RODINNÁ POHODA

Darina Alster
Mišk a, video, 2009

Milena Dopitová
Stále nevíme, kde bude
poslední hřbitov, ins t alace, r ůzná média,
2007

Výstava současného umění

Mišce je 19 let, od 7 let byla v dětském domově, od svých 10
let pobývá převážně na ulici.

Anežka Hošková
Bez názvu, akv arel
a inkous t na papíře,
2009

Lenka Klodová (CZ)
Pik aču Pyk a, fragment y (hraček, těl,
životů), 2009

Co dělá dítě v raném věk u ve volném čase? O čem přemýšlí
a jak vidí svět? Jednou z častých aktivit v dětství je kreslení. Prostřednictvím kresby si hraje – třeba na válk u…
Jana Kochánková (CZ)
Proč s t ar t se zr ušit
nedá, objekt, 2009

Kateř ina Fojtíková,
Richard Wiesner
Dominik, video, 2008

Radovan Čerevka
Čer noch Čučo, video,
2007

V pochmur ném peř í úvah, jak vrána kráčím osaměle.

Shlomi Yaf fe
Family Album, 2009

í
zestátněn
dítěte
v př ímém
přenosu

Chlapec zpívající českou národní hymnu.

Dielo je reakciou na podprahový rasizmus v spoločnosti.
Text humor nej spievanky pre deti má skr ytý xenofóbny
charakter.

Laďa Gažiová
Bez názvu, obraz, 2009
A remade children‘s chair from photographed images in a
classic size of a f amily‘s photograph album.

Pavlína Fichta Čierna
Nár uč, dok umentár ne
video, 2009

22. 4.–10. 5. 2009
Nostický palác (MK ČR)
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Tomáš Makara
Heal the world/Uzdrav
svet, video, 2008

Gabriela Jurkovičová
Pos tř ílej je všechny,
video, 2008

Neveselá správa o legislatívnych nedostatkoch a ná vrhy
na úpravu vo vyjadreniach pracovníkov detského krízového
centra Nár uč, Žilina – Zádubnie, Slovensko.

R

K vytvoření zasádrovaného rodinného jídelního stolu mě
nepř ímo inspirovala tahle věta z brožur y básní ústavu pro
mládež, které napsali jeho svěřenci.
Podle výzk umů jsou děti, které pravidelně jedí s celou rodinou u jednoho stolu, méně náchylné k drogové závislosti
a kriminalitě.

Hraje si, zatím co dospělí usnuli. Pravidla jsou jednoduchá, musí všechny pos tř ílet. Je to jen hra v noční her ně.
Naš těs tí.
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Video o deťoch a štátnej moci za doprovodu hitu Michaela
Jacksona.
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V ýs t av a Rodinná pohoda pouk azuje na problematické
aspekt y odebrání dětí ze sociálně slabých rodin. Odebírání dětí z rodin je v České republice značně rozšířené
a to i přes praxí ověřené důk azy, že jde o pos tup mající
v dr tivé většině př ípadů za následek totální rozklad
pos tižené rodiny, nar ušení př irozených emočních v azeb
dítěte a záv ažné problémy př i jeho socializaci. Množs tví
dětí vyr ůs t ající v anonymním a v důsledk u toho patologickém pros tředí ús t avů je v České republice alar mující (60 z k aždých 10 000 dětí do 3 let). Aktuální výzk umy problematiky dětí umís těných do ús t avní výchovy
v zemích EU uk azují, že v České republice je počet dětí
do 3 let umís těných do ús t avní výchovy mnohonásobně
větší než v dalších srovnatelných s tátech Evropy. Ze 33
evropských zemích je v ČR počet dětí do 3 let umís těných
v ús t avech vůbec nejvyšší. V současné době je do ús t avní
výchovy umisťov ána více než polovina dětí z důvodu
nepř íznivé sociální situace rodiny a další třetina z důvodů
zdravotně-sociálních, př ičemž velice významné procento
tvoř í romské děti. Z v alné většiny se tedy nejedná o děti
opuš těné, sirotky nebo o děti týrané či zneužív ané, ale
o děti z chudých rodin.
Umís těním dítěte do ús t avní výchovy řeší mnohdy pracovníci sociálně-právní ochrany dětí situaci, která by byla
řešitelná intenzivní sociální prací s ohroženou rodinou.
Síť služeb pro podpor u rodin je nedos t ačující a spolupráce
s tátu a neziskových organizací se rozvíjí jen pomalu.
Díla prezentov aná na výs t avě mají za cíl ref lektov at tuto
problematik u, kriticky zhodnotit s t atus quo, poukázat
na neblahý vliv zásahů úřední moci do rodinných vzt ahů
a v širších souvislos tech pak problematizov at téma (ne)
kompletní rodiny v politických, sociálních a k ultur ních
souvislos tech.

Tamara Moyzes
rodinné slideshow,
veľkoplošné tlače,happening, video 2009

Tanja Ostojić
Rómsk a otázk a, multimediálna inš t alácia
(angl./slov.), 2006

Jana Štěpánová
Rent-a-baby : e-shop,
interaktivní webov á
aplik ace, 2009

Po liakov a spoločne sme predabovali pôvodnú zvukovú
stopu seriálu. Cieľom bolo akcentovať – uprednostniť
prehlia daného „živého človeka“ v prospech dominujúcich
mediálnych obrazov.

Silvie Vondřejcová
Progress, objekt,
2000/2001

Z př ípadů, které nedávno proběhly médii, vyplývá prakticky
neomezená moc sociálních pracovnic OSPOD rozhodujících
o životech dětí bez ohledu na jejich zájem, často v neprospěch zachování rodiny. Na protest proti cynickému zacházení s dětmi, plným dětským domovům a kojeneckým ústavům (kde je většina dětí „nevhodných“ pro adopci, nebo je
spořádané bílé heterosexuální pár y nechtějí) jsem vytvoř ila
tento e-shop. Elektronická nabídka dětí z domovů, které si
můžete půjčit, aniž byste riskovali, že vám už zůstanou…
Ty, které se vám budou zamlouvat, si můžete nechat a zažádat si o pěstounskou péči nebo adopci.

Rodiny som zachytila v období, keď boli deti z detského
domova na návšteve u svojich rodičov. Napodobňovala som
rodinné fotograf ie. V Parlamente ČR sa usk utočnil hapenning, pri ktorom rodiny zvesili tváre svojich detí z fotograf ií
a demonštratívne sa s nimi postavili k politikom. Vo svete
rodiny postihnuté tragédiou často demoštr ujú s fotograf iami detí v r uke. Tieto fotky sú väčšinou vystrihnuté a
zväčšené práve zo spoločných rodinných fotiek.

TOY_BOX
Ukradený, komix, 2007

Pohľad do inštalácie v Space Galler y, Bratislava
Photo/Copyright: Tanja Ostojić
Majetok autorky

Pavla Sceranková
Z lásky, video, 2009

Tř i takřka identické modely panelákového bytu, ve kterém
jsem vyr ůstala, se od sebe liší pouze rozmístěním nábytk u. Tyto změny vypráví př íběh svých obyvatel o tom, jak se
během rozvodu mění str uktura rodiny a jak se v návaznosti
na to mění tradiční uspořádání bytu.
Zlobivé děti se kdysi strašili tím, že je „ukradne cikán“.
Nyní krade děti český stát a to především nemajetným romským rodinám.

Michal Šiml
Meine Kinder, soubor
obrazů, 2009

Kurátorky : Lenk a Kuk urov á, Zuzana Štefkov á
PR: Lucia Jamrichov á

Kateř ina Závodová
Syndrom MD, video,
2008/2009

Dušan Zahoranský
Tr ue s tor y, video,
1999/2002

Organizuje Občanské sdr užení Vzájemné soužití ve spolupráci s Národním technickým muzeem a iniciátorkou
projektu Tamarou Moyzes.
Akce byla f inančně podpořena Nadací OSF Praha.
Lásk u som si predstavovala ako úkr yt, do ktorého sa dá
schovať. Pripúšťala som, že sa za istých okolností z „úkr ytu, do ktorého sa dá schovať“ môže stať miesto, z ktorého
sa nedá ujsť. Nakonec sa mi zdá, že v láske sa nedá schovávať, ani před ňou utekať. Dá sa s ňou len pomaly potichu
kráčat. Ako s ligotavou ozdôbkou.

Dílo reaguje na téma jakéhosi zestátnění dítěte. Inspirací
mně byly fotky r ůzných státníků, kteř í se rádi nechávají
fotografovat s dětmi a stávají se tak na obrazovém médiu
„nadrodiči“.

Projekt je inter venciou do banálneho televízneho seriálu
Oslovil som známych z radov menšín žijúcich na východnom
slovensk u – Rómov (K. Poláková, J. Polák), Rusínov,

Na „mateřských ser verech“ jsem zadala dotaz, co dělají
rodiče, když nemají dítě u sebe pod heslem „Syndrom MD“
(Syndrom Mateřské Demence nebo jinak Mateřský tik). Jsou
to nevědomé činnosti, pohyby, r ytmy, gesta, vět y – které se
dějí automaticky.

výroba reklamy
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