info

ke komiksové výstavě

Třináct špičkových českých a slovenských výtvarníků.
Třináct komiksů nakreslených podle vyprávění třinácti
skutečných lidí. Třináct strhujících příběhů z válečné fronty,
koncentračních táborů, komunistických kriminálů i prostředí
Státní bezpečnosti.
Výstava Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století
Komiksové příběhy zobrazené na panelech výstavy Ještě
jsme ve válce – Příběhy 20. století vycházejí ze skutečných
osudů lidí. Jejich vyprávění zaznamenali dokumentaristé z
neziskové organizace POST BELLUM v rozmezí let 2001–
2011. Sdružení POST BELLUM natáčí s pamětníky rozhovory
a tyto záznamy pak ukládá na internetový portál Paměť národa. V archivu POST BELLUM je dnes skoro 1500 vzpomínek
válečných veteránů, obětí holocaustu, vězňů a odpůrců
nacismu i komunismu, obětí kolektivizace, ale i důstojníků
Státní bezpečnosti, jejích spolupracovníků, vachařů atd. Jsou
to tisíce hodin vyprávění. Kompletní příběhy pamětníků,
jejichž zkrácené verze jsou obsahem této výstavy, naleznete
ve stejnojmenné komiksové knize.

Rozsah expozice:
- úvodní panel (plastová deska, šířka 125 cm a výška 250 cm)
- panel s medailonky autorů (kappa deska, šířka 60 cm a výška 137 cm)
- 10 zarámovaných plakátů velikosti B1 (šířka 70 cm a výška 100 cm), příběh Tomáše Sedláčka
- 10 zarámovaných plakátů velikosti B1, příběh Petra Berounského
- 11 zarámovaných plakátů velikosti B1, další komiksové příběhy pamětníků zkrácené vždy na jeden panel
- 13 malých panelů s příběhy pamětníků k jednotlivým komiksům (kappa deska, šířka 30 cm a výška 60 cm)
Pokud by byl rozsah výstavy nad možnosti vašeho prostoru, je možné vystavit příběh
Petra Berounského ve zkrácené podobě na jednom panelu.
Jako doplňky k expozici můžeme nabídnout:
dva animované filmy (každý asi 6min) vytvořené unikátní technikou kombinace komiksu
a rozhlasového dokumentu, které se vztahují ke dvěma příběhům zobrazených v komiksech
poutavé audioukázky k jednotlivým příběhům
velký banner (5x7 metrů) s jedním komiksovým příběhem, jako poutač na vaši výstavu
knihu Ještě jsme ve válce a CD Příběhy 20. století do komisního prodeje za snížené ceny
grafické podklady pro váš plakát, pozvánku apod.
Podmínky zápůjčky:
Post Bellum jako malá nezisková organizace musí nějak financovat náklady spojené s administrací a obnovováním výstavy, výstavu tedy běžně půjčujeme za 8.000 Kč + náklady na dopravu výstavy z Prahy.
V případě výstav delších než jeden měsíc je cena půjčovného věcí dohody.
Pro bližší informace ohledně výstavy se na nás neváhejte obrátit. Administrací výstavy je za
Post Bellum pověřen Viktor Portel, 605 858 396, viktor.portel@postbellum.cz.

