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 Série plakátů popisující stádia Alzheimerovy choroby

Plakáty budou použity vznikající 
neziskovou organizací „Kebule“, 
která se specializuje na osvětu 
ohledně této choroby. 



alzhmr

Alzheimer začíná bezpříznakově, jednodu-
chým testem jej ale lze odhalit. Přivoňte si 
oběma nosními dírkami k arašídovému máslu 
z cca desíti centimetrů, zatímco si jednu vždy 
zakrýváte. Pokud necítíte vůni stejně intenzi-
vně z obou nosních dírek, vyhledejte lékaře.

Pro více informací o vyšetření kontaktujte středisko Alzheimer na čísle +420 777 333 111 nebo e-mailem alzheimer@stredisko.cz
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Plakáty budou použity vznikající 
neziskovou organizací „Kebule“, 
která se specializuje na osvětu 
ohledně této choroby. 



Snímky se zabývají osobním prožitkem člověka 
v každém stádiu této choroby. Zároveň jsou 
vystaveny do aristotelovské klenby příběhu.

Expozice

Kolize

Krize

Katastrofa (+ katarze)

Peripetie

Čerpáno bylo z anglických zdrojů, které 
uváděly právě sedm stádií, zatímco české 
uvádějí zpravidla tři.



Arašídové máslo, ke kterému si člověk 
přivoní a zjistí, jestli má v pořádku čich. 
Pokud ne, může to být způsobeno právě 
alzheimerovou chorobou

Expozice



Člověk je ve druhém stádiu konfliktní
a předstírá, že je vše v pořádku, přestože 
se již objevují známky zapomínání. 

Symbolika naprasklé konvice, která je ale 
zalepená, snaží se nalévat nápoj a dělá, 
jako by nic.

Kolize



Ve třetím stádiu zapomínání ovlivňuje 
každodenní život.

Hrnek přetéká, jelikož Alzheimerem
je jedinec ovlivněn tak moc, že ztrácí 
kontrolu. Následky nemoce daleko 
převyšují normální stav; normálně 
naplněný hrnek. V tomto stádiu je 
alzheimer diagnostikován nejčastěji.

Krize



Ve čtvrtém stádiu člověk zapomíná,
k čemu slouží lžíce.

Původní konvice se rozbíjí, její funkce se 
ztrácí, staly se z ní jednotlivé střepy jako 
připomínky toho, co bylo, ale samy o sobě 
nedávají žádný smysl.

Peripetie



V pátém stádiu se člověk nedokáže 
obléknout, nepoznává své blízké.

Jedinec ví, že se musí obléknout,
ale nedává mu to smysl. Místo oblečení
se na ramínku, které taky nevnímá 
naprosto zcela (ramínko vystupuje
z formátu, není úplné), nachází jakási 
neidentifikovatelná hmota, křehká
a měnící se.

Peripetie



V šestém stádiu jedinec prakticky nemá 
paměť.

Neidentifikovatelnou hmotou se stal 
jedincův mozek, jeho osobnost. Z vlastností 
pomuchlaného papíru se ještě promítá 
křehkost, chaos.

Peripetie



V posledním stádiu je člověk ochrnutý
a umírá.

Papír s mnoha záhyby se lehce trhá, zde 
symbolizuje tělo. Záhyby evokují 
zkroucené klouby, trhlina velikou bolest 
při jakémkoli pohybu, smrt. Papír tím, že 
zaplňuje formát, evokuje rigiditu, úplnou 
moc alzheimera nad celým člověkem.

Katarzí, očistou, je v tomto případě doba 
po smrti jedince, kterou poslední plakát 
naznačuje.

Katastrofa




