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Różowy to mój ulubiony kolor. Rzeczy różowe są wyjątkowe.
Pink is my favorite color. Pink objects are exceptional.

Wanda Sidorowicz
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Wanda Sidorowicz

Różowe

Różowe to jeden z największych projektów Pra-
cowni i Galerii ArtBrut, prowadzonej we Wrocławiu 
przez twórców niepełnosprawnych. To oni są wyko-
nawcami, ale także pomysłodawcami realizo- 
wanych wystaw i wydarzeń. Według Wandy Sidoro-
wicz – pomysłodawczyni projektu Różowe, ludzie 
za mało czasu poświęcają kolorowi różowemu, ona 
sama kolekcjonuje różowe przedmioty tworząc  
z nich różnorodne twórcze konstelacje. W ramach 
projektu Różowe zaprezentowaliśmy wystawę prac, 
które nawiązują do tego koloru, do formy, dźwięku, 
różowego słowa i myśli. Do projektu zaproszeni 
zostali artyści wrocławscy oraz przyjaciele stowar-
zyszenia - zwolennicy i użytkownicy „różowego”, 
ale  także ci, którzy w swoich twórczych działaniach 
i rozmyślaniach oraz codziennym zabieganiu, nig-
dy nie zwrócili się ku temu obszarowi. W projekcie 
wzięło udział ponad 60 osób.  Swoje prace przekazali 
cenieni i znani artyści m.in. Anna Płotnicka, Bożena 
Grzyb-Jarodzka, Paweł Jarodzki, Jerzy Kosałka, 
Dominik Podsiadły. Prezentowane prace były bardzo 
różnorodne - od rysunków i fotografii po liczne obiek-
ty i instalacje, projekt dźwiękowy Marka Otwinow- 
skiego, pracę wideoart Jacka Za- chodnego, oraz ubra-
nia z kolekcji projektantki Pauli Kowalczyk z Pracowni 
Formalina. Różowe obiekty przekazali do projektu 
kuratorzy sztuki Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka  
z Centrum Sztuki WRO, Piotr Stasiowski z BWA Stu-
dio i Alicja Jodko z Galerii Entropia. Swoje wyjątkowe 
prace pokazali także twórcy z Pracowni i Galerii Art-
Brut.

Otwarcie wystawy Projektu Różowe odbyło się 
 21 stycznia 2010.

Pink

Pink is one of the major projects of ArtBrut Studio and 
Gallery. Based in Wrocław, ArtBrut is run by intellectu-
ally handicapped people who make art and conceive ex-
hibitions and events. Wanda Sidorowicz, who conceived 
Pink, believes that people devote too little time to the 
color pink. She herself collects pink objects and arranges 
them into various creative constellations. As part of Pink 
project we presented an exhibition of works exploring the 
color pink, pink shapes and sounds, pink words and pink 
thoughts. Projects participants included Wrocław-based 
artists and friends of our association: both aficionados of 
the color pink and those for whom pink – in their artistic 
work, reflection and daily experience – is an uncharted 
territory. The project brought together over 60 partici-
pants. Noted artists who donated their work included 
Anna Płotnicka, Bożena Grzyb-Jarodzka, Paweł Jarodzki, 
Jerzy Kosałka and Dominik Podsiadły. The works on view 
were extremely diverse: from drawings and photographs 
to numerous objects and installations to Marek Otwin-
owski’s sound project, Jacek Zachodny’s video art and 
clothes from the collection of Paula Kowalczyk of Forma-
lina Studio. Pink objects were donated by curators Ag-
nieszka Kubicka-Dzieduszycka of WRO Art Center, Piotr 
Stasiowski of BWA Studio and Entropia Gallery’s Alicja 
Jodko. The artists associated with the ArtBrut Studio and 
Gallery showed their unique works too.

The exhibition for the project Pink opened on 
January 21, 2010. 
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On the opening day the gallery attracted over 300 
visitors. Apart from the exhibition, the project in-
volved many other events. The opening reception  
featured a special pink menu and a pink set by DJ Rafał  
Pysno. At the opening and during the exhibition, photo  
sessions were held featuring Dariusz Orwat’s famed 
Pink King-Kong. The sessions were conceived and 
shot by Mateusz Tatarczyk, a photographer associ-
ated with the ArtBrut Studio and Gallery. On the day 
of the exhibition, Niskie Łąki, a club run by journa- 
list Barbara Chabior, held a Pink Night. A pink charity  
auction of the works in the exhibition was launched 
on allegro.pl.

The involvement of so many wonderful people ena-
bled fascinating integration and experience sharing 
in the areas of creation and collaboration, in both the 
artistic and the social sense.

W dniu otwarcia galerię odwiedziło ponad 300 osób. 
W ramach projektu poza wystawą realizowane  były  
liczne działania towarzyszące. Na wernisaż przygotow-
any został specjalny „różowy” poczęstunek. Na otwarciu 
zagrał „różowo” didżej Rafał Pysno. W trakcie wernisażu 
i trwania wystawy odbywały się sesje fotograficzne ze 
słynnym Różowym King-Kongiem Dariusza Orwata,  
a pomysłodawcą i autorem zdjęć sesyjnych był Mateusz 
Tatarczyk, fotografik - twórca związany z Pracownią  
i Galerią ArtBrut. Prowadzony przez dziennikarkę Barbarę 
Chabior klub muzyczny Niskie Łąki zorganizował w dniu 
otwarcia wystawy Różowy Wieczór. Na portalu Allegro 
uruchomiona została różowa aukcja charytatywna prac 
prezentowanych na wystawie.

Dzięki udziałowi w projekcie tak wielu wspaniałych osób 
zaistniała fascynująca integracja i wymiana doświadczeń 
w obszarze kreacji i wspólnego działania, zarówno w wy-
miarze artystycznym jak i społecznym.

W projekcie udział wzięli
Project participants:

Dimczo Angełow, Agata Bielaczka, Barbara Chabior, Danuta Cichocka, Ala Czerwińska, Agnieszka Chojnacka, 
Nina Danecka , Joanna Dąbrowska, Dorota Dyl, Bartosz Dziedzic, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Anna Gałuszka, 
Anna Graf, Marcin Guźla, Joanna Golachowska, Maja Koza-Granosz i Sławek Granosz, Tucha Grochowska, 
Bożena Grzyb-Jarodzka, Michał Hycki, Paweł Jarodzki, Piotr Jeruzel, Alicja Jodko, Natalia Kabanow, Joanna Kacper, 
Jerzy Kosałka, Paula Kowalczyk, Kacper Kuźnicki, Łukasz Kwiatkowski,  Dominika Łabądź, Michał Magier, 
Agnieszka Młotkowska, Marcin Mierzicki, Patryk Mirowski, Patrycja Mucha, Dariusz Orwat, Marek Otwinowski, 
Anna Płotnicka, Dominik Podsiadły, Robert Porzyc, Aleksandra Psuja, Waldemar Pranckiewicz, Rafał Pysno, 
Ola Pytlarz, Bartosz Runiewski, Piotr Rymko, Wacław Rymko, Małgorzata Sawicka, Dorota Sidorowicz 
i Maciej Mulak, Wanda Sidorowicz, Marta i Tomek Sołek oraz Marianka Sołek, Piotr Stasiowski, Piotr Szpilki, 
Sebastian Szlezinger, Beata Świętnicka, Mateusz Tatarczyk, Agnieszka Tomaszewska, Marek Trociński, 
Patrycja Wawrzyniak, Krzysztof Winnicki, Igor Wójcik, Elwira Zacharska, Jacek Zachodny
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Nie w pełni sprawni - w pełni czujący
Handicapped but Emotionally Whole



_22

Nie w pełni sprawni - 
- w pełni czujący

Prezentowana w galerii ArtBrut  w marcu 2010 wystawa 
Nie w pełni sprawni - w pełni czujący pokazywała ciekawy 
projekt zrealizowany w  Warsztacie Terapii Zajęciowej 
Wspólnota  we Wrocławiu w 2009 roku.

…Efekty artystyczne projektu stanowią swego rodzaju 
kampanię społeczną. Pokazują iż osoby niepełnosprawne 
intelektualnie dysponują pełnym wachlarzem emocji, po-
dobnie jak każdy w pełni sprawny człowiek. W prezen-
towanych na wystawie pracach istotniejsze było zobra-
zowanie emocji aniżeli wykonanie portretów konkretnych 
osób. Fotografie przedstawiają osoby niepełnosprawne w 
autentycznych sytuacjach, w ich codzienności, bez ideal-
izacji typowej dla mediów.  Bohaterowie zdjęć stanowią 
zbiorowość, w życiu której pojawiają się różnorodne 
emocje…
…Projekt pozwolił niepełnosprawnym uczestnikom 
Warsztatu Terapii Zajęciowej Wspólnota przyjrzeć się 
głębiej sobie. Uczyli się rozpoznawać emocje, nazywać je, 
pokazywać. Pomocą w tych działaniach była fotografia. 
Uczestnicy stawali po jednej bądź drugiej stronie obiekty-
wu, fotografowali i byli fotografowani, wykonywali odbit-
ki w ciemni, kolarze, przetwarzali obrazy, budowali kon-
strukcje przestrzenne. Prace zaprezentowane na wystawie 
są efektem skomplikowanego procesu twórczego, równie 
spontanicznego i nieprzewidywalnego jak same emocje…

fragmenty tekstu z opracowania prowadzących projekt:
Sylwii Wierzbowskiej, Anny Włodarczyk i Marcina Osadnika

Na wystawie obok  fotografii portretowych w ramach, 
pokazane zostały instalacje przestrzenne z wielkoform-
atowych, czarnobiałych wydruków z postaciami uczest-
ników projektu, uzupełnione o ich komentarze słowne i gra 
ficzne. Wystawę zakończył 25 marca 2010 uroczysty 
finisaż, na którym wystąpili pomysłodawcy i wykonaw-
cy projektu.

Handicapped but 
Emotionally Whole

Held in March 2010 at the ArtBrut Gallery, the exhi-
bition Handicapped but Emotionally Whole showed 
an interesting project completed in 2009 in Wrocław 
by the Wspólnota Occupational Therapy Workshop.

…The project and its artistic results are a kind of so-
cial campaign. They prove that intellectually handi-
capped people feel the whole gamut of emotions, just 
like non-handicapped people. The works in the ex-
hibition are not just portraits of people. First of all, 
they portray emotions. The photographs depict dis-
abled people in real-life situations, in their daily ac-
tivities, eschewing the idealization prevalent in the 
media. The people in the photos are a community 
whose life contains a variety of emotions…
…The project of the Wspólnota Workshop enabled its 
disabled participants to take a deeper look at them-
selves. Aided by photography, they learned to recog-
nize, name and show emotions. Participants found 
themselves on both sides of the lens, as photogra-
phers, and as models, made prints in the dark room, 
produced collages, processed images and built spa-
tial artworks. The works in the exhibition are the re-
sult of a complex creative process, as spontaneous 
and unpredictable as the emotions themselves…

From a text written by the project leaders:
Sylwia Wierzbowska, Anna Włodarczyk and Marcin Osadnik

Alongside framed photo portraits, the exhibition in-
cluded spatial artworks made of large-format black-
and-white prints depicting project participants, ac-
companied by their verbal and visual comments.
The exhibition ended on March 25, 2010, with a clos-
ing night attended by the project’s originators and 
participants.
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W projekcie udział wzięli
Project participants

Paulina Dunajewska
Aneta Popadyniec
Jan Śmiałek
Marcin Ziemba
Mateusz Pilecki
Waldemar Kawarski
Adam Jakubiec
Agata Krauze
Ewa Marszałek
Aleksandra Makus
Magdalena Zielińska
Jolanta Duławska
Marta Romaszkan
Bartłomiej Kujawiak
Agnieszka Muszyńska
Mariusz Panas
Zygmunt Baniak 
Danuta Kwiatkowska
Maciej Jabłonka
Joanna Skrzypek
Wojciech Skrzypiec
Krystyna Lenart
Barbara Urbańska

Prowadzący projekt
Project leaders
 
Sylwia Wierzbowska
Anna Włodarczyk
Marcin Osadnik
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Marcin Guźla
Grafika Akordowa - ilustracja ducha , dźwięku i słowa 

Chord Prints - Illustration of Spirit, Sound and Word
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Marcin Guźla

Grafika Akordowa – 
- ilustracja ducha , dźwięku i słowa 

Wystawa monograficzna (grafika, rysunki, instalacje)
Opieka artystyczna wystawy – Jacek Zachodny

Marcin Guźla to artysta wszechstronny, od  lat tworzący 
i działający w wielu obszarach sztuki.  Zajmuje się 
grafiką, rysunkiem, poezją, dramatem i muzyką.                  
Współpracował z integracyjnym Teatrem Arka jako 
aktor i asystent. Z Pracownią i Galerią ArtBrut Marcin 
Guźla związany jest od początku jej istnienia – jest 
jednym z jej twórców i koordynatorów realizowanych 
działań i projektów.

W Galerii prezentowane były wcześniej prace artysty 
w ramach wystawy zbiorowej Art Brut w 2009 oraz na 
wystawie Projektu Różowe w styczniu 2010. W czerwcu 
2009 odbyła się jego wystawa indywidualna w Bibliotece 
Publicznej przy ul. Sycowskiej we Wrocławiu. Wybrane 
prace ceramiczne twórcy wystawione były w czasie wys-
tawy grupowej CEKIRON-u w Galerii Miejskiej w 2002.

Otwarcie wystawy monograficznej Grafika Akordowa... 
w Galerii ArtBrut miało miejsce 22 kwietnia 2010.

W trakcie otwarcia odbył się koncert zespołu muzyc-
znego Maszyniści Dźwięku, z którym twórca od kilku 
lat występuje, jest autorem  i wykonawcą tekstów do 
utworów. Na wystawie zobaczyć można było grafiki, 
rysunki oraz instalacje.

Ta technika jest podobna do końcowego efektu linorytu 
(...) jak w linorycie stawiane są kreski wypełnione kolo-
rem pokryte wyżłobienia w matrycy (…) tak piórkiem 
tusz jest kładziony na kartę czystą jak dłuto pracuje  nie 
lubię ostrzy bo nie jestem sadystą tylko multi artystą.

Marcin Guźla

Chord Prints - 
- Illustration of Spirit, Sound and Word

A solo exhibition (prints, drawings installations) 
Artistic guidance - Jacek Zachodny

Marcin Guźla is a versatile artist who has long worked 
in many fields and media such as printmaking, drawing, 
poetry, drama and music. He was also an actor and as-
sistant with the integrated Arka Theater. Marcin Guźla 
has been associated with the ArtBrut Studio and Gallery 
since the gallery’s inception. He is one of its artists and 
project coordinators.

The gallery has already shown Guźla’s work in the group 
show “Art Brut” in 2009 and in the Pink project exhibi-
tion in January 2010. In January 2009, the artist had a 
solo exhibition at the Public Library in Sycowska Street 
in Wrocław. A selection of his ceramic works was exhib-
ited in a CEKIRON group show at the Municipal Gallery 
in 2002.

Guźla’s solo show Chord Prints… opened at the ArtBrut 
Gallery on April 22, 2010.

The opening featured a concert by Maszyniści Dźwięku, 
with which Guźla has performed for a few years as well as 
writing lyrics and performing them. The exhibition show-
cased prints, drawings and installations.

This technique resembles the final effect of linocut ... Like 
in linocut, lines are drawn, grooves filled with color … ink 
is applied with a pen on a blank sheet of paper while the 
chisel is worked. I don’t like blades. I’m not a sadist. I’m 
a multi-artist. 

Marcin Guźla
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Prezentowane były także: pozycja książkowa 
wydawnictwa Continuo, w której zamieszczone 
zostały prace graficzne Marcina, oraz jego teksty 
i wywiad w Magazynie Ludzka Sprawa. Wystawa 
pokazywana była w czasie tegorocznej Wrocławskiej 
Nocy Muzeów, w ramach której odbyło się spotkanie 
z autorem, oraz kolejny występ zespołu – Maszyniści 
Dźwięku.

Coś o sobie, to że od dziecka w manualnych plas-
tycznych twórczych działaniach i od dziecka moi 
kochani rodzice dawali mi stykać się z dźwiękami, 
i urodziłem się w rocznice wydarzenia patriotyczne-
go i mogą państwo się przekonać jaki ze mnie pa-
triota idealista i romantyk słuchając mych wykonań 
z zespołami, a są nimi maszyniści dźwięku i gru-
pa popstój band PSB =DDT; w wieku 16lat zacząłem 
grać na harmonijce, gdy miałem 18lat pierwszą 
harmonijkę dostałem od rodziców taką prawdziwą, 
a za pieniądze uzbierane z osiemnastki klawisze; jak 
jeszcze chodziłem do podstawówki to z gry na flecie 
dostałem najgorszą ocenę, a dziś występuję z nim 
jako multiinstrumentalista

Za pomoc w wystawie wielkie podziękowania dla 
Jacka Zachodnego że stworzył ze mną ulepszenie 
świata gorszego, prace pomógł mi wybierać 
i wspierając mnie duchowo, artystycznie 
i technicznie i fizycznie czuwał

Specjalne podziękowania dla Małgosi Rel, bo gdyby 
nie jej wsparcie i jej nauka artterapeutyczna nie było 
by tych prac, bo Gosia wskazała mi kierunek

Dziękuje pani Zosi Tkaczyk za to, że wykształciła we 
mnie duszę artystyczną i zadbała o moje dorastan-
ie artystyczne

Marcin Guźla

Also on view was a book published by Continuo with 
reproductions of Marcin’s prints, Marcin’s texts and 
an interview from Ludzka Sprawa Magazine. The exhi-
bition was open during this year’s Night of Museums 
when a meet-the-author event was held and Maszyniści 
Dźwięku played another concert.

Something about myself: from childhood I was involved 
in manual, artistic, creative activities, and from child-
hood my dear parents let me explore sounds, and I was 
born on the anniversary of a patriotic event, and you can 
see how patriotic, idealist and romantic I am by listening 
to my performances with the bands, I mean maszyniści 
dźwięku and popstój band PSB=DDT; at 16 I started play-
ing harmonica, when I was 18 I got my first harmoni-
ca from my parents, a real one, and a keyboard for the 
money saved from my eighteenth birthday; when I was 
in primary school I got the worst grade for recorder and 
now I play it as a multi-instrumentalist.

A big thanks to Jacek Zachodny for helping me with the 
show, for improving an inferior world with me, for help-
ing me select works and gave me spiritual, artistic, tech-
nical and physical support.

Special thanks to Małgosia Rel. Without her support 
and art-therapeutic teaching these works wouldn’t have 
been possible, because Gosia showed me the way.

I want to thank Ms. Zosia Tkaczyk for fostering the ar-
tistic spirit in me and helped in my artistic development. 

Marcin Guźla
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Zaklinacze ArtBrut
ArtBrut Enchanters
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Zaklinacze ArtBrut

Wystawa Zaklinacze ArtBrut  to efekt działań grupy 
młodych twórców związanych z Galerią i Pracownią 
ArtBrut we Wrocławiu, która została zaproszona przez 
organizatorów Brave Festiwalu do wykonania doku-
mentacji wydarzeń festiwalowych. Zaprezentowane 
na wystawie prace to  fotografie, teksty, wywiady  
i filmy związane z wydarzeniami tegorocznej edycji 
Brave Festiwalu Zaklinacze, a także dwa fotoreportaże 
z ubiegłorocznej edycji festiwalu, oraz zdjęcia i doku-
mentacje związane z działalnością organizacji Rokpa 
International, na rzecz której, co roku przekazywany 
jest dochód z festiwalu. W trakcie otwarcia wys-
tawy  07 lipca 2010 odbyło się spotkanie dr Akongiem 
Rinpoche założycielem i szefem organizacji Rokpa 
International – gościem honorowym Brave Festiwalu. 
Wystawa rozbudowywała się podczas całego festiwa-
lu, a zwiedzający goście obserwować mogli dynamic-
zny i twórczy proces jej powstawania. Uroczysty finisaż 
pokazujący pełny, końcowy efekt wystawy odbył się 
23 września 2010. W ramach dokumentacji wydarzeń 
festiwalowych grupa twórców ArtBrut uczestniczyła 
m. in. w:

•	 spotkaniu i wywiadzie z Justyną Warecką przedsta-
wicielem organizacji Rokpa International w Polsce 

•	 spotkaniu i wywiadzie z Leą Wyler, Anną Zubrzycki 
i Grzegorzem Bralem w Teatrze Pieśń Kozła, wywiad 
opublikowany został w Magazynie Ludzka Sprawa

•	 P a r a d z i e  M a s e k  A f r y k a ń s k i c h  n a  R y n k u 
Wrocławskim

•	 spotkaniu  z  Anną Zubrzycki  i  Lea Wyler 
prezentującym  działalność organizacji Rokpa 
International, w Klubie Festiwalowym Kamfora

ArtBrut Enchanters

The exhibition ArtBrut Enchanters showcases the 
work of a group of young artists associated with 
Wrocław’s ArtBrut Studio and Gallery who were in-
vited by the Brave Festival to document the festi-
val events. The show includes photographs, texts, 
films and interviews linked to the events of the 2010 
Brave Festival: Enchanters, two picture stories from 
last year’s festival, as well as photos and documen-
tation of the work of Rokpa International, the annu-
al beneficiary of the festival’s proceeds. The open-
ing, held on July 7, 2010, featured an in-conversation 
event with Dr. Akong Rinpoche, founder and pres-
ident of Rokpa International, who was a honorary 
guest of the festival. The exhibition grew in size 
during the festival, and gallery visitors could follow 
the dynamic process of its creation. The closing, at 
which the final result of the exhibition was present-
ed, was held on September 23, 2010. When docu-
menting the festival events, ArtBrut artists took 
part in many events, including:

•	 an in-conversation event and interview with 
Justyna Warecka, representative of Rokpa 
International for Poland

•	 an in-conversation event and interview with Lea 
Wyler, Anna Zubrzycki and Grzegorz Bral at the 
Song of the Goat Theater; the interview was lat-
er published in Ludzka Sprawa magazine

•	 an African Mask Parade in Wrocław’s Old Town 

•	 an in-conversation event with Anna Zubrzycki 
and Lea Wyler presenting the work of Rokpa 
International, held at the festival club, Kamfora
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•	 przygotowaniach do wydarzenia:  Ahn Sook-sun 
mistrzyni opery pansori. Ocalona przypowieść 
dawnej Koreii w Operze Wrocławskiej 

•	 spotkaniu zorganizowanym w Galerii ArtBrut  
z gośćmi festiwalowymi Lorenzo Aillapan 
Człowiekiem Ptakiem twórcą poezji Indian 
Mapucze, jego towarzyszką oraz tłumaczem

•	 pokazie Brave Kids: Rokpa Children/Nepal,  
w Teatrze Pieśń Kozła

Brave Festival , organizowany  we Wrocławiu już  po 
raz szósty,  to festiwal prezentujący wykonawców  
i ludzi, którzy starają się uchronić swoją kulturę od 
zapomnienia.Z całego świata zapraszani są rdzenni 
artyści i przedstawiciele ginących kultur, którzy nie 
godzą się na wypędzenie z własnej tradycji. Ludzi 
którzy mają odwagę kontynuacji lub rekonstrukcji 
swojej tradycji, przechowują  rzeczywiste tradycje, 
pieśni i duchowe dziedzictwo naszych kultur.

W ramach festiwalu organizatorzy realizują także 
projekt Brave Kids - przedsięwzięcie, w którym biorą 
udział artystyczne grupy dziecięce pochodzące 
z regionów świata dotkniętych tragicznymi 
doświadczeniami historyczno-społecznymi.

Dokumentowanie fest iwalu przez twórców 
niepełnosprawnych stworzyło nowy kontekst  
wzajemnych relacji. Obecni podczas wydarzeń 
festiwalowych niepełnosprawni dokumentaliści 
wchodzili w rzeczywiste interakcje z twórcami, uc-
zestnikami i widzami festiwalu. Wystawa pokazuje 
nie tylko ciekawe spojrzenie artystyczne, ale i ważny 
społeczny kontekst tego wydarzenia.

•	 preparations for the event Ahn Sook-sun. Mistress 
of Pansori Opera. A Surviving Parable of Old Korea 
at the Wrocław Opera                                                                 

•	 an in-conversation event at the ArtBrut Gallery 
featuring festival guests: Mapuche Indian poet 
Lorenzo Aillapan The Bird Man, his partner and his 
translator

•	 a Brave Kids performance (Rokpa Children/Nepal) 
at the Song of the Goat Theater

Already in its 6th year, Wrocław’s Brave Festival pre-
sents performers and people who are trying to save 
their cultures from oblivion. It invites indigenous art-
ists and representatives of world’s dying cultures who 
refuse to be expelled from their own tradition, people 
who have the courage to continue or reconstruct their 
tradition, who preserve the real traditions, songs and 
spiritual heritage of our cultures.

The program of the festival included the Brave Kids 
project, an initiative for children’s performing groups 
from regions with a tragic history and troubled present.

The process of documenting the festival created a new 
context for interaction. The disabled documentarians 
interacted with festival artists, participants and audi-
ences. The exhibition presents not only an interesting 
artistic perspective but also the important social con-
text of the festival.



  49_



_50



  51_



_52



  53_



_54

Festiwal Brave obserwowali i dokumentowali
The Brave Festival was observed and documented by

Ela Baworowska
Katarzyna Binek
Bartosz Dziedzic
Magdalena Grabowska
Marcin Guźla
Agnieszka Kołodziejczyk
Paweł Olejniczak
Bartek Runiewski
Mateusz Kosecki
Mateusz Tatarczyk
Marek Trociński
Elwira Zacharska

Wspierając twórców z grupy ArtBrut w działaniach dokumen-
tacyjnych brali udział wrocławscy artyści i dziennikarze
ArtBrut artists were supported in their efforts by 
Wrocław-based artists and journalists

Anna Morawiecka
Agata Saraczyńska
Anna Smarzyńska
Jacek Zachodny
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Koordynator festiwalu, wiceprezes i przedstawiciel 
wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia 
Charytatywnego ROKPA Polska
Festival coordinator as well as vice-president and 
representative of the Wrocław branch of the charity 
organization ROKPA Polska

Justyna Warecka

Pomoc w przygotowaniu przedsięwzięcia 
otrzymaliśmy także od organizatorów i szefów 
festiwalu
In preparing the project we also received help from 
Brave Festival organizers  

Grzegorz Bral, Anna Zubrzycki 

oraz organizatorów Projektu Brave Kids

and from the organizers of the Brave Kids project

Anastazja Gołaj, Anna Furmaniuk
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Pracownia Aktywizacji Społecznej i Galeria Sztuki ArtBrut 2010
ArtBrut Social Integration Studio and Art Gallery 2010
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Pracownia Aktywizacji Społecznej 
i Galeria Sztuki ArtBrut 2010

Wystawa podsumowująca projekty 
realizowane przez Stowarzyszenie 
Świat Nadziei w Pracowni Aktywizacji 
Społecznej i Galerii Sztuki ArtBrut w 2010 roku.

Otwarcie wystawy odbyło się w piątek 
26 listopada 2010 

Na wystawie zaprezentowane zostały prace 
i dokumentacje, powstałe w trakcie realizow-
anych przez nasze stowarzyszenie działań  
i projektów, w Pracowni i Galerii ArtBrut w roku 2010, 
takie jak: 

•	 prace graficzne na papierze, pleksi i tkaninie 
powstałe w czasie warsztatów w pracowni grafic-
znej prowadzonych przez Martę Lech

•	 fotograficzna instalacja przestrzenna – efekt 
zajęć z Paulą Kowalczyk z pracowni designu  
i projektowania Formalina, oraz z fotografikiem 
Piotrem Szpilskim

•	 zbiór tekstów, rysunków i wywiadów drukowanych  
w Magazynie Ludzka Sprawa

•	 interaktywne stanowisko prezentujące prace wideo 
powstałe we współpracy z Centrum Sztuki WRO 
oraz artystą Jackiem Zachodnym

•	 pomysłowo opracowaną przez twórców ArtBrut 
dokumentację wystaw zrealizowanych w galerii w 
2010 roku. 

ArtBrut Social Integration Studio 
and Art Gallery 2010

An exhibition summarizing the projects 
run by The World of Hope Association 
at the ArtBrut Social Integration 
Studio and Art Gallery in 2010

The exhibition was opened on Friday, November 
26, 2010

The exhibition showcased works and documenta-
tion produced in the projects run by our association 
at the ArtBrut Studio and Gallery in 2010, including: 

•	 prints on paper, perspex and fabric produced 
in workshops in a printmaking studio led by 
Marta Lech

•	 a photographic installation made during class-
es led by Paula Kowalczyk of Formalina Design 
Studio and photographer Piotr Szpilski

•	 a collection of texts, drawings and interviews 
published in Ludzka Sprawa magazine

•	 an interactive installation featuring videos pro-
duced in collaboration with WRO Art Center and 
artist Jacek Zachodny

•	 documentation of the gallery’s 2010 exhibitions 
artfully crafted by ArtBrut artists 
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Pokazana została dokumentacja fotograficzna i fil-
mowa z realizowanych artystycznych zajęć warszta-
towych m.in. z Marcinem Mierzickim w Muzeum ASP, 
z zajęć dziennikarskich z Agatą Saraczyńską w Gazecie 
Wyborczej, z zajęć bibliotekarskich z Dorotą Sidorowicz 
w Ossolineum, z działań plastycznych z Dariuszem 
Orwatem, z Magdaleną Jaroszyk z pracowni tanecznej, 
z warsztatów dźwiękowych z Michałem Litwińcem, 
zajęć muzycznych z Piotrem Gospodarczykiem oraz  
z  zajęć  fotograf icznych z  Anną Smarzyńską.  
Zestawienie wielu elementów i rodzajów dokumen-
tacji artystycznej, z których składała się wystawa, 
udane połączenie wielu obszarów sztuki, pozwoliło  
w interesujący i  przekonujący sposób pokazać 
działalność Galerii i Pracowni w 2010 roku.

Realizacje pokazane na wystawie powstały w ramach 
następujących projektów :

•	 Zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 
projekt Wrocław Miastem Aktywnych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

•	 Zadania publicznego p.n. Rehabilitacja zawodowa  
i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze 
środków PFRON - I edycja. Wydziału Zdrowia 
Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

•	 Zadania publicznego w sferze kultury w trakcie 
2010 roku Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego we 
Wrocławiu Projekt plastyczny – organizacja cyklu 
wystaw Art Brut promujących twórczość osób nie
pełnosprawnych.                   

•	 Zadania współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach obchodów Europejskiego 
Roku Walki  z  Ubóstwem i  Wykluczeniem 
Społecznym 2010 w Polsce, Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej 

•	 Projekt TWORZĘ – JESTEM aktywizacja społeczna 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez 
działania twórcze i medialne”

On display was the photographic and film docu-
mentation of: art workshops led by, among oth-
ers, Marcin Mierzicki in the Academy of Fine arts 
Museum; journalism classes with Agata Saraczyńska 
at Gazeta Wyborcza; librarian classes with Dorota 
Sidorowicz at the Ossolineum; art actions with 
Dariusz Orwat; sessions with Magdalena Jaroszyk 
at a dance studio; sound workshops led by Michał 
Litwiniec; music classes with Piotr Gospodarczyk; 
and photography classes with Anna Smarzyńska. 
The juxtaposition of many different elements and 
types of art documentation and the successful com-
bination of many fields of art made for an interest-
ing and convincing presentation of the work of the 
ArtBrut Studio and Gallery in 2010.

The exhibited works were produced within the 
following projects:

•	 A welfare statutory task partly financed from EU 
funds (European Social Fund), a project called 
Wrocław: City of the Active undertaken by the 
Municipal Welfare Center in Wrocław

•	 A statutory task called Occupational and so-
cial rehabilitation of disabled persons financed 
from PFRON funds (1st edition) of the Health 
Department of the Municipal Office in Wrocław

•	 A statutory task in the field of culture in 2010 of 
the Culture Department of the Municipal Office 
in Wrocław. Graphic design: the organization of 
a series of ArtBrut exhibitions to promote art 
made by disabled persons                                                                                                                                

•	 A task of the Ministry of Labor and Social Policy 
partly financed from EU funds as part of the 
European Year for Combating Poverty and Social 
Exclusion 2010 in Poland

•	 The project I CREATE, I AM, the social integra-
tion of disabled children and youth through cre-
ative and media-related activities
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GALERIA SZTUKI ART BRUT 
I PRACOWNIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ 
we Wrocławiu

Galerii Sztuki ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej,jako autorski projekt  
prowadzony przez Stowarzyszenie Świat Nadziei, funkcjonuje we Wrocławiu od 
początku 2009 roku. 

Jej zadaniem jest prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób 
niepełnosprawnych, integracja społeczna oraz zwrócenie uwagi na problematykę 
osób niepełnosprawnych.

Celem działalności Galerii Sztuki i Pracowni Aktywizacji Społecznej jest także pop-
rawa jakości życia i funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych 
umysłowo poprzez zapewnienie im opieki terapeutycznej, stymulowanie i wspi-
eranie rozwoju, rozwijanie twórczej aktywności, indywidualnych zdolności  
i zainteresowań, a także rozwijanie sprawności każdego podopiecznego, w ki-
erunku możliwie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Na potrzeby 
Galerii i Pracowni otrzymaliśmy w najem, od gminy Wrocław, pomieszczenia przy 
ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu. Znajdują się one w centrum miasta, w dobrej loka-
lizacji zapewniającej dostępność osobom niepełnosprawnym z różnych stron 
miasta, w niedalekiej odległości od współpracujących z nami instytucji kultury  
i sztuki. W tym samym budynku siedziby mają także inne współdziałające z nami 
stowarzyszenia, co sprzyja lokalnej integracji.

W ramach działań Galerii i Pracowni od stycznia 2009 roku realizowany jest cykl wys-
taw oraz zajęć galeryjnych obejmujących warsztaty twórcze, spotkania autorskie oraz 
zajęcia terapeutyczne w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – 
polegających między innymi na usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych poprzez 
prowadzenie przez nich galerii sztuki. Do tej pory zorganizowaliśmy w galerii 11  wys-
taw indywidualnych i zbiorowych promujących twórczość osób niepełnosprawnych.

Pracownia realizuje także zadania w ramach prowadzonych przez nas projektów 
(m.in. Programu Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Sztu-
ka Aktywności”). W ramach realizowanych projektów nasze stowarzyszenie aktywnie 
współpracuje z wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki oraz z wielo-
ma artystami. Udział w programie biorą m. innymi  Teatr Polski ,Teatr Pieśń Kozła, 
Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu, BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej, Fundacja WRO-Centrum 
Sztuki Mediów, Galeria Miejska, Galeria Entropia. 
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ARTBRUT ART GALLERY 
AND STUDIO FOR ENCOURAGING SOCIAL PARTICIPATION 
in Wrocław

The ArtBrut Art Gallery and Studio for Encouraging Social Participation, a project of The 
World of Hope Association, was established in Wrocław at the start of 2009.

The ArtBrut Gallery and Studio is committed to presenting and actively promoting art 
made by intellectually handicapped persons, as well as facilitating their social integra-
tion and drawing attention to the problems of this social group. 
                                                                                
The Art Gallery and Studio also seeks to improve the quality of life of mentally handi-
capped children, adolescents and adults by providing therapeutic care, stimulating and 
supporting their development, fostering their creative potential, abilities and interests, 
as well as improving skills of disabled individuals to enable the highest possible level of 
participation in social life. We operate from premises at 46a Ruska Street provided by 
local authorities for use by the Gallery and Studio. The venue is centrally located close to 
our partner organizations and accessible to disabled persons living in different parts of 
the city. The building is also home to other associations, which fosters local integration. 

Since January 2009, the Gallery and Studio has held a series of exhibitions and in-gallery 
events such as art workshops, meet-the-artist events and therapeutic sessions to en-
courage social participation of disabled people, involving, among other things, teaching 
them independent life skills by having them run the gallery. To date the gallery has 
hosted 11 solo and group exhibitions featuring and promoting art made by disabled per-
sons.

The studio is also involved in our projects (including the Program of Encouraging Social 
Participation of Mentally Handicapped People “The Art of Being Active”). Our projects 
are undertaken in partnership with leading Wroclaw-based institutions working in the 
fields of culture and art, such as Teatr Polski in Wrocław, Song of the Goat Theater, 
Ossoliński National Institute, Academy of Fine Arts Museum, BWA Wroclaw Galleries 
of Contemporary Art, WRO Art Center Foundation, Municipal Gallery and Entropia 
Gallery. 
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Poprzez medialność instytucji kultury oraz zaangażowanie znanych postaci ze świata 
sztuki możemy skuteczniej zwrócić uwagę na problematykę osób niepełnosprawnych 
i wpływać na zmianę opinii i oceny publicznej w stosunku do tych osób. Ważną 
kwestią jest tu podjęcie dialogu ze społeczeństwem, w szczególności poprzez 
zaangażowanie  środowisk i instytucji kulturalno-społecznych, przełamywanie lęków 
przed kontaktem, współpracą i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych umysłowo, 
przede wszystkim w wyniku negatywnego wyobrażenia. Uczestnicy  imprez kultural-
nych przyzwyczajają się do obecności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym  
i kulturalnym, rozwija się nowa jakość wzajemnych relacji.

W naszych działaniach wzorujemy się na doświadczeniu placówek i organizacji eu-
ropejskich i światowych – gdzie podstawą  ideą działań w ostatnich 10 latach jest zmi-
ana podejścia w pracy z osobami niepełnosprawnymi z nadmiernie opiekuńczego do 
mądrze aktywizującego. Dlatego planujemy aby Galeria i Pracownia stała się miejscem,  
w którym osoby niepełnosprawne będą mogły aktywizować się społecznie i za-
wodowo, prowadząc na wzór podobnych placówek europejskich,galerię, czytelnię 
z kawiarnią, wypożyczalnię dzieł sztuki, radiostacje internetową czy redakcję 
własnego czasopisma. Chcemy aby osoby korzystające z Galerii i Pracowni Aktywizacji 
Społecznej, miały poczucie posiadania własnego  miejsca  spotkań,  realizacji twórc-
zej i wymiany doświadczeń, miejsca które, będą mogły kreować zgodnie ze swoimi 
potrzebami i marzeniami.

Galeria Sztuki i Pracownia Aktywizacji Społecznej ArtBrut, pełniąc funkcję mie-
jsca spotkań, twórczych prezentacji oraz promocji działań miasta na rzecz osób 
niepełnosprawnych, staje się ważnym wrocławskim punktem integracji społecznej.
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Through the media presence of these organizations and the involvement of known fig-
ures from the art world we can better draw attention to the issues of disabled people, 
and influence public perceptions and opinions. An important issue here is entering into 
dialogue with society, especially by engaging outreach organizations and cultural circles 
and overcoming the fears of meeting, working with and hiring mentally handicapped 
people, which mostly stem from negative perceptions. Participants in cultural events 
get used to the presence of disabled people in social and cultural life, and a new quality 
of mutual relations emerges.

In our work we use the experience of European and international organizations where 
in the past 10 years there has been a shift in attitudes from overly protective to one 
that wisely encourages activity. Therefore, we want the Gallery and Studio to become  
a place where disabled people can increase their level of social participation and occu-
pational activity by running – following the example of similar European organizations –  
a gallery, a reading room and café, an artwork rental service, an online radio station and 
an editorial office of their own periodical. We want to provide the users of the Gallery 
and Studio with a place where they can get together, fulfill themselves through art and 
share experiences; a space they can themselves create to meet their needs and dreams.

The ArtBrut Art Gallery and Social Studio for Encouraging Social Participation, a space 
for meetings, presenting art and promoting the city’s efforts to help disabled people, 
is becoming an important integration place on the map of Wrocław.
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Stowarzyszenie Świat Nadziei na rzecz wspierania i rozwoju edukacji, rewalidacji  
oraz aktywizacji społecznej  osób niepełnosprawnych umysłowo. 
The World of Hope Association for supporting and developing the education, revalidation 
and social participation of mentally handicapped persons.

ul.Ruska 46 A
50-079 Wrocław
tel. +48 507 43 11 27

e-mail: swiatnadziei@wp.pl
www.swiatnadziei.org


