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Co mi otec strkal do vagíny

Praha, 17. ledna 2017 – Od 2. února 2017 vystavuje pražská galerie Artwall sérii objektů
vytvořených podle skutečných předmětů, fotografií a vzpomínek multimediální umělkyně a
aktivistky Almy Lily Rayner. Zobrazené předměty odkazují na dlouhodobé sexuální zneužívání,
které autorka v dětství zažívala. Tento typ osobní zpovědi se v českém veřejném prostoru
objevuje poprvé.
„Jde nám o vytvoření veřejné platformy, která umožní o sexuálním násilí otevřeně hovořit. Kolem
sexuálního násilí existuje spousta stereotypů a téma je tabuizováno. Domnívám se, že je nutné
celý diskurz zásadně změnit a zasadit téma do širšího společenského kontextu. Je důležité
bojovat proti neviditelnosti zneužívaných žen,“ říká Alma Lily Rayner, která se ve své práci věnuje
sexuálnímu násilí a jiným genderovým tématům.
„Mlčení nepomáhá nikomu. Říct to nahlas je osvobozující, silné a odvážné. A nejenom pro
autorku, ale taky pro všechny mlčící, kterým tím otevírá prostor, aby mohli promluvit,“ komentuje
záměr výstavy Johanna Nejedlová zakladatelka projektu Konsent zaměřeného na prevenci
znásilnění a sexuálního násilí.
Více informací o umělkyni naleznete na www.almalilyrayner.com.
Výstava se uskuteční v galerii Artwall, Nábřeží kapitána Jaroše a Edvarda Beneše od 2. února do
31. března. Vernisáž výstavy proběhne v kavárně Liberál 2. února od 18:00, Heřmanova 6, 170
00 Praha 7.

Výstavu bude doprovázet cyklus diskuzí pro širokou veřejnost s názvem Proč zrovna já, který
proběhne v tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2.

Co jsi vlastně čekala?
Život v kultuře znásilnění
8. února v 18:00
Kultura znásilnění se netýká jen sexu. Je přítomná všude kolem nás: v reklamách stejně jako
v obyčejné konverzaci, při pracovním pohovoru nebo na úřadě. V rámci diskuze se pokusíme
přiblížit obrysy této problematiky a zároveň nastínit možné způsoby, jak kultuře znásilnění čelit.
Moderuje: Alma Lily Rayner
Hosté: Blanka Nyklová, Lenka Vochocová, Petra Vláčelová a Apolena Rychlíková

Proč jsi to nenahlásila?
Sexuální násilí a instituce
28. února v 18:00
Policii či soudy vnímáme jako instituce, jejichž úkolem je pomáhat lidem, kteří zažili sexuální
násilí, dosáhnout spravedlnosti. Instituce ale ve společnosti hrají i další roli – určují například, co
je a co není sexuální násilí, nebo kdo se může považovat za jeho „oběť“. Diskuze se zaměří na
roli těchto institucí v budování a udržování mocenských vztahů ve společnosti.
Moderuje: Silvie Lauder
Hosté: Lucia Zachariášová, Klára Kalibová, Petra Kutálková a Johanna Nejedlová
Proč ses nebránila?
Koncept „expert by experience“ – Expertkou na základě zkušenosti
13. března v 18:00
V rámci diskuze se zaměříme na koncept „expert by experience“, označující lidi s určitou životní
zkušeností a nahlédneme jejich podstatnou roli v boji za lidská práva. Rozebereme možnosti
tohoto přístupu a uvedeme praktické příklady z českého a zahraničního prostředí, a to nejen
v kontextu sexuálního násilí.
Moderuje: Apolena Rychlíková
Hosté: Lenka Vrbová, peer pracovnice Růžena (Jako doma), Marie Feryna
Proč jsi nic neřekla?
Večer sdílení
30. března v 18:00
Diskuze bude otevřená komukoli, kdo chce sdílet svou zkušenost zahrnující různé podoby
sexuálního násilí od verbálního obtěžování po znásilnění. Cílem je ukázat problém sexuálního
násilí v celé jeho šíři. Předem budou pozváni hosté ochotní mluvit o svých zážitcích, ale přijít a
zapojit se může každý. Pokud se chceme kultuře znásilnění postavit, je třeba začít mluvit.
Moderují: Alma Lily Rayner a Jitka Kolářová
Spoluorganizátorem projektu jsou tranzit.cz a display.
Partnery projektu jsou:
Gender Studies, o.p.s., Jako doma – Homelike, o.p.s., Konsent, z. s., Sociologický ústav AV ČR,
Kulturní čtrnáctideník A2, A2larm
Mediálními partnery projektu jsou: A2, Radio 1, Artmap a Goout.
Celoroční činnost galerie Artwall probíhá pod záštitou radního pro kulturu Jana Wolfa a je
podpořena z grantu Magistrátu hlavního města Prahy.
Kontakty:
Umělkyně: Alma Lily Rayner: thealmarynergang@gmail.com
Kurátorka: Zuzana Štefková: z.stefkova@gmail.com
Více informací na:
www.artwallgallery.cz
www.almalillyrayner.com

