Mobilní komunitní centrum OKO putuje po dobu roku a půl Prahou
a prostřednictvím umění chce vtahovat návštěvníky do světa lidí se
zkušeností s duševním onemocněním.

OKO - MOBILNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM

OKO chce na jedné straně ukázat obrovský potenciál těch, kteří prošli
nebo procházejí psychickou krizí, ale také nechat nahlédnout do jejich
života, často určovaného bojem se stigmatem a předsudky.
Změna programu vyhrazena. Aktuální informace na
www.okocentrum.cz nebo na www.facebook.com/
okomobilnikomunitnicetrum
Akci pořádá organizace Art Movement, z. s., hlavním
partnerem je Fokus Praha.
Projekt OKO - mobilní komunitní centrum - Žijeme a bavíme
se spolu je spolufinancován Evropskou unií.

VSTUP NA VŠECHNY AKCE ZDARMA
PÁTÉ VYDÁNÍ MINIFESTIVALU
S CÍLEM DESTIGMATIZACE LIDÍ
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
VÝSTAVA | PSYCHOLAMPA | FILMY
DIVADLO | KONCERTY | PŘEDNÁŠKY
PERFORMANCE

VÝSTAVA TA-JEMNÁ ZÁKOUTÍ MYSLI

28. 8. 2018 - Kasárna Karlín

společná výstava 25 umělců se zkušeností s duševním
onemocněním

17:00 CVIČENCI ZA ČÁROU

kurátor: Milan Cais
umělci: Jan Harant, Toybox Toybox, Štěpánka Jislová,
Anna Fialová, Olívie Doleželová, Radek Deák, Erika
Vršecká, Tomáš Vaněk, Stanislav Vondrů, Zuzana
Ebringerová, výtvarníci z Ateliéru radostné tvorby,
výtvarníci z ateliéru KreAt

“PSYCHOLAMPA:
TŘEBA SE VÁM ROZSVÍTÍ”

designérky Anny Marešové a režisérky Kláry Jakubové,
v níž odvážný návštěvník zakusí, jak se cítí člověk se
schizofrenií
25. 6. 2018 - Kasárna Karlín

18:00 JSEM „HRANIČÁŘ“

beseda s Bárou Žižkovou o životě s hraniční poruchou
osobnosti

20.00 PROJEKCE FILMU NARUŠENÍ
(127 minut)

6. 8. 2018 - Kasárna Karlín

17.00 ANIMAČNÍ WORKSHOP
kreslení světlem s VJ Adeanejde

19.00 PROJEKCE DOKUMENTU
PARALELNÍ ŽIVOTY

Film o lidskosti a naději se zabývá problematikou lidí
s duševním onemocněním a ukazuje, jak se s nelehkým
tématem vyrovnali v jiných evropských zemích.
Délka 52 minut

20:00 DEBATA

s protagonistou filmu Lukášem Vaňurou
o životě se schizofrenií

divadelní představení, délka 45 minut
Ondřej Klíč a Michal Chovanec jako dva klauni, kteří
se prostě snaží uspět. Touha zacvičit dokonalou sestavu
je však příliš velká. Urputnost se pro ně stává největší
překážkou a grandiózní fiasku se blíží ke svému triumfu.
Nebo ne?

18:00 DEBATA S JENÍKEM TYLEM

autorem knihy Jednodušší je se zbláznit
o bipolární poruše, o vzniku knihy, o hudbě

20:30 MUTANTI HLEDAJÍ VÝCHODISKO

koncert, hiphop / elektro / existenciální disko
Bylo nebylo. Tam, kde končí cesta a začíná les, stála
opřená o stromy malá dřevěná chaloupka a v tý malý
dřevěný chaloupce bydlel Jirka s Honzou. Úplně sami.
Mutanti hledaj východisko. Jsou. Prostor, kterej se
rozpíná a smršťuje podle toho, s jakou intenzitou se
dotýká planet, zvířat a lidí. Vyprávění příběhů, který se
míhaj na kraji zornýho pole a noří se samy do sebe.

