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Sperantele copiilor din lumea intreaga, transpuse in
pictura
66

Muzeul de Arta a gazduit ieri, vernisajul expozitiei de pictura cu numele "Show your hope" (Arata-ti
speranta), eveniment organizat de Fundatia Baylor-Marea Neagra din Constanta, impreuna cu
Fundatia 80 Questions din Olanda. "Show your hope" este o expozitie mobila, care calatoreste de
patru ani prin lume, Constanta fiind singurul oras din Romania in care s-a oprit pentru 24 de ore. 

Vernisajul s-a bucurat de un public numeros si curios sa afle care este semnificatia celor aprox. 80
de picturi expuse. Expozitia are ca tema generala speranta si cuprinde picturi realizate de 350 de
artisti din intreaga lume. "Expozitia isi propune sa aiba un impact educativ, pentru ca fiecare tablou
are in spatele lui o poveste. Desenele au fost realizate de pictori din toata lumea, din India,
Afganistan, Iran. In acest fel, ai ocazia sa vezi ce spera copiii de pe intrega planeta. Picturile expuse
cuprind stiluri foarte diferite, stiluri proprii, copii intra in contact cu un pictor experimentat, renumit,
caruia ii spun ceea ar vrea sa transmita mai departe - mesajul", a spus Stefania Mihale, asistenta
sociala in cadrul Romanian-American Children&#8217;s Center. Potrivit asistentei sociale, proiectul
a pornit de la ideea ca, cu cit stim mai multe despre lume, cu atit prejudecatile si neintelegerile ar
putea fi evitate. 

Expozitia isi propune sa faca o calatorie in jurul lumii si face parte dintr-un proiect mai amplu, numit
"Picturing Hope", realizat cu sprijinul "Abbot Fund", care doreste sa ofere copiilor infectati cu HIV,
dar si celor din comunitate, posibilitatea sa se exprime creativ in aceasta problematica. La fiecare
vernisaj, publicul este rugat sa voteze tabloul preferat, deoarece se tine evidenta celor mai populare
lucrari. "Exista un tablou care iese, in permanenta, pe locul I. Poarta numarul 290 si este
autoportretul unei fete", a mai precizat Stefania Mihale. Expozitia urmeaza sa se deplaseze la
Istanbul, apoi in India.
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