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GALERIA ARTBRUT I PRACOWNIA AKTYWIZACJI 
SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ 2016 
Projekt realizowany w ramach zadania publicznego: Prowadzenie Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji 
Społecznej i Kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi
w latach 2016–2018 inansowanego przez Gminę Wrocław (www.wrocław.pl)

ARTBRUT GALLERY AND STUDIO FOR SOCIAL 

& CULTURAL INCLUSION 2016
Project under the public task: Running ArtBrut Gallery And Studio For Social & Cultural Inclusion For The 
Intellectually Handicapped Persons And People With Mental Disorders
In The Years 2016-2018. Funded by the MUNICIPALITY OF WROCLAW (www.wroclaw.pl)

Galeria  ArtBrut
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Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji 
Społecznej i Kulturalnej we Wrocławiu
Galeria Sztuki ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej prowadzona jest od 2009 roku przez 
Stowarzyszenie Świat Nadziei przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu.
Jej zadaniami są prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób z niepełnosprawnością 
umysłową i z zaburzeniami psychicznymi, integracja społeczna oraz poszukiwanie i realizowanie skutecznych 
form wsparcia dla tych osób.

Funkcjonuje jako długofalowy niekomercyjny projekt stowarzyszenia, na który środki pozyskiwane są co roku 
z różnych źródeł. Jest jedynym tego typu przedsięwzięciem we Wrocławiu i jednym z niewielu w Polsce.
W ramach działań Galerii i Pracowni realizowany jest cykl wystaw, warsztatów twórczych, spotkań autorskich 
oraz zajęć w zakresie aktywizacji społecznej i twórczej. Galeria ArtBrut przygotowała dotąd ponad 35 
zbiorowych i indywidualnych wystaw i prezentacji sztuki art brut i outsider art, stworzyła własną kolekcję, 
dysponuje bogatą dokumentacją działań.

W roku 2013 Galeria ArtBrut otrzymała za swoją działalność nagrodę kulturalną „Gazety Wyborczej – Wrocław” 
WARTO w kategorii Sztuki wizualne. Wcześniej była dwukrotnie do tej nagrody nominowana. Projekty Pracowni 
i Galerii ArtBrut włączone zostały do aplikacji i programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Do najważniejszych wystaw prezentujących Galerię ArtBrut należą:
> wystawa O OGÓLE. FALE WSZĘDZIE II prezentowana w ramach 15. Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów 
WRO 2013 PIONEERING VALUES, przygotowana wspólnie z Centrum Sztuki WRO;
> wystawa ANTIDOTUM prezentowana podczas 12. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL „Miasto – stan zapalny” 
w roku 2014 we Wrocławiu;
> wystawa HANDLE WITH CARE realizowana w ramach OSTRALE’015 w Dreźnie w Niemczech;
> wystawa EAT ART prezentowana w ramach międzynarodowego projektu openHUB Europe w roku 2015 
w Mediolanie we Włoszech;
>wystawa PAR-DELÀ LES TABOUS prezentowana podczas festiwalu „Art et Déchirure” w 2016 roku w Rouen we 
Francji.
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ArtBrut Gallery and Studio For Social 
& Cultural Inclusion
ArtBrut Gallery and Studio For Social & Cultural Inclusion has been run by World of Hope Association at 46A 
Ruska Street in Wroclaw, since 2009.
Its tasks consist in presenting and actively promoting art and creative output of intellectually handicapped 
artists and persons with mental disorders, facilitating their social inclusion as well as searching for and 
implementing effective forms of support for this particular artistic group.

This is a long-term and non-commercial project of the Association. Funds for the project are raised each year 
from diversiied sources. This is the only project of this kind in Wroclaw and one of very few in Poland.
The activities of the Gallery & Studio include a series of exhibitions, art workshops, artists and authors talks as 
well as various social inclusion actions and creative animations. ArtBrut Gallery has so far organised over 35 
collective & solo exhibitions and presentations of art brut and outsider art, has created its own art collection, 
maintains extensive records of its activities.

In 2013 ArtBrut Gallery received the ‘It’s Worth It’ cultural award from Gazeta Wyborcza - Wroclaw in the visual 
arts category. Earlier the Gallery was twice a nominee for this award. 
Projects by the ArtBrut Gallery And Studio for Social & Cultural Inclusion form a part of the application as well 
as the programme of European Capital of Culture 2016. 

Major international exhibitions presenting ArtBrut Gallery include:
> ON THE COMMON. WAVES EVERYWHERE 2 - presented as part of the 15th Media Art Biennale WRO 2013 
PIONEERING VALUES, in co-operation with WRO Art Centre;
> ANTIDOTUM - presented during the 12th Survival Art Review  ‘CITY – INFLAMATORY STATE’ in 2014 in Wroclaw;
> HANDLE WITH CARE - presented as part of  OSTRALE’015 in Dresden/Germany;
> EAT ART presented as part of the ‘openHUB Europe’ international project in 2015 in Milan/Italy;
>PAR-DELÀ LES TABOUS – presented at the ‘Art et Déchirure’ Festival in 2016 in Rouen/France. 
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Celem działalności Galerii i Pracowni jest także poprawa jakości życia i funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi przez zapewnienie im opieki terapeutycznej, 
stymulowanie i wspieranie rozwoju, rozwijanie aktywności twórczej, indywidualnych zdolności 
i zainteresowań, a także rozwijanie sprawności każdego podopiecznego w kierunku możliwie aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym.

W Galerii i Pracowni realizowane są zadania w ramach prowadzonych przez Stowarzyszenie Świat 
Nadziei projektów ukierunkowanych na aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością umysłową 
i z zaburzeniami psychicznymi przez działania twórcze i integrację w życiu kulturalnym miasta. Do współpracy 
w ramach realizowanych projektów zapraszamy znanych artystów oraz wrocławskie instytucje związane 
z kulturą i sztuką.

Rozwijanie długofalowej współpracy umożliwia poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod 
i niestandardowych rozwiązań w aktywizacji społecznej i zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami. Istotą 
działań jest przełamywanie lęku przed kontaktem i współpracą z osobami niepełnosprawnymi umysłowo 
i z zaburzeniami psychicznymi w wyniku negatywnego wyobrażenia i stereotypowego ich postrzegania. 
Ważną kwestią jest podjęcie dialogu ze społeczeństwem, w szczególności przez zaangażowanie środowisk 
i instytucji kulturalno-społecznych. Uczestnicy imprez kulturalnych przyzwyczajają się do obecności osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, rozwija się nowa jakość wzajemnych relacji.

W naszych działaniach wzorujemy się na doświadczeniu i standardach placówek i organizacji europejskich 
i światowych, dlatego planujemy, by Galeria i Pracownia stała się miejscem, w którym twórcy ze specjalnymi 
potrzebami będą mogli aktywizować się społecznie, ale także zawodowo.
Ważne jest, aby osoby korzystające z Galerii i Pracowni miały poczucie posiadania własnego miejsca spotkań, 
realizacji twórczej i wymiany doświadczeń, miejsca, które mogą kreować zgodnie ze swoimi potrzebami 
i marzeniami.

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej, będąc przestrzenią prezentacji artystycznych 
oraz działań i spotkań twórczych, stała się ważnym wrocławskim miejscem integracji przez sztukę.
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The Gallery and the Studio also seek to improve the quality of life of mentally handicapped persons by 
providing therapeutic care, stimulating and supporting their individual development, fostering their creative 
potential, abilities and interests, as well as enabling their social inclusion.

The Gallery and the Studio are also involved in social inclusion projects run by World of Hope Association. 
These are projects aimed at a better social inclusion of the mentally handicapped persons and their 
integration in cultural live of the city. Our projects are undertaken in partnership with leading Wroclaw artists 
and cultural and artistic institutions.

Developing long-term co-operation enables the exploration and implementation of modern methods and 
customized solutions in social and professional inclusion of people with special needs. Our primary task is 
to overcome the fear of contacting and working with mentally handicapped persons resulting either from 
negative perception or stereotypes. Social dialogue is essential, in particular through the involvement of 
communities and socio-cultural institutions. Through participation in cultural events people get used to the 
presence of persons with disabilities in social and cultural life, and change the quality of mutual relations.

We try to follow the examples and standards of more experienced European and global organisations, so we 
plan for the Gallery and the Studio to become a venue where artists with special needs could develop their 
social as well as vocational skills.
We want the persons under the care of the Gallery and the Studio to feel they own the place where they can 
get together, create, exchange views and experiences; that this is a space which they can create to meet 
their needs and dreams.

ArtBrut Gallery and Studio For Social & Cultural Inclusion, being a space for artistic events and meetings, but 
also a venue to present and promote the city’s efforts for mentally handicapped persons, is now becoming 
an important centre for integration through art on the map of Wrocław.
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Prowadzenie Galerii ArtBrut i Pracowni 
Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 

i zaburzeniami psychicznymi 
w latach 2016–2018 
W ramach trzyletniego zadania inansowanego przez Gminę Wrocław działalność Galerii ArtBrut i Pracowni 
Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej prowadzona jest od stycznia 2016 roku do grudnia 2018 roku. 
Zadanie polega na organizacji i prowadzeniu w Galerii i Pracowni wystaw sztuki art brut i outsider art, 
warsztatów twórczych, spotkań autorskich oraz zajęć w zakresie aktywizacji społecznej i twórczej dla osób 
z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi przy współudziale osób ze świata kultury 
i sztuki – artystów, dziennikarzy, literatów i aktorów.

Galeria z Pracownią funkcjonuje od poniedziałku do piątku, pięć razy w tygodniu, przez cztery godziny 
dziennie, organizując działania wystawiennicze, artystyczne, edukacyjne, warsztatowe oraz merytoryczno- 
-koordynacyjne. W ramach zadania co roku przygotowany jest cykl czterech wystaw sztuki art brut i outsider 
art, co jest podstawą dla stworzenia regularnego, długofalowego programu Galerii ArtBrut. Prezentowane są 
różne dziedziny sztuki, m.in. graika, malarstwo, kolaż, fotograia, sztuka multimedialna, obiekty artystyczne 
i inne. W założeniu istotnym elementem jest udział twórców niepełnosprawnych w całym procesie produkcji 
wystaw. W ramach każdej wystawy organizowane są wydarzenia towarzyszące, takie jak spotkania autorskie, 
oprowadzenia kuratorskie czy wykłady. Działania opierają się na współpracy twórców niepełnosprawnych 
oraz osób ze środowisk artystycznych, instytucji kultury i sztuki. Galeria ArtBrut w latach 2016–2018 kontynuuje 
swoją dotychczasową linię działalności, prezentując unikatowych twórców sztuki art brut i outsider art 
z Wrocławia, a także różnych miejsc Polski i świata.
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Running ArtBrut Gallery and Studio 
for Social & Cultural Inclusion for the 
intellectually handicapped persons and 
people with mental disorders in the years 
2016-2018
A three-year task funded by the Municipality of Wroclaw covers activities of ArtBrut Gallery and Studio For 
Social & Cultural Inclusion in the period January 2016 – December 2018. The task consists in organising and 
running in the Gallery and the Studio various art brut and outsider art exhibitions, creative workshops, 
meetings with artists as well as social inclusion  actions and creative animations for the intellectually 
handicapped and persons with mental disorders, in co-operation with representatives from artistic and 
cultural circles – artists, journalists, writers and actors.

The Gallery & the Studio is open from Monday to Friday. Five times a week, four hours per day - offering 
exhibitions, artistic and educational activities, workshops as well as therapeutic care, co-ordination & 
administration. Within the public task each year we prepare a series of four exhibitions of art brut and 
outsider art, which constitutes the basis for formulation of a regular long-term program for ArtBrut Gallery. 
We present various forms of art, among others graphics, painting, collage, photography, multimedia, artistic 
objects and others. An important element of our policy is the participation of the disabled artists throughout 
the production process of each exhibition. Every exhibition has its accompanying events, such as meetings 
with artists and authors, guided tours with curators or lectures. The activities are based on the co-operation 
of the disabled artists and representatives of artistic circles, cultural and artistic institutions.
In the years 2016-2018 ArtBrut Gallery continues its regular line of activity, presenting unique art brut and 
outsider art artists from Wroclaw, Poland and abroad.
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W ramach zadania prowadzone są również działania warsztatowe w obszarze aktywizacji życiowej, społecznej 
i twórczej dla stałej grupy rezydentów – twórców z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami 
psychicznymi na stałe związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut.
Działania te ukierunkowane są w szczególności na osoby niepełnosprawne, z zaburzeniami psychicznymi, 
które ze względów na charakter swojej niepełnosprawności, dysfunkcje i choroby oraz inne uwarunkowania 
życiowe nie znalazły możliwości dalszego wsparcia i rozwoju życiowego, społecznego czy zawodowego, 
a proponowane przez nas działania stanowią często jedyną formę ich aktywności.

Przestrzeń Galerii i Pracowni jest także udostępniona dla otwartej grupy odbiorców – osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, ale także dla osób zainteresowanych sztuką i twórczością art brut i outsider 
out, mogących – w różnym wymiarze, w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb – korzystać 
w godzinach otwarcia pracowni z jej przestrzeni, uczestnicząc w proponowanych wydarzeniach i działaniach. 
Forma „otwartej pracowni” umożliwia włączanie różnorodnych grup odbiorców w otwarte przedsięwzięcia 
i projekty artystyczne budowane np. wokół lokalnej społeczności.
Realizowane działania i ich wielostronna promocja w ramach zadania sprzyjają promowaniu Wrocławia – 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – jako ośrodka sztuki otwartego na integrację.

Działania realizowane w ramach zadania wpisują się w program ESK 2016 oraz Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Realizują także cele i założenia Gminy Wrocław ujęte 
w dokumentach programowych, m.in. Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami 
pozarządowymi w latach 2013–2017.

Koordynator zadania: Zoia Zacharska
Opiekun merytoryczny w zakresie współpracy z twórcami art brut i outsider art: Agnieszka Chojnacka
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Moreover, the task covers workshop activities in the ield of life, social and cultural inclusion for a group of 
our regular residents – artists with intellectual disabilities and mental health problems permanently working 
with ArtBrut Gallery and Studio For Social & Cultural Inclusion.
These activities are particularly focused on the disabled persons with mental disorders, who because of 
the character of their disability, dysfunctions and diseases as well as other circumstances, failed to ind 
opportunities of further assistance and life, social or vocational development. Frequently our offer is the only 
form of their activeness.

The space of the Gallery and the Studio is also accessible for an open group of visitors – persons threatened 
with social exclusion, but also arts lovers, especially of art brut and outsider art, who can - depending on 
their individual abilities and needs – visit the studio during its working hours, and participate in the proposed 
events and activities. The form of an ‘open studio’ enables participation of various groups of visitors in open 
events and artistic projects, for example those built for and with local communities. The activities and their 
multiple promotion under the public task, facilitate the promotion of Wrocław – the European Capital of 
Culture 2016 – as an art centre open to integration.

Activities under this public task are in line with the ECC 2016 and the National Mental Health Programme. 
They are also consistent with the goals and guidelines of the programme documents of the Municipality of 
Wroclaw, among others the Co-operation Programme of the Municipality of Wroclaw with NGOs for the years 
2013-2017.

Task co-ordinator: Zoia Zacharska
Co-ordinator of work with art brut and outsider art artists: Agnieszka Chojnacka



12

wystawy
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exhibitions
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Twarze ludzi, których lubię.
Wystawa indywidualna Edwarda 
Rochowczyka
Wernisaż: 31 marca 2016 r.
Finisaż: 14 maja 2016 r./Noc Muzeów

Opiekun artystyczny wystawy: Alicja Grabarczyk – kulturoznawczyni, niezależna kuratorka i tłumaczka. 
W centrum jej zainteresowań znajdują się zjawiska z pogranicza sztuki i twórczość artystów samouków.

Producent wystawy: Justyna Warecka

The Faces of People I Like.
A solo Exhibition of Edward Rochowczyk
private view: 31 March 2016
Closing Day: 14 May 2016 / Long Night of Museums

Artistic mentor of the exhibition:  Alicja Grabarczyk - cultural expert, independent curator and translator. 
She focuses on phenomena from the borderland of art and the oeuvre of the self-taught artists.

Exhibition Producer: Justyna Warecka
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Wystawa TWARZE LUDZI, KTÓRYCH LUBIĘ to przekrój pracy twórczej Edwarda Rochowczyka, który maluje, 
z mniejszymi i większymi przerwami, od ponad 40 lat. Tworzy impulsywnie, przez całe życie zmagając się 
z chorobą afektywną dwubiegunową.

Dominującą tematykę prac stanowiły portrety, wizerunki osób z otoczenia artysty oraz baśniowe postacie 
ze świata jego fantazji. Wkraczając w uniwersum artysty, widz stawał przed zaskakującymi, ekspresyjnymi 
kompozycjami, w których ciepła intymność przedstawień nierzadko grała z emanującym z obrazów 
erotyzmem, potraktowanym tu z dużą dozą swoistego poczucia humoru.

Do innego rodzaju twórczości Edwarda Rochowczyka należą jego pejzaże i kompozycje kwiatowe. 
W odróżnieniu od malarstwa portretowego, uprawianego przez artystę „dla siebie”, te prace to – jak mówi – 
„obrazki dla ludzi”. One również znalazły swoje miejsce na wystawie.

Obrazy niekiedy są dwustronne – malowane po obu stronach podłoża malarskiego. Druga kompozycja często 
przekręcona jest w poprzek lub do góry nogami, co inspiruje zarówno widza, jak i kuratora do postawienia 
sobie pytań: która strona jest tą właściwą? Który obraz jest ważniejszy? Który powstał jako pierwszy? 
Czy był to zabieg celowy? Dlatego też dążenie do pokazania obu stron dzieła zdecydowało o kształcie 
samej ekspozycji. Przemierzając przez kolejne etapy wystawy, odbiorcy tym samym zaproszeni zostali do 
samodzielnego odkrywania osobliwie urzekającego, zmysłowego świata Edwarda Rochowczyka – tego dla 
siebie i tego dla ludzi.

Prace prezentowane na wystawie pochodziły z kolekcji pracowni Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej 
Rehabilitacji ART, z którą artysta jest związany, oraz będących w dyspozycji DPS, w którym mieszka artysta.

ekspozycja prac 

exposition of works
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The Faces of People I Like is a retrospective of Edward Rochowczyk’s 40-year oeuvre, characterized by periods 
of either great productivity or inactivity something relecting his bipolar disorder.

His principal themes are either portrayals of people in his circle or fantastic fairy-tale images. To enter this 
world one beholds expressive but tender, at times humorous, compositions often openly erotic.

A different area of his work is landscapes and loral paintings, intended to be accessible – ‘pictures for 
people’ – in contrast to the ‘private’ portraits. Both are represented in this exhibition.

Some images are double-sided works with the obverse being a deliberately ambiguous arrangement, so that 
the viewer – as well as the curator – asks what is the deinitive image in importance, by intention or even 
chronologically. The double-sided works determined the layout so that visitors can discover and immerse 
themselves in the duality of Rochowczyk’s sensual world – the one painted for himself and the other made 
for the others.

All the works courtesy of DolSAR ART – the Lower Silesian Association of Active Rehabilitation - where the 
artist works, and of the SNH where he resides. 

Mateusz Tatarczyk, artysta art brut, i Edward Rochowczyk, autor prac 

Mateusz Tatarczyk, art brut artists & Edward Rochowczyk, author
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ekspozycja prac
exposition of works
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ekspozycja prac
exposition of works
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wernisaż wystawy, Alicja Grabarczyk, opiekunka artystyczna wystawy; Edward Rochowczyk, autor prac; 
Anna Jędryczka-Hamera, szefowa Stowarzyszenia DolSAR ART
private view, Alicja Grabarczyk, exhibition artistic mentor; Edward Rochowczyk, author; 
Anna Jędryczka-Hamera, CEO of DolSAR ART Association
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1. Agata Saraczyńska, dziennikarka i przyjaciółka Galerii ArtBrut
2. Jakub Nowak, Mateusz Kołakowski, współpracownicy Galerii ArtBrut
3. Marcin Guźla, twórca art brut
4. Ludmiła Domagała, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 1  2

 3  4

1. Agata Saraczyńska, journalist and friend of ArtBrut Gallery
2. Jakub Nowak, Mateusz Kołakowski, ArtBrut Gallery associates
3. Marcin Guźla, art brut artist
4. Ludmiła Domagała, Lower Silesia Marshal’s Ofice
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oprowadzanie kuratorskie z udziałem artysty
exhibition tour guided by the curator
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oprowadzanie kuratorskie z udziałem artysty
exhibition tour guided by the curator



24

Wydarzenie towarzyszące

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie był uroczysty inisaż, który odbył się w Noc Muzeów we Wrocławiu. 
Widzowie mieli okazję spotkać się z Edwardem Rochowczykiem, uczestniczyć w oprowadzaniu kuratorskim 
z jego udziałem oraz wysłuchać występu wokalnego, specjalnie przygotowanego przez artystów związanych 
z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Aktywnej Rehabilitacji ART.

Accompanying event

The closing day coincided with the Long Museum Night was an accompanying event of the exhibition. 
Visitors had a chance to meet Edward Rochowczyk, take part in the curator guided tour attended by the 
artist, and could listen to a vocal show by the artists of DolSAR ART – the Lower Silesian Association of Active 
Rehabilitation. Singers: Paweł Banaszczyk, Eryk Żyburtowicz, Anna Tywonek, Aleksandra Musiał.
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inisaz wystawy
closing day
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inisaż wystawy, wsystęp artystów związanych z DolSAR ART
closing day / performance by artists of DolSAR ART
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inisaż wystawy
closing day
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Czy wolność?...
Joanna Golachowska | Marcin Guźla | Piotr Jeruzel | Kamil Łyjak | Marta Nawojczyk | Andrzej NIedźwiecki | 
Wanda Sidorowicz | Daniel Stachowski | Mateusz Tatarczyk | Elwira Zacharska | Mateusz Ziomek |  
Maciej Tryniszewski | Jacek Krölle | Dariusz Dera

Wernisaż: 16 czerwca 2016 r.

Opiekun artystyczny wystawy: Dominika Jeżewska – absolwentka kulturoznawstwa, od lat jej działalność 
jest związana z różnymi obszarami kultury, m.in. ilmem, teatrem i sztuką współczesną. Pracuje w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu.

Producent wystawy: Justyna Warecka

Whither freedom?...
Joanna Golachowska | Marcin Guźla | Piotr Jeruzel | Kamil Łyjak | Marta Nawojczyk | Andrzej NIedźwiecki | 
Wanda Sidorowicz | Daniel Stachowski | Mateusz Tatarczyk | Elwira Zacharska | Mateusz Ziomek |  
Maciej Tryniszewski | Jacek Krölle | Dariusz Dera

private view: 16 June 2016

Artistic mentor of the exhibition: Dominika Jezewska – graduated from cultural studies, for years has been 
active in different areas of culture, such as ilm, theatre, contemporary art. She works at the National 
Museum in Wroclaw.

Exhibition Producer: Justyna Warecka
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Wystawa niezwykła, poświęcona tematowi, który jest tak trudny i rozległy, że nie sposób go objąć, opisać, 
ustalić jednoznacznej deinicji.

Wolność – materialna czy duchowa, osobista czy społeczna, wartość ponadczasowa czy tu i teraz? Ile osób 
zapytamy o wolność, tyle otrzymamy odpowiedzi, tyle będzie konotacji, tez, teorii. Ekspozycja nie miała formy 
domkniętej, skończonej, nie była podsumowaniem tematu. Stanowiła unikatowy zapis dotychczasowej 
pracy Twórców nad tematem wolności. Dotychczasowej, bo ona ciągle trwa, stała się i zapewne nadal będzie 
obecna w Ich życiu. Chcieliśmy również, aby widzowie mieli możliwość wypowiedzenia się, wyrażenia swoich 
poglądów, zadania pytań, podzielenia się swoimi wątpliwościami związanymi z wolnością.

To nie była wystawa gotowych odpowiedzi oraz ilozoicznych dysput i rozważań. To wystawa pytań. 
Zasadniczych i tych bardziej szczegółowych. Pytań, które łączy jedno: zostawiając na boku ilozoiczny 
patos, nie wdając się w światopoglądowe dyskusje, wymuszały releksję nad konkretnymi aspektami 
wolności. Twórcy zadali swoje trudne pytania dotyczące wolności sześciu osobom – kobietom i mężczyznom, 
przedstawicielom różnych profesji, pełniącym różne funkcje. Okazało się, że odpowiedzi, często z pozoru 
jednoznaczne i kategoryczne, stawały się wstępem do dalszych releksji, poszukiwań, pojawiały się dylematy 
etyczne, społeczne, ale też czysto praktyczne. 

Te pytania to iltr rzeczywistości, jaki nałożyli nam Twórcy Galerii ArtBrut. Filtr wyjątkowy i cenny, bo 
wymagający od nas otwarcia umysłu na zupełnie nowe konteksty, spojrzenia na pojęcie wolności od 
nieznanej nam strony i oderwania się od myślowych stereotypów.
Prace Twórców prezentowane na wystawie były Ich głosem (niezwykle ważnym) w dyskusji o niezależności 
i wolności osób niepełnosprawnych w Polsce. Warto się było w ten głos wsłuchać.

Dominika Jeżewska

wernisaż wystawy 

private view
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This exhibition is unique - its subject matter almost deies description.

Freedom - be it material or spiritual, private or public, leeting or enduring - embraces an ininity of ideas, 
interpretations and theories. Here we can hardly begin to summarise the topic; we do, however, represent 
the extant and evolving work of these artists and their concepts of freedom. 
We wanted the visitors too to express themselves and to participate in discussions concerning freedom from 
their own perspectives.
This was an exhibition of questions rather than something simply to provoke philosophical debate, rather it 
invites relection on speciic aspects of freedom. 

This was an exhibition of questions. Both fundamental and more speciic. Questions which have one thing 
in common: leaving aside philosophical sensitivity, without going into philosophical beliefs - they prompt 
relection on speciic aspects of freedom. The artists asked their tough questions about freedom to six 
people - men and women, people of various professions and positions. It turned out that the answers, often 
seemingly unambiguous and categorical, became a prelude to further relection and exploration posing 
ethical, social and also purely practical dilemmas.

With their questions the artists from the ArtBrut Gallery iltered our reality. The ilter they applied was unique 
and valuable because it required us to open our minds to completely new contexts, to examine the notion 
of freedom from fresh perspective and thereby dispense with earlier preconceptions. The oeuvre presented 
by these artists was their strident voice in a discussion about the freedom and autonomy of persons with 
disabilities in Poland. It was a voice that should be heard.

Dominka Jeżewska

Agnieszka Chojnacka, szefowa Galerii i Pracowni ArtBrut, Rafał Dutkiewicz, Prezydent Miasta Wrocławia 

Agnieszka Chojnacka, CEO of ArtBrut Gallery And Studio For Social & Cultural Inclusion, Rafał Dutkiewicz, Mayor of Wrocław
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Wystawa prezentowała efekt badań dotyczących pojęcia „wolność”: szkice, rysunki, teksty, cytaty, pytania, 
a także materiały audio i wideo będące dokumentacją stworzoną podczas rozmów zrealizowanych przez 
twórców związanych z Galerią ArtBrut. Wywiadów udzielili: Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia; Zoia 
Gebhard, poetka, historyczka sztuki; Natalia Kabanow, artystka, fotografka i graiczka Teatru Polskiego; 
Katarzyna Kaczorowska, dziennikarka; Krzysztof Maj, Dyrektor Generalny ESK; Paweł Piotrowicz, Prezes 
Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego „Rita Baum”, poeta, dziennikarz, animator kultury.

Na wystawie znalazły się również materiały z akcji performatywnej Teatru 21 pt. Pesach to święto wolności, 
zorganizowanej we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która odbyła się pod koniec kwietnia 
2016 roku w Warszawie.
Wystawa Czy wolność?... była wydarzeniem powiązanym tematycznie z 12. edycją Brave Festivalu pt. 
Wykluczeni. W programie głównym tegorocznego festiwalu znalazły się dwa spektakle, które zaprezentował 
Teatr 21: Upadki. Odcinek 2 oraz Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3.

Dużego wsparcia merytoryczne podczas pracy nad wystawą udzieliła dziennikarka Agata Saraczyńska.

Elwira Zacharska, GODŁO, rysunek 

Elwira Zacharska, THE EMBLEM, drawing
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The exhibition presented the effect of studies on the notion of ‘freedom’: sketches, drawings texts, 
quotations, questions as well as audio and video materials documenting the interviews by ArtBrut 
artists with Rafał Dutkiewicz, Mayor of Wrocław; Zoia Gebhard, poet, art historian; Natalia Kabanow, artist, 
photographer and graphic designer of Polski Theatre in Wrocław; Katarzyna Kaczorowska, journalist; Krzysztof 
Maj, General Director ECC; Paweł Piotrowicz, CEO Cultural & Artistic Association ‘Rita Baum’, poet, journalist, 
culture animator.
Also on show were materials from the performance of Theatre 21 ‚Passover is a celebration of freedom’ 
organised in collaboration with the Museum of the History of Polish Jews POLIN, which took place at the end 
of April 2016 in Warsaw.
Our exhibition ‚Whither freedom ?. . . ‚ was an event thematically linked to the 12th Brave Festival – ‘Outcasts’. 
The main programme of this year’s festival includes two performances of Theatre 21: ‚Falls. Episode 2 ‚and 
‚Clowns or about a family. Episode 3 

When preparing the exhibition we received a substantial support from Agata Saraczyńska, journalist.

Wernisaż wystawy. Tatiana Drzycimska, dziennikarka; Zoia Gebhard, poetka; Piotr Krajewski, Centrum Sztuki WRO; Dominika Jeżewska, opiekunka artystyczna wystawy 

private view. Tatiana Drzycimska, journalist; Zoia Gebhard, poet; Piotr Krajewski, WRO Art Center; Dominika Jeżewska, artistic mentor of the exhibition
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ekspozycja wystawy
exposition of works
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Elwira Zacharska, WOLNOŚĆ KOJARZE Z KOTAMI, tekst
Elwira Zacharska, I ASSOCIATE FREEDOM WITH CATS, text

Wolność kojarze z kotami. Koty są indywidualnymi  zwierzętami, 
prywatnymi  i chodzą swoimi ścieżkami.  Koty mają swój 
charakter. Walczą i nielubią być zmuszani do np. głaskania 

na „siłę”. A walczą o swoje racje np. o jedzenie upominają się. 
A to zachowanie czy charakter ten kojarzy mi z solidarnością 
i demokracją oraz Konstytucją i prawami.
Najważniejsze prawa dla Mnie to
Wolność słowa
Wolność myślenia, uczenia się, wiedzy
Wolność poglądów
Wolność decydowania o sobie, o sobie samej
Wolność izyczna i pracy, czy chce się robić
Wolność wyznania, religii i wiary
Wolność funkcjonowania po swojemu
Wolność, prawa do ochrony dóbr osobistych i wrażliwych 

(dane osobowe)
Wolność, prawo do milczenia, nie tłumaczenia się
I tak można wymieniać różnego rodzaju wolności i prawa.

I associate freedom with cats. Cats are individualistic animals, 
private and they their own paths. Cats have strong character. 
They ight and hate being petted forcibly. They ight for their 
share, e.g. they demand food!
And this behaviour or character reminds me of solidarity, the 
Constitution and the laws. The most important right for me is 
freedom of speech.  
Freedom of thought, learning, knowledge. 
Freedom of views. 
Freedom to make decisions, to decide about oneself. 
Physical freedom and freedom to work and to decide whether 
we want to do anything. Freedom of denomination, religion and 
faith. 
Freedom to act in our own way. 
Freedom, the right to protect personal and sensitive stuff 
(personal data). 
Freedom, the right to silence, no need to justify ourselves. 
And so we can list all kinds of freedoms and rights. 
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Wanda Sidorowicz, KRATY, cykl rysunków
Wanda Sidorowicz, GRID, a series of drawings

Maciej Tryniszwski, kompozycja
Maciej Tryniszwski, composition
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Kamil Łyjak, twórca art brut
Kamil Łyjak, art brut artist
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Kamil Łyjak, bez tytułu, cykl rysunków
Kamil Łyjak, untitled, a series of drawings

Daniel Stachowski, PO CO NAM WOLNOŚĆ?, rysunek
Daniel Stachowski, WHY DO WE NEED FREEDOM?, drawing
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Joanna Golachowska, cykl rysunków
1. TĘCZA WOLNOŚCI
2. ODCIĘTA DŁOŃ WOLNOŚCI
3. WOLNOŚĆ TO MOŻE BYĆ CHŁOPAK

 1

 2  3

Joanna Golachowska, series of drawings
1. RAINBOW OF FREEDOM
2. SEVERED HAND OF FREEDOM 

3. FREEDOM MAY BE A BOY
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Wydarzenie towarzyszące

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie było otwarte spotkanie i działanie artystyczne „Wolność”, które 
miało miejsce na podwórzu Ruska 46. Aktorzy Teatru 21, twórcy i przyjaciele Galerii ArtBrut oraz zgromadzona 
publiczność zostali zaproszeni do wspólnego odkrywania znaczeń i sensów tkwiących w literach składających 
się na słowo „wolność”. Skróty, anagramy, kalambury, homonimy – artystyczna gra słowami i literami, której 
efekty stały się częścią muralu pod oknami Galerii ArtBrut.
Moderatorkami wydarzenia były Dominika Jeżewska, opiekunka artystyczna wystawy, oraz Justyna Sobczyk, 
założycielka i reżyserka Teatru 21.

Accompanying event 
An accompanying event of the exhibition was an open meeting and art performance  called ‘Freedom’, which 
took place at the courtyard of 46A Ruska Street. 
Actors of Theatre 21, artists and friends of the ArtBrut Gallery - together with the audience – were invited 
to jointly explore the meanings and signiication of the letters that constitute  the word ‚freedom’: 
abbreviations, anagrams, puns, homonyms - an artistic game of words and letters, the product of which 
became a part of the ArtBrut Gallery’s mural.
The event was moderated by Dominika Jeżewska, curator of the ’Whither freedom?...’ exhibition and Justyna 
Sobczyk, founder and director of Theatre 21. 
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odczytanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Elwira Zacharska, Magdalena Świątkowska 

reading the Universal Declaration of Human Rights, Elwira zacharska, Magdalena Świątkowska
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działanie artystyczne WOLNOŚĆ
FREEDOM performance
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1. Piotr Jeruzel, twórca art brut
2. Piotr Szwend, aktor T 21
3. Mateusz Ziomek, twórca art brut
4. Teresa Foks, aktorka T 21

 1  2

 3  4

1. Piotr Jeruzel, art brut artist
2. Piotr Szwend, actor of Theatre 21
3. Mateusz Ziomek, art brut artist
4. Teresa Foks, actor of Theatre 21
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działanie artystyczne Wolność, 

1. Natalia Kabanow, graiczka i fotograiczka; Justyna Sobczyk, szefowa Teatru 21; Dominika Jeżewska, opiekun-
ka artystyczna wystawy;
2. Zoia Gebhard, poetka; Agata Saraczyńska, dziennikarka i przyjaciółka Galerii ArtBrut
FREEDOM performance
1. Natalia Kabanow, graphic designer; Justyna Sobczyk, director of Theatre 21; Dominika Jeżewska, artistic 
mentor of the exhibition;
2. Zoia Gebhard, poet; Agata Saraczyńska journalist and friend of ArtBrut Gallery

 1

 2
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twórcy Galerii ArtBrut i Teatru 21
artists of ArtBrut Gallery and Theatre 21
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BLISKO
Wystawa zbiorowa twórców związanych 

z Galerią ArtBrut
Darek Dera | Marcin Guźla | Piotr Jeruzel | Agnieszka Kołodziejczyk | Jacek Kröle | Magdalena Korzuchowska | 
Kamil Łyjak | Marta Nawojczyk | Andrzej Niedźwiecki | Piotr Rymko | Wanda Sidorowicz | Daniel Stachowski | 
Krzysztof „Hetman” Tarnowski | Mateusz Tatarczyk | Elwira Zacharska

Wernisaż: 20 października 2016 r.

Opiekun artystyczny wystawy: Paweł Szeibel – artysta oraz adiunkt na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. W sztuce sięga do obszarów zarezerwowanych dla botaników i ogrodników. Tworzy 
obrazy, warsztaty, akcje społeczne oraz instalacje w przestrzeni miejskiej.

Producent wystawy: Justyna Warecka

CLOSE
A collective exhibition of the artists of ArtBrut Gallery
Darek Dera | Marcin Guźla | Piotr Jeruzel | Agnieszka Kołodziejczyk | Jacek Kröle | Magdalena Korzuchowska | 
Kamil Łyjak | Marta Nawojczyk | Andrzej Niedźwiecki | Piotr Rymko | Wanda Sidorowicz | Daniel Stachowski | 
Krzysztof „Hetman” Tarnowski | Mateusz Tatarczyk | Elwira Zacharska

private view: 20 October 2016

Artistic mentor of the exhibition:  Paweł Szeibel - artist and lecturer at the Faculty of Arts of the Academy 
of Fine Arts in Katowice. In his art he reaches areas reserved for botanists and gardeners. Creates images, 
workshops, social events and installations in the urban space.

Exhibition Producer: Justyna Warecka
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BLISKO to wystawa będąca wielogłosową opowieścią o otaczającej nas przyrodzie. To wystawa o relacjach 
pomiędzy człowiekiem-artystą a otaczającym go światem lory. Z góry założyć można, że więzi te są bliskie, 
wręcz nieodzowne, wszak bez środowiska naturalnego nie mamy szansy żyć.

Zrozumieć, oswoić, poddać namysłowi świat roślin – to zadanie, które zaproponował Paweł Szeibel 
zaproszonym do działania twórcom związanym z Galerią ArtBrut. Niektórzy z nich z iście laboratoryjnym 
podejściem zbadali strukturę wybranych przez siebie roślin. Powiększali, podglądali, analizowali, by swoje 
obserwacje zaprezentować w formie instalacji, fotograii czy ilmów. Inni stworzyli minimalistyczne, 
spontaniczne prace rysunkowe czy malarskie. Czasem były to zapisy wypraw do ogrodu botanicznego, 
a czasem przywołane z pamięci obrazy przyrody. W końcu część twórców potraktowała roślinę – w różnych 
fazach jej cyklu rozwoju – bezpośrednio jako medium. Nasiona, kwiaty, owoce stały się materią do działania 
artystycznego.

Każda realizacja na wystawie była efektem procesu – kiełkowała i rozkwitała w ramach wspólnych dyskusji, 
poszukiwania inspiracji w pracach współczesnych artystów, eksperymentów z narzędziami i materią. 
Interdyscyplinarne podejście do zagadnienia zdradzało indywidualne podejście każdego z artystów. Każdy na 
swój sposób opowiadał o osobistych relacjach z otaczającą nas przyrodą, używając wybranych przez siebie 
środków wyrazu.

Magdalena Kreis, Paweł Szeibel

wernisaż wystawy, Paweł Szeibel, opiekun artystyczny wystawy i twórcy art brut 
private view, Paweł Szeibel, artistic mentor of the exhibition and the art brut artists
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CLOSE was a polyphonic tale about the nature around us. It is an exhibition showing the relationship between 
a human-artist and the surrounding loral world. We could a priori presume that these ties were close, or 
even essential, after all, we could not survive without our natural environmental.

To understand the world of plants, to tame it, to relect on it – was the task assigned by Pawel Szeibel to the 
invited artists of ArtBrut Gallery. Some of them examined the structure of their chosen plants with a truly 
laboratory approach. They zoomed in, peeped, analysed - and inally presented results of their observations 
in the form of installations, photographs and videos. Others created minimalist, spontaneous drawings 
or paintings. Sometimes these were ield recordings and clips from trips to the botanical garden, and 
sometimes images of nature recalled from memory. Finally, some authors treated plants - in various stages 
of development - directly as a medium. Seeds, lowers, fruits became a matter for artistic expression.

Each production of the exhibition was the result of a process – it germinated and lourished in joint 
discussions, looking for inspiration in the works of contemporary artists, experimenting with tools and the 
matter. Interdisciplinary approach revealed individual approach of every artist. Each of them, in their own 
way, was talking about his or her personal relationship with the surrounding nature, using their chosen 
means of expression.

Magdalena Kreis, Paweł Szeibel

Kamil Łyjak i jego interaktywna instalacja TAJEMNICZY OGRÓD 

Kamil Łyjak and his SECRET GARDEN inteactive installation
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Wystawa była wynikiem spotkań twórców art brut z artystą Pawłem Szeiblem w ramach działań projektowych 
Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej oraz współpracy z Centrum Sztuki WRO w 2016 
roku.
Przygotowanie wystawy zostało zainspirowane i zainicjowane wcześniejszymi działaniami warsztatowymi 
twórców Galerii ArtBrut z Pawłem Szeiblem zaproszonym przez Centrum Sztuki WRO w ramach Eco Expanded 
City (projektu realizowanego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 jako część programu Miasto 
przyszłości / Laboratorium Wrocław).
Wsparcia merytorycznego i realizatorskiego podczas przygotowań do wystawy udzielili Magdalena Kreis 
i Bartosz Konieczny z Centrum Sztuki WRO.

wernisaż wystawy, Marcin Guźla, twórca art brut; Jacek Zachodny, koordynator artystyczny Galerii ArtBrut 
private view, Marcin Guźla, art brut artist;  Jacek Zachodny, ArtBrut Gallery artistic co-ordinator
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The exhibition was a consequence of meetings of the artists of the ArtBrut Gallery with Pawel Szeibel within 
the project of ArtBrut Gallery and Studio For Social And Cultural Inclusion as well as of the co-operation with 
WRO Art Center in 2016. 
The concept of the exhibition has been inspired and initiated by the prior workshops for the artists of 
the ArtBrut Gallery run by Pawel Szeibel - an artist invited by WRO Art Center within the framework of Eco 
Expanded City (a project under the European Capital Of Culture Wroclaw 2016, as a part of City Of The Future / 
Laboratory Wroclaw)

wernisaż wystawy, Paweł Granicki, tłumacz, przyjaciel Galerii ArtBrut 
private view, Paweł Granicki, translator, friend of ArtBrut Gallery
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Kamil Łyjak, fragment interaktywnej instalacji TAJEMNICZY OGRÓD 

Kamil Łyjak, fragment of SECRET GARDEN inteactive installation
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1 - Jacek Kröle, POLANA, instalacja
2 - Piotr Jeruzel, MIKROKOSMOS, instalacja
3 - fragment zbiorowej instalacji BLISKO
4 - Darek Dera, PACHNĄCA SPRAWA, obiekty zapachowe

 1  2

 3  4

1 - Jacek Kröle, GLADE installation
2 - Piotr Jeruzel, MICROCOSMOS installation
3 - fragment of CLOSE collective installation
4 - Darek Dera, FRAGRANT MATTER aromatic objects
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wernisaż wystawy, perforrmans muzyczny Wandy Sidorowicz DZIKIE WINO
private view, WILD GRAPE musical performance of Wanda Sidorowicz



55

wernisaż wystawy: Bartosz Konieczny, Centrum Sztuki WRO; Andrzej Dudek-Dürer, artysta; Mateusz Ziomek, 
twórca art brut
private view: Bartosz Konieczny, WRO Art Center; Andrzej Dudek-Dürer, artist;
Mateusz Ziomek, art brut artist
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Krzysztof „Hetman” Tarnowski, wiersze
Krzysztof „Hetman” Tarnowski, poems

Ale Smród 

„Ale Smród!!! Rośliny jest bunt,
Źle jest z nami krzyczały  
Że wody nie dostały”. Kaktus orzekł, „zróbmy strajk”. 
Flaga ich to łodyga która się ugina 

„Hej człowieku daj nam  wody bo nie będzie ugody” 
Strajk trwał przez tydzień 
„Człowieku jesteś leń”.  

Pora roku 

Najpierw jest chłodno 
jakby było mokro 
potem są jakieś porządki 
Chyba tylko na grządki 
Zrobiło się teraz ciepło 
Woda zrobiła się płytko 
potem znowu mamy nosić 
liść do chłodu? 
A to pora roku

What A Stink

‚What a stink !!! Plants are protesting,
Our status is bad – they screamed
We do not have water’. The  cactus declared ‚Let’s go on strike.’
Their lag is a stem that bends, 
‚Hey man, give us water or we’ll never reach a compromise’
The strike lasted for a week
‚Man, you’re an idler’.

A season

First it is cool
if it were wet
Then there is some tidying-up
Perhaps just on the beds
It got warm now
The water has become shallow
then again we carry 
a leaf to the cold?
And this makes a season
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Marcin Guźla, RZEKA ŁABĘDZICH BANANÓW, tekst piosenki
Marcin Guźla, THE RIVER OF SWAN BANANAS, lyrics

Płyną sobie płyną łabędzie dwa.
Rozmawiają o rzece jak
z brzydkiego kaczątka
stał się piękny ptak.
Dzięki bananowej rzece,
pełnej bananowych ryb
płyną, płyną ptaki
o nazwie łabędzie,
płyną, płyną ptaki
o nazwie łabędzie.
Dzięki bananowej rzece,
pełnej bananowych płyt
płyną rzeką bananowa
rzeka łabędziową jest.
Dostarczał pan samochód
do portu owoce
były tam rośliny, jak i łabędzie
piaski wodne moce
statek, motorówka
na brzegu i plaży
wyłowił, wyłowił pan swoją wędką
owoc żółty jak banan.
Białe mewy i łabędzie
znały wędkarza,
a on znał historie tamtego łabędzia,
historie łabędzia
rzeka z bananami
foodart bioart jest,
bo rzeka łabędziowa
rzeką z bananami jest.

Marcin Guźla, teledysk 

RZEKA ŁABĘDZICH BANANÓW
Marcin Guźla, THE RIVER OF 
SWAN BANANAS, video clip

Two swans loating gracefully loat. 
Talking about the river and as 
the ugly duckling 
turned into a beautiful bird. 
Thanks to the banana river, 
full of banana ish,
they loat, the birds loat 
and they are called swans, 
They loat, the birds loat 
and they are swans. 
Thanks to the banana river, 
full of banana CDs
they loat down the banana river
the river becomes the swan river.
Mr Motorcar used to deliver 
fruits to the port 
there were plants there and swans 
sand, the might of water
a ship, a motor boat 
on the bank and on the beach 
he caught, caught with your ishing rod
a yellow fruit like a banana. 
White gulls and swans 
They knew the angler, 
and he knew stories about that swan, 
swan stories 
a river with bananas
is foodart and bioart
as the swan river 
is the banana river as well.
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Piotr Rymko, RZEŻBA KOSIARKOWA II, instalacja
Piotr Rymko, LAWN MOWER SCULPTURE 2, installation
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Magdalena Kożuchowska, BŁĘKITNY OGRÓD, KOLOROWE LIŚCIE W KWIATACH, OGNISTE KWIATY NA CZARNYM TLE,
wydruki rysunków
Magdalena Kożuchowska, SKYBLUE GARDEN, COLOURFUL LEAVES IN FLOWERS, FIERY FLOWERS AGAINST THE BLACK 
BACKGROUND, prints of drawings
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Wydarzenie towarzyszące

Wystawie towarzyszyło otwarte oprowadzanie kuratorskie, prowadzone przez opiekuna artystycznego 
wystawy z udziałem twórców art brut oraz studentów pierwszego w kraju międzyuczelnianego kierunku 
arteterapii prowadzonego przez trzy katowickie uczelnie: Akademię Muzyczną, Akademię Sztuk Pięknych 
i Uniwersytet Śląski. Specjalnym gościem była dr hab. Jolanta Jastrząb, wykładowczyni i koordynatorka studiów 
z ramienia ASP.

Accompanying event

The exhibition was accompanied by an open guided tour with curator. The event guided by the artistic 
mentor of the exhibition was attended by artists from ArtBrut Gallery and students of the irst in Poland 
intercollegiate art therapy studies from Academy of Music in Katowice, the Academy of Fine Arts in Katowice 
and University of Silesia in Katowice. Jolanta Jastrząb, a lecturer and study co-ordinator from the Academy of 
Fine Arts, was our special guest. 
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oprowadzanie kuratorskie
exhibition tour guided by the curator
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Paweł Szeibel, opiekun artystyczny wystawy przy pracy Marcina Guźli, RZEKA ŁABĘDZICH BANANÓW
Paweł Szeibel, artistic mentor of the  exhibition and THE RIVER OF SWAN BANANAS by Marcin Guźla
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oprowadzanie kuratorskie 

exhibition tour guided by the curator
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Wydarzenie towarzyszące

Wydarzeniem towarzyszącym było również spotkanie z przedstawicielami Centrum Sztuki WRO, które 
poprowadziła Magdalena Kreis, koordynatorka działań programu EEC Lab. Program był częścią ECO EXPANDED 
CITY – projektu realizowanego przez WRO w ramach programu Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław 
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, który był inspiracją do przygotowania wystawy. Po prezentacji 
odbyło się oprowadzanie po wystawie z udziałem Pawła Szeibla.

Accompanying event

Another accompanying event was a meeting with a representative of WRO Art Center, conducted by 
Magdalena Kreis, the co-ordinator of the EEC Lab. The programme was part of the ECO EXPANDED CITY – a WRO 
project under the City Of The Future / Laboratory Wroclaw programme of the European Capital Of Culture 
Wroclaw 2016, which was an inspiration for our exhibition. The presentation was followed by a guided tour 
with Paweł Szeibel.

materiał wideo z warsztatów BLISKO, 
autor Bartosz Konieczny, 
Centrum Sztuki WRO
video recording from CLOSE workshop,
author Bartosz Konieczny, 
WRO Art Center
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Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka i Viola Krajewska, Centrum Sztuki WRO
Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka & Viola Krajewska, WRO Art Center
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spotkanie z przedstawicielami Centrum Sztuki WRO 

a meeting with WRO Art Center ambassadors
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spotkanie z przedstawicielami Centrum Sztuki WRO
a meeting with WRO Art Center ambassadors
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Poza Tabu III. Relacje
Wystawa twórców związanych 

z Galerią i Pracownią ArtBrut
Darek Dera | Joanna Golachowska | Marcin Guźla | Piotr Jeruzel | Agnieszka Kołodziejczyk | Renata Konopelna | 
Jacek Kröle | Kamil Łyjak | Marta Nawojczyk | Andrzej Niedźwiecki | Bartosz Runiewski | Piotr Rymko | 
Wanda Sidorowicz | Daniel Stachowski | Claire Stragier | Krzysztof „Hetman” Tarnowski | Mateusz Tatarczyk | 
Maciej Tryniszewski | Elwira Zacharska | Mateusz Ziomek 

Opiekun artystyczny wystawy: Jacek Zachodny – artysta. Tworzy instalacje, obiekty, obrazy i prace wideo, 
zajmuje się performansem, projektami społecznymi i działaniem w przestrzeni publicznej. W swoich pracach 
porusza się w obszarach różnorodnych kultur i ich wzajemnych powiązań.

Producent wystawy: Justyna Warecka

Beyond Taboo III. Relations
An exhibition of the artists of ArtBrut 
Gallery and Studio
Darek Dera | Joanna Golachowska | Marcin Guźla | Piotr Jeruzel | Agnieszka Kołodziejczyk | Renata Konopelna | 
Jacek Kröle | Kamil Łyjak | Marta Nawojczyk | Andrzej Niedźwiecki | Bartosz Runiewski | Piotr Rymko | 
Wanda Sidorowicz | Daniel Stachowski | Claire Stragier | Krzysztof „Hetman” Tarnowski | Mateusz Tatarczyk | 
Maciej Tryniszewski | Elwira Zacharska | Mateusz Ziomek 

Artistic mentor of the exhibition:  Jacek Zachodny – artist. Author of installations, objects, paintings and video 
art, active in performance, social projects and public space events. In his works he shifts around various 
cultures and mutual interrelationships

Exhibition Producer: Justyna Warecka
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www.wroclaw.pl
Zadanie inansowane 

ze środków Gminy Wrocław
www.swiatnadziei.org

www.artbrut.com.pl

POZA TABU III. RELACJE
Wystawa twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut
Opiekun artystyczny: Jacek Zachodny

Wernisaż:
czwartek 1 grudnia 2016 r., godz. 17:00

Wystawa czynna do końca roku.
 

Galeria ArtBrut
Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej
Wrocław, ul. Ruska 46A

Opens:
Thursday, 1 December 2016, 5:00 P.M.

The exhibition will be open till the end of the year. 

ArtBrut Gallery
Studio For Social & Cultural Inclusion
46A Ruska St., Wroclaw

BEYOND TABOO III. RELATIONS
An exhibition of works by the artists of ArtBrut Gallery and Studio
Artistic mentor: Jacek Zachodny
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Poza Tabu to cykl wystaw, w których twórcy, w większości związani z Galerią i Pracownią ArtBrut, badali tematy 
z ich punktu widzenia niezmiernie istotne, często do tej pory niewypowiedziane, jak sensualność, uczucia, 
potrzebę bliskości i intymności. Artyści odkrywali swoje tajemnice i emocje. Poszukując odpowiedzi, wkraczali 
w obszary graniczne, miejsca leżące w obszarze tabu.
Wystawa Poza Tabu III. Relacje była próbą szukania kolejnych odpowiedzi, tym razem w najbliższym otoczeniu.
Skąd czerpie się siłę do dalszego działania? Jak układają się często trudne i nieoczywiste relacje ze światem 
zewnętrznym, z samym sobą, z najbliższymi?
Co ma na nas największy wpływ, co lub kto nas kształtuje?
Jak mocno oddziałujemy na siebie nawzajem, ile sobie dajemy, a ile tracimy na takiej wymianie, co jest dla 
nas najważniejsze?
W wystawie brali również czynny udział ludzie twórcom bliscy, jak rodzice lub przyjaciele, osoby pozostające 
z nimi w żywej relacji emocjonalnej, niejednokrotnie w artystycznej.

Darek Dera po niedawnym debiucie artystycznym, w którym odwołał się do swoich kulinarnych pasji, 
ponownie sięgnął do kuchennych inspiracji. Przewrotnie umieścił zdjęcia osób z najbliższej rodziny 
w kolorowych foremkach do ciasta.
Joanna Golachowska. Artystka na wystawie zdecydowała się sięgnąć przede wszystkim do ważnej relacji 
z ojcem. Zaprezentowała przetworzone artystycznie maski odbite z jej twarzy oraz cykl abstrakcyjnych 
rysunków. Subtelnym i wrażliwym pracom Joanny towarzyszyła muzyka i pamiątki pozostałe po jej zmarłym 
w 2008 roku ojcu, niewidomym muzyku i kompozytorze. Tadeusz Golachowski odnosił sukcesy jako 
saksofonista klasyczny, koncertował z orkiestrami ilharmonicznymi, był członkiem zespołu Teddy Bear (Grand 
Prix na festiwalu Jazz nad Odrą w 1984 roku).

Mateusz Tatarczyk i Robert Syta, artyści na tle swoich prac 

private view, Mateusz Tatarczyk & Robert Syta, artists with their works in the background
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Beyond Taboo is a series of exhibitions, in which the artists, mostly working with ArtBrut Gallery and the 
Studio For Social & Cultural Inclusion, examine issues of great signiicance for them, but which they’ve never 
explored before, such as sensuality, feelings, need for closeness and intimacy. The artists reveal their secrets 
and emotions. Searching for answers, they enter borderland, places situated in the societal taboo areas.
Beyond Taboo III. Relations was an attempt to look for answers, this time in the artists’ closest environment.
Where can I ind strength to do something more? How my relations, frequently dificult and obscure, with the 
external world, with myself, with the relatives – are shaped ?
What has the greatest impact on us, who or what shapes us?
How much we inluence each other, how much they give and how much we lose in the exchange, what is 
most important for us?
People close to the artists such as parents and friends, people enjoying intense emotional and often also 
artistic relationships with them, were integral to the exhibition.

Darek Dera – after his recent artistic debut, which referred to his culinary passion, the artist again looks for 
inspiration in the kitchen. Perversely he puts pictures of his relatives in colourful cake tins.
Joanna Golachowska.  At this exhibition the artist decided to mainly explore the signiicant relationship with 
her father. She presents the artistically transformed masks of her face and a series of abstract drawings. 
The subtle and fragile works of Joanna are presented with music and memorabilia of her late father, a blind 
musician and composer who died in 2008. Tadeusz Golachowski was a successful classical saxophonist, he 
played with philharmonic orchestras, and he was a member of the ‘Teddy Bear’ band (the Grand Prix winners 
at ‘Jazz nad Odrą’ festival in 1984).  

Jacek Zachodny, opiekun artystyczny wystawy 

Jacek Zachodny artistic mentor of the exhibition
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Marcin Guźla. Twórca multimedialny. Analizując w swoich pracach historię rodziny, postawił pytanie o jej 
potencjalny wpływ na swoje życie i działalność artystyczną. Obok swoich czarno-białych, ekspresyjnych 
prac, przedstawiających układy scalone, pokazał amperomierz ojca. Realistyczny obraz swojego wujka, 
przedstawiający głowę konia, skontrował natomiast swoim stylem i wyobraźnią we własnej interpretacji 
tej pracy. Czy układ scalony ze swoją skomplikowaną, a dla wtajemniczonego prostą strukturą może być 
metaforą naszego życia i rodzinnych relacji?
Piotr Jeruzel. Charakterystyczne prace twórcy odnosiły się do muzyki, stanowiącej dla niego istotny element 
życia i inspiracji. Piotr wychowywał się w rodzinie, dla której muzyka była ważna. Bardzo lubi taniec, który 
czasem staje się dla niego elementem komunikacji z innymi osobami. Na wystawie prezentowane były prace 
Piotra, które powstały pod wpływem kompozycji Mozarta, Beethovena, oratorium Carmina Burana imuzyki 
pop, a także historia pokazująca relację rodziny z muzyką opisana przez jego mamę Elżbietę Jeruzel.
Agnieszka Kołodziejczyk. Artystka, stosując w swoich pracach różne narzędzia wyrazu, najczęściej odnosi się 
do intensywnych uczuć i relacji międzyludzkich. Na wystawie zaprezentowała „kolekcję serc” – wykonane 
w różnorodnych technikach prace, które powstawały przez ostatnie kilka lat. Pracom towarzyszyły zapis 
audio-wideo historii opowiedzianej przez Dorotę Kołodziejczyk – mamę Agnieszki – o tym, kiedy i w jakich 
okolicznościach powstały „pierwsze serca”, oraz komentarz samej artystki.
Renata Konopelna spotkała się z artystą Miłoszem Flisem w Ośrodku Kulturalnej Animacji Podwórkowej Okap 
przy ulicy Roosevelta we Wrocławiu. Połączyły ich twórcza przyjaźń i realizowana idea. Ukazując swoją relację, 
zaprezentowali na wystawie wspólne prace. Swoje ukończone lub w trakcie pracy zatrzymane obrazy Miłosz 
oddał Renacie, która uzupełniła lub zamalowała je własnymi pracami, tworząc fascynujące kolorami i formą 
kompozycje.

wernisaż wystawy 

private view
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Marcin Guźla is a multimedia artist. In his works he is analysing family relations, asking about their potential 
inluence on his life and oeuvre. Beside his black and white expressive works presenting silicon chips, he is 
exhibiting his father’s ammeter. A realistic painting of a horse’s head by his uncle, he counterbalances with 
his own style and imagination, thereby reinterpreting his uncle’s work. Can a silicon chip, with a structure 
which seems complex to us and simple to specialists, be a metaphor of our family life and relations?  
Piotr Jeruzel . The characteristic works of the artist reference music, which is an important element of his 
life and an inspiration.  Piotr has been brought up in a family where the music played an important role.  
He enjoys dancing a lot, and sometimes he uses it as a medium for communication. At the exhibition we 
present his works inspired by compositions by Mozart, Beethoven, Carmina Burana cantata, pop music as well 
as the story of family musical relations as described by Elzbieta Jeruzel, the artist’s mother.
Agnieszka Kołodziejczyk. In her works the artist uses various forms of expression to present intense feelings 
and interpersonal relations. At the exhibition she is showing the ‘heart collection’ – a set of works in different 
techniques made in last few years. The works are presented together with the audio and video recording of 
the story told by Dorota Kołodziejczyk – the mother of Agnieszka, about the circumstances of production of 
the ‘irst hearts’ plus the artist’s own commentary.
Renata Konopelna met Miłosz Flis, an OKAP artist, at the Centre For Backyard Cultural Animation in Roosevelta 
Street in Wroclaw. They became artistic friends joined by a common idea. This relation is presented at the 
exhibition in joint works. Miłosz gave his completed works, as well as some works in progress to Renata, who 
illed the missing elements or painted over them, creating compositions which fascinate the viewers with 
their colour and form.   
 

 

Marcin Guźla przy swojej instalacji 
private view, Marcin Guźla beside his installation
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Jacek Kröle. Stworzył serię rysunków wyobrażających idealny dom. Marzenie odnoszące się do próby tworzenia 
przez nas wszystkich idealnej przestrzeni naszego życia i relacji z innymi. Na wystawie Jacek na podstawie 
własnych szkiców postarał się odtworzyć na ścianie galerii powiększony obraz wymarzonego domu i jego 
elementów.
Kamil Łyjak niezmiennie bada relację i wzajemne powiązania pomiędzy przedmiotami i postaciami, które 
zapełniają jego pulsujące rysunki. Razem z rysunkami Kamila prezentowana była praca jego starszego brata.
Marta Nawojczyk. Prezentując na wystawie cykl rysunków tworzonych w swoim charakterystycznym stylu, 
nawiązywał w nich do muzyki. Powiązanie nie jest przypadkowe. Mama Marty Jolanta Nawojczyk w latach 
1972–2003 była chórzystką znanego zespołu Cantores Minores Wratislavienses i śpiewała pod dyrekcją 
Edmunda Kajdasza oraz Piotra Karpety. Koncertowała niemalże w całej Europie. Na wystawie można było 
wysłuchać unikatowego nagrania wspólnego śpiewu córki i matki. 
Andrzej Niedźwiecki. W utworzonym przez siebie kokonie – ażurowej konstrukcji z metalowej siatki, która 
jest jego ulubionym medium – twórca umieścił zdjęcia rodzinne i powiązane z osobami przedmioty, rzeczy 
bliskie i oswojone. Czy autor chciał je zamknąć i izolować, czy raczej ochronić i zabezpieczyć jako cenne relikty 
własnej tożsamości?
Bartosz Runiewski. Jego głównym środkiem wyrazu jest fotograia. Skupia się w swojej twórczości na 
szczegółach i detalach otoczenia. Zdjęcia Bartosza Runiewskiego niosą ze sobą spokój oraz ascetyczną 
estetykę. Bartosz również maluje. Na wystawie pokazał osobisty, oszczędny w środkach obraz wykonany 
metodą odbijania farby palcami, bez pośrednictwa pędzla.
Piotr Rymko to artysta, którego fascynuje i inspiruje świat techniki. Tworzy rzeźby, obiekty i rysunki. Na 
wystawie prace Piotra zestawione zostały z fotograiami jego ojca Wacława. Wacław Rymko jako fotoreporter 
czynnie uczestniczył w wydarzeniach roku 1980, czasach „Solidarności”, jako fotograik między innymi 
eksperymentował z formą i światłem. Zarówno ojciec, jak i syn swoje prace wystawiali w Polsce i za granicą.

wernisaż wystawy, Jacek Zachodny, Bartosz Runiewski, twórca art brut 
private view, Jacek Zachodny, Bartosz Runiewski, art brut artist
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Jacek Kröle. The artist created a series of drawings of an ideal house. A common dream and a popular 
attempt to create an ideal living space and a perfect venue for meeting others. At the exhibition Jacek, on 
the basis of his own sketches was trying to recreate the enlarged image of his dream house and its details 
on the wall of the Gallery.
Kamil Łyjak - invariably explores the relationship and interrelations between objects and igures that ill his 
bold drawings. Together with drawings made by Kamil, we also present the work of  his elder brother. 
Marta Nawojczyk . At the exhibition the artist presents a series of drawings in her characteristic style, with 
references to music. The reference is not accidental. Marta’s mother, Jolanta Nawojczyk, in the years 1972-
2003 sang in the choir of the renowned Cantores Minores Wratislavienses conducted by Edmund Kajdasz and 
Piotr Karpeta. She performed all over Europe. At the exhibition, you could hear the unique recording of a joint 
performance by mother and daughter.
Andrzej Niedźwiecki. In his cocoon – an openwork structure made of metal mesh, which is his favourite 
medium, the artist places pictures and objects linked to his relatives, things that are close to him and 
domesticated by him. Did the author want to enclose them and isolate or rather protect and safeguard 
precious relics of his own identity?
Bartosz Runiewski – His main medium is photography. He concentrates on the details and individual 
elements of the scene. Photographs of Bartosz Runiewski carry a peaceful and ascetic aesthetics. Bartosz 
also paints. At the exhibition he showed a very personal and lean abstract design, painted by imprinting paint 
with ingers without using a brush.
Piotr Rymko is fascinated and inspired by technology. The artist creates sculptures, objects and drawings. At 
the exhibition the works of Piotr are juxtaposed with the photographs of his father Wacław. Wacław Rymko 
- as a photojournalist actively participated in the events of 1980, the Solidarity era; as a photographer, he is 
experimenting with form and light. Both father and son exhibited their works in Poland and abroad.

wernisaż wystawy, Krzysztof „Konik” Konieczny, muzyk i przyjaciel Galerii ArtBrut, Justyna Warecka, producent wystaw 

private view, Krzysztof „Konik” Konieczny, musician and friend of ArtBrut Gallery, Justyna Warecka, producer of exhibitions
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Wanda Sidorowicz to artystka wszechstronna – rysuje, tworzy fotograie, obiekty i rzeźby, pisze. Na 
dziesiątkach stron kartek lub notesów zapisuje swoje myśli, przeczucia, wewnętrzne dialogi. Wiele zdań 
układa się w nieoczekiwane wiersze lub sentencje. Manuskrypty Wandy prezentowane były na wystawie 
w gablocie wypożyczonej z Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu, w której jako kustosz pracuje jej starsza 
siostra Dorota Sidorowicz-Mulak. Na wystawie znalazła się także ważna dla artystki książka o jej ojcu 
Władysławie Sidorowiczu, lekarzu i wybitnym polityku, który całe życie wierzył w zdolności i talenty swojej 
córki i mocno je wspierał. Obejrzeliśmy również rysunki młodszych siostrzenic Wandy, które od najmłodszych 
lat obserwują jej życie i twórczą pracę.
Daniel Stachowski w swoich pracach stale podejmuje polemikę ze światem i jego schematami. Jego 
ostre i przenikliwe w treści rysunki włączają się we współczesny, bardzo gorący i emocjonalny dyskurs 
o wartościach i relacjach ludzkich.
Krzysztof „Hetman” Tarnowski to twórca tekstów literackich i scenariuszy. Na wystawie zaprezentował 
plansze komiksu oraz tekst opracowany wspólnie ze swoim ojcem. Przedstawiona historia osadzona została 
w czasach drugiej wojny światowej we Lwowie i opowiada historię jego rodziny.
Mateusz Tatarczyk przez wybór swoich prac w subtelny sposób pokazuje pozytywny związek ucznia z mistrzem. 
Mateusz wiele lat temu spotkał fotograika Roberta Sytę. Pracowali ze sobą dwa lata, eksperymentując 
z fotograią cyfrową. Na wystawę Mateusz zaprosił swojego dawnego nauczyciela do wspólnej prezentacji.
Maciej Tryniszewski tworzy prace nieodmiennie zanurzone w światach ilmowych potworów i fantastycznych 
postaci o nadnaturalnych możliwościach. Ojcem Macieja jest Kazimierz Tryniszewski, absolwent ASP we 
Wrocławiu, obecnie wykonujący wyspecjalizowane prace budowlane. Obaj funkcjonują ze sobą w mocnej, 
twórczej i osobistej relacji. Na wystawie zestawiono rysunki i malowane prace Macieja oraz prace Kazimierza, 
który wykonał rzeźbę-totem z materiałów używanych na co dzień w pracy. 

wernisaż wystawy, Bożena Grzyb-Jarodzka, artystka 

private view, Bożena Grzyb-Jarodzka, artrist
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Wanda Sidorowicz a versatile artist is active in drawing and photography, she creates objects and sculptures, 
as well as writing. On countless pages, sheets and notebooks she writes down her thoughts, premonitions, 
inner dialogues. Many sentences  develop into unexpected poems or sentences. Wanda’s manuscripts are 
displayed in the showcase borrowed from the Library of Ossolineum in Wroclaw, where Dorota Sidorowicz-
Mulak, Wanda’s elder sister, works as a custodian. At the exhibition you could also see another exhibit 
which was very important to the artist. It was a book about her father, Władyslaw Sidorowicz, a doctor and 
a prominent politician, who had always believed in the ability and talent of his daughter and strongly 
supported her. You could also ind drawings by Wanda’s younger nieces, who from their early years had 
admired her life and creative work.
Daniel Stachowski through his works is in a constant polemic against the world and its routines. His sharp 
and profound drawings contribute to the contemporary, torrid and emotional discourse concerning values 
and human relations.
Krzysztof „Hetman” Tarnowski is an author of literary works and comic strips. At the exhibition he presents 
comic tableaux, with the text drafted with his father - a portrayal of their family in WW2 Lvov.
Mateusz Tatarczyk in a selection of his works showed in a subtle way the positive relationship between 
student and master. Mateusz met photographer Robert Syta many years ago and they have worked together 
for two years experimenting with digital photography. Mateusz has invited his former teacher to make a joint 
presentation at the exhibition.
Maciej Tryniszewski creates works invariably immersed in the world of movie monsters and fantastic 
creatures with supernatural capacities. The father of Maciej, Kazimierz Tryniszewski, a graduate of the 
Academy of Fine Arts in Wroclaw, currently works as a construction specialist. They are bonded in a strong, 
creative and personal relationship. At the exhibition we presented the drawings and painted works of Maciej 
as well as a totem sculpture made by Kazimierz from materials he was using in his every day work.

wernisaż wystawy, Elwira Zacharska, twórca art brut 
private view, Elwiza zacharska, art brut artist
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Elwira Zacharska to artystka zafascynowana światem roślin. Na wystawie opowiedziała o źródłach swojej 
roślinnej pasji, prezentując archiwalne zdjęcia z bliskimi sobie ludźmi oraz miejsca, które na przestrzeni czasu 
kształtowały jej życie. Wybrane fotograie ułożyła chronologicznie na namalowanej przez siebie osi czasu, 
tworząc „kolaż myśli”.
Mateusz Ziomek wspólnie ze swoją mamą artystką Aleksandrą Opalińską, wzajemnie sobie pozując, 
namalowali „portret podwójny”. Na obrazie zaprezentowali całkowicie inne spojrzenie, styl i formę, 
a jednocześnie podkreślili swoją bliskość i wspólnotę twórczą.

Jacek Zachodny

Andrzej NIedźwiecki, Krzysztof „Hetman” Tarnowski, Jacek Kröle, twórcy art brut 
Andrzej NIedźwiecki, Krzysztof „Hetman” Tarnowski, Jacek Kröle, art brut artists
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Elwira Zacharska is an artist fascinated by the world of plants. At the exhibition she tells us about the sources 
of her passion for plants, she presents archival photos of her relatives and the places, which over time, have 
shaped her life. The artist arranged the selected photographs chronologically along the painted timeline, 
creating the ‘Collage of Thoughts’.
Mateusz Ziomek together with his mother, artist Aleksandra Opalińska, posed for each other to  produce a 
‚double portrait’. The painting represented completely different views, styles and form, but simultaneously 
revealed their closeness and creative unity.

Jacek Zachodny

wernisaż wystawy, Agnieszka Kołodziejczyk, twórca art brut; Dimczo Angelow, Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Bułgarii 
private view; Agnieszka Kołodziejczyk,  art brut artist; Dimczo Angelow, Wroclaw Society of Friends of Bulgaria
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Kazimierz Tryniszewski, VADER, obiekt
Kazimierz Tryniszewski, VADER, object

Maciej Tryniszewski, VADER, gwasz
Maciej Tryniszewski, VADER, gouach
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Wanda Sidorowicz, fragment ekspozycji
Wanda Sidorowicz, fragment of the work
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Piotr Rymko, bez tytułu, wydruk, technika własna 
Wacław Rymko, bez tytułu, fotograia czarno-biała
Piotr Rymko, untitled, print, own technique 

Wacław Rymko, untitled, black & white photography
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Elwira Zacharska, KOLAŻ MYŚLI, instalacja
Elwira Zacharska, THOUGHT COLLAGE, installation
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Agnieszka Kołodziejczyk, SKLEP Z SERCAMI , instalacja,
Agnieszka Kołodziejczyk, HEART SHOP, installation
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Agnieszka Kołodziejczyk, SKLEP Z SERCAMI, fragment nagrania
Agnieszka Kołodziejczyk, HEART SHOP, extract from the video recording

Właśnie o to… sercem… wygląda jak piękno.
Serce to piękno i życie, miłość i kochającą kwiatową, planetową, sercowego życia a uczuć własnego życia.
Serce to...  blisko naszego współżycia. Chcę budować ten związek.
W ramach tego sercowego życia żyć sto lat mojej mamy.
Piękna i fajna i poczytna i kochająca... na świecie. 
A serce to sztuka.

It’s exactly about this… the heart… it looks like beauty.
A heart is beauty and life, love and a loving ornate, planetary, hearty life and a sense of one’s own life.
A heart is… almost like a relationship. I want to develop this relation. 
And wish my mother such hearty life and all the best. 
She is beautiful and fun, best reader and loving one… in the world. 
And a heart is an art. 
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Andrzej Niedżwiecki, KOKON, fragment obiektu
Andrzej Niedżwiecki, COCOON, fragment of the object
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Joanna Golachowska, bez tytułu, obiekt
Joanna Golachowska, untitled, object
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Wydarzenie towarzyszące

Wystawie towarzyszył wykład i prezentacja Rafała Jęczmyka, „Ukochany, przyjdź, przyjdź, przyjdź”, o rodzinie i 
najbliższych w outsider art.

Autor przedstawił międzynarodową grupę artystów i ich prace. Łączyło ich to - jak sam napisał w przedmowie 
wykładu - „że ich twórczość byłą reakcją na codzienne życie, na rodzinę i bliskich. Sztuka pomagała im wyrazić 
to, czego nie potraili wyrazić w inny sposób”. Wśród prezentowanych twórców byli: Henry Darger, Emma 
Hauck, Katharine Detzel, Harald Stoffers, William Kurelek oraz Achilles Rizolli.

Rafał Jęczmyk -  animator kultury, dziennikarz, kurator muzyczny, ilmowy i artystyczny, muzyk. Prowadzi na 
facebooku fanpage Outsider Art.

Accompanying event

The exhibition was accompanied by a lecture and a presentation by Rafał Jęczmyk ‘Beloved, come, come 
come’, on family and relatives in outsider art. 

The author presented an international group of artists and their works. The common feature of these artists, 
as he wrote in the preface to his lecture, ‘was the fact that their oeuvre was a reaction to everyday life, 
family and relatives.  Art allowed them to express what they could not otherwise articulate’. The list included 
such artists as Henry Darger, Emma Hauck, Katharine Detzel, Harald Stoffers, William Kurelek and Achilles 
Rizolli.

Rafał Jęczmyk - a cultural animator, journalist, curator of music, ilm and art. He runs  an Outsider Art fan page 
on Facebook.
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Rafał Jęczmyk
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Zajęcia warsztatowe dla rezydentów 

i działania w ramach otwartej pracowni 
w 2016 roku

Workshops for residents and activities of an 
open studio in 2016
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Jednym z podstawowych obszarów działalności Galerii i Pracowni w roku 2016 było systematyczne 
i długofalowe wsparcie dla stałej grupy rezydentów – osób z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami 
psychicznymi, w szczególności twórców art brut i outsider art, w formie zajęć warsztatowych w zakresie 
aktywizacji życiowej, społecznej i artystycznej. Zajęcia te odbywały się trzy razy w tygodniu po trzy godziny.
Bardzo ważna była indywidualizacja działań ze względu na sprzężone niepełnosprawności i uwarunkowania 
życiowe tych osób, czyli dostosowanie wymiaru godzin i aktywności do ich indywidualnych możliwości 
i potrzeb, z uwzględnieniem np. epilepsji, sprzężonych zaburzeń psychicznych, dysfunkcji izycznych czy 
trudności w komunikowaniu się.
Zajęcia warsztatowe prowadzone przez profesjonalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury ukierunkowane 
były na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych pasji oraz zdobywanie wiedzy, nowych 
umiejętności i doświadczeń m.in. w zakresie: 
- różnorodnych działań twórczych, takich jak praca nad indywidualnymi projektami artystycznymi (obiekty 
artystyczne, multimedialne i wideoart), działania literackie, praca nad tekstami własnymi, nauka redagowania 
tekstów informacyjno-promocyjnych;
- prowadzenia działań i prac w Galerii ArtBrut, takich jak współpraca w przygotowywaniu wystaw, prowadzenie 
dokumentacji artystycznej, czynności porządkowe w galerii łącznie ze specjalistyczną opieką nad pracami 
i sprzętem elektronicznym;
- nowych technologii, takich jak obsługa aparatu cyfrowego, kamery, komputera, ksero, skanera, drukarki, 
Internetu – w tym wyszukiwanie na stronach informacji istotnych dla beneicjentów;
- nauki autoprezentacji i tworzenia własnego artystycznego portfolio;
- zaradności życiowej i społecznej, umiejętności sprawniejszego komunikowania się, pracy w grupie, 
wdrażania do systematyczności, obowiązkowości, odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.

W roku 2016 zajęcia prowadzili:
- Agata Saraczyńska, dziennikarka,
- Barbara Idzikowska, artystka form szklanych,
- Jacek Zachodny, artysta multimedialny,
- Paweł Szeibel, artysta multimedialny,
- Krzysztof Konieczny, muzyk, akustyk, kompozytor,
- Jerzy Kosałka, artysta sztuk wizualnych,
- Alicja Grabarczyk, kulturoznawczyni,
- Jakub Nowak, specjalista w zakresie komunikacji i projektowania wizerunku instytucji.
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One of the major areas of activity of the Gallery and the Studio in the year 2016 was systematic and long-term 
support for permanent group of residents – intellectually handicapped persons and people with mental 
disorders, in particular art brut and outsider art artists, organised in a form of workshop activities aimed at 
life, social and artistic inclusion. Such workshops took place three times a week for three hours.
 

It was essential that the workshops were individually tailored due to multiple disabilities and living 
conditions of these persons, i.e. adjustment of number of hours and activity to their individual abilities and 
needs, taking into consideration such conditions as epilepsy, multiple  mental disorders, physical dysfunction 
or dificulties in communication.

Workshops run by professionals from different ields of art and culture were directed to develop individual 
interests and creative passions as well as acquisition of knowledge, skills and experience in such areas as:
- various creative activities such as carrying out individual artistic projects (art objects, multimedia and video 
art), literary work, drafting own texts, exercises in editing information and promotional materials;
- actions and works in ArtBrut Gallery such as assistance in exhibition preparation, documenting artistic 
events, house-keeping in the Gallery including specialists care of art objects and electronic equipment;
- application of new technologies, e.g. learning how to use digital cameras, camcorders, computers, 
photocopiers, scanners, printers and the Internet – including web browsing in search for information 
essential for the beneiciaries;
- learning presentation skills and how to create own artistic portfolio;
- learning life and social skills, eficient communication skills at work, teamwork,  promoting perseverance, 
sense of duty and responsibility for common space.

In the year 2016 the workshops were run by:
- Agata Saraczyńska, journalist,
- Barbara Idzikowska, artist working with glass,
- Jacek Zachodny, multimedia artist,
- Paweł Szeibel, multimedia artist,
- Krzysztof Konieczny, musician, sound engineer, composer,
- Jerzy Kosałka, visual artist,
- Alicja Grabarczyk, cultural expert,
- Jakub Nowak, specialist in communication and corporate identity.
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Pracownia i Galeria funkcjonowała także jako przestrzeń otwarta dla szerszej i różnorodnej grupy odbiorców.
W tym samym podwórku, które objęte zostało patronatem ESK 2016, siedziby mają także inne stowarzyszenia, 
organizacje i pracownie artystów, co sprzyja lokalnej integracji. Stałymi gośćmi Galerii i Pracowni są członkinie 
Stowarzyszenia Amazonek Femina-Fenix, przedstawiciele Związku Ukraińców w Polsce, Towarzystwa Przyjaciół 
Bułgarii, pracownicy i artyści Galerii BWA Studio, Galerii Tyc Art, IP Studio, Czasopisma Artystycznego „Rita 
Baum” oraz muzycy Pracowni Muzycznej K-Stacja. Pracownia i Galeria gościła grupy z partnerskich instytucji – 
Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „Art”, 
Dolnośląskiego Stowarzyszenia Opieka i Troska, Stowarzyszenia Ostoja, uczniów z SOSW nr 11 we Wrocławiu oraz 
indywidualne osoby z różnymi dysfunkcjami i problemami w funkcjonowaniu społecznym. Odwiedzały ją także 
osoby zainteresowane sztuką i twórczością art brut i outsider art, między innymi studenci mediacji sztuki na 
wrocławskiej ASP oraz studenci międzyuczelnianego kierunku arteterapii w Katowicach.
Dzięki wielowymiarowej działalności Galeria i Pracownia umożliwia tworzenie pomostu pomiędzy grupami ze 
świata sztuki i kultury a reprezentantami różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przez działania edukacyjne i twórcze związane z kulturą i sztuką osoby ze specjalnymi potrzebami, zagrożone 
wykluczeniem społecznym, zyskują znaczną szansę na aktywizację życiową. Język sztuki pozwala im na 
równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym i nawiązywanie kontaktu z innymi.
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The Studio and the Gallery offered also a space open to a wider and diversiied public.
In the same courtyard, which has the patronage of ECC 2016, there are also other associations, organisations 
and artist studios, which facilitates local integration. The Gallery and the Studio are regularly visited by 
members Femina-Fenix Amazons Association, representatives of the Association of Ukrainians in Poland, 
Association of Friends of Bulgaria, staff and artists of BWA Studio, Tyc Art Gallery, IP Studio, ‘Rita Baum’ Artistic 
and Literary Magazine and musicians from K-Station Music Lab. The Studio and the Gallery hosted groups 
from partner institutions – Wrocław Disabled Persons Council, DolSAR ART – the Lower Silesian Association of 
Active Rehabilitation, ‘Care & Attention’ Lower Silesian Foundation, The Lower Silesian Association for Children 
and Young People with Cerebral Palsy „Ostoja”, students from SOSW No. 11 Special Educational & Pedagogic 
Centre in Wrocław and individuals with various dysfunctions and problems with social inclusion. We were 
also visited by persons interested in art and art brut and outsider art in particular, among others students 
of art mediation from Academy of Fine Arts in Wrocław and students of intercollegiate art therapy studies in 
Katowice.
Thanks to a multidimensional activity the Gallery and the Studio helps to build a bridge between groups from 
the world of art & culture and representatives of groups threatened by social exclusion.
Through educational and creative activities in the ield of culture and art, persons with special needs, 
threated by social exclusion, get an opportunity for life inclusion. The language of art facilitates their fully 
ledged participation in social life and helps to establish relations with the community.
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Zajęcia z Agatą Saraczyńską, dziennikarką
Workshop with Agata saraczyńska, journalist
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zajęcia z Barbarą Idzikowską, artystką form szklanych
Workshop with Barbara Idzikowska, artist working with glass
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Zajęcia z Jackiem Zachodnym, artystą multimedialnym
Workshop with Jacek Zachodny, multimedia artist
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Zajęcia z Pawełem Szeiblem, artystą multimedialnym
Workshop with Paweł Szeibel, multimedia artist
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Zajęcia z Krzysztofem Koniecznym, muzykiem, akustykiem, kompozytorem
Workshop with Krzysztof Konieczny, musician, sound enginineer, composer
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Zajęcia z Jakubem Nowakiem, specjalistą w zakresie komunikacji i projektowania wizerunku instytucji
Workshop with Jakub Nowak, specialist in communication and corporate identity
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Spotkanie twórców art brut z grupą dzieci z Teatru Lalek
Meeting of art brut artists with a group of children from Wrocław Puppet Theatre
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Spotkanie twórców art brut z grupą podopiecznych DolSAR ART 

Meeting of art brut artists with a group of charges of DolSAR ART

 1

 2
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Stowarzyszenie Świat Nadziei jako organizacja pożytku publicznego realizuje od wielu lat we Wrocławiu 
projekty ukierunkowane na aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością umysłową oraz z zaburzeniami 
psychicznymi, przede wszystkim poprzez działania twórcze i integrację w życiu kulturalnym miasta. Do 
współpracy w ramach realizowanych projektów zapraszamy znanych artystów, wrocławskie instytucje 
związane z kulturą i sztuką, instytucje miejskie, a także inne organizacje pozarządowe.  Najważniejsze 
realizowane długofalowo działania i projekty to: Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i 
Kulturalnej oraz projekt aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych  „Sztuka Aktywności”.

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej l Stowarzyszenie Świat Nadziei
50-079 Wrocław l ul. Ruska 46 A l Tel. +48 507 43 11 27 ; e-mail: swiatnadziei@wp.pl l www.swiatnadziei.org l www.artbrut.com.pl

World of Hope Association a public beneit organisation based in Wrocław/Poland, has for many years been 
involved in social inclusion projects for intellectually handicapped persons and people with mental disorders, 
mostly through art and integration into the city’s cultural life. We collaborate with acclaimed artists,  Wrocław 
cultural organisations, municipal institutions and non-government organisations. Our key long-term projects 
are: ArtBrut Gallery and Studio for Social and Cultural Inclusion, and ‘The Art of Being Active’ Project.

ArtBrut Gallery and Studio for Social & Cultural Inclusion World of Hope Association
50-079 Wrocław | 46A Ruska str. | +48 507 43 11 27 ; e-mail: swiatnadziei@wp.pl | www.swiatnadziei.org | www.artbrut.com.pl
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