
POOR SOCIAL CLUB
…je nová nekonvenční autisticky autentická
módní značka, která vznikla uprostřed Káznice v
módní rukodílně. Klára říkala, že jako autistka
těžko sežene práci a nemá ani na zubaře. No, ale
v dílně má milion nápadů a tiskne a tiskne. A není
tam jediná, takže proč ne. Brzy budou naše
výrobky dostupné na internetu a v kamenném
obchodě Restart na Veveří 10. Už teď nás můžete
začít sledovat na Instagramu: @poorsocialclub. 

Srdečně Vás zveme na vernisáž výsledků
Sympozia SÍTO 2022 Tvůj soused a osobní
setkání s autory: Vladimír Havlík, Pavel Preisner,
Kateřina Tmějová, Adéla Wiederlechnerová, dne
4. 8. 2022 v 18,00 v Café in the Ghetto!

Nultý ročník sympozia SÍTO 2022, které probíhá
v Brněnské káznici představuje výsledky práce 4
umělců/kyň reagujících na téma: Tvůj soused.
Mezigenerační setkávání se při práci, která
umožnila účastnicím/íkům setkat se s technikou
sítotisku i sami se sebou a vytvořit vlastní pohled
na téma, které se může vztahovat ke specifikům
lokality Zábrdovic, osobním interpretacím
mezilidských vztahů, soužití mezi různými
sociálními, etnickými a dalšími skupinami i reakci
na místo Káznice a její pohnutou minulost.
Kateřina Tmějová, která je hlavní organizátorkou
sympozia říká o jeho idejích: “Představuji si, že
srdcem tohoto sympozia je setkání samotné -
jeho dynamika a objevy, které se pak projeví ve
výsledných dílech. A také počítám, že každý
jednotlivý účastnící se umělec přidá svým
dechem něco dalšího podstatného. A že tím bude
sympozium i jeho náplň růst a rozvíjet se…” Akce
probíhá pod hlavičkou Tripitaka z.s. ve
spolupráci s Centrem Platan, Restartem a Nadací
Veronica. Děkujeme za laskavou podporu
Statutárnímu městu Brnu.

SÍTO 2022: 
VERNISÁŽ
4.8. od 18:00

Arteterapeutický ateliér zaměřený na módu a
doplňky se nám zvrhnul především na tisk na
textil, který nám - moc děkujeme - dodává Nadace
Veronica. Takže upcyklujeme, ryjeme linoryty a
navrhujeme potisky, které pak pomocí sítotisku
přenášíme na textil. Co u nás můžeš zažít a
vyzkoušet? Vybereš si nějaké oblečení, které se ti
bude hodit. Napřed ho můžeš tónově obarvit a pak
si vymyslet potisk. Ten buď vyreješ jako linoryt
nebo vystřihneš ze samolepky a nalepíš na síto
nebo nakreslíš a my ho vytiskneme a vysvítíme.
Každopádně nějakým způsobem vytvoříš potisk,
kterým svou textilii dotvoříš do originální podoby.
Neznáš sítotisk ani linoryt? Nevadí. Naučíme,
ukážeme, pomůžeme. Každé pondělí od 17:00. 

Co můžete zažít v Platanu v druhé půlce prázdnin? Způsobů, jak v srpnu podpořit sebe i
druhé, nabízíme hned několik. Arteterapeutické komunitní dílny pravidelně fungují i přes
prázdniny - stačí si tak vybrat z nabídky na našem webu nebo facebooku a vydat se k nám! S
radostí také sledujeme zrod nové značky Poor Social Club naší party z módní rukodílny, jejíž
tvorbě můžete fandit už i na Instagramu! A pokud i vy chcete proniknout do tajů sítotisku a
vytvořit si naprosto jedinečné tričko nejen na letní frajeřinu, v módní rukodílně jsou na vás
připraveni! Co všechno je se sítotiskem možné můžete také omrknout na vernisáži 4.8. v naší
kavárně. Ladíme už i program na září, který bude ve znamení skupinového setkávání - horkou
novinkou je nabídka svépomocných skupin, naopak osvědčenou klasikou je další běh Téměř
anonymních dietářů. Berte klidně všechno, hlavně ať vám to neuteče!  
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SKUPINY, KAM SE PODÍVÁŠ!
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SVÉPOMOCNÉ SKUPINY od září  '22

TÉMĚŘ ANONYMNÍ DIETÁŘI (3. BĚH) 

ÚZKOSTI, PANIKA,
NADMĚRNÉ OBAVY
ZVLÁDÁNÍ NÁROKŮ A
PROBLÉMŮ V MATEŘSTVÍ
ZVLÁDÁNÍ STUDIA              
 NA VŠ/VOŠ
PARTNERSKÉ/VZTAHOVÉ
NÁSILÍ (DOMÁCÍ,
SEXUÁLNÍ) 
ŽENSKÁ SKUPINA 
DEPRESIVNÍ STAVY
DOSPĚLÉ ŽENY S ADHD

NABÍDKA TÉMAT: 

Chcete se naučit mít se rádi, mít lepší vztah ke svému tělu a jídlu? Jste unavení z přemýšlení nad jídlem,
dietami a rádi byste podpořili své duševní i tělesné zdraví? Pro velký úspěch seberozvojové skupiny
Téměř anonymních dietářů otevíráme již třetí běh! Budeme mluvit o vztahu k jídlu, tělu, dietám, hubnutí a
nezdarech s ním spojených. Budeme mluvit o sebepřijetí, sebelásce, sebevědomí a vzájemně se ve
snaze o zlepšení podporovat. Skupina je určena jak pro ženy, tak pro muže (ve věku 18-65 let s trvalým
pobytem v ČR) a účast je bezplatná (hrazeno z grantu EU). Skupinu vedou psycholožky a terapeutky
Viera Soldánová a Alžbeta Valová. Více informací na www.TADietari.webnode.cz . Pro přihlášení využijte
formulář na stránkách nebo nás kontaktujte emailem či telefonicky.

Od září chceme nabídnout lidem, kteří prožívají nějaké
psychické potíže, možnost účastnit se 1-3 tematicky
zaměřených svépomocných skupin. Jedná se o setkání s
lidmi, kteří sdílí podobnou zkušenost v určité oblasti (náročné
situace, psychické potíže) a chtějí o ní mluvit s ostatními. Je
to prostor, kde je možné se vzájemně podporovat a sdílet
zkušenosti, jak nápomocné, tak tíživé. Na skupině mají
účastníci možnost získávat naději a nový náhled na potíže, se
kterými se potýkají, a hledat společně způsoby, jak nalézat
cestu ven z obtížného období. Chceme nabídnout bezpečné
místo, kde je možné mluvit i o věcech, o kterých je jinde
obtížné mluvit. Otevřená setkání budou probíhat pravidelně
od začátku září každý týden osobně na Bratislavské 68 v
Brně.  Délka trvání 1 skupiny bude vždy 90 minut, účast je  je
bezplatná. Velikost skupiny je plánována na 6-12 osob, dle
počtu zájemců/zájemkyň. Skupiny se bude účastnit  vždy 1
psycholog/terapeut nebo psycholožka/terapeutka. Z uvedené
nabídky témat vybereme na základě hlasování ty, o které
bude největší zájem. Přihlásit se k tématům je možné přes
dotazník na webu nebo na facebooku CP. 

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 12.9. DO 12.12.2022 (16:15 -18:15 hod.)
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značka POOR SOCIAL CLUB  (@poorsocialclub)


