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Marzę o społeczeństwie, wizjach 
ma. Wrażliwy, empatyczny i 

odbicie. Życzę sobie firmy 
piękno widzi. 

Drogie Panie i Panowie! 

EUROPEAN VISIONS to wystawa w całej Europie, która ujawnia nasze podstawowe 
ludzkie potrzeby i cechy kulturowe! O poczuciu piękna i wizjach życia osobistego i 
społeczeństwa - opisane przez Europejczyków ze wszystkich państw członkowskich UE. 
Proszę o wsparcie projektu opisanego na następnej stronie, za pomocą którego uczymy się 
patrzeć na Europę sercem! 

Wystarczy wypełnić kwestionariusz (Udział za darmo). Żywy Prezentację projektu, 
kwestionariusz i życie mojego artysta Vita znaleźć na stronie zaprojektowana w tym celu 
strona internetowa: european-visions.eu. 

Kwestionariusz będzie częścią wystawy objazdowej w całej Europie. Każdy uczestnik 
otrzymuje zaproszenie jako gość honorowy na salon artystyczny EUROPEAN VISIONS w 
Twojej okolicy! 

EUROPEAN VISIONS otrzymała już duże wsparcie na etapie koncepcji: 
Niektóre fundusze zostały udostępnione podczas wizyty w Parlamencie Europejskim w 
Brukseli. Ponadto odbędzie się tam stacja wystawy EUROPEAN VISIONS. Projekt 
otrzymał stypendium Fundacji Künstlerdorf Schöppingen. Uczestniczy także Robert 
Menasse, który otrzymał nagrodę niemieckiej książki za powieść europejską „Stolica”. 

Pomóż urzeczywistnić marzenie o zjednoczonej Europie! 

 

Czekam na Twój udział!

Andrea Cochius 
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Ps: Czy masz jakieś pomysły, gdzie mogłaby się 
odbyć wystawa „Europejskie wizje”? Chcesz 
promować projekt inaczej lub masz pytania? Poczta 
wystarczy! 

http://european-visions.eu


Krótki opis 

Projektu 

Wystawa ,która ma miejsce w wielu krajach Europy, jednoczy nasze 
społeczeństwo, jego wizje i indywiduale poczucie piękna - stworzonym przez 
ludzi ze wszystkich klas społecznych ze wszystkich państw członkowskich Unii 
Europejskiej! 

W tym celu przeprowadzane są wywiady z osobami o 28 różnych➡  zawodach z 28 
krajów UE za pomocą kwestionariusza➡  przygotowanego do tego celu (razem 784 
wywiadów). Na wystawie objazdowej w całej Europie wyniki tego zabawnego badania są 
ilustrowane grafiką oceniającą i dokumentacją filmową, a poszczególne 
kwestionariusze są tłumaczone na 28 osobistych obrazów / rysunków. (Wybór obrazów 
do zrealizowania zostanie dokonany w taki sposób, aby KAŻDY kraj i KAŻDA praca miały 
miejsce dokładnie jeden raz.) W ramach projektu zostaną również wyprodukowane 
materiały edukacyjne dla szkół. Zobacz także stronę projektu:  
european-visions.eu➡ . 

Kwestionariusz 

Każdy wypełniony kwestionariusz będzie widoczny na naszych wystawach 
Kwestionariusz EUROPEJSKICH WIZJI dotyczy następujących kwestii: 

1.) Kim jestem? 
2.) Jakie są moje osobiste wizje i marzenia? 
3.) Jak można uczynić nasze społeczeństwo pozytywnym? 

Do 1) (opis osobistego gustu): To nie artysta określa elementy obrazu (kolor, styl 
artystyczny, motyw obrazu), ale osoba ankietowana. Ze względu na swobodny wybór 
elementów obrazu osoba stojąca za nimi staje się widoczna po przekształceniu 
kwestionariusza w obraz. Ukaże to preferencje Europejczyków w zakresie sztuki. 

Do 2) (opis osobistych doświadczeń): Kwestionariusz pozwala ci zastanowić się 
nad doświadczeniami i pragnieniami, które są kluczowe w twoim życiu. 

Do 3) (opis pozytywnych wizji naszego społeczeństwa): Kwestionariusz 
pozostawia miejsce na twoje wizje wartościowej przyszłości naszego społeczeństwa w 
Europie. 

Wesprzyj projekt, biorąc udział w ankiecie➡  i / lub wykonując obraz 
EUROPEAN VISIONS➡ ! 

Ponieważ nasze życie w Europie jest nie tylko kwestią umysłu, ale także serca!
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