Život nejen na kolech
Výstava fotografií byla sestavena z vítězných prací všech uplynulých ročníků stejnojmenné
soutěže, které se od roku 1997 zúčastňovali autoři s postižením i bez něj.
Námětem všech fotografií jsou životní okamžiky lidí, nesoucích handicap zdravotního
postižení. Skrz optiku aparátu můžeme společně s autory sledovat pozitivní i negativní
emoce a běžné životní chvíle lidí, kteří se od nepostižené většiny populace viditelně odlišují
svým nepřehlédnutelným handicapem, a přitom jsou zmíněné většině tak velmi podobní ve
svých reakcích, představách, emocích i snech.
Samotná soutěž se stala neodmyslitelnou součástí doprovodných programů „Pro Váš
úsměv“ probíhajících vedle Medical Fair v areálu brněnského výstaviště. Soutěžní práce
několika desítek autorů jsou posuzovány v průběhu akce návštěvníky veletrhu a vedle nich
i odbornou porotou složenou z profesionálních fotografů, redaktorů specializovaných
časopisů a zástupců naší organizace.
Soutěž probíhá za laskavé podpory věhlasných firem, které věnují autorům vítězných
fotografií hodnotné ceny, a patří jim za to náš velký dík. Některé soutěžní práce jsou vítaným
oživením stránek našeho časopisu Vozíčkář, své místo našly i v odborných časopisech
Fotografie magazín a FotoVideo. Ale to vzhledem k jejich úrovni a zajímavosti rozhodně
nestačí. Proto jsme uspořádali výstavu nesoucí název soutěže, která putuje po moravských
i českých výstavních síních.
Doufáme, že se nám podaří prostřednictvím okamžiků zachycených na fotografickém papíře
obrátit vaši pozornost k problémům, které nesou na svých bedrech vaši bližní se zdravotním
postižením.
Stačí se jen zamyslet kolik schodů, tvořících nepřekonatelnou bariéru, vyšlapete každý den
při cestě za prací, zájmy či zábavou….
Jak těžké může být nastoupit do tramvaje nebo studovat ve škole, kde vás úzké dveře
nepustí na jediný záchod.
Můžete se vcítit do atmosféry ústavního pokoje podtržené holou zdí, mříží nebo alespoň sítí.
Možná se vám vybaví zmínka v médiích nebo životní příběh známého člověka, jejímž
obsahem může být více či méně úspěšná snaha žít normálně ... Tak jako žiješ ty.
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