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Strona główna

ZAPROSZENIE NA OTWARCIE WYSTAWY "SŁONIE DLA POKOJU"
Serdecznie zapraszamy na uroczystość otwarcia wystawy „Słonie dla  Pokoju”, w dniu 2. września 2011 roku (piątek) o
godzinie 10:00 w nowym gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej „Galeria Książki” przy ul. Nojego 2b.
Podczas wernisażu zostaną wręczone nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie plastycznym „Słonie
dla Pokoju”, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.
Projekt „Słonie dla Pokoju” został zainicjowany przez organizację „Community Elephants for Peace” (Wspólnotę Słonie
dla Pokoju) z siedzibą w Niemczech. Celem fundacji jest krzewienie ideii pokoju w świecie. Widocznym symbolem
działań organizacji jest „słoń pokoju”. Słoń - największe z zamieszkujących Ziemię zwierząt, mimo swej siły i wielkości,

żyje w pokoju z innymi gatunkami. Słoń łączy w sobie zgodny charakter i siłę.
Celem fundacji jest jednoczenie w obszarach konfliktów to, co zdaje się tak dalekie od siebie. „Słonie dla pokoju” wyzwalają transformację miejsc,
dotkniętych dramatycznymi konfliktami, w miejsca o wielkiej wymowie symbolicznej. Wystawa „Słonie dla Pokoju” przypomina o tym, że większość
ludzi na świecie pragnie pokoju.
„Słonie dla Pokoju” to dzieło wspólne – może się do niego przyłączyć każdy, dla kogo ważna jest idea pokoju. Dlatego na wystawie można zobaczyć
prace plastyczne z całego świata, które łączy symboliczny motyw słonia. Wystawa przed przyjazdem do Oświęcimia gościła już m.in. na  Cyprze, w
Schengen, Kolonii, Berlinie, a w każdym z tych miejsc do wystawy dołączały kolejne „Słonie dla Pokoju”. W Oświęcimiu zaprezentowane zostaną
również prace wykonane przez dzieci i młodzież w ramach warsztatów i konkursu plastycznego „Słonie dla pokoju” przeprowadzonych w mieście
Oświęcim w czasie tegorocznych wakacji. Podczas otwarcia wystawy zostaną rozdane nagrody zwycięzcom ww konkursu. W trakcie wernisażu
zaplanowano również m.in. pokaz filmu opowiadającego o projekcie oraz otwarte warsztaty artystyczne dla odwiedzajacych wystawę.

Wystawę w Oświęcimiu będzie można zwiedzać w dniu 2 września w godzinach od 10:00-20:00 oraz w dniu 3 września od godziny 8:00 do 15:00.
Po naszym mieście kolejnymi miejscem goszczącym „Słonie Pokoju” będzie Istambuł, gdzie pojadą również słonie wykonane w Oświęcimiu - Mieście
Pokoju.
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