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ПРО ПРОЕКТ

Міжнародний проект PixelsOnTour (за підтримки Erasmus+ та за фінансування Европейського Союзу,
2018–2020р.р.) полягає в навчанні вчителів прискоренню інклюзії учнів з інших географічних, культурних
регіонів, які нещодавно приєднались до класів, за допомогою мистецьких проектів.
PixelsOnTour має дві складові:
1. З групами дітей (8–11, 12–15, 16–18 років, по 20–30 дітей в кожній групі, до складу яких входять
як місцеві мешканці, так і ті, що переїхали нещодавно, в т. ч. ВПО, мешканці сіл та інших міст і країн)
вчителі організували рефлексію щодо об'єктів чи явищ, які найбільш подобаються/вражають дітей в місті.
Після цього діти фотографували те, про що вони говорили. Надалі з групами працювали професійні фотографи,
навчаючи школярів азам фотомистецтва. Використовуючи отримані знання, діти зробили другий, вдосконалений
знимок. Опис знимків передавався в іншу країну, де партнерська група дітей за описом знімала те, що
йому відповідає, в своєму місті. Таким чином, були сформовані триптихи з усіх країн, що представлені
в каталозі. П'ятнадцять найкращих триптихів (по 3 з кожної країни, за вибором організаторів проекту)
експонуватимуться в кожному місті-
учаснику.
2. Вчителі та методисти, залучені до проекту, спостерігали за процесом, формуючи педагогічні нотатки,
які надалі використовуються для створення навчального онлайн-
курсу із застосування арт-проектів для
покращення інклюзії в навчальних закладах.
Детальніше про проект та його результати можна дізнатися на офіційних каналах:
pixelsontour.com
twitter.com/pixelsontour

facebook.com/pixelsontourerasmus
instagram.com/pixelsontourerasmus

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ

ТРИПТІХИ-ФІНАЛІСТИ ПРОЕКТУ PIXELS ON TOUR

UTOPIE DE LA LIBERTÉ
Un dialogue entre trois personnes à propos de la liberté
au lycée. Un garçon regarde la fille. Il voudrait lui
parler. Mais la fille reste seule. Elle est capricieuse.
Le garçon voulait parler avec elle dans le lycée.
UTOPIA OF FREEDOM
A dialogue between three person about freedom in high
school. The boy observes the girl. He would like to talk
to her. But she stays alone. She is capricious. The boy
wanted to talk with her inside the high school.
УТОПІЯ СВОБОДИ
Діалог між трьома людьми про свободу в школі. Хлопець
дивиться на дівчину. Він хоче поговорити з нею. Але
вона залишається сама. Вона капризна. Хлопець хотів
поговорити з нею в приміщенні школи.

 Students from Lycée Emmanuel Mounier, 16–18 y.o.,
Grenoble (France)
 Joana Batista, 18 y.o., Almada (Portugal), Escola Secundária
Emidio Navarro

HALO
Le soleil, à contre jour, en contre plongée, mêle son
halo aux couleurs du parapluie. Les herbes forment un
pont entre les nuages et le ciel.
HALO
The sun, backlight, mixes its halo to the colours of the
umbrella. The grass forms a bridge between the clouds
and the sky.
ГАЛО
Сонце, контровим світлом, змішує своє гало кольорами
парасольки. Трава фррмує міст між хмарами та небом.

 Jacer Haddadi, Elyes Ben Aziz et Meeran Naseem, 14 y.o.,
Grenoble (France), Collège Olympique
 Aleksandra Koczy, 12 y.o., Pszczyna (Poland),
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie

LE CAMBRIOLEUR
Surpris par un
l’aquarium. Le
tresor dans la

DE LA MER
cambrioleur, les fantomes se cachent dans
voleur en Kimono danse en emportant son
mer

SEA THIEF
Surprised by a burglar, the ghosts are hiding in the
aquarium. The thief in a kimono is dansing while taking
away his treasure to the sea.
МОРСЬКИЙ ЗЛОДІЙ
Здивовані крадієм, привиди ховаються в акваріумі. Злодій
в кімоно танцює, несучи свої скарби в море.

 Ela Onar, Aya Ait Akli, 10 y.o., Grenoble (France),
Ecole les Genêts
 Ксенія Тюпа, 11 років, Івано-
Франківськ (Україна), ЗОШ №3

SPERANZA
Demoni oscuri con tentacoli tesi Gli stanno alle
calcagna, ma un futuro Di luce si nasconde Ai
suoi occhi.
HOPE
Dark demons with stretched tentacles Are on his heels,
but a future Of lights hiding From his eyes.
НАДІЯ
Темні демони з тягучими щупальцями біля його п’ят, але
майбутнє світла ховається від його очей.

 Federica Ximenes, Martina Negri, Rebecca Losio, Ludovica
Omodeo, 16 y.o., Pavia (Italy), lstituto Adelaide Cairoli
 Students from Lycée Emmanuel Mounier, 16–18 y.o.,
Grenoble (France)

UNA STELLA NEL VERDE
Questo fiore lo abbiamo scelto perché quando lo vediamo
sembra una stella che esprime I nostri desideri e il
nostro amore.
A STAR IN THE GREEN
We choose this flower because iе looks like a star that
expreses our desires and our mood.
ЗІРКА В ЗЕЛЕНОМУ
Ми обрали цю квітку, бо вона виглядала, як зірка, що
випромінює наші бажання та наш настрій.

 Anna Baldiraghi, Berenice Boko, Sabrina Ragazzo,
Oualud Zaroual, Jacopo Cabras, Nicole Ferrario, Cesare Garavoni,
Samuele Moggi, 13 y.o., Pavia (Italy), IC Angelini
 Богдана Бунь, Владислав Галенський, Володимир Шмагайло,
14 років, Івано-
Франківськ (Україна), Українська гімназія №1

LABIRINTO
Una scala per le stelle, Un’impresa da ribelle. Un
viaggio allegro e matto Che potrebbe fare un gatto. Hai
coraggio, sei sicuro Di scalare questo muro?
LABYRINTH
A scale for the stars, A rebel enterprise. A cheerful
and crazy journey That could make a cat. You have
courage, you are sure To climb this wall?
ЛАБІРІНТ
Сходи до зірок, Підприємство повстанця. Щира
і божевільна подорож, Яку міг би подолати кіт. Ти
сміливий, ти впевнений Що хочеш влізти на цю стіну?

 Christina Ngo, Nicolò De Marchi, Alessandro Carnevale,
10 y.o., Pavia (Italy), Scuola Primaria Vallone
 Dorota Bagińska, Hanna Pudło, 15 y.o., Pszczyna (Poland),
Szkoła Podstawowa nr 5 w Pszczynie

UPADEK
Ludzkość zmierza ku zagładzie. Niszczymy środowisko
naturalne i dewastujemy świat. Później będziemy
zniszczeni. Jednakże po upadku można powstać. Czy mamy
jeszcze czas?
THE FALL
Humanity is going to collapse. We are destroying our
natural environment and devastating the world. We will
be ruined soon. However, after the fall we can rise.
Rise and correct mistakes. But do we still have time?
ЗАНЕПАД
Людство на межі знищення. Ми знищуємо наше природнє
середовище і засмічуємо світ. Ми скоро зникнемо.
Водночас, після занепаду ми можемо піднятися. Піднятися
і виправити помилки. Але чи ми ще маємо час?

 Paweł Szromek, 17 y.o., Pszczyna (Poland), III Liceum
Ogólnokształcące w Pszczynie
 Hamida Rahji, 19 y.o., Pavia (Italy), CPIA

WOLNOŚĆ ZA KRATAMI
Wolność, kraty, z przyjacielem raźniej, odbicie, klatka,
bariera, układanka, rozbicie, tafla, kawałki.
FREEDOM BEHIND BARS
Freedom, bars, it is briskly with a friend, reflection,
cage, barrier, jigsaw puzzle, break, sheet of
ice, pieces.
СВОБОДА ЗА КЛІТКОЮ
Свобода, грати, з другом веселіше, роздуми, клітка,
перешкода, головоломка, розпад, поверхня, шматки.

 Zofia Dawczyńska, 13 y. o., Pszczyna (Poland),
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie
 Laura Pinto, Bruna Sousa, Matilde Vieira, Alexandre José,
12 y.o., Almada (Portugal), Escola Básica D. António da Costa

BEZMYŚLNOŚĆ
Dostarczam Ci tlenu, a ty mnie tak źle traktujesz.
Niszczysz przestrzeń wokół mnie. Nie dbasz o dobro
wspólne. Zapominasz o bezpieczeństwie.
THOUGHTLESSNESS
I am providing you with oxygen, and you treat me so
badly. You are destroying the space around me. You do
not care for the common good. You forget about security.
БЕЗДУМНІСТЬ
Я даю тобі кисень, а ти так погано до мене ставишся.
Ти руйнуєш світ навколо мене. Ти не дбаєш про загальне
благо. Ти забуваєш про безпеку.

 Julia Furczyk, Olivia Dłubak, 11 y.o., Pszczyna (Poland),
Szkoła Podstawowa nr 5 w Pszczynie
 Lilou Liauzu, Evalina Garcia De Arriba Barjole, Kristina
Todorovic, 10 y.o., Grenoble (France), Ecole les Genêts

MINHA VIDA
A vida é como miopia seletiva, concentrando-se apenas no
que queremos.
MY LIFE
Life is like selective myopia focusing only on
what we want.
МОЄ ЖИТТЯ
Життя як вибіркова короткозорість, що фокусується лише
на тому, на чому ми хочемо.

 Diogo Pessoa, João Filipe, Tiago Correa, 17 y.o., Almada
(Portugal), Escola Secundária Emídio Navarro
 Анна Мохонько, 16 років, Івано-
Франківськ (Україна),
Коледж ПВНЗ Університету Короля Данила

LISNAVE
O marco da indústria que faz parte da cidade.
LISNAVE
The landmark of the industry that is part of the city.
ЛІСНАВЕ
Ознака промисловості, що є частиною міста.

 Maria Gonçalves, Bianca Ramalho, Santiago Costa, Tomás Pires,
12 y.o., Almada (Portugal), Escola Básica D. António da Costa
 Students from IC Angelini, 12–15 y.o., Pavia (Italy)

AS CORRENTES E A FLOR
Era uma vez uma flor, uma margarida bonita, que se
encostou a um cadeado enferrujado para deixá-lo mais
belo. Uma pessoa passou, atirou a flor ao chão e
esmagou-a. A porta suja e abandonada continuou feia.
THE CHAINS AND THE FLOWER
Once upon a time there was a flower, a beautiful daisy,
which leaned against a rusty lock to make it more
beautiful. One person passed by, threw the flower to
the ground and crushed it. The dirty and abandoned door
remained ugly.
ЛАНЦЮГИ І КВІТКА
Колись була квітка, чарівна ромашка, що схилилась
на іржавий замок, щоб зробити його красивішим.
Людина, що проходила повз, скинула квітку на землю
і розтоптала її. Брудні і закинуті двері залишились
потворними.

 Mariana Parrula (8 y.o.), Laura Marques (9 y.o.),
David Batuca (8 y.o.), Almada (Portugal), Escola Básica №3 da
Coiva da Piedade
 Arianna Carioti, Daniele Limone, Matteo Zanini, 9 y.o.,
Pavia (Italy), Scuola Primaria Vallone

OPPOSITION
Two objects are opposite, but despite this they
symbolize unity and stability.
ПРОТИСТОЯННЯ
Два об’єкти, протилежні між собою, але, незважаючи
на це, вони символізують єдність та стійкість.

 Вікторія Фученко, 16 років, Івано-
Франківськ (Україна),
Коледж ПВНЗ Університету Короля Данила
 Justyna Szweda, 15 y.o., Pszczyna (Poland),
Szkoła Podstawowa №5 w Pszczynie

WEIGHTLESSNESS
When you stand for a long time in one place and it seems
to you that heavy metal cables hold you firmly on the
ground. When there is no chance to rise into the sky.
It will be enough for you to believe that you can, and
you will fly..
НЕВАГОМІСТЬ
Коли ти довго стоїш на одному місці і тобі здається, що
важкі металеві троси міцно тримають тебе на землі. Коли
шансу здійнятись в небо немає жодного. Достатньо лише
сильно захотіти і повірити, що ти зможеш, і ти полетиш.

 Владислав Галенський, Володимир Шмагайло, 14 років,
Івано-
Франківськ (Україна), Українська гімназія №1
 Lucile Lagier, Inès Garcia, Thaina Mameri-
Munoz, 14 y.o.,
Grenoble (France), Collège olympique

SHIP
A small ship sails in the great sea. The captain of this
ship is very upset because he does not know the railing
route. He is afraid of pirates. In front of him is a
very large space.
КОРАБЕЛЬ
Маленький корабель пливе у великоу морі. Капітан
цього корабля дуже засмучений, бо він не знає
правильного шляху. Він боїться піратів. Перед ним дуже
великий простір.

 Богдан Топольницький, 10 років, Івано-
Франківськ (Україна),
Простір домашньої освіти Невгамовні
 Sofia Morais, Rodrigo Oliveira, 8 y.o., Almada (Portugal),
Escola Básica №3 da Coiva da Piedade

ТРИПТІХИ ВСІХ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ PIXELS ON TOUR

ФРАНЦІЯ, УЧНІ 16–18 РОКІВ
ГОЛУБИ І ЛЮДИ

Чотири людини дивляться
на голубів. Голуби відлетають.
Трьом хлопцям не подобаються
ці птахи, тому що весь день
вони заплямовують парк. Але
четвертий не згоден: “Залиште
птахів в спокої! Вони щасливі.
Вони вільні.”

ГРАФІЧНЕ ВИКРАДЕННЯ

Ми в тюрмі з трьох років. Ми
брудні і пригнічені. Ми завжди
голодні і хочемо пити. Ми можемо
дивитись назовні і грустити.
Одного дня ми прийняли рішення:
всі разом приберемо решітку. Ми
спробували, це було важко. Наші
руки подряпались. В нас вийшло
і ми вийшли назовні! Наглядачі
спали, вони не бачили нас. Ми
йшли безшумно, разом, ми всі
діяли як один. Рік потому, ми
знову зустрілись і говорили про
те, що робили в тюрмі, коли були
нещасливі. Але зараз ми вільні!!!

ДІВЧАТА І ВОЛОССЯ

Дівчина, що в саду, має довге
волосся, повне посмішок. Позаду
неї листя дерев, вона дуже гарна.

ФРАНЦІЯ, УЧНІ 16–18 РОКІВ
БОГИНЯ СОНЦЯ

В коридорі не було нікого.
Я вітався з людьми, але мені
ніхто не відповідав, я не міг
почути ні звука, але всі лампи
було ввімкнуто. Я пройшов
до кінця коридору. Раптом
я побачив когось з вісьмома
руками! Учні мого коледжу хотіли
зробити мені сюрприз!! Вони
дуже сміялись!

ЗЕМЛЯ І НЕБО

Чоловік хотів полетіти з землі
на небо. Він хотів покинути свій
будинок, збудований дуже давно.
Одного дня був землетрус. Собаки
хотіли покусати його. Він хотів
залишити це небезпечне місце. Він
боїться впасти. Його друг не чує
його. Він кричить… він кричить…
він плаче. Допоможіть.

БАЙДУЖІСТЬ, ЛЮДИНА, ЯКУ
НЕПРАВИЛЬНО ЗРОЗУМІЛИ

В нашому класі є багато столів,
дві людини, хлопець і дівчина.
Дівчина думає про тест, який їй
потрібно скласти, вона боїться.
Хлопець пише на стіні фарбою
з балончика історію про школу.
Коли він був молодим, він
нічого не розумів в школі, йому
було сумно, бо він не говорив
французькою. Кожного дня в нього
були проблеми з дітьми. Він хотів
кинути школу.

ФРАНЦІЯ, УЧНІ 16–18 РОКІВ
МОДЕЛІ В САДУ

В саду: дві дівчини. Одна
ховається, інша хоче збіжати. Але
вони не можуть, бо вони статуї.
З вікна хлопець розглядає дівчат,
бо вони милі.
Стіна має тату.
Дерева виглядають оголеними
і сумними.

СТІНА ДРУЗІВ

Друзі. Багато любові, я пам’ятаю
всіх тут. Я бачу дерева, будівлі,
фонтан в басейні, вони стоять
перед басейном, кожен займається
своєю справою. Разом вони були
сильні, щасливі, сміливі, веселі.
Одного дня вони розлучаться, так
сумно. Вони мої друзі, це коле
моє серце.
Сподіваюсь, одного дня вони
зустрінуться знову. Через
рік, через десять? Я не знаю,
але колись!

БЕЗЛИКІСТЬ

Мій коледж в гармонії. Зверху
сонячний, знизу в тіні. Є тисячі
вікон. Дівчина, що сидить
на підлозі, руки на голові,
худі натягнуте на голову, вона
страждає. Вона ховає своє
обличчя, вона дуже стомлена.

ФРАНЦІЯ, УЧНІ 12–15 РОКІВ
СВІТ

Жовтий, як золоті очі,
Зелений, як гора влітку,
Від землі до каменю
Міст між двома світами.

ПОГОДА ЗМІНЮЄТЬСЯ

Небо таке сумне, тому що
він плаче?
З самого ранку дощ ллє стіною.

РАДІТИ,
НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НІ НА ЩО

Вони грають, вони сміються,
незважаючи на час, що летить.
Цілі майже порушені,
Будівлі відповідають
архітекторам,
Повертається сонце,
Просвітлене небо.
Будівля розповідає свої
історії минулого,
Кольори приносять нам радість,
Солодкий звук дощу на землі
та на дахах!

ФРАНЦІЯ, УЧНІ 12–15 РОКІВ
ТІНЬ І ПАРАСОЛЯ

Тінь на гачку спускається
по стіні, ловлячи кущі.
Парасолька захищає, ховає,
забарвлює, освічує природу,
життя. Дощ на будівлю, смуток,
тінь зникла.

ДЕРЕВ’ЯНИЙ БУДИНОК

Будинок у саду
З різними рівнями
Приймає мурах, жуків…
Цей будинок побудований
зі стовбурів, повних отворів.
Цей будинок з дерева є притулком
для комах, щодня нові комахи
заселяються туди, як у готель.

ІЛЮЗІЯ

Замкнений, через кілька років
я буду ззовні, спокійний
зсередини.

ФРАНЦІЯ, УЧНІ 12–15 РОКІВ
СВІТЛО, ЩО ВІДБЛИСКУЄ

В оточенні дерев прихована гірка,
повна кольорів, засліплена
світлом і водними відблисками.

ПЕРЕД КЛІТКОЮ

Зелене ефемерне дерево життя
оточує нас, обмежує нас, змушує
ковзати до останньої зупинки.

РЕШІТКИ

Замкнений на вічність у цьому
тунелі, я замерз.
Я думав тільки про розваги,
і тепер я застряг назавжди.

ФРАНЦІЯ, УЧНІ 6–11 РОКІВ
ЖІНКА-ФОНТАН

Створює фонтан,
Де хвилі гойдаються,
Як дерева на вітрі.

ЧЕРВОНИЙ ЛАБІРИНТ

Червоний лабіринт вікон,
Наче щупальця восьминога,
Схопили корабель.

ДЕРЕВО, ЩО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ
Навесні дерево-
спагетті
перетворюється на цукрову вату.
М’які квіти, як вовняне волосся.

ФРАНЦІЯ, УЧНІ 6–11 РОКІВ
ТОРНАДО

Пісочний годинник торнадо забирає
все на своєму шляху.
Час тече, як шестерня
спіральних сходів.

ПРИВИД СКЕЙТБОРДУ

На своєму скейтборді привид
втікає з будинку з привидами, але
потрапляє у щупальця павутини
у підніжжя воріт його тюрми.

УЯВИ

Мені наснилось музичне дерево,
Його соком була пісня,
А його ноти літали, немов птахи.

ФРАНЦІЯ, УЧНІ 6–11 РОКІВ
СЛЬОЗИ МИРУ

Жінка гірко плаче за Африкою.
Її волосся цвіте
За мир на Землі.

СТАЛЕВА ПТАШКА

Металевий птах відкриває
дзьоб у небо і кричить,
бо не може літати.

ГІГАНТСЬКА ГРАЛЬНА ДОШКА

У нашій грі ми пішаки.
Остерігайтеся граючих титанів, що
кидають кості.
Парк — це їхня ігрова
дошка. Граючи, вони котять
кубики, що утворюють номери,
як гігантські доміно.

ІТАЛІЯ, УЧНІ 16–18 РОКІВ
ВОГНІ

Життя можна розглядати як суміш
світла та тіні, як на цих
фото; темні моменти будуть
завжди, та ви повинні надіятись
та жити з правильним рівнем
безтурботності.

ЗНОВУ

Розум любить невідоме. Він любить
образи з невідомим значенням,
оскільки значення самого
розуму невідоме.

ТОЧКИ ЗОРУ

Не існує єдиного способу впливати
на речі, одна людина здатна
маніпулювати вашим сприйняттям
та змусити вас вірити в те, чого
немає. Свобода — це те, що має
виражати це фото.

ІТАЛІЯ, УЧНІ 16–18 РОКІВ
ПРОЩАВАЙ

Я був такий схвильований,
Але відтоді, коли ти мене покинув
Будинок падає
Тепер причетний смуток.
Бій з тінню
Як день з ніччю,
І з цією геометрією
Я йду.

УЯВНА РЕАЛЬНІСТЬ

Незліченну кількість разів
повторюється уявна реальність,
без змін, наче сфера.

Між стіною та парканом лише
одна рослина,
Але кожна кімната
зі світлофільтрами
Змушує кожну квітку
ставати об‘єктом.
Жовте в саду — це як в’язниця
та водночас надія:
Це змушує нас дихати, це змушує
світ дихати,
Тому що світові потрібні
ці кольори,
Потрібні посмішки щасливих людей.

ІТАЛІЯ, УЧНІ 16–18 РОКІВ
Три голуби на жердині, коло,
обхід, вертикальна лінія:
прості фігури, які передають
складність міської заплутаності.
Цегла, залізо, бетон — набагато
більше, ніж сума матеріалів;
вони є елементами, які важко
поєднувати разом, так само,
як і щасливі міста.

Вода безформна, але канал обмежує
її протікання таким чином, який
здається природнім, і, водночас,
штучним. Почуття, життя, історії
міста відображаються, вони
розкриваються догори дном.

ЗАКРИТА ПАЛУБА

Закрита палуба — одна зі старих
будівель Павії. В мене була
вражаюча картина дня і ночі, ніби
ти приєднався до них.

ІТАЛІЯ, УЧНІ 12–15 РОКІВ
ВЕСНЯНЕ КОХАННЯ

Це дуже ніжна рожева квітка:
посередині злиття рожевих
кольорів, немов лаванда.
Це символ прийдешньої
свіжої весни.

ТЮРМА КВІТКИ

Життя цієї квітки закінчується
між планками, освітленими
в’язничним сонцем.

МУЗИЧНА ГАРМОНІЯ ПРИРОДИ

Фотографія представляє весняну
радість, оскільки сонце яскраве
і надає важливості та цінності.
Невинна квітка передає
гармонію прозорої та сліпої
любовної музики.

ІТАЛІЯ, УЧНІ 12–15 РОКІВ
ПСИХОЛОГІЧНА ТЮРМА

Продовжуйте дивитися всередину
себе, і ви залишитеся в пастці.

БЕРЕЗНЕВІ ПЕЛЮСТКИ

Її кольори — білий і рожевий —
передають радість і заряд.

ЕРІКА

Як і квітка Еріки в рожево-
бузкових кольорах, цей східний
дзвін набуває сенсу самотності.
Ніколи не помічений одразу,
захований і майже один.

ІТАЛІЯ, УЧНІ 12–15 РОКІВ
БІЛОСНІЖНА КВІТКА

Ми її сфотографували, тому що
колір привернув багато уваги.
Небо на задньому плані привертає
увагу і робить квітку красивішою.

СИНЄ СЕРЕДМІСТЯ

Ця фотографія представляє
середмістя, нічийний край, де все
дозволено, і речі без призначення
стають витвором мистецтва.

ТІ, ЩО ПОТРАПИЛИ В ЛАНЦЮГИ

Ставши дорослим, ми часто
усвідомлюємо себе обмеженим
в певному просторі, обмеженим
певними можливостями дії.
Люди кажуть нам, що ми маємо
казати, що робити. Вони нам
кажуть, що ми можемо, а що ні,
вони кажуть, що тобі потрібно
робити і ким ти маєш бути.
Вони метафорічно зковують тебе
і примушують бути тим, ким ти
не хочеш бути, і вони перетворять
твоє життя в велике чорне порожнє
підземелля, яке буде рости
в твоєму серці.
Цією фотографією ми хотіли
розповісти всім, що ти можеш
розірвати ланцюги, якими люди
оплутали тебе, щоб ти застряг,
де ти є, і ти зможеш йти своїм
шляхом, тому що ти могутній,
і ніщо не зможе зашкодити тобі
зробити те, для чого ти був
народжений.

ІТАЛІЯ, УЧНІ 6–11 РОКІВ
ПРОМЕНІ СВІТЛА

Увесь темний світ
Стоїть там, як стіна.
Вітер дме на листя
Та світиться полярне сяйво.

МІСЬКА ПРИРОДА

Міська природа чи пишне місто?
Краще зазирнути сюди чи туди?
Природа дає подих,
Місто піднімає думки.
Краще спочатку чи краще зараз?
Світ вирішує самостійно.

РЕЧІ З ІНШОГО СВІТУ
Літаюча тарілка
У ясному небі.
З іншої планети
Прибув іноземець.

ІТАЛІЯ, УЧНІ 6–11 РОКІВ
ЛАПОЗАВР

Натуральна лапа,
Яка пропонує їжу,
Лапа, проростаюча
Листок за листком.

СТОВБУРОВА ТЮРМА

І рука залишається там
Старіти,
Як рогатка без еластичної гумки.
В геометричній пастці
Немає виходу.

З НІГ НА ГОЛОВУ

Я бачив травинки,
Котрі з’явились нізвідки,
Це була весна,
Що спала у колисці.

ІТАЛІЯ, УЧНІ 6–11 РОКІВ
НАЙКРАЩИЙ ВОРОГ

Плюшевий м’яч,
М’який хот-дог,
Автомобіль, який завжди в русі,
Браслет, який ніколи
не розв‘язується.
Друг завжди готовий
Примчати на допомогу
Або… вкусити!

ЗАГЛЯНИ ВСЕРЕДИНУ

Є щось, що б’є
Тут поруч мене,
Я щось відчуваю,
Та я не знаю, що це.
Я думаю та ще раз думаю,
І я відкриваю секрет:
Важливо — заглянути всередину.

ІНТЕРВ’Ю З БОЖЕВІЛЛЯМ

Я чоловік чи, можливо, жінка.
Я ношу вуса і навіть спідницю,
У мене будинок з картону,
Я веселий і трохи жартівливий.
Я дуже щедрий,
А для тебе я роблю себе чотирма,
Я теж трохи жадібний
До піци та шоколаду,
І я ніколи не товстів!

ПОЛЬЩА, УЧНІ 16–18 РОКІВ
МИ ЄДИНЕ ЦІЛЕ

Об’єкти та люди не були б
однаковими без своєї пари.
Вони мали б зовсім іншу роль.

ВІКНО В СВІТ

Озирніться та подумайте,
і тоді ви побачите те, що вам
зараз потрібно.

ЖИТТЯ ПРОХОДИТЬ

Безгрішні роки перетворюються
на осінь життя. Дитина мріє
бути старшою, а старий сумує
за юністю.

ПОЛЬЩА, УЧНІ 16–18 РОКІВ
НЕДОСТУПНІСТЬ

Багато речей відділяють нас
від досягнення наших цілей,
чогось важливого в нашому
житті. Це змушує нас почуватися
безпорадними.

БУТИ ІНШИМ

Одна особливість, яка дозволяє
ідентифікувати.
Одна деталь, яка показує красу.

ШВИДКОПЛИННІСТЬ

Кожен день — це частинка історії;
ніхто не в змозі розповісти
її до кінця.

ПОЛЬЩА, УЧНІ 16–18 РОКІВ
ПРЕКРАСНА САМОТНІСТЬ

Іноді перепочинок від натовпу
робить нас щасливими.
Це робить можливою внутрішню
наповненість, витягуючи нас
з перевантаженого світу.

В ЗАКИНУТИХ БУДИНКАХ

Колись життя гуло в них.
Сьогодні вони самотні і покинуті.
Чи буде життя знову жити в них?

БОРОТЬБА З ЦЕМЕНТОМ

Іноді, коли ми хочемо побудувати
щось нове, нам доводиться
проходити битву зі старою
гвардією, і часом вона така ж
міцна, як цемент.

ПОЛЬЩА, УЧНІ 12–15 РОКІВ
ЗЕМЛЯ МЕНЕ НЕ ОБМЕЖУЄ

Людина, гілка, сонце, книга,
страх, гравітація, дерева,
дитинство, адреналін, радість.

ОЧІ, ЩО ВСЕ БАЧАТЬ

Навіть через широко відкриті
кам’яні очі ви бачите унікальні
таємниці, щось, чого не може
побачити людське око.

В ОЧІКУВАННІ ГОСТЕЙ

Все готово, ми накриваємо
на стіл, тиша, спокій, природа,
тільки гостей не вистачає.

ПОЛЬЩА, УЧНІ 12–15 РОКІВ
ТРИ ШЛЯХИ ДО ЩАСТЯ

Три шляхи, ліс, таємниця,
несхожість, дар природи,
розвилка, 3 в 1, спільний
початок, єдність, спільне
призначення.

ЧОГО НЕ БАЧИТЬ ОКО

За дерев’яними худими соломками
видно мертву природу.
За лаштунками життя живе смерть.

ПРИРОДА ВСЕ БАЧИТЬ

Ворота в невідомий світ,
око голки, погляд здалека,
невидимий тунель.

ПОЛЬЩА, УЧНІ 12–15 РОКІВ
ВІВЦЯ

Отара чекає і з тривогою стереже
дитинчат. Вони — одна родина.
Зграя стоїть поруч з деревами,
відпочиває та думає.

ДИКА РОДИНА

Бетон, сім’я п’ять плюс, літаки,
залиті сонячним світлом, сім’я
в тіні, плавання, наука, жива
природа, спів.

СПОРТ ДЛЯ РІШУЧИХ

Їзда на снігу, їзда на траві. Для
тих, хто хоче літній вид спорту
взимку і зимовий спорт влітку —
це не проблема.

ПОЛЬЩА, УЧНІ 6–11 РОКІВ
НІ ДИМУ

Ми використовуємо їх, щоб бути
здоровими.
Ми можемо глибоко дихати,
коли не виходить дим
з багатоповерхівок.
Адже чисте повітря має вплив
на наше здоров’я.

ЖИВ ЯКОСЬ ОДИН ФІГУРИСТ

Жив один фігурист. Катаючись
на ковзанах, він захоплювався
прекрасними видами. Від нього
нічого не залишилось, окрім
капелюха, замість льодового
катка — лише озеро хмар.

КУДИ ТИ, СОНЦЕ

Як тільки зайшло, знову
підіймається, і так знову
і знову. Інколи воно ховається
за магазином, за будинком,
а інколи воно раптово зникає десь
під вечір, коли ви лише на мить
випускаєте його з поля зору.

ПОЛЬЩА, УЧНІ 6–11 РОКІВ
ТИША ПЕРЕД БУРЕЮ

Нічого не відбувається, поки що
нічого не трапилось, мирно, але
ви відчуваєте напругу. Природа
може нас здивувати, ми не маємо
на це впливу.

СТАРА КРАСА

Старі, але прекрасні місця,
сповнені історії, таємниць,
загадок, слави та падінь.
Занедбані стіни, які бачили
важливі політичні рішення
та багато крові, болю та смерті.
Вони мовчать поруч із гламуром,
багатством, злетами та падіннями.

ПЕРЕКЛАДИНА

Дві непомітні труби, що утворюють
букву “Т”, стоять поруч із вашим
багатоквартирним будинком. Вони
потрібні не тільки для того, щоб
тримати речі в чистоті, але і для
забавок дітей.

ПОЛЬЩА, УЧНІ 6–11 РОКІВ
В ЛУНЦІ

Людина чи м’яч може бути в ній.
Це невеликий отвір у землі або
іншій поверхні.
Ми кажемо, що ми знаходимося
в ньому, коли в нас
поганий настрій.

РЕЧІ ПРОСТО ТАК НЕ ЗНИКАЮТЬ
Навіть якщо ви щось втратите
або відмовитеся, природа візьме
це на себе, попіклується про
це, обійме і притулить до серця.
Природа подарує всім новий дім.

ДОЩ МРІЙ

Вона може захистити від дощу
та супроводити в подорожі.
І в далеких, великих країнах,
і в місцях зовсім поруч.

ПОРТУГАЛІЯ, УЧНІ 16–18 РОКІВ
РІЧКА

Річка, що торкається з одного
боку деградуючої зони, з іншого —
чудової місцевості.

НЕБО

Через це чудове небо
З розмаїттям кольорів
Я можу створити безліч історій,
Та врешті-решт вони всі наші.

ВОГНІ МІСТА

Є багато вогнів,
Які я бачу крізь своє вікно.
Багато історій, щоб розповісти.
Багато життів, щоб прожити з цими
вогнями, як вказівниками, і всі
вони нагадують мені про тебе.

ПОРТУГАЛІЯ, УЧНІ 16–18 РОКІВ
МІСТ

І по мосту я гуляв,
І з нею я мріяв.
Свою любов тобі віддав,
За тобою й побіжу.

РАЙ

Райський притулок.

СКЕЛІ

Скелі поширені на узбережжях
та вздовж річок. Говорять,
це символізує перехід до свободи.

ПОРТУГАЛІЯ, УЧНІ 16–18 РОКІВ
ГУМОВИЙ ПЛАВЕЦЬ

БАЧИТИ І ЛЮБИТИ МІСТО

Ми виросли на скромному
південному березі з видом
на місто, яке змушує нас
еволюціонувати. Життя має більше
сенсу, коли ми дійсно бачимо
і любимо те, що нас оточує.

До речі, Тейо — це заборонене
мистецтво в прекрасних підпільних
картинах, які є у всіх нас.

ПОРТУГАЛІЯ, УЧНІ 12–15 РОКІВ
БЛАКИТНИЙ ДРАКОН

Є дівчина, яка боїться темряви
і того, що в ній ховається,
просто перед сном вона,
в компанії свого плюшевого
ведмедика, така боязка
та самотня.

ДІВЧИНА, ЩО ЛЮБИЛА ЧОВНИ

Жила була дівчина, яка любила
човни. Але вона ніколи б
не сіла в жоден.
Потім вона сіла в річку, взяла
човен і спостерігала за ним.
Шкода, що дівчинка намальована…

РАЗОМ МИ БІЛЬШЕ

Три руки вийшли із землі, щоб
створити краще місце. Руки
приєдналися до нас, і зробили нас
кращими людьми.

ПОРТУГАЛІЯ, УЧНІ 12–15 РОКІВ
НЕВІДОМЕ МІСТО

Запах морського повітря освіжає
наше місто, пробуджує радість
поруч із мостом свободи, об’єднує
наше місто з невідомим містом.
З несправжньою усмішкою, не було
жодного руйнування, але десь
глибоко це місто має серце.

ГАРМОНІЯ І МИР

На зображенні показано
гармонію і мир.
Діти грають на задньому плані,
синьому як море.

НАБЕРЕЖНА

Гармонія трьох середовищ,
повітря, землі та води.

ПОРТУГАЛІЯ, УЧНІ 12–15 РОКІВ
МІСТО

Злиття сільської
місцевості та міста.

ЗАХІД

Захід сонця ховається за рікою.

ЦАР ХРИСТОС

Величність, яка повисла
над містом.

ПОРТУГАЛІЯ, УЧНІ 6–11 РОКІВ
МАЛЕНЬКИЙ ПАЛАЦ ПРЕЗИДЕНТА
Перед сном президент підходить
до вікна свого маленького
палацу, щоб подихати свіжим
та чистим повітрям.

ДВЕРІ АМЕРИКАНСЬКИХ
ДЖЕНТЕЛЬМЕНІВ

Зламані старі дерев’яні двері
були зруйновані давним давно
американським джентльменом, який
більше не любив будинок.

БЛІДІ ЛЮДИ ДОСЯГАЮТЬ
ТВОЇХ МРІЙ

Маленькі люди, які прагнуть
до своїх щасливих мрій, щоб
вибратися з цього блідого
і безбарвного світу.

ПОРТУГАЛІЯ, УЧНІ 6–11 РОКІВ
ЖАХЛИВА ВІЙНА

Якийсь час тому, п’ятеро
дітей, що лежали в тіні в лісі,
загинули в жахливій війні.
Воєнні діри — на сірій стіні.

ВІКНО ТЕРОРУ

На вікні війни все в нетверезому
стані через велику руйнацію:
Мертві та п’яні дерева, тіні
опіків, розбите скло, каміння
знищено — сміття!
Я хочу, щоб літаючий килим
з майбутнього був футуристичним.

НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИЙ ПЛЯЖ

У сонячний день на пляжі було
двоє людей, які спостерігали,
як річка тече повз.
Сміття в піску змусило їх
відчути відразу.
Хайме і Габріель були
дуже засмучені повністю
забрудненим пляжем.

ПОРТУГАЛІЯ, УЧНІ 6–11 РОКІВ
7 КІЛОМЕТРІВ ДО МІСЦЯ
ПРИЗНАЧЕННЯ

Двоє мандрівників подорожують
дорогою пішки, і вони ще в семи
кілометрах від місця призначення.
Болять ноги.
Отже, в них з’явилась ідея…

МЛИН БЕЗ ВИХОДУ

Руїни без виходу,
Дуже старі циліндри,
Занедбана вулиця,
Барвисті графіті.
У старому млині
Розсипані чорнила
На покинутих стінах.

СТАРЕ ВЗУТТЯ НЕЗНАЙОМЦЯ

Старе взуття незнайомця лежить
на дні човна, розбитого хвилями.
Мені б хотілося сісти в човен,
одягнути старе взуття незнайомця
і веслати до Лісабона.

УКРАЇНА, УЧНІ 16–18 РОКІВ
БУДИНОК НАШОЇ ІСТОРІЇ
Час завжди змінює історію

ВЕСНА ПРИХОДИТЬ НЕПОМІТНО
Весна приходить непомітно,
і непомітно йде від нас.
І разом з нею світлі й теплі
покинуть серце почуття.

ДОРОГА ЖИТТЯ

Життя як колія: кінця не видно,
але він є.

УКРАЇНА, УЧНІ 16–18 РОКІВ
ДОТЯГНУТИСЬ ДО НЕБЕС

Кожен наш вчинок наближає
нас до небес.
Хтось наближається швидше,
хтось — пізніше, а хтось
не наблизиться ніколи.

НЕ ТАК ВАЖКО, ЯК ЗДАЄТЬСЯ
Куди б ти не пішов, неважливо,
наскільки важким і тернистим
є твій життєвий шлях, будь
позитивним і майбутнє
буде кращим.

ПЕРШИЙ ПОДИХ ВЕСНИ

Весна додає нове життя і нову
красу усьому, що є в кожній
країні і кожному місті.

УКРАЇНА, УЧНІ 16–18 РОКІВ
ХВИЛІ

Цінуй кожну мить твого життя
і кожного у твоєму житті, тому що
все в нашому житті проходить так
швидко, як тече ця вода.

САМОТНЯ КАРУСЕЛЬ

Тиша не порожня, вона повна
відповідей.

ТАЄМНИЧА ВУЛИЦЯ

Вона сиділа тихо, дивлячись
на цю маленьку вуличку.
Глибоко сподіваючись, що хтось
зустрінеться. Але вона знала, що
кожен прийде і піде. Той, кого
вона шукає, ніколи не буде
на цій вулиці.

УКРАЇНА, УЧНІ 12–15 РОКІВ
ЧЕРВОНИЙ БУДИНОК
У ТЬМЯНОМУ МІСТІ

Захід пурпуровий освітляє
у тьмяному місті, у імлі.
Житло яскраве, кольорове
Червоний колір у пітьмі.

НАТОВП

В натовпі люди мають один мозок
для кожного. В натовпі люди
не можуть думати. Тому що вони
кидають свій мозок у «коробку»
і думають як всі інші.

ЧОВНИ

Поїзди, як човни в морі. Один
поїзд, один маршрут, два
причали — вокзали.
Лише старі поїзди наганяють
атмосферу довгої подорожі. У наш
час люди обирають комфорт,
а поїзди чорно-
білими човнами.

УКРАЇНА, УЧНІ 12–15 РОКІВ
ВЕЛИЧНИЙ

Зображення величного у місті —
це те, що зберігається з давніх
давен і величне підтримує
культуру. Без величного ми
не відчуємо справжню душу міста,
його любов.

ВЕЖА

Коли ти виходиш із похмурого
лісу, то розумієш, що весною
сонце ще яскравіше освітлює одну
із сторін вежі. Пастельно-
рожевий
колір радує око.
Вона нагадує вежу Рапунцель.
Здається, ніби принцеса ось-ось
опустить свої коси до землі.
І коли я стою перед вежею,
то розумію, що нічого красивішого
я ще ніколи не бачила.

ТЕАТР ДВОХ СВІТІВ

У світі гри та ілюзій єдине, що
залишається справжнім — гармонія
природи. Її закони незмінні.
Її велич незаперечна.
Її краса велична.

УКРАЇНА, УЧНІ 12–15 РОКІВ
ЗАГАДКОВІСТЬ
У ПЕРЕДВІДКРИТТІ

Протягом усього нашого
життя ми дізнаємося багато
нової інформації. Однак ми
не помічаємо, скільки зусиль
ми робимо. Іноді це звичайний
туман на шляху до школи у вашому
дитинстві, а іноді це якась
складність на роботі. Незважаючи
на це, ми не повинні забувати,
як ми отримали наші знання, щоб
надати їм більшої цінності.

ТОЧКА ДОТИКУ

Моє місто — це не просто будинки.
Це пам’ять про людей,
яких я люблю.
І коли я перебуваю в місці, де ми
були щасливі разом, я відчуваю
їхню присутність так, ніби вони
тут зі мною.
Навіть якщо їх зараз поруч нема…

РІШЕННЯ

Нічого ніколи не зміниться, якщо
ти просто сидітимеш на місці.
Щоб дістатись до іншого берега,
тобі треба сісти в човна
і гребсти.
Твій час — сьогодні! Твій
дороговказ — твоє Сонце.
Вставай! Рушай! Дій!

УКРАЇНА, УЧНІ 6–11 РОКІВ
ВУЛИЧНА ВІТАЛЬНЯ

Затишне місце. Читання.
В роздумах.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ СВЕТА И ТЬМЫ
Красивое вечернее небо, темные
дома. Свет борется с тьмой.

ТРИ БАЛЕРИНЫ

Три балерины танцуют. Свет льется
из окна. Металлические цветы
блестят на солнце. Мы очарованы
балеринами и светом.

УКРАЇНА, УЧНІ 6–11 РОКІВ
БУДЕННІСТЬ

Щодня коли ми кудись ідемо ми
зазвичай спішимо і не помічаємо
красу навколо себе. Люди надто
замкнені в собі, вони мало
посміхаються. Якщо ми не почнемо
радіти життю і кожній його
хвилині, то станемо сумними,
злими і похмурими і все що
нас оточує стане таким. Люди,
будьте веселіше!

СКЛО ТА СХОДИ

Наше життя схоже на піднімання
по сходам вверх та вниз
у скляному лісі.

ОПАЛЕ ЛИСТЯ

Я дуже люблю спостерігати,
як змінюються пори року.
Я помітила, що опале листя
навесні нікуди не зникає. Воно
здається не таким красивим,
бо знаходиться під ногами.

УКРАЇНА, УЧНІ 6–11 РОКІВ
СИЛА

Чим більше зусиль ти вкладаєш,
тим кращий результат. Чим більший
камінь ти кидаєш у воду, тим
більший сплеск ти можеш побачити.

ОКО ПРИРОДИ

Дерева спостерігають за людьми,
де б вони не знаходились. Треба
піклуватися про дерева, бо без
них ми б не змогли дихати.

РУЇНИ

Люди дуже довго можуть щось
будувати, а потім це руйнують.
І залишають після себе купу
сміття. Діти не мають прибирати
за дорослими.
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