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SVOJI
Vytvořit výstavu, jejímž tématem by byl vztah mezi
mužem a ženou, je plavba hodně úzkými soutěskami. Autoři
naráželi na hranice vlastních představ, obav ze zbytečných
klišé, velmi subjektivních prožitků i různorodých životních
zkušeností. Snažili se vyvarovat předsudečného zjednodušení,
nabízení nevyžádaných rad, idealizace a také rizika, že budou
sami sebe brát příliš vážně.
Cílem není dávat jednoznačné návody na šťastné
manželství nebo celoživotní partnerství. Smyslem je pozvat
diváky do příběhu, který zahrnuje lásku, přátelství, soužití,
spolupráci, dostatek prostoru pro jednoho i druhého, ale
i rizika, propasti a kritická místa partnerství.

Hledání
Výstava předkládá paletu fotografií slovenského
fotografa Vladimíra Koštiala (1912 – 2001), který ve své tvorbě
zachycuje slovenskou vesnici, tradice, rodinu a spolupráci
generací. Nabízí tak nahlédnutí do minulosti a pohled na
přítomnost.

Mezinárodní rok rodiny v evropském kontextu
Cílem výstavy je ukázat hodnoty rodiny, naplňování
funkcí rodiny dříve a dnes, vzájemné soudržnosti, formy práce
a trávení volného času.
Autorka výstavy Lucia Petrůjová použila historické
fotografie slovenského fotografa Vladimíra Koštiala. Tématy
výstavy jsou chudoba, sociální vyloučení a spolupráce
generací.
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Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN. Poukazuje na rodinu
jako obrovskou hodnotu, která je nenahraditelná, ale o kterou je
také potřeba se starat a chránit ji. Výstava by nás měla motivovat ke
zlepšování vztahů v naší vlastní rodině a vzájemnému pochopení.
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20. výročí vyhlášení Mezinárodního roku rodiny OSN.
Výstava chce ukázat změny, ke kterým dochází v těle
a psychice člověka (matky i otce) v souvislosti s jednotlivými
fázemi rodičovství, a význam těchto změn pro rodiče či dítě.
Snaží se také poukázat na biologické dispozice, které jsou
v průběhu rodičovské fáze využívány a na jejich provázanost
s vývojem dítěte. Vznik výstavy je ovlivněn současnou situací
ve společnosti, kde klesá vědomí hodnoty mateřství či
otcovství pro osobní růst člověka.

Rodina? Tým pro život
Co vás napadne jako první pod pojmem rodina? Zázemí, bezpečí, domov,
láska…? Mnohým se vybaví vzpomínky na dětství, rodiče, sourozence.
Společné chvilky. Vzájemnost.
Rodina jako tým pro život. Touto optikou se na rodinu dívají autoři
stejnojmenné výstavy z Centra pro rodinu a sociální péči. Výstava je tvořena
souborem koláží ze snímků fotografky Lucia Petrůjové. Snaží se vyvolat
zamyšlení nad podstatou a zákonitostmi fungování rodiny jako týmu, nad
hodnotami, které vytváří, její nezastupitelností pro společnost i náležitým
oceněním. Výstava chce inspirovat kolemjdoucího, vyvolat v něm úvahu
o vlastním osobním životě, posílit jeho sebeúctu a uvědomění si, že je také
cenným článkem v týmu své vlastní rodiny. Zamyšlení nemá vyvolat pouze
obrazové ztvárnění. Jednotlivé panely komunikují i slovem – na každém
je pojem s otazníkem a k němu přiřazená myšlenka. Tyto „mikro“ úvahy
vycházejí z mnohaletých zkušeností, textovou část sestavila lektorka řady
programů centra, MUDr. Maria Fridrichová.
Mezilidské vztahy jsou v současné době vystavené velkému tlaku.
Rostoucí nejistota, měnící se okolnosti a dopady četných omezení
poznamenávají životy nás všech. O to víc důležité je upozorňovat na téma
rodiny, uvědomovat si její hodnotu pro jednotlivce i společnost a oceňovat
její přínosy.
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