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Československá účasť na svetovej výstave 
Expo 67 v kanadskom Montreale ostáva v tieni 
„bruselského zázraku“. V roku 1958 získalo 
Československo v hlavnom meste Belgicka 
ocenenie za najlepší pavilón. Na montrealskej 
svetovej výstave sa už ocenenia neudeľovali, 
ale československý pavilón opäť patril medzi 
najobdivovanejšie. Päťdesiate výročie konania 
Expo 58 sa stalo impulzom na organizovanie 
úspešnej výstavy, ktorú mohli vidieť aj sloven-
skí diváci1 a vydanie výpravnej publikácie.2 
V trocha skromnejšom formáte výstavy a knihy 
si teraz kolektív autorov pod vedením Terezie 
Nekvindovej a Daniely Kramerovej pripomína 
polstoročnicu montrealského Expo 67. Výstava 
mala premiéru v Galérii výtvarného umenia 
v Chebe a po Brne ju opäť uvidia aj diváci v Bra-
tislave. Sprievodná publikácia s titulom Auto-
mat na výstavu je predmetom tejto recenzie. 

Titul publikácie odkazuje na jednu 
z atrakcií nášho pavilónu, multimediálny 
program Kinoautomat, v ktorom si za asi-
stencie herca Miroslava Horníčka a jeho 
partneriek diváci mohli hlasovaním vybrať 
ďalší priebeh deja premietaného filmu. Spolu 
s Diapolyekranom ponúkajúcim paralelné 
premietanie diapozitívov a s projekciou filmov 
na pohyblivé plochy nazvanou Polyvízia 
pútal veľkú pozornosť (na vstup do pavilónu 
sa údajne čakalo až šesť hodín) a úspešne 
nadviazal na Laternu magiku obdivovanú na 
predchádzajúcej výstave. Multimediálnym 
projekciám sa venuje text teatrológa Martina 
Bernátka, pričom v nich vidí príklady „nestabil-
ných médií, ktoré v období medzi bruselským 
a montrealským Expo konštituujú svoju medi-
álnu identitu medzi scénografiou, audiovíziou 
a inštaláciou“ (s. 192). 

Okrem state Martina Bernátka obsahuje 
recenzovaná publikácia šesť textov zamera-
ných na rôznorodé aspekty československej 
prezentácie s presahmi do širšieho dobového 
kontextu. Prínosom je tak viacpohľadovosť pri-
nášajúca objektívnejší obraz, istou daňou za ňu 

však opakovanie niektorých informácií, ktoré 
azda čiastočne mohla eliminovať editorská 
korektúra.

Najobsiahlejší úvodný text Terezie 
Nekvindovej sa venuje celkovej koncepcii mon-
trealskej výstavy s témou Človek a jeho svet, 
komentuje architektúru a expozície vybraných 
národných pavilónov a následne sa venuje 
tomu nášmu. K jeho architektúre prebehla 
súťaž, ktorá sa však nezaobišla bez intríg. K ví-
ťaznej dvojici Miroslav Řepa a Vladimír Pýcha 
organizátori priradili osvedčené bruselské trio 
Cubr-Hrubý-Pokorný. Z archívnych výskumov 
Terezie Nekvindovej vyplynuli okrem iného 
poznatky o tom, že tím, ktorý do Montrealu 
vycestoval, tvorili z veľkej časti príslušníci 
a spolupracovníci Štátnej bezpečnosti. Pri 
rekonštruovaní obsahu československej 
prezentácie sa nemohla oprieť o dobovú syn-
tetickú publikáciu, ako to bolo v prípade bru-
selskej výstavy3, no podarilo sa jej revokovať 
(v niektorých prípadoch aj hypoteticky) ducha 
výstavy a zostaviť plánik s najdôležitejšími ex-
pozíciami a artefaktmi. Ako editorka a autorka 
ústredného textu sa v rámci politickej korekt-
nosti zamerala aj na slovenskú účasť, ktorá 
síce nebola natoľko marginálna ako v prípade 
Bruselu, ale, ako uvádza: „Pri príprave Expo 67 
mali Slováci málo rozhodovacích právomocí, 
na výstave sa uplatnili skôr v menej expono-
vaných priestoroch, akými boli reštaurácie, 
a väčšinou im nepatril ani úspech – napríklad 
v Montreale médiá spravidla skracovali Czecho-
slovakia na Czechs“ (s. 56). Svoju stať zamerala 
aj na „život po živote“ montrealského pavilónu. 
Po rozdelení na dve časti slúži na kanadskom 
ostrove Newfoundland ako kultúrne centrum 
a plavecký bazén. V závere Terezie Nekvin-
dová rezumuje, že podobne ako bruselská 
prezentácia, aj tá montrealská ponúkla (najmä 
západnému) svetu potemkinovský obraz, ktorý 
len málo zodpovedal československej realite. 
V čase konania Expo 67 však už podľa nej 
išlo o viac-menej legitímny prístup v duchu 
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McLuhanovej tézy, že posolstvom je samotné 
médium, a nie jeho obsah.4

Daniela Kramerová vo svojom príspevku 
porovnáva tri československé účasti na sveto-
vých výstavách: okrem Bruselu a Montrealu 
aj Expo 70 v japonskej Osake. V konfrontácii 
s bruselskou výstavou poukazuje na sofistiko-
vanejšiu a menej ideologizovanú montrealskú 
prezentáciu opierajúcu sa viac o spôsoby 
prezentácie než o výrobky, ktoré by ostatne 
dokumentovali postupné zaostávanie za vyspe-
lým svetom. Osaka potom predstavila najmä 
naše umenie, pričom išlo „vzhľadom na zmenu 
politickej situácie o aktuálne subverzívne po-
solstvo proti okupácii Československa“ (s. 117). 
V skratke podľa nej išlo o posun od jarmoku 
cez suverénnu rutinu po umeleckú koncepciu.

Henrieta Moravčíková sa pod titulom Čo 
na Expo nebolo zameriava na československý 
„architektonický technicizmus“ (s. 119), keďže 
„možno realizáciu československého pavilónu 
na Expo 67 vnímať ako určitú kontradikciu 
nielen k technicistnému zameraniu výstavy, 
ale i k trendu, ktorý sa čoraz výraznejšie hlásil 
k slovu v domácej architektúre.“ (s. 120) 

Mapuje a klasifikuje jeho jednotlivé 
prejavy, pričom (na rozdiel od humanizova-
ného variantu funkcionalizmu montrealské-
ho pavilónu) poukazuje na jeho aktuálnosť 
dosahovanú v Československu aj napriek 
nežičlivým pomerom. V tomto kontexte by sa 
žiadalo venovať pozornosť súťažným návrhom 
na montrealský pavilón. Keďže ani v iných sta-
tiach sa o nich neobjavujú bližšie informácie 
(malo ísť o 92 projektov, z ktorých 4 nesplnili 
súťažné podmienky), možno predpokladať, že 
sa nezachovala ich dokumentácia.

Triezvy a uvážený alebo konvenčný 
a schematický? Otázku o charaktere českoslo-
venského pavilónu na Expo 67 si kladie Martin 
Strakoš. Komentuje ho v dobových súvislos-
tiach „socialistickej“ architektúry zameranej na 
masovú výstavbu a poukazuje na to, že do jeho 
výslednej podoby využívajúcej prefabrikáty sa 

premietli nielen spolitizované tézy o prefero-
vaní typizácie, štandardizácie a sériovej výroby 
ako prostriedku na dosiahnutie všeobecného 
blahobytu, ale aj pragmatická snaha jedno-
ducho a lacno ho zmontovať, demontovať 
a prípadne predať. 

Slovenskej účasti na Expo 67 sa detailne 
venuje Vladimíra Büngerová. Hoci konštatuje, 
že jediným vlastným národným projektom 
bola slovenská reštaurácia Koliba, obsiahlou 
analýzou jednotlivých artefaktov dokladá, 
že v porovnaní s Expo 58 nastal pozitívny 
posun. I tak však nespokojnosť s nerovnová-
hou slovenského zastúpenia vyvolala kritiku 
a podľa Vladimíry Büngerovej prispela k tlaku 
na federatívne usporiadanie republiky, ktoré sa 
realizovalo rok po Montreale. 

Záverečná stať Marty Sylvestrovej 
komentuje pokus etablovať výstavníctvo ako 
súčasť brnianskeho Bienále úžitkovej grafiky. 
Na jeho treťom ročníku v roku 1968 išlo však 
nielen o prvé, ale aj o posledné takto zamerané 
podujatie. Jeho časť sa zamerala na výstavnícke 
projekty Expo 67 a v medzinárodnom kontexte 
potvrdila významné postavenie „českej výstav-
níckej školy“. Sympózium v júni 1968 s účas-
ťou svetovo uznávaných tvorcov, ktoré bolo 
súčasťou bienále, sa stalo akousi symbolickou 
bodkou za pokusom Československa otvoriť sa 
svetu. Nasledovala augustová okupácia a „nor-
malizácia“ s obnovou cenzúry, ktorej ešte unik-
la prezentácia na japonskom Expo 70 v Osake. 
Tá o tri roky oslávi okrúhle výročie a verme, 
že tentoraz iniciatíva k jej pripomenutiu vyjde 
aj zo slovenskej strany. Tak ako z tej českej 
v prípade vydareného projektu k Expo 67, ku 
ktorému aspoň prizvali slovenských spolupra-
covníkov. 
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