Fokus Praha již potřetí na Designbloku!
Praha, 19. 10. 2017: Fokus Praha na letošním Designbloku opět představí expozici s námětem
duševního zdraví a destigmatizace lidí s duševním onemocněním. Expozice vznikla díky
partnerství se společností ArtMovement, z.s. v rámci projektu OKO – mobilní komunitní
centrum.
Letos vám umožníme poodhalit TA–JEMNÁ ZÁKOUTÍ MYSLI. Necháme vás nahlédnout pod
lampu, kde si návštěvníci budou moct vyzkoušet, jak duševní nemoc zkomplikuje i obyčejné
všední činnosti. Originální „psycholampu“ vytvořila designérka Anna Marešová a film natočila
dokumentaristka Klára Jakubová.
Ve výstavní části představíme veřejnosti umělce, pro které je duševní nemoc výzvou k výtvarnému
tvoření. Uvidíte reprodukce jejich děl a budete si moct přečíst krátké životní příběhu tvůrců.
Ve třetí části chceme ukázat, že problémy s duševním zdravím nejsou překážkou pro úspěch
v intelektuálních profesích. Představíme mezinárodní úspěch žurnalistického uskupení Studio 27
a aktivity redakce České galerie – sociálního podniku Fokusu Praha. Ukážeme také manuální
a řemeslnou zručnost zaměstnanců dalších sociálních firem, které Fokusu Praha provozuje, aby
umožnil smysluplné zaměstnání lidem, kteří jsou na běžném trhu práce znevýhodnění, mnohdy jen
kvůli předsudkům.
V rámci doprovodného programu vás zveme v pátek 27. října od 17,00 na besedu s designérkou
„psycholampy“ Annou Marešovou, kterou bude moderovat i natáčet Studio 27 přímo v prostorách
naší expozice.
Na Designbloku 2017 nás najdete v Superstudiu v samostatném výstavním prostoru na galerii
v prvním patře.
Fokus Praha Už od roku 1990 pomáhá lidem s problémy v oblasti duševního zdraví najít cestu ke
spokojenému, důstojnému a perspektivnímu životu. Je průvodcem v řešení otázek bydlení, práce,
terapie, sociálních vazeb i volnočasových aktivit. Vzdělává odbornou veřejnost. Provozuje sociální
firmy, jejichž smyslem je zaměstnávání lidí, kteří jsou znevýhodnění na otevřeném trhu práce.
Zakládá a provozuje centra duševního zdraví poskytující komplexní komunitní péči. Bojuje
s předsudky a mýty v oblasti duševního zdraví, které ve společnosti panují.
Fokus Praha se aktivně zasazuje o změnu přístupu k lidem se zkušeností s duševním onemocněním
a prosazuje nezbytnost reformy psychiatrické péče v České republice. Více info zde.
Krátkou videopozvánku naši expozici z dílny Studia 27 najdete zde.
www.fokus-praha.cz
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