Dzieci kontra problemy
środowiska
Od 9 września
do 11 października br.
w warszawskiej
galerii Zachęta
można było oglądać
niezwykłą wystawę
prac dziecięcych,
zorganizowaną
w ramach XVII edycji
Międzynarodowego
Konkursu Malarskiego
UNEP i firmy Bayer.
Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to problemy,
z którymi od długiego czasu
starają się uporać całe rzesze specjalistów niemalże z całego świata.
Prowadzone są szeroko zakrojone
prace rządowe oraz inicjatywy
prywatne, mające na celu ograni-
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czenie emisji CO2 , zmniejszenie
zanieczyszczeń przemysłowych
oraz komunalnych. Dużym optymizmem napawa więc fakt, iż również najmłodsze pokolenie zauważa ten skomplikowany problem.
Bardzo dobrze było to widać na
zorganizowanym przez UNEP i firmę Bayer wernisażu Międzynarodowego Konkursu Malarskiego, na
którym zaprezentowano prace
stworzone wyłącznie przez dzieci.
W ramach wystawy zorganizowane zostały także otwarte warsztaty malarskie, na których najmłodsi
pod opieką animatorów z Zachęty
mogli dać upust swym artystycznym zamiłowaniom.
To, na co przede wszystkim zwracali uwagę zwiedzający, to dojrzałość w podejmowaniu tematyki.
Dominowały motywy związane
z odnowialnymi źródłami energii,
IV nagroda: E. Rassoha (Ukraina)

Zwycięzca regionalny: E. Valli (Grecja)

od kolektorów słonecznych począwszy na energii geotermalnej
skończywszy.
Warszawski wernisaż uświetnili
swoją obecnością ambasadorzy
krajów, z których pochodzą
nagrodzone prace, czyli Grecji,
Stanów Zjednoczonych, Nigerii,
Indii, Tajwanu oraz Chin – państwa, skąd pochodzi zdobywca
głównej nagrody. Nie obyło się
też bez reprezentacji klubu Światoczułych, tzn. klubu stworzonego przez firmę Bayer, zrzeszającego znanych ludzi zaangażowanych
w kwestie związane z ochroną
przyrody. Całą imprezę prowadziła Dorota Wellman, gościnnie
pojawiła się także Ewelina Flinta.
Organizatorzy zapraszają dzieci
w wieku 6-14 lat do udziału
w przyszłej edycji Międzynarodowego Konkursu Malarskiego,
którego hasło brzmi „Zmiany klimatu: nasze wyzwanie”. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody finansowe oraz udział
w dziecięcej imprezie z okazji obchodów Dnia Środowiska. Forma
malarska dowolna. Prace w formacie A4 lub A3 należy przesyłać do
15 stycznia 2009 roku, bezpośrednio na adres Biura Regionalnego
UNEP w Europie:

United Nations Environment
Programme (UNEP)
Regional Office for Europe
International Environment House
11-13 Chemin des Anémones
1219 Châtelaine-Genf, Switzerland
adres www.unep.org
www.bayer.com.pl
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