Фотовиставка «Думайдан – 2016: фотомиті»
у рамках проекту «Думайдан – 2015: збереження зелених зон у містах і селищах»

Шановні друзі,
фотомиті цієї виставки це погляд через шпаринки у жахіття, що відбуваються зараз із
природою у містах та селищах. У час збройного конфлікту на сході країни уже життя
починають людські навіть знецінюватися, а з природою у нас взагалі поводяться
безцеремонно, наче завтра – останній день, і потім нічого не буде. Безконтрольність, хаос,
що поглинули сьогодні наше суспільство часом зупиняють і хочеться махнути на все рукою,
і сховатися у свою мушлю турбот. Однак рішучість деяких змушує не зневіритися, а
продовжувати бачити красу і намагатися її захистити.
Ці фотомиті це щоденний невоєнний героїзм людей, що не байдужі. Адже дерева, озера чи
птахи не можуть крикнути цьому всьому: «Ні!», вони лише чекають від нас допомоги. Ми
хочемо розбудити людей від сну байдужості, розкрити у них краплі любові до світу, що є у
кожного в серці, та знайти відгук до спільних дій, щоб діти наші жили в мирі не на
спустошеній землі, а у квітучих алеях, парках, скверах.
Адже коли людина бачить у дереві душу, у її обрисах певні знаки, у озері домівку качок, у
гіллі дерев гнізда птахів, то це живий погляд, некамінний, людяний. Ми просимо усіх
залишатися людяними попри все, що коїться у світі, попри усі трагедії, попри смерть
близьких та рідних, попри втрати.
Ми чекаємо на вас в надії, що разом усі сядемо та спробуємо спокійно знайти виходи із
складних ситуацій, спробуємо подумати як створити гідне майбутнє, без популізму, на
тверезий розум, і спробуємо знайти шляхи втілення задуманого власними руками!
Ця фотовиставка буде виставлена в цьому році у шести містах України: Харків, Одеса, Львів,
Тернопіль, Івано-Франківськ, Київ.
Команда проекту просить усіх знавців у цій сфері подивитися нашу резолюцію та проект
змін до законодавства і висловити свою експертну думку щодо цього. Чекаємо!
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