VÝSLEDKY SOUTĚŽE
NA PAMĚTNÍ DESKU
ILSE WEBEROVÉ
Spolek Fiducia vypsal v únoru soutěž na pamětní desku Ilse Weberové, která bude umístěna na fasádě domu Šalounova 18 ve
Vítkovicích. Dům byl dlouholetým bydlištěm Ilse Weberové (1903–1944), vítkovické rodačky, židovské spisovatelky a hudební skladatelky.
Vítězem veřejné soutěže se stal architekt Jiří Markevič, jehož návrh odbornou porotu zaujal jak prací s tématem, tak přístupem
k materiálu i místu, kde bude pamětní deska osazena. Odborná porota se na vítězi shodla jednomyslně.
Více zde:
https://klubfiducia.cz/wp-content/uploads/2022/05/Soutez-vitez-IlseWebber.pdf
Porota zasedla 25. 4. 2022 ve složení Jaroslav Koléšek, Milena Vitoulová, Marek Pokorný, Martin Mikolášek a Ilona Rozehnalová. Do
soutěže se přihlásilo celkem 5 návrhů.
Odhalení pamětní desky je plánováno na 23. června 2022 v 18.00.
Prezentace soutěžních návrhů za účasti členů poroty se bude konat 16. 6. 2022 v 18.00 ve Fiducii.

SOUTĚŽNÍ NÁVRHY:
JIŘÍ MARKEVIČ
Ilsa Weberová, žena, matka, židovka, básnířka a spisovatelka knížek pro děti, skladatelka ukolébavek, poetická duše, která zažila
noblesu první republiky i utrpení války. Žena s hustými tmavými vlnitými vlasy dobově upravenými do krátkého mikáda, které se staly
hlavním motivem pamětní desky a které symbolicky zobrazují všechny její životní role.
Kolemjdoucím se postupně vyjevuje text a nad ním obličej krásné ženy, Ilsy Weberové, skrytý pod hustými vlasy. Musíte se k pamětní desce dostatečně přiblížit, abyste text mohli spatřit, najít, tak jako byl v Terezíně nalezen její zápisník. Abyste mohli spatřit Ilsu
Weberovo, a přesto vždy vidíte jen její odraz. Odraz skryté tváře ženy, která předčasně zemřela ve věku 41 let se svým mladším synem
v plynové komoře v koncentračním táboře Auschwitz – Birkenau.
Její podobizna, její odraz, je na pamětní desce chráněn před deštěm hustými vlnitými vlasy, aby zůstala nepoškozena, tak jako
zůstal nepoškozen její umělecký odkaz.

PETR SZYROKI A GABRIELA MAŇÁKOVÁ
Pamětní deska vychází z komiksové bubliny, jako symbolu myšlenky a slova, která odkazuje k Ilsiné tvorbě. Největší kámen
plasticky vystupuje z fasády a může odkazovat k oblázkům, které židé ukládají na hroby. Dva menší kameny jsou ploché a zešikma
seříznuté. Umístění kamenů nad hlavou by mělo symbolizovat odlehčení od tíživé situace, které dodávala svými texty, písněmi a péčí
dětem.
Tři objekty budou zhotoveny z bílého jemně žilkovaného mramoru, písmo vyřezáno v centimetr silné oceli a povrchově upraveno
do žlutého tónu. Velký kámen bude nasazen na masivní ocelový trn, který bude pevně a skrytě osazen na zdi. Malé kameny budou
také osazeny na ocelových čepech. Celý text bude přivařený na ocelovém profilu, který bude vložen a přípevněn do drážky ve fasádě,
tak aby byla viditelná pouze jednotlivá písmena a jako u kamenů budou místa narušené omítky zaretušovány.

LUKÁŠ DVORSKÝ
Dlouho jsem přemýšlel nad tím, co by měla pamětní deska o Ilse vypovídat, o které části jejího života… Hudba byla pro Ilsu jedna
z největších vášní, ale také způsobem jak ostatním ulehčit v těžkých časech. To jsou důvody, které mě vedly k rozhodnutí použít
plochu pamětní desky pro záznam – notový zápis jedné z jejích nejslávnějších skladeb.
Rozhodl jsem se pro skladbu Ukolébavka – Wiegala, kterou složila v Terezíně a usnadňovala chvíle dětem, které náhle přicházeli o
své dětství. Ukolébavka navozuje stav bezpečí a klidu, který tato předávala ostatním. Z Terezína byla Ilsa transportována do Osvětimského koncentračního tábora, kde ihned po příjezdu putovala do plynové komory. Udajně, tam s ostatnímí co čekali na smrt (byli
mezi nimi také děti) zpívala své písně. Jednou z nich možná byla právě tato ukolébavka. Ilsina hudba tak pomáhala až do úplného
konce…
Deska je členěna do pěti řádků pro notový zápis. Zapsáno je zde šestnáct taktů Ukolébavky, ale není zapsána celá, jelikož autorkyn život byl také ukončen předčasně. Poslední noty nejsou vyraženy v plné hloubce, až se zcela ztrácejí.
Noty jsou zobrazeny jako důlky, které jsou vytvořené pomocí boulováku. I zde je analogie – důlky vznikají pomocí úderů – vznik
tónů – tak jak struna rozeznívá tóny. Tento způsob volím proto, že deformace plochy – prostoru – hmoty – jsou tvořeny údery, tlakem,
hmota je deformována a ne jen pouze modelována.

ZUZANA KANTOVÁ
Ve svém návrhu na pamětní desku pro Ilse Weberovou jsem vycházela z fotografie, na které je Ilse zachycená s hudebním nástrojem, což vystihuje tip její práce. Ráda bych do svého reliéfního podání vnesla i atmosféru této fotky, její klid a noblesu.
V sochařské hlíně modelovaný reliéf Ilse Weberové je odlitý do tmavého epoxidu imitující tmavý bronz. Druhá část pamětní desky
je z tmavé leštěné žuly, ve které je vysekané písmo. Toto písmo je stříbřené.
Epoxidový odlitek je vyztužený nerezovou konstrukcí, která je sklolaminátovou tkaninou připevněna k odlitku. Epoxidový odlitek je
čtyřmi trny z nerez závitové tyče přišroubovaný ke spodní základové žulové desce, která je provrtána a zezadu této desky je matkami
epoxidový reliéf přišroubován ke kamenné desce. Tím vznikne neviditelné spojení obou desek.
Zároveň je pod epoxidovým reliéfem v kameni vyvrtaná díra, tou je vedený čep, který je zasazený do zdiva budovy a na tomto
nerezovém čepu spočívá celá váha pamětní desky. Aby se pamětní deska nekývala sedí spodní hranou na dvou patkách. Tím vznikne
neviditelné připevnění pamětní desky ke zdivu.

VLADIMÍR KOTEK
Řešení zadání vychází z jedné z mála dostupných fotografií spisovatelky. Stylizace je podřízena technologii přesného frézování
kovové desky na CNC stroji – portrét je redukován na 3 úrovně (barvy), čtvrtou úroveň tvoří opakované názvy nejznámějších písní
autorky, tento text vystupuje z pozadí (nejhlubší rovina je shodná s nejtmavšími/nejhlubšími místy na portrétu). Použitý text s názvy
písní v němčině by bylo možné zaměnit za jiný…

N áv r h p a m ě t n í d e s k y I l s e We b e r o vé © V l a d i m í r K o t e k

Materiál, válcovaná nerezová ocel, je zvolen tak, aby korespondoval s fasádou budovy pošty. Samotné zpracování frézou (předpokládané zahloubení vrstev je 0,5; 1,5 a 0,5 mm) musí být doplněno úpravami povrchu zrněním, otryskáním a „patinou” tak, aby se
úrovně reliéfu zvýraznily. U nerezi nelze uplatnit běžné postupy patinování, proto bych použil úpravu ověřenou při realizaci pamětní
desky Bedřicha Kružíka v Třebíči (obr. 1, 2), která má ale pouze 2 „úrovně”.
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