
   
 

Klementinum – paměť místa 
 

Výstava klauzurních a diplomových prací studentů VŠUP 
 

14. června – 14. září 2005 
Národní knihovna - exteriéry 

dále přízemí, od 9.00 do 19.00 hodin, denně kromě neděle 
 

„Klementinum – Paměť místa“ – tak se jmenuje neobvyklá výstava klauzurních a diplomových 
prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kterou od 14. června nabízí Národní knihovna 
svým návštěvníkům. U jejího zrodu byla nabídka Národní knihovny, aby se studenti sochařského 
atelieru prof. Jiřího Beránka pokusili svou tvorbou reagovat na jedno z nejdůležitějších míst paměti 
národa. 

Jednotlivá díla jsou zasazena do předem vytipovaných míst, jež inspirovala toho kterého 
studenta k umělecké výpovědi. Historické prostory exteriéru a interiéru Klementina kladou specifické 
nároky jak na duchovní rozměr, tak i na zvolenou formu komunikace sochy s místem. Důležitá je 
přitom volba vhodných materiálů, poznání místa pak určuje velikost jednotlivých objektů 
v architektuře. Studenti měli volnost ve zpracování tématu a v jejich práci se prolínají klasické techniky 
i současné materiály. 

Sochařský atelier akademického sochaře prof. Jiřího Beránka existuje na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové již od roku 1998. Vznikl z potřeby prostorových realizací v krajině, ale i 
v městském prostředí. Úkolem studentů je seznámit se postupně jak s klasickými materiály a jejich 
řemeslným zpracováním, tak i s novými technologiemi. Výstava Klementinum - Paměť místa naplňuje 
bezezbytku koncepci sochařského atelieru a dává tak jedinečnou možnost studentům, aby prezentovali 
svá díla veřejnosti. 

 
Přehled vystavovaných exponátů: 

 
Jiří Němec   - Stařena     Prokop Bartoníček  - Spící student 
Matěj Holý   - Astronom    František Skála  - Slepice 
Vlasta Elmerová  - Přítelkyně    Michal Trpák   - Čtenáři 
Tomáš Kaňkovský  - Truhla     Martin Roubíček  - Hranice balkónu 
Zuzana Beránková  - Opylování    Jakub Chocholoušek - Pozorovatel 
Jakub Flejšar   - Rodina     Světlana Jelenová  - Na prodej 
Martin Rajčan  - Mluvící sarkofág   Magdalena Poplawska - Vlaštovka 
Kristina Vašíčková - Mimozemšťan   Jaroslav Chramosta - Pod hladinou 
Marek Hoffman  - Alegorická socha   Tereza Vepřová  - Krajiny krajin 
Jan Morávek    - Moje berušky 
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