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wystawa plenerowa czynna całą dobę, wstęp wolny

„Kultura przyjmuje różne formy w czasie i przestrzeni. Różnorodność ta wyraża się w oryginalności i mnogości tożsamości, cechujących
grupy i społeczeństwa tworzące ludzkość. Różnorodność kulturowa jako źródło wymiany, innowacyjności i kreatywności jest dla rodzaju 
ludzkiego równie niezbędna jak różnorodność biologiczna dla przyrody. W tym znaczeniu stanowi ona wspólne dziedzictwo ludzkości     
i musi zostać uznana oraz zatwierdzona dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń”. 
                                                Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji UNESCO o Różnorodności Kulturowej, Paryż, 2 listopada 2001 r.

Po wielkim sukcesie wystawy plenerowej „ZIEMIA Z NIEBA” (2002-09), przedstawiającej różnorodność i 
piękno naszej planety widzianej z lotu ptaka, którą obejrzało ponad 2 mln osób w sześciu miastach Polski – 
a 120 mln ludzi na świecie – proponujemy nowy cykl wystaw pod tytułem „JA i TY – W poszukiwaniu 
nowej solidarności”. Ukazujący różnorodność kulturową świata, francusko-polski projekt składa się 
z 80 wielkoformatowych zdjęć zrobionych na przestrzeni ponad 30 lat przez Oliviera Föllmiego, jednego z 
najważniejszych przedstawicieli nurtu fotografii humanistycznej, oraz towarzyszących im 20 plansz z 
tekstami tak wybitnych postaci, jak papież Franciszek, Dalajlama, Albert Einstein, ks. Józef Tischner, 
Ryszard Kapuściński. Celem wystawy jest pogłębienie refleksji nad relacją z otaczającą nas rzeczywistością 
– z Innym, tym obcym, z Ziemią – tak, byśmy mogli uświadomić sobie wspólnotę losu wszystkich ludzi i 
odnaleźć nową, globalną solidarność. 
Zapoczątkowany w Krakowie tuż po Światowych Dniach Młodzieży w 2016 roku, a teraz kontynuowany w 
Zabrzu projekt „JA i TY –  W poszukiwaniu nowej solidarności” zaplanowany jest jako wydarzenie 
ponadnarodowe. Jednak to stąd, z Polski, wynosi swoje moralne namaszczenie, by stać się bodźcem do 
podjęcia dialogu, do przekraczania granic i ograniczeń, by pomóc w urzeczywistnieniu idei solidarności i 
pokoju. 

Bezpłatna oferta edukacyjna towarzysząca wystawie:

 piątek 15 września 2017, godz. 12.00, Dom Muzyki i Tańca: spotkanie z Olivierem Föllmim, 
autorem zdjęć wystawy oraz projekcja jego filmu p.t. „Zamarznięta rzeka”;

 konkurs "JA i TY - Twoja historia"
Opowiedz ją słowem, obrazem lub dźwiękiem. Graj z nami i wygraj supernagrody! 
Więcej o konkursie i jego regulaminie na stronie: www.artinaction.pl/konkurs;

 program edukacyjny „JA i TY – razem czynimy świat lepszym” dla młodzieży szkolnej i licealnej 
Śląska prowadzony między 16 i 20 października 2017 r. przez edukatorów Polskiej Akcji 
Humanitarnej (PAH) – już teraz można się zapisać w terminarzu warsztatów; 

 finisaż wystawy, wtorek 24 października 2017, godz. 18.00, Dom Muzyki i Tańca: spotkanie z 
kuratorami wystawy i edukatorami PAH, wręczenie nagród konkursu „JA i TY” oraz projekcja filmu 
p.t. „Zamarznięta rzeka”.

Więcej informacji o wystawie, jej autorach i programie edukacyjnym: 
www.artinaction.pl/ofertaedu, dołącz do działań edukacyjnych PAH w Polsce:

www.pah.org.pl/kampanieedukacyjne
Kontakt: Sylvie Derdacki  – organizator wystawy, kom. 504 57 54 79, 

e-mail: derdacki.sylvie@gmail.com lub s.derdacki@artinaction.pl
Tadeusz Szczepaniak  – edukator PAH, kom. 602 116 556, 

e-mail: tadeusz.szczepaniak@pah.org.pl 


