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Fascynujący świat. Uznanie i nagroda dla Dostępnego Muzeum.

Wystawa fotografii Oiko Petersena Downtown Collection
w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
9 listopada – 31 grudnia 2010
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli pozbawione barier społecznych,
intelektualnych i architektonicznych jest wyjątkowym miejscem, instytucją,
gdzie bezpośredni kontakt ze sztuką umożliwia ludziom niepełnosprawnym jej
autentycznie, niczym nie ograniczone przeżywanie. Jest także placówką, gdzie
na każdym kroku odwiedzający przekonują się, że sztuka i kultura nie jest
zarezerwowana wyłącznie dla osób sprawnych, a świat osób niepełnosprawnych może być fascynujący i urzekać nas swoim bogactwem i głębią.
Od 9 listopada 2010 stalowowolskie Muzeum zaprasza na fascynujące
spotkanie ze światem osób z zespołem Downa – wystawę fotografii Downtown
Collection Oiko Petersena.
Wystawa fotografii Oiko Petersena wpisuje się w kulturotwórczą misję Muzeum
udostępniania zbiorów muzealnych odbiorcom o różnorodnych potrzebach
i możliwościach, tworzenia przyjaznego dla wszystkich miejsca obcowania ze sztuką
i kulturą, integracji często odległych od siebie światów osób sprawnych
i niepełnosprawnych. W przypadku wystawy Oiko Petersena Muzeum idzie o krok
dalej – w pracach artysty niepełnosprawność znalazła się w centrum uwagi:
bohaterami fotografii – modelami artysty są osoby z zespołem Downa.
W cyklu Downtown Collection artysta przedstawia kilkanaście osób z zespołem
Downa w sposób charakterystyczny dla stylistyki sesji modowych. Zaprasza widzów
do zmierzenia się z własnymi uprzedzeniami i barierami, prowokuje dyskusję na
temat piękna i brzydoty, wprowadza nas w zamknięty świat marzeń, oczekiwań,
radości osób często niesłusznie nazywanych niepełnosprawnymi umysłowo.
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„Tytuł projektu - Downtown Collection - zawiera w sobie całą swoją ideę. Z jednej
strony ma sugerować wprowadzenie na rynek nowej miejskiej kolekcji ubrań na
sezon wiosna/lato, z drugiej natomiast, dużo dla mnie ważniejszej – wprowadzić
widza w świat miasta Downów” – wyjaśnia artysta – „Projektem tym chciałbym
zaprosić na wycieczkę do Downtown. W obiegowej opinii zespół Downa kojarzy się
z nieszczęściem i smutkiem, jednak w rzeczywistości może być całkiem inaczej.
Jeżeli tylko nie będziemy patrzyli na osoby z zespołem Downa przez pryzmat naszej
normalności szybko okaże się, że „Down” wcale nie musi być smutny i nieszczęśliwy.
Odkryjemy, że wewnętrzny świat osób z zespołem Downa może być zaskakujący,
śmieszny i wzruszający. Projektem tym podejmuję próbę interpretacji tego świata, bo
wierzę, że jest on niesłychanie kuszącą alternatywą dla naszego świata. Wierzę, że
jest to świat wyobraźni - pełen koloru, jasnych świateł, niewiarygodnych,
zwariowanych pomysłów, tańca, muzyki i zadziwiających przygód. Okazuje się, że
my – pełnosprawni, przebywając z osobami z zespołem Downa nie jesteśmy skazani
na wieczną, ofiarną pomoc, bo kto wie, czy to właśnie nie oni pomagają nam dużo
bardziej niż my im. Pomagają nam uwierzyć w miłość, prawdę i rozbudzić w nas
zapomnianą wrażliwość.”
Wystawa Downtown Collection została zrealizowana w ramach projektu „Dostępne
Muzeum. Zintegrowany program dla osób niepełnosprawnych”. W październiku 2010
projekt ten został nagrodzony w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy
Europejskich”, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznało Muzeum
Regionalne w Stalowej Woli za wiodącą instytucję w Polsce w tematyce obsługi gości
niepełnosprawnych w muzeum.
Wystawa Downtown Collection, 9 listopada – 31 grudnia 2010;
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, Stalowa Wola
www.muzeum.stalowawola.pl
Artysta fotografik Oiko Petersen rocznik 1983 roku. Mieszka i pracuje w Londynie
i Warszawie. Wystawy w Polsce (Łódź, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Szczecin),
Finlandii, Chinach i Francji. Współpracuje z magazynami i prasą codzienną.
www.oikopetersen.com;

Dodatkowe informacje:
Edyta Lisek-Lubaś, kurator wystawy
tel. + 48 797 120 229; e-mail: elisek@muzeum.stalowawola.pl
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