pq.cz  
www.pq.cz  
www.facebook.com/pq2011  
 

Pavla Petrová (CZ), Diretora      pavla.petrova@divadlo.cz 

Boris Kudlička (SK), Comissário Geral     pq@pq.cz 

Daniela Pařízková (CZ), Diretora Executiva    daniela.parizkova@pq.cz 

Sodja Zupanc Lotker (CZ), Diretora Artística    sodja.lotker@pq.cz 

Petr Prokop (CZ), Gerente Geral      petr.prokop@pq.cz 

Dorita Hannah (NZ), Comissária da Seção de Arquitetura  D.M.Hannah@massey.ac.nz 

Lenka Bednářová (CZ), Coordenadora da Seção de Arquitetura  form-a@form-a.cz  

Jakub Matějka (CZ), Chefe da Intersection Production   jakub.matejka@pq.cz   

Jessica Bowles (UK), Líder da Scenofest    Jessica.Bowles@cssd.ac.uk 

Michaela Stránská (CZ), Gerente do projeto Scenofest    michaela.stranska@pq.cz 

Thea Brejzek (DE), Curadora de Teoria     thea.brejzek@zhdk.ch 

Steve Brown (UK), Curador de Sonoplastia     StevenBrown@listenhear.co.uk 

Simona Rybáková (CZ), Curadora do Projeto de Figurinos  simonarybakova@quick.cz 

Martina and Jan Svobodovi (CZ), PQ para Crianças   svobodovi.bechyne@tiscali.cz 

Silvie Marková (CZ), Relações Públicas     press@pq.cz 

Nathalie Frank (FR), Relações Públicas Internacionais    nathalie.frank@pq.cz 

Klara Khine (CZ), Assistente       klara.khine@pq.cz 


