
(s)word or shield

 PL
   Mówi się, że słowa ranią jak nóż. Słowa nienawiści swoim ostrzem wdzierają się w
serca i pozostawiają blizny. Nie musisz kogoś znać, nie musisz kiwnąć palcem, wystarczy
odpowiedni wybór słów by kogoś zranić. W czasach, kiedy część życia toczy się również
w przestrzeni wirtualnej to słowa i komentarze okazują się być najgroźniejszą bronią
wyciągniętą przeciwko innemu użytkownikowi czy mniejszości. W ostatnich latach w
przestrzeni publicznej w Polsce bardzo często z ust najważniejszych polityków oraz
wysokich hierarchów kościoła katolickiego usłyszeć można głośne nawoływania jakoby
mniejszości seksualne były „zarazą”, a „LGBT to nie ludzie, a ideologia”. 

   Nasz manifest nie pochyla się nad tymi raniącymi słowami. Nasz manifest ma za
zadanie pokazać, że słowa mogą być też tarczą, która ochroni prześladowanych przed
„słowami jak nóż”. Za tarczę posłużył nam monolog wygłoszony przez Samuela
Perlmana, ojca Elio, głównego bohatera filmu „Tamte dni, tamte noce” opartego na
książce o tym samym tytule, autorstwa André Acimana. Słowa wsparcia wypowiedziane
przez ojca do syna o życiu i miłości tworzą tarczę silniejszą niż bezlitosne słowa
smutnych, zgorzkniałych ludzi.

   Napis na dole manifestu mówi „To zależy od Ciebie czy wybierzesz słowo-ostrze czy
tarczę”. Myślimy, że ten slogan nie wymaga dodatkowego tłumaczenia.

ENG
   They say words hurt like a knife. Words of hatred with their blade penetrate hearts
and leave scars. You don't need to know someone, you don't have to lift a finger, just
choose the right words to hurt someone. At a time when part of life takes place also in
virtual space, words and comments turn out to be the most dangerous weapon against
another user or whole minority. In recent years, in the public space in Poland, very
often we can hear loud calls from the one of the most important politicians and high
hierarchs of the Catholic Church that sexual minorities are a "plague" and that "LGBT
people are not people, but ideology".

   Our manifesto does not focus on those hurtful words. Our manifesto aims to show
that words can also be a shield that will protect the persecuted from "words like a
knife". We used as a shield a monologue by Samuel Perlman, father of Elio, the main
character of the movie "Call me by your name" based on the book of the same title by
André Aciman. The words of support from a father to his son about life and love create
a shield stronger than the cruel words of sad, bitter people.

   The inscription at the bottom of the manifest says "It is on you to choose (s)word or
shield". We don't think this slogan needs any additional translation.

Alessandra Argondizzo & Paulina Matuszewska



Diversity cannot be covered

 PL
Projekt zwraca uwagę na problem praktycznie nie widocznych różnic w polskim

społeczeństwie. Od lat jesteśmy znani jako jednorodne miejsce, w którym wszyscy
wyglądają prawie tak samo, mają takie same wierzenia, kolor skóry, pochodzenie
etniczne i posługują się takim samym językiem. Wraz ze wzrostem migracji nic się nie
zmieniło.Ci, który przybyli i zdecydowali się pozostać w Polsce - czyli reprezentanci
różnorodności w naszym społeczeństwie - są chętnie pokazywani przez rząd jako
wrogowie narodowi. Aby zobrazować o czym mówię - według ostatniego spisu ludności
w Polsce mieszka obecnie 8 tys. Żydów, jednak 90% Polaków nigdy nie spotyka nikogo z
tej grupy. Każdy, który wydaje się wyróżniać, jest dokładnie ‘’zakrywany’’. Przywódcy
państwa silnie naciskają na mniejszości, tak aby nie były, widziane, ani słyszane. Co
więcej starają się przestraszyć społeczeństwo ‘’innymi’’. Do tego dochodzi problem z
akceptacją osób innej orientacji. Istnieją miasta, które określają się mianem ‘’stref
wolnych of LGBT’’. Proces maskowania różnic nieprzerwanie trwa właśnie teraz. Dlatego
postanowiłam wykorzystać granice naszego państwa i pod częścią konturów ukryć
kolory i kształty, które są przeciwieństwem od czarnej, rozmytej większości.

ENG
   My project reflects the problem of almost invisible diversities in Poland. Over the
years we stayed known as a homogenous place where everybody looks almost the
same, has the same belief, skin color, language and ethnicity. With the increasing
migration nothing has changed. Those who came and decided to stay in Poland - who
represent diversity in our society - are likely targeted as national enemies by the
government. For example, according to the recent census, there are currently eight
thousand Jew living in Poland, yet 90% of Poles have never met anyone from this group.
Anyone which seems to stand out is precisely ‘’covered’’. Heads of the country strongly
pressure minorities not to be seen nor heard. Moreover, they try to make the society
scared of ‘’the others’’. On top of that there is a problem with accepting non
heteronormative people. There are cities which claim themselves as the LGBT free
zones. The process of covering differences is continuingly happening right now. It’s why
I decided to use the borders of our country and behind the piece of it hide all the colors
and shapes which stand opposite to the black, blended, majority. 

Alessandra Wypych

https://www.facebook.com/100001288036253/


Discriminations and privileges 

 PL

   Znaczenie manifestu jest przeciwieństwem dyskryminacji i przywilejów, pokazuje on,
że ludzie, nawet ci, którzy nie są uważani przez społeczeństwo za uprzywilejowanych i
nie są traktowani na równi, mogą być szczęśliwi.
 Przykładem może być wiele przypadków dyskryminacji ze względu na płeć. Swoim
manifestem chciałam ukazać, że w obliczu rzeczywistości kobiety są silne, ponieważ
potrafią być szczęśliwe. Z drugiej strony manifest pokazuje także, że bycie
uprzywilejowanym, bycie mężczyzną czy jasny kolor skóry niekoniecznie oznacza, że jest
się szczęśliwym.

ENG

   The meaning of the manifesto is going against discriminations and privileges, showing
that people manage to be happy even if they are not considered privileged by society,
and are not treated the same way. 

   For example there are lots of cases of discrimination based on gender, With the
manifeso I wanted to show that while facing the reality, women are strong, because
they can be happy. And on the other hand it also shows that being privileged, being a
man or having a white color of skin does not necessarily mean you are happy.

Arus Hovhannisyan



Recycle beliefs

 PL

   Normalnie “recykling” łączy się z różnymi materiałami, w wielu przypadkach po prostu
ze śmieciami. A co z recyklingiem wierzeń? Branie i rewidowanie tego, czego
nauczyliśmy się z naszego otoczenia lub tego w co wierzymy, aby sprawdzić, jak
prawdziwe i przydatne jest to na poziomie ogólnym dla dobrego samopoczucia
wszystkich.
Myśląc o propagandzie, błędnym wyobrażeniu o drugiej osobie, a w dzisiejszych czasach
także nadmiarze informacji, ważne jest, aby znaleźć to, co nas łączy i nas jednoczyć, a
nie dzielić. Razem jesteśmy silniejsi.
Weź to co jest przydatne, silne i skuteczne i zmień nimi te nieprzydatne i destruktywne.

ENG

   Normally, recycling is connected with some materials, in many cases trash. But what
about recycling beliefs? Taking and revising what we learned or believe from our
environment to check how true and useful it is at a general level for everyone’s well-
being. 

Thinking about propaganda, the misconception towards a different person and
nowadays excess information, it is important to find what we have in common and
unite us rather than divide. We are stronger together.

Take what is useful and powerful and transform the unuseful and destructive.

Ana M Ceballos



Turtle

 PL

   Na świecie widzimy tak wiele przemocy i dyskryminacji. To szansa, by pokazać tym
manifestem jak możemy stać się wobec siebie tolerancyjni.
   Znaczenie Żółwia reprezentuje intuicyjny rozwój, siłę, odwagę, ochronę, mądrość,
cierpliwość, determinację i wrażliwość. Żółwie często kojarzą się z wzajemnymi
powiązaniami naszej planety, w tym ze świadomością, jak dbać o nasze środowisko.
Mojej pracy żółw krok po kroku dąży do zachowania wszystkich wartości, których
potrzebuje ludzkość. Ludzie także mogą powoli, lecz stabilnie stawiać kroki - tak jak
żółwie!

ENG

   In this world we see so much violence and discrimination. it's a good opportunity to
show with this manifest how we can be tolerant towards each other.

  The meaning of Turtle represents intuitive development, strength, courage,
protection, wisdom, patience, determination, and sensibility. Turtles are often
associated with the interconnectedness of our planet, including awareness of how to
take care of our environment.
   In my post turtle is going step by step aiming at bearing all the values that humanity
needs. People can also take slow and stable steps as turtles do

Sofia Sevoyan



Inclusion

 PL

   Ludzie czują obojętność wobec tych, którzy wyglądają, myślą lub mówią inaczej niż to
zostało przyjęte przez społeczeństwo. Czasami pojawia się tendencja do wykluczenia i
odrzucenia innych jako reakcja obronna, ale jeśli reakcja ta odnosiłaby się do przyjęcia i
akceptacji tych osób, mogłoby to przynieść nam wiele pozytywnych niespodzianek.

   Manifest ma pokazać, że to jacy jesteśmy i jakie mamy opinie nie jest ważne, zawsze
możemy podjąć próbę zrozumienia innych i ich punktów widzenia i zaakceptować ich
takich jacy są, bo każda osoba jest piękna taką jaką jest.

ENG

   People feel indifferent towards those who look, think or speak differently from the
general society. Sometimes there is a tendency to exclude and reject others as a
protective reaction but when the reaction is about embracing and accepting them, it
can bring us many positive surprises. 

   The meaning of the manifest is showing that it doesn't matter how we or our opinions
are, we can always make an attempt to understand others and their points of views and
to accept them the way they are, because everybody is beautiful just the way they are. 



sword or shield

Diversity cannot be covered
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When you least expect it, nature has cunning ways of finding our 
weakest spot. Just remember l'm here. Right now, you may not 
want to feel anything. Maybe you'II never want to feel anything. 
And, maybe it's not to me you want to speak about these things, 
but I feel something you obviously did. Look, you had a beautiful 
friendship. Maybe more than a friendship. And I envy you. In my 
place, most parents would hope the whole thing goes away, or 
pray that their sons land on their feet. But I am not such a parent. 
We rip out so much of ourselves to be cured of things faster that 
we go bankrupt by the age of 30 and have less to offer each time 
we start with someone new. But to make yourself feel nothing so 
as not to feel anything-what a c. waste! And 1'11 say one more 
thing ... it'II elear the air. I may % have come close, but I never 

!:;.a> have what you two· have. � � Something always held me 
back or stood in the way. ;t g How you live your life is your 
business. Just remember, $ � our hearts and our bodies 
are given to us only once, �- j and before you know it, your
heart's worn out. And as for � 'I your body, there comes a
point when no one looks at 5i :, it, much less wants to come 
near it. Right now, there's l � sorrow, pain; don't kill it, 
and with it, the joy you've � 0 felt. 
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IT'S ON YOU TO CHOOSE 

(S)WORD OR SHIELD
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