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Výstava Stále žijem. reaguje na dopady pandemické situace, která výrazně proměnila
životy každého z nás. Všudypřítomné pocity nejistoty a strachu z budoucnosti se
podepisují nejen na našem fyzickém, ale i psychickém zdraví. Negativní zprávy se na
nás valí ze všech stran a je velmi obtížné jim čelit a soustředit se na pozitivní věci v našich
životech. Kolektiv autorů složený z Kláry Lašové, Andreje Kysuckého, Moniky Poljakové,
Simony Šavelové, Eriky Kovačičové a Aliny Yessimbekové si proto, ve snaze vymanit se
z tohoto kolotoče negativních zpráv, pokládá otázky: Jaká je dobrá zpráva dnešního dne?
Co mi dnes udělalo radost?
V souvislosti na proti-pandemická opatření vznikla série grafických pohlednic, které
si umělci každý den vzájemně posílali v průběhu jednoho měsíce. Soubor pohlednic
obsahuje každodenní pozitivní zprávu a vytváří tak určitou formu deníku. Texty i vizuální
podoba zrcadlí škálu pocitů, se kterými se nejen autoři, ale jistě každý z nás musel
v rámci těchto změn vyrovnat. Nacházíme zde zprávy, v nichž je zachycena lehkost
a radost z maličkostí, vzpomínky a pozdravy. Ty jsou však v doplněny zprávami, ze
kterých na nás dýchají pocity nejistoty, strachu a smutku. V některých případech se
přijetí pohlednice stává jedinou pozitivní zprávou dne. Autorské pohlednice vznikly
pomocí rozmanitých technik z dostupných materiálů. V korespondenci si můžeme
všimnout postupného prohlubování komunikace a vztahů umělců a vzájemné podpory.
Název výstavy Stále žijem. převzatý z textu jedné pohlednice, ztělesňuje onu těžkou
atmosféru pandemické situace. Současně je však nadějí často skrytou v poměrně
nevýrazných zprávách. Umělci touto sérií pohlednic upozorňují na význam vděčnosti
a pozitivity v našich životech.
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Kolektiv autorů (Erika Kovačičová, Andrej Kysucký, Klára Lašová, Monika Poljaková,
Simona Šavelová, Alina Yessimbeková) se skládá z absolventů a studentů grafiky
Fakulty umění na Ostravské univerzity.

