Brno 8. října 2008

Středisko Teiresiás zve na výstavu Doteky tvaru

Výstava Doteky tvaru představí pozoruhodnou kolekci hmatových objektů, které ve středisku
Teiresiás vznikají pro potřeby nevidomých studentů MU. Součástí expozice budou
třídimenzionální modely vznikající při adaptacích některých obrazově pojatých částí testů
studijních předpokladů (vstupní test pro zájemce o studium na MU), hmatové mapy a další
taktilní učební pomůcky. Vystavena bude také hmatová knižní produkce střediska Teiresiás
včetně tisků obsahujících hmatovou grafiku (např. odborné publikace Souhvězdí pro
nevidomé, Anatomický atlas, Syllabus antické metriky nebo Fyzika pro gymnázia). Výstavu
doplní stylizované fotografie Michaely Hanouskové, která už několik let dokumentuje
hmatové artefakty vznikající pro potřeby studentů s postižením.
A jak tato výstava vlastně vznikla? „Studenti i učitelé, kteří se za námi přicházejí radit,
berou se zaujetím do ruky předměty, které běžně vznikají jako součást hmatové studijní
literatury nebo speciálních verzí testů. A není to jenom proto, že se chtějí poučit - je zřejmé,
že ty předměty lákají i svou estetickou hodnotou. A nám bylo líto, že zůstávají zavřené v
našem archívu a veřejnost o nich nic netuší,“ prohlásil ředitel střediska Petr Peňáz.
Výstava potrvá od 22. října do 20. prosince. Přístupná bude od pondělí do pátku od
9.00 do 18.00. Expozice je určena k dotýkání.
Slavnostní vernisáž se uskuteční ve středu 22. října ve 20.00. Součástí programu
bude scénické ztvárnění veršů Jana Skácela studenty výchovné dramatiky neslyšících JAMU a
nevidomými studenty MU. Celý program vernisáže bude tlumočen do českého znakového
jazyka. Pro návštěvníky z řad nevidomých bude výstava komentována. Katalog k výstavě
bude dostupný také v hmatové a elektronické podobě.
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Masarykova univerzita klade velký důraz na přístup ke studentům se smyslovým nebo
tělesným postižením. Pomoc studentům se specifickými nároky zajišťuje středisko Teiresiás
Masarykova univerzita je tak jedinou vysokou školou v ČR, kde zastoupení postižených
studentů odpovídá četnosti handicapovaných v populaci.
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