Můj nový život
V přízemí Galerie Vaňkovka probíhá do 31. srpna unikátní výstava
fotografií Kamily Berndorffové „Můj nový život,“ která je věnována
dětem žijícím s onkologickým onemocněním.
Projekt „Můj nový život“ vznikl na jaře 2010 na základě iniciativy
dětské onkoložky MUDr. Lucie Cingrošové a umělecké fotografky Kamily
Berndorffové, jejichž společným záměrem bylo představit děti léčené
i vyléčené pro zhoubný nádor, nabourat vžitou beznaděj a upozornit
na nutnost prevence.
Výstava je putovní, do Brna přišla po velkém úspěchu v Praze.
Výstava je svým pojetím a formou v České republice naprosto jedinečná.
Její součástí je 56 velkoformátových fotografií rozdělených do pěti cyklů:
modeling, malovací den, doma s rodinou, sny a záliby, tábor.
Výstava„Můj nový život“ je po celou dobu otevřena pro veřejnost zdarma
a je hlavní aktivitou širšího stejnojmenného projektu, který si klade za cíl přispět k integraci onkologicky nemocných dětí zpět do společnosti, zvýšit
jejich psychický komfort v období léčby a tím napomoci k jejich rychlejšímu
uzdravení. Dalšími aktivitami je například návštěva ranče, botanické a zoologické zahrady, let balonem a v Brně proběhlo 7. srpna 2012 zábavné odpoledne s Porsche, během něhož se dětští pacienti z Brna a okolí projeli ve
sportovních vozech Porsche. (bra)

Foto z cyklu Doma s rodinou

„Chtěli jsme na fotografiích zachytit děti jinak, než jak je doposud vnímala společnost, která má o jejich
životě s nemocí mnohdy zkreslené
představy. Prostředí kliniky je samozřejmě neodmyslitelnou součástí
jejich příběhu, nicméně nemocné
děti pokračují v životě se svou rodinou v prostředí domova, mají své
koníčky, záliby a sny, představy
o budoucnosti a velké plány. Mnoho
z nich si po uzdravení našlo nový
životní cíl a způsob realizace tužeb.
Smyslem fotografie je zachytit
Kamila Berndorffová, fotografka výstavy všechny tyto okamžiky.“
„Naším cílem je představit široké
veřejnosti mladé onkologické
pacienty jako děti odhodlané, statečné a plné síly postavit se nepřízni osudu. Děti, které si zaslouží náš
obdiv a úctu, jelikož právě z jejich Foto z cyklu Modeling
statečnosti by si mohli vzít příklad
i mnozí dospělí.“

MUDr. Lucie Cingrošová, dětská onkoložka, autorka projektu

Foto z cyklu Malovací den

Foto z cyklu Sny a záliby
Stále je to za okny krásný čas. A vy jste v duchu svého znamení puzeni zanechávat všech nudných věcí a ubírat se cestami romantiky
a porozumění. Nezastaví vás v této chvíli v podstatě nic a dokonce nedbáte na důsledky, jež by mohly radikálně proměnit váš život.
Jestliže nedokážete uchovat chladnou hlavu, pomyslete alespoň ve skrytu duše na finanční nebezpečí, jež vaše benevolentní av mnohém
také lehkovážné hospodaření skýtá. (ač)
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