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Ontdekking

Art in All of Us

Kunst op de bres voor vrede en tolerantie
, DE BELGISCHE VERENIGING ART IN ALL OF US (AIA) ZET ZICH IN VOOR DE
CULTURELE EN CREATIEVE UITWISSELING TUSSEN KINDEREN UIT 192 LANDEN IN
DE WERELD. EEN AMBITIEUS PROJECT !

Art in All of Us wil aan de hand van de creatieve inbreng
van kinderen en de universele taal van de kunst de multiculturele dialoog en de verstandhouding tussen de volkeren bevorderen. Foto's, tekeningen en gedichten
kunnen helpen om kinderen en volwassenen bewust te
maken van de culturele gelijkenissen en verschillen die
onze wereld kenmerken.
Met de steun van organisaties zoals Unicef, SOSKinderdorpen, Fundacion America en La Maison des
Enfants du Monde, en dankzij de inzet van meer dan
60 vrijwilligers wereldwijd kon Art in All of Us in minder
dan twee jaar tijd 120 landen bezoeken en meer dan
5.000 kinderen een creatieve stem geven. In 2007 zal de
organisatie 53 landen uit alle werelddelen aandoen.
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Tijdens hun bezoek aan lokale scholen stellen de animatoren verschillende activiteiten voor: tijdens creatieve
workshops leren ze de kinderen gedichten, foto's of tekeningen over hun land te maken, terwijl ze hen ook in contact brengen met de creatieve uitingen van kinderen uit
andere landen. Het AiA World Art Book Program van Art
in All of Us moet uitmonden in de publicatie van een
groot boek over de 192 door de VN erkende landen. Elk
land zal worden voorgesteld door de foto van een inwoner, een tekening en een gedicht van de hand van één
van de kinderen uit dat land. De opbrengst van de verkoop van het boek en van de tentoonstellingen zijn
bestemd voor het kunstuitwisselingsprogramma AiA Pen
Pal tussen scholen uit de verschillende werelddelen.
Dit ambitieuze project kan uiteraard enkel slagen mits de
nodige financiële middelen. Ook u kunt een steentje bijdragen: door deel te nemen aan de reizen, door foto's te
kopen die door de vzw worden aangeboden, of
door online een schenking te doen
(http://www.artinallofus.org/help.htm).
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1. Nigeria: fotosessie voor het “World Art Book”.
2. Mali: redactie van het gedicht “Vertel je land” bestemd voor het World Art Book.
3. Thailand: leerlingen tonen vol fierheid hun tekeningen «Teken je land» bestemd voor het
World Art Book.
4. Papoea-Nieuw-Guinea: fotosessie voor het World Art Book.
5. Rusland: leerlingen ontdekken de foto's tijdens een presentatie.
6. Kaapverdië: praktische oefeningen tijdens een opleiding fotografie.
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