LABYRINT BRNO

TISKOVÁ ZPRÁVA
Srdečně vás zveme
na premiéru dokumentárního filmu Mluvící uši
která se uskuteční
v sobotu 30. ledna 2016 v 16 hodin v kině ART v Brně, Cihlářská 19
Film vypráví skutečné příběhy tří sluchově postižených teenagerů, Zbyňka a Jakuba
(nedoslýchavých) a Lenky (neslyšící). Nemají to lehké: potýkají se s rozchody rodičů, domácím
násilím nebo přiznáním své sexuální orientace. Neočekávejte však dojemné nebo temné vyznění
filmu, naopak. Hlavní postavy čelí výzvám s vnitřní silou, humorem a ironií.
Autorkou námětu, scénáře a režisérkou filmu je Zuzana Dubová, která v minulých letech
vytvořila již 13 unikátních krátkých hraných filmů s neslyšícími dětmi v hlavních rolích. Film
Holoubci z roku 2012 byl uveden na Mezinárodním filmovém festivalu v Reykjavíku. Film
František, můj táta a další dva krátké filmy byly uvedeny na loňském Mezinárodním festivalu
filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Všechny filmy vznikly v produkci spolku Labyrint Brno, z.s.,
který se věnuje mimoškolní práci se sluchově postiženými dětmi a mládeží.
Vytvoření filmu Mluvící uši podpořili Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, a Nadační fond FILMTALENT Zlín.
Nezisková organizace Labyrint Brno, z.s. byla založena v roce 2001 a věnuje se mimoškolnímu
vzdělávání sluchově postižených dětí a mládeže. Pracujeme zejména s dětmi z Brna, ale některé
výstupy (výchovné filmy a vzdělávací portál www.eliska.cz) jsou určeny dětem z celé ČR. Cílem
našich aktivit je podpora sociálních dovedností, rozvoj poznání a slovní zásoby neslyšících dětí
s využitím metod a postupů respektujících jejich specifické potřeby – využití znakového jazyka,
práce s příběhem a obrazem, důraz na vlastní zkušenost a upevňování zážitků pomocí
dramatických metod. Inovativní metodou je využití filmu jako nástroje výchovy, terapie a osobního
rozvoje neslyšících dětí a mladých lidí.
Kontakt:
Helena Burianová, předsedkyně a manažerka projektu, tel.: 728 227 447
e-mail: labyrint-brno@volny.cz
Zuzana Dubová, autorka námětů, scénářů a režisérka filmů, tel.: 776 339 850
e-mail: dubova.zuzka@gmail.com
www.labyrintbrno.cz
www.filmyproneslysicideti.cz
https://www.youtube.com/watch?v=dKGZbfUfzgA

