Centrum publicistiky a dokumentu
Televizního studia Ostrava připravilo
na první červencovou neděli na programu
ČT2 Večer na téma Nevidím, neslyším...mohu být šťastný?
V jeho rámci budou premierově uvedeny také 2 dokumenty realizované
v rámci projektu II.kola Iniciativy Společenství EQUAL "Celoživotní
vzdělávání neslyšících".
“Jak já to NEslyším" a "Verše pro dvě ruce".
První z nich seznámí televizní diváky s několika pozoruhodnými lidmi. Nesou s sebou celoživotní
zátěž v podobě handicapu, který na první pohled není znát. Osud je ochudil o jeden z pěti
smyslů: sluch. Uvědomíme si limity, se kterými se takoví jako oni potýkají. Porozumíme rozdílu
mezi znakovým jazykem a znakovanou češtinou, pochopíme, co všechno je třeba alarmovat,
když chce neslyšící studovat a jak mu lze pomoci, jak funguje speciální školství, jak se daří
rodinám neslyšících a jejich dětem, jak důležitou roli hraje v jejich životě sport a umění atd.
Bohatý vnitřní život Lýdie, Ladislava, Pavlíny, Ondřeje, Roberta, Markéty a dalších skvělých lidí
se sluchovým handicapem zaujme a možná také inspiruje i ty, kteří se s podobnými problémy
nikdy nesetkali.

Vysílání v neděli 6.7.2008 ve 20,00 na ČT2.
Dokument "Verše pro dvě ruce" je portrétem neslyšící básnířky Elišky Vyorálkové. V jedné
linii můžeme sledovat pracovní atmosféru, ve které studentky JAMU, jejich pedagogové
a samotná autorka hledají optimální vyjádření 10 básní ve znakovém jazyce. Ve druhé linii
autorka vypráví o svém životě, o své cestě k poezii, o problémech, které jí její postižení
a odhodlání se s ním poprat v životě přináší, o zdrojích své inspirace i životních hodnotách.
Ve třetí linii pak dokument nabízí divákovi scénicky zajímavě zpracovaný a velmi působivý
přednes zmíněných básní ve znakovém jazyce.
Dokument není pouhou ukázkou bohatosti znakového jazyka nebo životním příběhem jedné
zajímavé ženy, která umí vzdorovat svému osudu, který k ní nebyl moc přívětivý. Je rovněž
nenásilným a o to více odhalujícím pohledem do světa neslyšících. Do světa jejich kultury,
vnímání umění, vnímání světa, jejich senzitivity, touhy po krásnu. Výslednou emoci pro slyšící
diváky podtrhuje hudba Zdeňka Kluky.

Vysílání v neděli 6.7.2008 ve 20,55 na ČT2.
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