25. výročí založení SONS
&
27. ročník festivalu
Dny umění nevidomých na Moravě
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
z činnosti Oblastní odbočky Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých v Olomouci
a současně

PREZENTACE LITERÁRNÍ TVORBY
nevidomých a slabozrakých autorů
V Knihovně města Olomouce, pobočka Brněnská

OD 1. ČERVENCE DO 31. SRPNA 2021
Vernisáž výstavy: 1. července 2021, začátek v 15 hodin
Vstup volný
Otevírací doba:
Pondělí 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Úterý 10:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Středa zavřeno
Čtvrtek 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Pátek 10:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Akce je finančně podpořena Olomouckým krajem

KRÁTCE Z HISTORIE SONS
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých byla založena 16. června
1996 v Hradci Králové sloučením dvou organizací – České unie nevidomých
a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých. Obě vznikly těsně po
„Sametové revoluci“ v roce 1989 a 1990.
Vývoj ukázal, že dvoukolejnost v hnutí nevidomých není nejlepším řešením pro
uplatňování oprávněných zájmů této skupiny zdravotně postižených, a proto se
obě organizace rozhodly vytvořit jednu jedinou.
Naše olomoucká odbočka má však historii mnohem delší. Vznikla již v roce 1959
jako jedna ze složek tehdejšího Svazu invalidů a prošla několika vývojovými
etapami jako stále tatáž organizace, jen s měnícím se zařazením do různých
struktur.
Dnešní podoba odbočky navazuje na dlouholetou tradici. Opírá se o bohaté
zkušenosti, ale uplatňuje také současné moderní trendy ve spolkové činnosti
i v sociálních službách pro osoby s těžkým postižením zraku.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Cílem výstavy je prostřednictvím fotografií seznámit veřejnost s činností
Oblastní odbočky SONS Olomouc. Jedná se o průřez aktivitami pro těžce
zrakově postižené členy a klienty, škála našich služeb je však daleko širší.
Návštěvníci se mohou dozvědět více z informačních materiálů, které budou
umístěny na stolcích ve výstavních prostorách.
Současně bychom chtěli prezentovat i to, že nevidomí mohou být veřejně aktivní
v různých oblastech, mezi něž patří také kultura. Návštěvníkům předkládáme
poetickou tvorbu osmi nevidomých a slabozrakých autorů (více v dolní části
pozvánky).
Dnešní podoba odbočky navazuje na dlouholetou tradici. Opírá se o bohaté
zkušenosti, ale uplatňuje také současné moderní trendy ve spolkové činnosti
i v sociálních službách pro osoby s těžkým postižením zraku.

PREZENTACE LITERÁRNÍ TVORBY
NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH AUTORŮ
Festival Dny umění nevidomých na Moravě dosud prostřednictvím koncertů
a výstav seznamoval veřejnost s hudebním či výtvarným uměním lidí se
zrakovým postižením.
Na této výstavě vám chceme poprvé představit také literární tvorbu nevidomých
autorů, pocházejících z různých míst Moravy, konkrétně poezii.
Autory veršů spojuje stejný úděl – úplná nebo částečná absence zraku, tedy
toho nejcennějšího, co člověk obvykle dostává do vínku jako samozřejmost. Ne
vždy. Mnozí zrakové vjemy v průběhu svého života nepoznali nebo je ve
významné životní etapě postrádali.
Jejich verše byly psány zkušeností a prožitky lidí, kteří byli ochuzeni o vnímání
světa zrakem. Byli však obdarováni schopností pozorovat svět jiným způsobem
– srdcem a dalšími smysly, a své pocity poté vyjádřili svými verši.
Tato výstava je naším poděkováním za to, že i oni, tvůrci veršů, nás, čtenáře,
svou poezií obohacují a často i povzbuzují k překonávání životních překážek.

Několik slov o DUN
Festival „Dny umění nevidomých na Moravě“ (DUN) se koná již od roku 1995
v období jara a léta ve všech krajských a většině okresních měst celé Moravy
včetně Olomouce.
Cílem festivalu je představit nejširší veřejnosti zrakově postižené umělce
a přesvědčit ji tak o tom, že nevidomý člověk má ztížené zrakové možnosti, ale
jinak je zcela schopen být nedílnou součástí společnosti, pro kterou může být
i přínosem. I tato výstava vás o tom může přesvědčit.

Širokou veřejnost srdečně zvou pořadatelé
kontakt: OO SONS Olomouc
I. P. Pavlova 69, Olomouc
585 427 750, 770 101 441
www.sons.cz/olomouc

