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Festival O ČIMA GENERACÍ  
Aktivita: Výstava um ěleckých prací d ětí, mládeže a senior ů  
     (výtvarná a literární část) 
 

Nezisková organizace COR APERTUM, z. s. připravuje v rámci celorepublikového 
mezigeneračního Festivalu OČIMA GENERACÍ výstavy uměleckých prací dětí, mládeže a 
seniorů na téma roku:  "Vystup ze své ulity"   
 
Navazujeme na úspěšné tři ročníky výstav OČIMA GENERACÍ (2014 - 2016), které  ukázaly, 
jak obohacující je sledovat v jednom místě i čase umělecké práce autorů napříč generacemi. 
Připravované výstavy jsou součástí jednotlivých programů krajských Festivalů. Jednotlivé 
festivalové aktivity se v roce 2017  konají v těchto termínech:  
 

 I. etapa  
         
  7.  -   8. 4. 2017   Zlínský kaj     
21.  -  22. 4. 2017  Kraj Vysočina  
19.  -  20. 5. 2017  Moravskoslezský kraj   
   9. -  10. 6. 2017 Olomoucký kraj   
 16. -  17. 6. 2017 Jihomoravský kraj     
 
II. etapa 
  6. -   7. 10. 2017 Jihočeský kraj  
13. -  14. 10. 2017 Středočeský kraj    
20. -  21. 10. 2017 Liberecký kraj  
27. -  28. 10. 2017 Ústecký kraj   
  3. -    4. 11. 2017 Pardubický kraj           
10. -  11. 11. 2017 Plzeňský kraj           
24. -  25. 11. 2017 Královéhradecký kraj           
  1. -    2.12.  2017 Karlovarský kraj                 
  8. -    9. 12. 2017 Hlavní město Praha  
  
Uzávěrka p říjmu jednotlivých prací:  

 I. etapa 30. 3. 2017 
II. etapa 30. 5. 2017 
 
Výstavy jsou významnou součástí jednotlivých programů Festivalu OG. Jsou instalovány na 
delší časový interval a je možné je zhlédnout i v jiném než jen festivalovém termínu. V 
termínu konání Festivalu budou obohaceny o další zajímavý festivalový program.  
O tom, ve kterých výstavních síních nebo kulturních prostorách v jednotlivých regionech 
budou výstavy instalovány bude rozhodnuto v únoru 2017 a seznam bude uveřejněn po 
dohodě s našimi aktivními partnery v březnu 2017 (I. etapa Festivalu) a v květnu 2016 (II. 
etapa Festivalu). Informace budou uveřejněny na webových stránkách 
www.ocimegeneraci.cz.  
 
Doprovodné programy akce jsou zaměřeny nejen na galerijní projekt, ale jsou doplněny 
interaktivními tvůrčími výtvarnými  dílnami, ve spolupráci s regionálními umělci a dalším 
uměleckým  programem, který je  spojen s tématem projektu -  OČIMA GENERACÍ.    
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Anotace:  
OČIMA GENERACÍ = MEZIGENERAČNÍ SOUŽITÍ  
 
Výstavy uměleckých prací dětí, mládeže a seniorů na jedno téma jsou spojeny s prezentací 
osobních hodnot, napříč generacemi. Jde o vzájemné poznávání a pozitivní konfrontaci 
generací, hledání pochopení a nacházení vzájemně výhodných řešení mezigeneračních 
vztahů. Záměrem je vytvoření umělecké neformální platformy představující mezigenerační 
vnímání tématu. Náplň a programy výstav vychází z oficiálních Vizí a cílů projektu OČIMA 
GENERACÍ, jehož součástí připravované mezigenerační výstavy jsou. 
 

Téma roku 2017 - "Vystup ze své ulity" 

Téma uměleckého zadání prací je totožné pro všechny generace - "Vystup ze své ulity". 
Chceme představit amatérské umělecké práce, které, jak věříme, budou mít vysokou 
vypovídající hodnotu o tom, jak vnímáme nejen mezigenerační vztahy a vzájemné soužití 
generací, ale zároveň chceme představit sami sebe.  V minulých ročnících projektu OČIMA 
GENERACÍ jsme se zaměřovali na vztahy, protože všichni se pohybujeme minimálně ve 
dvou až třígeneračním prostoru. Tyto vztahy, jak v rodině, tak ve společnosti nás velice 
ovlivňují. Něco každý z nás do života získává od generace starší a něco sami následně 
předáváme mladší generaci. Toto je normální koloběh života, ve kterém z důvodu vzájemné 
nekomunikace dochází k nedorozuměním, nepochopení se, odcizení. 

V rámci tématu roku 2017, bychom rádi prostřednictvím uměleckého ztvárnění představili 
jednotlivé generace, jednotlivce, skupiny z jejich vlastního pohledu na sebe sama. Tímto 
osobním představením bychom rádi usnadnili té jiné, či druhé,  generaci pohled, jak vnímat 
vzájemné  rozdílnosti, sny, vize, touhy, bolesti i způsob života z pohledu tvořícího umělce 
dané věkové kategorie. Žijeme vedle sebe, ve svých vlastních ulitách. Jsme uzavřenější a 
více se v oblasti komunikace pohybujeme ve virtuálním než reálném světě. Avšak                  
v okamžicích osobního setkávání jsme vůči sobě cizinci, neznající toho o sobě navzájem 
mnoho. Cílem je představit, co v ulitách (v našich životech)  skrýváme a čím bychom si 
navzájem mohli být bližší než jsme.  Poznání přináší nejen informace, ale i pochopení, úctu, 
lásku, akceptaci. 

Téma "Vystup ze své ulity" se pohybuje v několika tvůrčích rovinách:  

1. Já a můj život - představení mého života, jeho aktivit a hodnot 
2. Mé pocity - to co běžně skrýváme - své  sny, přání, bolesti, radosti, touhy, emoce 
3. Mé poselství - co bych rád sdělil jiným (lze vnímat jako sdělení cílené někomu 

osobně, sdělení komukoliv tzv. všeobecné nebo sdělení druhým generacím - je 
možné ztvárnit i v rámci generace nejen napříč generacemi) 

Jde nám o ztvárnění pocitů, zážitků, snů a situací, jak autor vnímá a vidí zadané téma. 
Věříme, že nám práce autorů představí celou paletu životních situací,  pocitů a emocí            



                                                                       Festival OČIMA GENERACÍ 2017 

3 

 

v duchu toho, co by autoři chtěli, aby bylo nebo toho co vidí či cítí, že je. To co sami zažívají 
a vidí, ať v dobrém či v tom horším pojetí. Téma "Vystup ze své ulity"  evokuje představu 
šneka a jeho ulity, ve které skrývá sám sebe a nyní má okolí představit svůj život, sebe i své 
pocity. Tím, že poznáme vzájemně své světy, se stáváme tolerantnější a dokážeme více 
hovořit o společných tématech, protože je tímto odhalením poznáváme. Mnohdy 
shledáváme, že rozdíly neexistují nebo nejsou tak zásadní, že jsme si více podobní, něž 
jsme ochotni uznat. Ukázkou svých tvůrčích aktivit bouráme zaběhlé stereotypy ve vnímání 
generačních hodnot a způsobů života jednotlivých generací.  

Jednotlivé práce mohou být práce jednotlivců, partnerské (dvojice, trojice, rodina) i kolektivní.  

Jsou také vítány práce, na kterých se podílí více generací, které touto tvorbou vyplňují 
vzájemně volný čas a jejich (k těmto pracím a projektům rádi přivítáme také fotografie z 
těchto setkání a tvůrčí činnosti - nejlépe v elektronické podobě - vhodná konzultace a 
spolupráce s produkcí výstavy - info@ocimageneraci.cz  - předmět: VOG - "příslušný kraj". 
Tyto fotografie a projekty v rámci výstav představíme.) 

Účast  - přihlášení díla k výstavě je ponechána na zodpovědnosti učitele, ředitele nebo 
umělecké rady školy.  Kategorie - děti a mládež -   žáci MŠ, ZŠ,  ZUŠ,  SŠ i učilišť 
(zařazených do rejstříku škol a školských zařízení) bez rozdílu zřizovatele  působící na 
území České republiky. Přihlášku může podat také volnočasová nebo umělecká organizace, 
případně i jednotlivec trvale žijící v České republice. Každý exponát musí být řádně přihlášen 
Přihláškou, která musí být vyplněna ve všech položkách (strojopisem). Za správnost údajů 
odpovídá přihlašovatel. 

Výtvarné práce mohou být realizovány ve formátu  A4, A3, A2 - výtvarný styl a technika jsou 
volné. V případě tvorby většího formátu nebo  3D prací, je vhodné toto konzultovat                 
s produkcí výstavy s ohledem na možnosti, které tá či ona výstava umožňuje v rámci 
instalace a  prostředí, kde se nachází. Opět se obraťte s dotazem prostřednictvím e-mailu:  
info@ocimageneraci.cz.  

Literární práce téma roku "Vystup ze své ulity je m ožné rozší řit  o tzv. stálá literární 
témata projektu:   Vzpomínky, Příběhy z ulice, Tak to vidím JÁ  
(Rámcové informace: http://www.ocimageneraci.cz/uvod-k-pribehum.html - témata příběhů) 

Forma  literárních prací je také volná, rozsah max. 3 stránky A4 strojopisu (písmo velikosti 11 
nebo 12). Tento maximální rozsah není potřeba dodržet. Mnohdy jsou zajímavější a 
výstižnější práce kratší. Základním kriteriem je osobní výpověď a obsahové zpracování 
tématu a ne rozsah práce.  Literární práci je nutno dodat v tiskové i elektron ické 
podob ě. Tiskovou formu zašlete na adresu dle přihlášky. Elektronickou verzi vč. vyplněné 
přihlášky (tato nemusí mít popis) na e-mail: pribehy@ocimageneraci.cz - s textem  
"(příslušný) kraj" (důležité uvést kraj z důvodů třídění prací dle příslušných regionů). 
Za správnost přihlášky,  kvalitu prací a dodržení stanovených formátů zodpovídá vysílající 
škola nebo instituce. Práce mohou být i kolektivní. 
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Součástí výzvy a Anotace je také přihláška, která musí doprovázet každé dílo. Touto 
přihláškou je také vyjádřen autorský souhlas a je umožněno pořadateli projektu využívat tato 
díla k účelu projektem určenému, zároveň umožňuje tato díla fotografovat, realizovat 
záznamy, tyto uchovávat a používat k  propagaci a informačním aktivitám v souvislosti          
s projektem OČIMA GENERACÍ.  Na vyžádání jsou díla po ukončení ročníku autorům 
vrácena. 

Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášené práce posoudit a sestavená umělecká komise 
rozhodne o vystavení uměleckého exponátu. Umělecká komise má 3 členy, které jmenuje 
zástupce organizátora akce. 

 
Projekt O ČIMA GENERACÍ  se v ěnuje a bude v ěnovat  hlavn ě podpo ře:  
 

- neziskové oblasti rozvoje tradičních hodnot ve společnosti s důrazem na prorodinná 
témata 

- rozvoje regionálního umění 
- volnočasových a komunitních aktivt 
- organizací pracujícím s dětmi, mládeží a seniory. 

 

Projekt nabízí možnost osobní seberealizace  a vyplnění volno časových aktivit cílových 
skupin. 

V rámci výstav, vernisáží, setkání autorů a dalších aktivit projektu je možné představit také 
další formy volnočasových aktivit - tanec, hudba, zpěv, divadlo aj., které v rámci programů 
OČIMA GENERACÍ rádi představíme. V případě, že o toto má vaše organizace, instituce či 
jednotlivci zájem, je potřeba zahájit komunikaci s produkcí a to opět prostřednictvím e-mailu: 
info@ocimageneraci.cz.  
 
Partnerské instituce a  organizace, podílející se n a umělecké náplni:  
 

- školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ, střední i VŠ), umělecké instituce pracující s dětmi, dětské 
domovy nebo krizová centra pro matku a dítě, organizace pracující s mládeží,  

- seniorské organizace, kluby a instituce pečující o seniory  
- vlnočasové a komunitní organizace 

 

Přínos: 

Krátkodobý přínos: 

-  představení výtvarých a literárních prací dětí, mládeže a seniorů vytvořených v rámci  
jejich volnočasových aktivit 

- představení regionálního umění a organizací pracující s cílovou skupinou, jejich prezentace 
a veřejné ocenění jejich práce   
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-  umělecký program pro rodiny s dětmi, seniory a širokou veřejnost v regionu (program bývá 
bezplatný nebo má zvýhodněné festivalové vstupné) 

Dlouhodobý dopad projektu: 

Zabýváme se a vyhledáváme problematiku sociálních vztahů a dopadů v různých regionech 
- problematika dětí, mládeže (krizová centra matky s dětmi), senioři, lidé s hendikepem a 
skupiny objevující se na hranici sociálního vyloučení.  

Spolupráce s našimi  partnery (galerie, muzea, kulturní a vzdělávací organizace pořádající 
umělecké akce, sociální instituce, významné podnikatelské organizace a subjekty státní 
správy, atd.) nám umožňuje propojovat oblast umění s programy společenské odpovědnosti. 
Umění, jako multifunkční prostor umožňuje setkávání různorodých skupin s různorodými 
zájmy. Vede k seberealizaci, aktivní tvorbě a diskusi, v rámci kterých i přes rozdílnost názorů 
dochází k vzájemné akceptaci a porozumění. Umění je v mnohých sociálních a zdravotních  
projektech velmi účinně využíváno jako forma terapie.  

Aktivitou OČIMA GENERACÍ jsme se zaměřili na problematiku vzájemného poznávání se a 
setkávání generací. Tyto se dnes již tak aktivně nesetkávájí, nekomunikují spolu a nastává 
disharmonizace v jejich vztazích, včetně nárůstu agresivních forem chování na obou 
stranách generačního spektra. Problém nevznikl ze dne na den. Taktéž nelze nalézt rychlá 
řešení. Naším záměrem je pravidelně umožňovat různým skupinám formou umění představit 
sebe, své úspěchy či problémy. Spoluprácí s regionálními organizacemi zaměřenými na 
práci s dětmi, mládeží a seniory se seznamujeme s problémy, na které je potřeba 
poukazovat a hledat  v rámci společnosti řešení. 

Výsledné práce a výstavy v minulých ročnících byly ve svém výsledku velmi krásné a 
vystihovaly zadaná témata. Propojení výtvarných, rukodělných, fotografických a literárních 
prací vytváří komunikační most mezi generacemi.Výstavy byly velmi pozitivně vnímány i 
širokou veřejností, která komunikace mezi generace mi vítá a považuje ji za velmi potřebnou. 
Proto budeme velice rádi, pokud se do této komunikace zapojíte a pomůžete nám s šířením 
aktivního mezigenračního dialogu.  Velmi se těšíme na práce roku 2017 a na výstavy, které 
budou realizovány právě díky tvůrčím aktivitám dětí, mládeže, seniorů a další tvůrčí 
veřejnosti.  

Jakékoliv dotazy je možné realizovat prostřednictvím e-mailu: info@ocimageneraci.cz. Na 
všechny Vaše dotazy rádi odpovíme. O již realizovaných akcích se dozvíte více na 
webových stránkách projektu - www.ocimageneraci.cz  nebo na facebookových stránkách 
projektu.  

 

V Praze 12. 1. 2017 

 


