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Galeria Sztuki ArtBrut
i Pracownia Aktywizacji Społecznej
we Wrocławiu
Zadaniem Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji
Społecznej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Świat
Nadziei od początku 2009 roku we Wrocławiu,
jest prezentowanie i aktywne promowanie sztuki
i twórczości osóbniepełnosprawnych, integracja
społeczna oraz zwrócenie uwagi na problematykę
tych osób.
Celem działalności Galerii Sztuki i Pracowni Aktywizacji Społecznej jest także poprawa jakości życia
i funkcjonowania osób niepełno sprawnych umysłowo
poprzez zapewnienie im opieki terapeutycznej, stymulowanie i wspieranie rozwoju, rozwijanie twórczej
aktywności, indywidualnych zdolności i zainteresowań,
a także rozwijanie sprawności każdego podopiecznego,
w kierunku 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 lokalizacji 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
i organizacje, co sprzyja lokalnej integracji.
W ramach działalności Galerii ArtBrut i Pracowni
realizowany jest cykl wystaw oraz zajęć galeryjnych
obejmujących warsztaty twórcze, spotkania autorskie i
zajęcia terapeutyczne w zakresie aktywizacji społecznej
osób niepełnosprawnych - polegających między innymi
na usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych w prowadzeniu przez nich galerii sztuki.
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W roku 2011 zorganizowaliśmy 6 wystaw zbiorowych i indywidualnych promujących twórczość osób
niepełnosprawnych i integrujących lokalną społeczność
•
•
•
•
•
•
•

Wystawa Elwiry Zacharskiej “Ogrod yElwiry”
Wystawa w ramach projektu Gambit Marcina
Mierzickiego Muzeum ASP
Wystawa Grzegorza Naskręckiego “...dla oka nie
dla wiedzy...”
Wystawa “Kolorowy Wiatr” prac osób ze stowarzyszenia Curatus
Wystawa Mateusza Ziomka i Oli Opalińskiej
“Kiedy serce śpi budzą się potwory”
Wystawa podsumowująca działania artystyczne
Galerii i Pracowni w 2011 roku

Cykl wystaw w Galerii ArtBrut w 2011 roku finansowany
był przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego
we Wrocławiu.
W 2011 roku Galeria i Pracownia ArtBrut otrzymała
za swoją działalność nominację do nagrody WARTO
Gazety Wyborczej.
Przygotowaliśmy prezentacje Galerii w czasie
wizyty komisji przyznającej Wrocławiowi tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Prace twórców
niepełnosprawnych z naszej kolekcji prezentowane
były w galerii oraz w namiocie na Rynku Wrocławia.
Projekty Pracowni i Galerii ArtBrut włączone zostały
także do aplikacji Wrocławia jako Europejskiej Stolicy
Kultury 2016.
Kolekcja ArtBrut pokazywana była w trakcie kampanii
przeciw wykluczeniu Możesz być po naszej stronie
w Filharmonii Wrocławskiej oraz w trakcie Konferencji
z Okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
w Hali Stulecia. Galeria i Pracownia ArtBrut angażuje
się w artystyczne wydarzenia miejskie m.in.
w Wrocławskiej Noc Muzeów i lokalne inicjatywy

ArtBrut ART GALLERY
AND SOCIAL ACTIVATION STUDIO,
WROCŁAW

•
•
•

Established in Wrocław in 2009, the ArtBrut Art Gallery
and Social Activation Studio, run by The World of Hope
Association present and promotes art made by intellectually disabled persons as well as facilitates their
social integration and draws attention to the problems
of this social group.
The Art Gallery and Studio also seeks to improve the
quality of life of mentally disabled people by providing
therapeutic care, stimulating and supporting their development, fostering their creative potential, abilities
and interests as well as improving the skills of disabled
individuals to enable the highest possible level of participation in social life.
The Gallery and Studio operate from premises at 46a
Ruska Street provided for our use by local authorities.
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 encourages 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 encourage social participation of disabled
people, involving, among other things, teaching them
independent life skills by having them run the gallery.
In 2011 we hosted six group and solo exhibitions aimed
at promotion of art created by the disabled and at local
community integration:
•
•

Elwira Zacharska’s ‘Elwira’s Gardens’
Exhibition held as part of Marcin Mierzicki’s

•

project “Gambit’” Academy of Fine Arts Museum
Grzegorz Naskręcki’s ‘“to see, not to know…”
“Colorful Wind”, works by Curatus Association
artists
Mateusz Ziomek and Ola Opalińska “When the
Heart is Asleep, Monsters Awake”
Gallery and Studio’s end-of-year exhibition

In 2011 the ArtBrut Gallery and Studio was nominated
for Gazeta Wyborcza’s WARTO award.
We had prepared presentations of the Gallery for
the period of the visit of the judging panel awarding Wrocław with the title of the European Capital of
Culture 2016. The gallery and the tent in the Wrocław
Market Square (Rynek) hosted the art from our collection created by disabled artists. The ArtBrut Gallery
and Studio projects were included in the application of
Wrocław as the European Capital of Culture 2016.
The International Day of Persons with Disabilities
Conference at the Centennial Hall and the campaign
against exclusion ‘You Can Be on Our Side’ at the
Wrocław Concert Hall were an opportunity to display
the ArtBrut collection.
ArtBrut Gallery and Studio is involved in local arts
events such as the Wrocław Museums Night and local
cultural initiatives including PINK PIKNIK, Guernica
project, exhibitions and events at Studio BWA, music
events at K-Stacja Music Studio and the activities of
the literary magazine Rita Baum.
Famous artists, curators and overseas guests swarm to
visit ArtBrut Gallery.
The exhibitions and projects produced as part of the
Gallery and Studio have gained an enthusiastic support
and involvement of the art world – our idea finds the
support of Grzegorz Bral, Anna Zubrzycki,
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kulturalne np. PINK PIKNIK, projekt Guernica, wystawy
i wydarzenia w Studio BWA, wydarzenia muzyczne
Pracowni Muzycznej K-Stacja czy działania Pisma Rita
Baum,
Galerię ArtBrut odwiedzają, liczni goście także
z zagranicy, znani artyści i kuratorzy sztuki. Realizowane przez nas wystawy i projekty w ramach Pracowni
i Galerii cieszą się dużym poparciem i zaangażowaniem
środowiska artystycznego - naszą idę wspierają m.in.
Grzegorz Bral, Anna Zubrzycki, Piotr Krajewski,
Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Krzysztof
Mieszkowski, Paweł Jarodzki, Marek Puchała, Agata
Saraczyńska, Jacek Zachodny, Piotr Stasiowski, Ewa
Zarzycka, Anna Płotnicka, Marcin Mierzicki.
W naszych działaniach wzorujemy się na
doświadczeniu placówek i organizacji europejskich
i światowych - takich jak współpracująca z nami holenderska Pracownia Artilabo w Bredzie. Ideą działań
w ostatnich latach w instytucjach europejskich jest
zmiana 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 zawodowo, prowadząc na wzór podobnych placówek europejskich, czytelnię z kawiarnią,
wypożyczalnię dzieł sztuki, radiostacje internetową lub
redakcję własnego czasopisma. W Galerii i Pracowni
realizowane są także zadania prowadzonych przez
Stowarzyszenie projektów w ramach których, aktywnie
współpracujemy z wiodącymi wrocławskimi instytucjami i organizacjami związanymi z kulturą i sztuką, oraz
wieloma artystami. Dzięki temu możemy zapewnić
wysoki poziom zajęć i warsztatów prowadzonych przez
terapeutów oraz specjalistów z różnych dziedzin sztuki
i kultury. Udział w projektach biorą m. innymi Teatr
Pieśń Kozła, Teatr Polski, Zakład Narodowy Imienia
Ossolińskich, Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów,
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BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej, Galeria
Miejska, Galeria Entropia, Muzeum ASP we Wrocławiu,
Browar Mieszczański oraz Gazeta Wyborcza. 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 kulturalnych przyzwyczajają się do obecności osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym,
rozwija się nowa jakość wzajemnych relacji.
Cykle prezentujące prace twórców niepełnosprawnych,
realizowane przez Galerię ArtBrut, stanowią swojego rodzaju kampanię społeczną. Pokazują iż osoby
niepełnosprawne intelektualnie dysponują pełnym
wachlarzem emocji, i zdolności podobnie jak w pełni
sprawni ludzie. Podczas przygotowywania i trwania
wystaw zaistniała fascynująca integracja i wymiana
doświadczeń w obszarze kreacji i wspólnego działania,
zarówno w wymiarze artystycznym jak i społecznym.
Chcemy aby osoby korzystające z Galerii i Pracowni
Aktywizacji Społecznej, miały poczucie posiadania
własnego miejsca spotkań, realizacji twórczej
i wymiany doświadczeń, miejsca które, mogą kreować
zgodnie ze swoimi potrzebami i marzeniami.
Galeria i Pracownia Aktywizacji Społecznej ArtBrut,
będąc przestrzenią twórczych działań i spotkań, artystycznych prezentacji oraz promocji działań miasta
na rzecz osób niepełnosprawnych, staje się ważnym
wrocławskim miejscem integracji poprzez sztukę.

Piotr Krajewski, Agnieszka Dzieduszycka, Krzysztof
Mieszkowski, Paweł Jarodzki, Marek Puchała, Agata
Saraczyńska, Jacek Zachodny, Piotr Stasiowski, Ewa
Zarzycka, Anna Płotnicka, Marcin Mierzicki and others.
In our work we draw upon the experience of European
and other international organizations which, in the
past 10 years, have seen a shift in attitudes from overly
protective to one that encourages activity. We want
the Gallery and Studio to become a place where disabled people can increase their level of social participation and occupational activity by running – following
the example of similar European organizations –
a reading room and café, artwork rental service, online
radio station and editorial office of their own magazine.
The Gallery and Studio are the setting for the delivery
of the Association lead projects. Within the scope of
those we actively collaborate with leading culture and
arts institutions and organizations in Wrocław and
with many artists. This allows us to provide high level
classes and workshops with therapists and specialists
in various areas of art and culture. The projects have
seen numerous participants including the following
names: Song of the Goat Theater, Polski Theater, The
Ossolineum, WRO Center for Media Art Foundation,
BWA Wrocław – Contemporary Art Gallery, Miejska
Gallery, Entropia Gallery, Academy of Fine Arts Museum in Wrocław, Browar Mieszczański and Gazeta
Wyborcza.
It is important for us to enter into dialogue with
society, especially by engaging outreach organizations
and cultural circles and overcoming the fears associated with 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.

ArtBrut Gallery runs a social campaign through the
delivery of exhibition series displaying the work of
disabled artists. This action illustrates that intellectually disabled persons offer a plethora of emotions and
abilities just like the fully able people.
The exhibitions and their preparation became a fascinating ground for integration and sharing of experiences on the territory of creation and cooperation on
the artistic and social level.
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 create themselves to meet their needs and
dreams.
The ArtBrut Art Gallery and Social Activation Social
Studio, a space for meetings, presenting art and promoting the city’s efforts to help disabled people, is becoming an important venue for integration in Wrocław.
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wystawy / exhibitions

ArtBrut

„Ogrody Elwiry”
Wystawa indywidualna Elwiry Zacharskiej

“Elwira’s Gardens”
Elwira Zacharska’s solo exhibition

Wernisaż: 7 kwietnia 2011
Wystawa od 31 marca do 21 kwietnia 2011
Galeria Art Brut

Opening reception: April 7, 2011
Exhibition from March 31 until April 21, 2011
ArtBrut Gallery

Elwira Zacharska należy do grupy niepełnosprawnych
młodych twórców związanych z Galerią ArtBrut od
początku jej istnienia. Aktywnie angażuje się we
wszystkie odbywające się tam działania warsztatowe
i wydarzenia artystyczne. Kocha kwiaty, a jej pasja
zdecydowała również o wyborze uprawianego przez
nią zawodu ogrodnika. Natura i kwiaty to również
przewodni temat jej artystycznej aktywności – Elwira
tworzy unikatowe kompozycje z suszonych roślin,
a kwiatowe motywy pojawiają się na malowanych
przez nią obrazach na szkle. Zajmuje ją także fotografia reporterska i dokumentacyjna oraz działania
dziennikarskie.

Elwira Zacharska is one of the several disabled young
artists who have been associated with ArtBrut Gallery
since its inception. She is very much involved in all
the workshops and art events held there. Her love for
flowers made her choose her current profession as a
gardener. Nature and flowers are also recurrent motifs
in her art. Elwira creates unique compositions made of
dried plants, while floral motifs feature prominently in
her glass paintings. She is also into broadly-conceived
journalistic photography and journalism.

Wystawa Ogród Elwiry zbudowana została wokół
okazałej, podwieszanej instalacji z prac malowanych
na szklanych płytkach, jej uzupełnieniem były kompozycje roślinne na flizelinie i oprawione w ramy kolaże
z suszonych kwiatów. Na wystawie zaprezentowane
zostały także prace fotograficzne i teksty Elwiry,
będące zapisami wrocławskich wydarzeń artystycznych, w których brała ona udział, takich jak m.in.
Brave Festival.
„Prace Elwiry nie mieszczą się w żadnych konwencjach,
są esencją wrażliwości i wiary w sens sztuki.”
Agata Saraczyńska
Gazeta Wyborcza Wrocław
„Co jest grane” z dn.01.04.2011

The exhibition Elwira’s Gardens was based on an
impressive suspended installation comprised of
glass-plate paintings, rounded out by floral interfacing-based compositions and framed collages of dried
flowers. Elwira’s photographs and texts, documenting
the artistic events in Wroclaw she participated in (e.g.
Brave Festival) were also included.
“Not circumscribed by any convention, Elwira’s works
are unmediated expressions of her sensibility and her
belief in the sense of art.”
Agata Saraczyńska
Gazeta Wyborcza Wrocław
Co jest grane, April 1st, 2011
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„Gambit”
warsztaty i wystawa zbiorowa opracowana
przez Marcina Mierzickiego

“Gambit”
Workshops and group exhibition created
by Marcin Mierzicki

Warsztaty: 11 i 12 czerwca 2011,
Muzeum ASP we Wrocławiu.
Wystawa dokumentująca działania i efekty projektowe
pokazywana była w Galerii ArtBrut od 13 czerwca
do 15 lipca 2011

Workshops: June 11-12, 2011,
ASP Museum in Wrocław
The exhibition, documenting project activities and
effects, was held in ArtBrut Gallery June 13 through
July 15, 2011

Marcin Mierzicki, wrocławski artysta i wykładowca
ASP, jest autorem koncepcji integracyjnego projektu
działań warsztatowych i prezentacji, w trakcie którego
niepełnosprawnych twórcy i zaproszeni przez niego
do współpracy z artyści wizualni i muzycy wykonali
m. in. eko-rzeźbę z surowców wtórnych (plastikowych
butelek) i makietę wnętrza „idealnej” Galerii ArtBrut.
Wspólnie zagrali również koncert i przygotowali będące
jego elementem projekcje wideo wykorzystujące prace
twórców ArtBrut.

A Wrocław artist and the Academy of Fine Arts (ASP)
instructor, Marcin Mierzicki had come up with the idea
of an integrated workshop-and-presentation project in
the course of which the disabled artists, together with
the invited visual artists and musicians, put together,
among other things, an eco-sculpture made of recycled
materials (plastic bottles) and a mock-up model of
a ‘perfect’ ArtBrut Gallery interior. Together, they also
played a gig whose program included video projections
utilizing the works of ArtBrut artists.

„Gambit to projekt warsztatowy skierowany do
młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, którego celem
jest przełamanie społecznych barier i stereotypów,

“Gambit is a workshop project geared toward mentally disabled youth, aiming at breaking social barriers
and stereotypes as well as stimulating development

a także stymulowanie rozwoju na drodze ekspresji
artystycznej. Niczym szachowa zagrywka, zakłada on
jak największe otwarcie się uczestników na otoczenie.
Wiąże się to z porzuceniem szablonowego myślenia o
drugim człowieku, a także - co niejednokrotnie bywa
trudne - ujawnieniem własnej osobowości. Młodzież
biorąca udział w warsztatach wspólnie z artystami
poszukując wspólnego języka, doświadcza nowych
przestrzeni i sytuacji.
Artyści aktywni na polu sztuki dźwięku i obrazu
zapraszają młodzież do współuczestnictwa w procesie tworzenia, w którym każdy przejaw aktywności
staje się twórczym gestem, a podział na wykonawców i odbiorców zostaje zniesiony. Język sztuki
współczesnej, uznawany za hermetyczny, staje się tym
samym platformą porozumienia, kodem dostępnym
każdemu. Otwiera to przed uczestnikami warsztatów
całkiem nowe obszary działania i myślenia. Gambit
jest realizacją wspólnej idei, wymianą doświadczeń,
wzajemnym poznaniem – początkiem procesu, który
powinien stale trwać.”
Paweł Szroniak

through artistic expression. Like a chess gambit, it
presupposes the maximum opening up on the part of
participants. This entails giving up schematic thinking
about another human being and – what often proves
difficult – disclosing one’s own personality. Searching
for a shared medium of communication, the young
participants of the workshops experience new spaces
and situations.
Artists working with sound and image invite young
people to join them in the process of creation, one in
which any form of activity becomes a creative act, thus
invalidating the division into artists and audiences.
The language of modern art, habitually regarded as
hermetic, becomes a true medium of communication,
accessible to everyone. All this makes it possible for
workshop participants to act and think in completely
novel ways. ‘Gambit’ is about implementing shared
ideas, exchanging experiences, getting to know other
people – it’s the beginning of a process that should be
perennially continued.”
Paweł Szroniak
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„..dla oka nie dla wiedzy...”
Wystawa indywidualna
Grzegorza Naskręckiego
Wystawa od 27 sierpnia do 12 października 2011
Finisaż: 30 września 2011
Galeria ArtBrut
Grzegorz Naskręcki od roku 2007 uczestniczy
w zajęciach Pracowni Arte w Centrum TerapeutycznoRehabilitacyjnym Stowarzyszenia Ostoja, prowadzonych pod kierunkiem Małgorzaty Rel, wrocławskiej
artystki, opiekunki artystycznej wystawy. Ukończył
szkołę zawodową przy ul. Parkowej we Wrocławiu,
zdobywając zawód operatora tworzyw sztucznych.
Obecnie pracuje jako stróż nocny.
Na wystawę złożyły się prace z różnych etapów
twórczości Grzegorza: od czarno-białych szkiców
po bardzo emocjonalne, wyraziste kolorowe rysunki
i unikatową suknię z artystycznym deseniem wykonanym przez niego podczas warsztatów z artystką
i designerką mody, Agnieszką Magerle.
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“…to see, not to know…”
Grzegorz Naskręcki’s solo exhibition
Exhibition from August 27 to October 12, 2011
Finissage event: September 30, 2011
ArtBrut Gallery
Since 2007 Grzegorz Naskręcki has been participating
in the Arte Studio workshops at the OSTOJA Center for
Therapy and Rehabilitation conducted by the Wroclaw
artist Małgorzata Rel, the exhibition’s curator.
A graduate of the vocational school at Parkowa Street
in Wrocław, where he trained as a plastic machine
operator, he is currently employed as a night security
guard.
The exhibition includes work representing several
stages in Grzegorz’s artistic development – from blackand-white sketches to very emotive, highly expressive
color drawings and a unique dress featuring a decorative pattern which he made in the fashion designer
Agnieszka Magerle’s workshop.

„Grzegorz rysuje najczęściej używając pasteli olejnych
i ołówka, rzadziej sięga do kredek. Pracuje w ciszy,
raczej dystansując się od grupy, zwykle dłuższą chwilę
zastanawia się nad tematem, czasem przychodzi już
z gotowym pomysłem na zajęcia i od razu zabiera się
do pracy, rysując przez parę godzin niemal bez przerwy.
Wśród jego ulubionych tematów najczęściej pojawiają
się krzyże, maski i serca. Linie rysunków artysta mocno
akcentuje czernią, czerwienią i błękitem. Posługuje
się bogatą symboliką, docierając do egzystencjalnych
pytań o własną tożsamość. Interpretacja emocji zawartych w obrazach Grzegorza przybliża widzowi jego
autentyczne konflikty i niepokoje, jego magiczno-mityczne odczuwanie świata. On sam tak opisuje swoją
twórczość: Wewnętrzna metafora. Symbol przenośni.
Wiara. Współczesny Kościół naszej wyobraźni
i modlitwy. Nie można przejść obojętnie obok rysunków Grzegorza Naskręckiego, jego twórczość realizowana w oparciu o rzeczywistość wewnętrzną, jest komunikatem pełnym znaczeń, jest również informacją
o autorze, o jego sposobie postrzegania i rozumienia
świata.”
Małgorzata Rel

“Grzegorz usually draws with pastels and pencils,
occasionally reaching for crayons. He works in silence,
detaching himself from the group. As a rule he contemplates the subject matter for quite a while, though
sometimes he shows up for class with a ready-made
idea and gets to work immediately, drawing for several
hours, almost continuously. His favorite topics include
crosses, masks and hearts. The outlines are heavily
accentuated with black, red and blue. His work is full
of rich symbolism foregrounding existential questions
about one’s identity. Interpreting the emotions radiating from Grzegorz’s paintings brings us closer to his
genuine anxieties and conflicts, his magical-mythical
perspective on the world. The artist himself interprets
his work as follows: ‘Inner metaphor. Metaphorical
symbol. Faith. Contemporary Church of our imagination and prayer’. Grzegorz Naskręcki’s drawings are
compelling. His work, grounded in the artist’s inner
universe, carries an ambiguous message, rich with
information about its author, his way of looking at and
construing the world.”
Małgorzata Rel
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„Kolorowy Wiatr”
Wystawa zbiorowa podopiecznych stowarzyszenia Curatus

“Colorful Wind”
Group exhibition of the CURATUS
Association artists

Wernisaż: 20 października 2011
Wystawa od 17 do 26 października 2011
Galeria ArtBrut

Opening reception: October 20, 2011
Exhibition from 17 until 26 of October, 2011
ArtBrut Gallery

Autorzy wystawy to podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy prowadzonego przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus
we Wrocławiu. Ekspozycja prezentowała prace
zrealizowane pod kierunkiem Agaty Waller w trakcie
trwających od stycznia do czerwca 2011 roku warsztatów fotograficznych. Wykonane techniką fotografii
cyfrowej prace są efektem szczególnych połączeń
procesów twórczych i emocji autorów.

The exhibition’s artists are charges of the Community
Self-Help Centre run by the CURATUS Health Promotion Association in Wroclaw. The works on show were
created under Agata Waller’s supervision in the course
of photography workshops conducted from January through June 2011. The digital photographs are
manifestations of a peculiar blend of creative act and
individual emotion.

„Fotografie zwracają uwagę na szczegóły, pozwalają
przyjrzeć się światu z bliska, czasem nakazują
zatrzymać się na dłużej. Jakie kolory można dostrzec
przez wizjer aparatu, kiedy przytrafia się choroba?
Czy są to barwy jasne czy ciemne? Czy wszystko zmienia się lub znika? Niech ta wystawa nie przeminie,
lecz pozostanie w naszym umyśle i duszy”
Agata Waller

“Photographs make us more detail-conscious; facilitating a closer look at one’s immediate environment,
they sometimes stop us in our tracks. What colors can
be seen through the viewfinder when illness comes?
Are they bright or dark? Does everything change or
simply disappear? May this exhibition leave a lasting
imprint on our minds and souls.”
Agata Waller
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„Kiedy serce śpi budzą się potwory”
Wystawa Mateusza Ziomka i Oli Opalińskiej

“When the Heart is Asleep, Monsters Awake”
Mateusz Ziomek and Ola Opalińskia exhibition

Finisaż: 10 listopada 2011
Wystawa od 28 października do 19 listopada 2011
Galeria ArtBrut

Closing reception: November 10, 2011
Exhibition from October 28 until November 10, 2011,
ArtBrut Gallery

Wyjątkowe pod względem kolorystyki, pełne energii
prace Mateusza Ziomka, to głównie wielkoformatowe
olejne obrazy na płótnie oraz rysunki na papierze i
kartonie.

The works of an Mateusz Ziomek are filled with energy
and have a unique color scheme. They are mainly largeformat oil paintings on canvas as well as drawings on
paper and cardboard.

Pracom artysty towarzyszyły prace jego mamy Oli
Opalińskiej. Prezentacja prac syna i matki umożliwiła
przedstawienie ciekawej, artystycznej dokumentacji
ich wspólnej ścieżki życiowej i twórczej.

The artist’s work was exhibited alongside the work of
his mother, Ola Opalińska. The exhibition of work by
mother and son offered the chance to present interesting artistic documentation of their shared life and
artistic path.

Chociaż ich prace znacząco się od siebie różnią,
matka i syn wspólnie pracują i tworzą. Mateusz
od najmłodszych lat dzieli z matką pasję i pod jej
okiem rozwija swój talent. Jest również nieodłącznym
towarzyszem jej cotygodniowych podróży z Tarnobrzegu do Wrocławia, gdzie Aleksandra Opalińska
studiuje zaocznie na IV roku malarstwa w Akademii
Sztuk Pięknych. Po wielu latach przerwy postanowiła
wrócić na uczelnię i ukończyć przerwane kiedyś studia.
Samotnie wychowuje niepełnosprawnego syna.
„My, Mateusz i Ola, syn i matka. Mateusz - od kilku
lat nieformalny adept malarstwa. Ola - studentka IV
roku malarstwa ASP we Wrocławiu. Wspólnie, chociaż
każde na swój sposób, żyjąc i malując staramy się aby
nie usnęły nam serca. Wierzymy, że to co robimy może
mieć jakiś udział w tym, żeby i serca innych nie usnęły,
przecież wszystko jeszcze będzie…”
Ola Opalińska

Despite significant differences in their works, the
mother and the son cooperate and create together.
Since his childhood Mateusz has shared his mother’s
passion and it is under her guidance that he has been
developing his talent. He invariably keeps Aleksandra
Opalińska company in her weekly trips from Tarnobrzeg to Wrocław, where she is a fourth year part-time
painting student at the Academy of Arts and Design.
After many years she decided to return to the university to complete the interrupted studies. She is a single
parent of a disabled son.
“Us, Mateusz and Ola, son and mother. Mateusz – for
a few years now an informal painting disciple. Ola –
fourth-year painting student at the Academy of Arts
and Design in Wrocław. Together, yet in our individual
manner, we live and paint to take every effort to keep
our hearts awake. We believe that our creative work
may contribute to keeping other hearts awake, everything is yet to come...”
Ola Opalińska
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ArtBrut 2011
Wystawa zbiorowa podsumowująca
działalność Galerii i Pracowni w 2011 roku
Wystawa od 1 do 31 grudnia 2011
Uroczyste spotkanie i podsumowanie działań
Pracowni i Galerii: 15 grudnia 2011
Galeria ArtBrut
Ekspozycję podsumowującą liczne projekty
artystyczne i terapeutyczne realizowane przez
Stowarzyszenie Świat Nadziei w ramach Pracowni
i Galerii ArtBrut tworzyły m.in. prace graficzne
powstałe podczas zajęć w pracowni grafiki Marty Lech,
efekty działań warsztatowych z Agatą Saraczyńską,
dziennikarką Gazety Wyborczej, oraz wybór dokumentacji fotograficznej wszystkich warsztatów i wydarzeń
artystycznych, w których uczestniczyli twórcy skupieni
wokół Pracowni ArtBrut w 2011 roku.
Wśród prac fotograficznych znalazły się również wykonane przez młodzież zdjęcia dokumentujące oprowadzania kuratorskie i zajęcia warsztatowe w Centrum
Sztuki WRO oraz obszerna dokumentacja wydarzeń
14 Biennale Sztuki Mediów WRO Alternative Now.
Po raz kolejny twórcy ArtBrut na zaproszenie organizatorów Biennale WRO dołączyli do oficjalnej grupy
reporterów i fotografów i wykonali dokumentację
miejsc festiwalowych i odbywających się tam wystaw,
performensów, koncertów i warsztatów.
Zestawienie zarówno oryginalnych prac artystycznych,
jak i dokumentacji interdyscyplinarnych działań,
w które zaangażowani byli twórcy z Galerii i Pracowni
ArtBrut w 2011 roku ukazało ich różnorodny i wielowymiarowy charakter.

ArtBrut

ArtBrut 2011
End-of-year group exhibition
Exhibition: November 30 – December 31, 2011
Meet-the-artists event, end-of-year reception:
December 15 2011
ArtBrut Gallery
Numerous arts and therapeutic projects delivered by
the World of Hope Association as part of the ArtBrut
Studio and Gallery were concluded with the exhibition
which consisted of prints created during sessions at
the Marta Lech’s print studio; graphic and text outcome of journalism work during workshops with Agata
Saraczyńska, journalist at Gazeta Wyborcza; as well
as a selection of photographic documentation of all
workshops and arts events which hosted the artists
gathered round the ArtBrut Studio in 2011.
The works of photography included young people’s
works portraying curator tours and workshops at WRO
Art Centre and a vast display documenting the events
of the 14th WRO Alternative Now Media Art Biennale.
Invited by the organizers of WRO biennale the ArtBrut
artists once again joined the official group of reporters
and photographers and documented festival venues
as well as the exhibitions, performances, concerts and
workshops.
The original works of art as well as the documented
interdisciplinary activities of the artists of the ArtBrut
Gallery and Studio in 2011 were juxtaposed, revealing
their diversity and multidimensional character.
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Artystyczna dokumentacja fotograficzna wystaw w Centrum Sztuki WRO
wykonana przez twórców związanych z Pracownią i Galerią ArtBrut

ArtBrut

Artistic photographic documentation of the exhibitions held in WRO Art Center,
created by artists associated with ArtBrut Galery and Studio
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Specjalna prezentacja Galerii ArtBrut
w ramach starań Wrocławia o tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Special presentation of the ArtBrut Gallery
under Wrocław’s efforts to win the title of
the European Capital of Culture 2016

Od 1 do 9 czerwca 2011, Rynek
Wystawa od 30 maja do 9 czerwca 2011
Galeria ArtBrut

June 01-09, 2011, Market Square
Exhibition from May 30 until June 9, 2011
ArtBrut Gallery

Pod hasłem „Wygrajmy to!” ruszyła 1 czerwca
kampania informacyjna o staraniach Wrocławia
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.
Jako jedna z kilkunastu instytucji kultury i organizacji
pozarządowych, również Galeria ArtBrut została zaproszona do udziału w prezentacji i promocji osiągnięć
kulturalnych Wrocławia. W ramach kampanii informacyjnej we wrocławskim Rynku, tuż przy fontannie
stanął namiot Wrocławia 2016, w którym swoją ofertę
programową prezentują wrocławskie instytucje kultury, stowarzyszenia, kluby i festiwale. Na stoisku Galerii
ArtBrut, pokazywana była dokumentacja działalności
Galerii i Pracowni oraz prace związanych z nią twórców
niepełnosprawnych, m.in. Mateusza Tatarczyka,
Marcina Guźli, Elwiry Zacharskiej, Marty Nawojczyk, Wandy Sidorowicz, Małgorzaty Dory, Marka
Trocińskiego i Piotra Rymko.

June 1 saw the launch of ‘Let’s Win It’ information
campaign about Wrocław’s attempt to win the title of
the European Capital of Culture 2016. Among a dozen
or so cultural institutions and NGOs, ArtBrut Gallery
was invited to participate in the presentation and
promotion of Wrocław achievements within the field
of culture. A part of the information campaign was a
Wrocław 2016 tent in the Market Square (Rynek), near
the fountain. It is a place where culture institutions,
associations, clubs and festivals from Wrocław present
their events offering. The ArtBrut Gallery stall gave
us an opportunity to present the documented activity
of the Gallery and Studio as well as the works of the
affiliated disabled artists, just to name a few: Mateusz
Tatarczyk, Marcin Guźla, Elwira Zacharska, Marta Nawojczyk, Wanda Sidorowicz, Małgorzata Dora, Marek
Trociński and Piotr Rymko.

Jednocześnie w Galerii ArtBrut przygotowana została
specjalna wystawa prezentująca kolekcję prac artystów niepełnosprawnych. Twórcy związani z Galerią
ArtBrut uczestniczyli w spotkaniu z członkami
międzynarodowej komisji eksperckiej ESK 2016
w Synagodze pod Białym Bocianem.

At the same time the ArtBrut Gallery hosted a special
exhibition of works from the art collection of disabled
artists. The artists affiliated with the Gallery gathered
at the White Stork Synagogue to participate in a meeting with the members of the ECC 2016 international
judging panel.
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