POST BELLUM

PAMĚŤ NÁRODA
MAXIM VELČOVSKÝ, MILAN PEKAŘ
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Nezisková organizace Post Bellum z.ú., se od roku 2001 věnuje získávání
autentických vzpomínek pamětníků klíčových momentů 20. století.
Stěžejním projektem je web sbírky vzpomínek „Paměť národa“, ve které
je uloženo přes 10 000 výpovědí pamětníků. Kromě natáčení vzpomínek
pamětníků společnost vytvořila přes 80 výstav, vydává knihy, organizuje
společenské akce, běhy. Deset let na vlnách Českého rozhlasu vysílá
Příběhy 20. století. Organizuje vzdělávací projekty pro studenty, školy
i mimoškolní aktivity. Za své projekty získala řadu prestižních domácích
i zahraničních ocenění.
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Soubor prací studentů Ateliéru UMPRUM pod Vedením Maxima
Velčovského a MgA. Milana Pekaře vychází ze zpracování témat
rodinných pamětí, historie a vzpomínek, ze kterých vyrůstají osobní
kořeny.
Aukce těchto prací se koná na podporu organizace Pamět národa,
které má za cíl v následujícím roce otevřít v Brně Institut Paměti
národa. V reprezentativních prostorách domu na Radnické ulici má
vzniknout nová kulturně-vzdělávací instituce otevřená veřejnosti. Se
stálou multimediální expozicí a pravidelným programem. Zde se sdruží
všechny dosavadní činnosti pobočky Paměti národa Jižní Morava pod
jednu střechu. Bude také místem pro realizaci vzdělávacích programů
zaměřených na žáky základních škol, studenty středních, vysokých škol
i pedagogy. Nabídne edukativní programy pro širokou veřejnost formou
přednášek odborníků a besed s pamětníky.
Nejdůležitějším momentem je však připravovaná stálá multimediální
expozice. Kromě projekcí má obsahovat také augmentovanou realitu
a bude novým způsobem vyprávět příběhy pamětníků pomocí moderních
technologií. V institutu bude vytvořeno zázemí pro dokumentační
činnost formou video a audio studia pro natáčení vzpomínek pamětníků,
střižny a technické zázemí, datová úložiště. Dále v něm bude prostor
i na společenské akce, promítání filmů, filmových dokumentů a dětská
či seniorská představení v rámci divadelních kroužků Paměti národa.
Nejdůležitějším momentem je však připravovaná stálá multimediální
expozice.
Stálá expozice seznámí návštěvníky atraktivním, emocionálně silným,
avšak srozumitelným způsobem s dějinami 20. století a podpoří kritické
přemýšlení o minulosti i současnosti. Krátkodobé výstavy budou
zaměřené na významná výročí či specifické historické události.
Aukci uvedou ikonická díla vedoucích ateliéru
M. Velčovského a MgA. M. Pekaře.
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210 Pekař Milan *1980
Váza Volume 4, 2014
porcelán litý do formy s autorskou krystalickou glazurou barvenou
oxidem manganičitým, výška 52 cm , průměr 19 cm
209 Velčovský Maxim *1976
Přátelská souprava
Sommelier, 2005 – 2ks, Tácek, 1999-2001 – 2 ks
varné sklo, rozměry: 7 x 16,5 cm, 2 ks,
porcelán, rozměry: 14 x 23 x 1,7 cm, 2 ks
dohromady 10 000 Kč ⁄ € 382
Jednorázové plastové kelímky na limonádu a papírové tácky na
občerstvení, levné konzumní produkty určené k rychlé jednorázové
spotřebě a k vyhození, překódoval Maxim Velčovský použitím
ušlechtilého materiálu-tenkostěnného skla a porcelánu na nadčasové
designové kousky, luxusní nádobí pro slavnostní příležitosti. Kultovním se
stal především kelímek Pure White Cup dekorovaný čárovým kódem

16 000 Kč ⁄ € 611
Porcelánové vázy Milana Pekaře zdobí unikátní autorská technologie
krystalické glazury, při níž krystaly rostou v roztavené sklovině
za vysokých teplot. Rozmanité barevnosti je docilováno pomocí
oxidů různých kovů. Soustředné kruhy v krystalech jsou docíleny
kontrolovanými změnami teplot během jejich růstu.
Milan Pekař je český designér řadící se k nejvýznamnějším tvůrcům na
poli současné české keramiky a porcelánu. V posledních šesti letech se
zabývá tvorbou unikátních krystalických glazur nanášených především na
vázy. Za krystalické vázy získal Cenu veřejnosti Czech Grand Design 2014.
Vystudoval UMPRUM, kde dnes působí jako odborný asistent Maxima
Velčovského v Ateliéru keramiky a porcelánu.
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PAMĚŤ NÁRODA
MARKÉTA ŠPUNDOVÁ, NONNA LORENZ, SÁRA HUCLOVÁ

PAMĚŤ NÁRODA
QUYNH TRANG TRAN, PAVEL KOLAŘÍK, TEREZA NOVÁKOVÁ

Markéta Špundová

Nonna Lorenz

Sára Huclová

Tereza Nováková

Quynh Trang Tran

Pavel Kolařík

Autorka ve své sérii portrétů malovaných
na talířích tematizuje generaci 70. let
takzvaných Mániček. Téma osobní svobody
a projevů názoru, omezené politickou situací
a společenskými normami naší země, vyjádřené
ikonickým symbolem celé generace. Vlasy
vypráví příběh naší osobní historie, o tom, kdo
jsme a kým chceme být.

Autorka ve svém projektu odkazuje na práci
svých prarodičů, ruského vězeňského dozorce
a vězeňskou účetní. Ve svých vzpomínkách oba
popisují příběhy uvězněných lidí, politických
vězňů, německých válečných zajatců či zločinců.
Jednou z aktivit krácení času ve vězení byla
výroba malých objektů z chleba. Autorka se
inspirovala tvorbou z chleba a vytvořila vlastní
podobu chlebové lidové keramiky.

Autorka ve své práci poukazuje na spojení
a prolínání života Němců a Čechů v oblasti
Sudet, v domě, kde nachází své kořeny. Dům
původně německé rodiny, odsunuté v r. 1945,
přechází do rukou autorčiných prarodičů české
národnosti. V práci autorky se dům stává
konstrukcí pro vyjádření příběhů výpovědí
předků na téma soužití obou národností.

Tereza Nováková ve své práci řeší jedinečný
fenomén Československých hybridních
mikropočítačů, které u nás ve velkém
množství vznikly v osmdesátých letech. Ačkoli
se naše počítače nikdy nemohly vyrovnat
konkurenci ze západu, dnes představují českou
kreativitu a zarputilost v dobách nedostatku
a nesvobody. Hlavním inspiračním zdrojem byl
autorce rozhovor s jejím vlastím otcem, který
působil v 80. letech jako IT inženýr.

Autorka pochází z rodiny vietnamských
přistěhovalců a ve svém projektu mapuje
příběh cesty svých rodičů, kteří emigrovali
do Československé socialistické republiky
z Vietnamu. Autorčiným cílem bylo vytvořit
objekt, který by připomněl složité podmínky,
které doprovázely cestu bez znalostí jazyka,
kulturních a politických zvyklostí a s pár
nejzákladnějšími kusy oblečení.

Autorova práce je věnována záznamům
z dědictví po svém prapradědečkovi. Pavel
Kolařík trávil měsíce času přepisováním kroniky
a událostí během nasazení v první světové
válce, působení protikomunistického odboje
a odsouzení za velezradu a rozvracení států
k trestu smrti. Pod dojmem historie autor
vytvořil památný objekt, pro který zvolil
tematicky formu stolních hodin.

211 Špundová Markéta
Vlasatci, 2021

212 Lorenz Nonna
Chléb or dead, 2021

214 Nováková Tereza
Q-151, 2021

215 Quynh Trang Tran
Nová naděje, 2021

216 Pavel Kolařík
Kronika, 2021
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213 Huclová Sára
Život v sudetech, 2021

30–32cm, hloubka 2,5cm, malovaná
keramika (vtlačovaná do forem)

rozměry 20 x 30 x 17cm, žvýkaný chleba,
sůl, otisk / sklo, měď

rozměry - 40 x 28 cm, výška - 37 cm,
vytlačovaná hlína do formy,
vrstvy barevných engob

10 000 Kč ⁄ € 382

10 000 Kč ⁄ € 382

10 000 Kč ⁄ € 382

405 x 445 mm, výška 395 mm,
modelovaná keramika, barevné glazury

kalhoty 37 x 25 cm, tričko 30 x 25 cm,
modelovaná keramika, barevné glazury

šířka 280 mm, výška 360 mm,
modelovaná keramika s glazurou

10 000 Kč ⁄ € 382

10 000 Kč ⁄ € 382

10 000 Kč ⁄ € 382
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