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Приєднуйтесь!

Бо відомо, як воно: так, так, так, так!

Запрошуємо Вас взяти участь у проєкті та представити предмети, пристрої, прилади та малі
речі, які будуть у майбутньому частиною масштабної художньої інсталяції у формі локомотива.
Ця інсталяція буде створена в галереї BWA Główny у Вроцлаві в рамках партисипативного
(спільного) проєкту «Локомотив» художниці Yael Vishnizki-Levi.

На реалізацію проекта художницю надихнув вірш "Локомотив" (Lokomotywa, Juliana Tuwima). Текст
вірша був написаний напередодні початку Другої світової війни та увійшов до канону польської дитячої
літератури. Сьогодні ми дивимося на локомотив очима дорослих. Ми ставимо собі питання щодо його
правильності по відношенню до сучасної соціальної та екологічної політики, ми також розглядаємо
його як текст про сучасність та витоки мобільності. Про концепції міграції, трансформації та подорожей
буквальних і метафізичних, реальних і символічних, у просторі та часі.

Проєкт «Локомотив» є для нас спробую знайти альтернативу всім відомим способом організації життя
та роботи. Ми хочемо заохотити всіх поговорити про те, що може бути корисним і необхідним в таких
подорожах. Концепція тимчасового будинку на колесах безпосередньо пов'язана із двома важливими
для виживання людини темами. Це стійкість по відношенню до соціуму та середовища, яке ми
створюємо, та освіта, яка пов’язана з обов’язковою шкільною програмою і тим, що виходить за рамки
загальноприйнятого канону,а сама, з контактом з новітнім мистецтвом і літературою. Художниця хоче
пролити світло на хитке становище мігрантів і біженців, яке все ще залишається невидимим і
ігнорується більшістю суспільства. Занадто багатьом людям все ще відмовляються в основних правах
людини, таких як право на доступ до їжі, чистої води, теплих і безпечних приміщень, а також доступ до
освіти та охорони здоров’я, залишаючи їх на милість людей доброї волі.

Після виставки частина* зібраних предметів буде передана до обраного художницею центру для
іноземців.

Ми шукаємо: валізи, сумки, шафи, різні меблі, садовий інвентар, ємності для води, рослини, купи
соломи, книги, шкільні зошити, навчальне обладнання, атлас, крейдяні дошки, лінійки, мольберти та
інші звичайні та незвичайні речі які приходять вам на думку, коли ви думаєте про подорож і Локомотив.

* Предмети можна орендувати на час виставки та забрати після її закінчення за рахунок галереї.
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