
 

 

Instalace The Writing on the Wall v Praze  

Praha, 31. 8. 2022 – The Writing on the Wall je deset let stará umělecká instalace, která se neustále proměňuje. Tvoří ji 

dopisy a kresby odsouzených lidí ve věznicích z celého světa. Od středy 31. 8. bude mít příležitost instalaci navštívit 

také česká veřejnost, k vidění bude ve veganské Restauraci Střecha na Praze 1. Restaurace je zároveň sociálním 

podnikem, který nabízí zaměstnání lidem bez domova nebo po výkonu trestu. Dopisy z českých věznic zajistila 

nezisková organizace RUBIKON Centrum od svých klientů.  

Výstavu v Praze zahájila americká akademička, kulturní kritička a aktivistka Baz Dreisinger, která je výkonnou 

ředitelkou organizace Incarceration Nations Network (INN), která iniciovala vznik The Writing on the Wall. Dreisinger je 

profesorkou angličtiny na John Jay College of Criminal Justice (City University of New York), zakladatelkou také 

organizace Prison-to-College Pipeline.Je autorkou knihy „Uvězněné národy: Cesta ke spravedlnosti ve věznicích po 

celém světě“. Kniha nabízí radikální přehodnocení jednoho z nejničivějších amerických exportů a národních experimentů 

- moderního vězeňského systému - a získala řadu významných ocenění. V roce 2018 založila INN, globální síť a think 

tank, který podporuje, podněcuje a propaguje inovativní vězeňské reformní snahy. INN má více než 100 partnerů po 

celém světě a vybudovala multimediální webovou platformu, která předvádí globální reformu soudnictví a vězeňství. 

https://incarcerationnationsnetwork.org 

https://incarcerationnationsnetwork.org/2018/09/05/the-writing-on-the-wall/ 

 

The Writing on the Wall, spolupráce mezi afroamerickým vizuálním umělcem Hankem Willisem Thomasem a 

Incarceration Nations Network (INN), globální sítí reformátorů vězeňství a trestní justice, vedla ke vzniku The Writing on 

the Wall. The Writing on the Wall. V roce 2021 se The Writing on the Wall vyvinul z vizuální instalace na celosvětový 

projekt The Writing on the Wall as Enterprise. Jeho cílem je podporovat a vytvářet příležitosti k opětovnému začlenění 

lidí s trestní minulostí po celém světě do společnosti a zároveň odstraňovat globální diskriminaci vůči nim. INN 

podporuje a vytváří sociální podniky, které podporují lidi s trestní minulostí a zároveň zobrazuje The Writing on the Wall 

jako součást obchodní značky.  

 

RUBIKON Centrum, z.ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, kteří chtějí překročit 

svou trestní minulost. Podporuje je v začlenění do společnosti, v získání a udržení práce, řešení dluhů a v odpovědnosti 

vůči sobě, rodině a okolí. Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná řešení a pomáhá 

utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek.  

 

Více na www.rubikoncentrum.cz 

Kontakt pro media a další informace: 

Jana Smiggels Kavková 

https://incarcerationnationsnetwork.org/
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Advokační expertka 

RUBIKON Centrum, z.ú.  

Novákových 439/6, 180 00  Praha 8 

tel.: +420 608 553 825 

kavkova@rubikoncentrum.cz  

www.rubikoncentrum.cz 

 

Veronika Friebová 

PR Manažerka 

RUBIKON Centrum, z.ú.  

Novákových 439/6, 180 00 Praha 8 

mobil +420 778 457 229 

friebova@rubikoncentrum.cz 
www.rubikoncentrum.cz 
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