
 

 

 

zaprasza na wystawę i warsztaty dla dzieci 

 

Artyści  Dzieciom. POD  OSŁONĄ SZTUKI 

Pod honorowym patronatem: 

Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańsk 

prof. Ludmiły Ostrogórskiej – Rektor Akademii Sztuk Pięknych 

 

 

wernisaż  wystawy dnia  01 czerwca (piątek)  2012 r. o godz. 17.00 

o godz. 18.30 koncert Tomka Szwelasa 

wystawa potrwa do 03 czerwca (niedziela) 2012 r. 

 

Artyści biorący udział w wystawie: 

Grzegorz Batycki, Anna Brudzińska, Katarzyna Cupiał, Witosław Czerwonka, Krzysztof Hecht, Henry 

D Kane, Katarzyna Konieczna, Małgorzata Krakowiak, Edyta Majewska, Magdalena Morawska, 

Bogdan Olech, Maciej Rauch, Robert Rączka, Monika Reptowska, Grażyna Rigall, Jacek 

Staniszewski, Michał Szlaga, Maciej Świeszewski, Wiktoria Wysocka, Marcin Zawicki 

 

 

 

 



Przy okazji wystawy poprowadzona zostanie seria warsztatów dla dzieci, podczas których 
zmierzą się one z zadaniami kreowania i przetwarzania różnych elementów.  
 
 Główne założenie stworzonej przez nas akcji opiera się na twórczym udziale zaproszonych gości w 

postaci wizualnego rozwiązania pola osłony wózka inwalidzkiego tj. koła. Osłony mają za zadanie 

głównie ochronę dłoni użytkownika wózka przed urazami – wkręcaniem się w szprychy kół. Są one 

również doskonałym polem obrazowym, godnym zagospodarowania. Wykonane projekty zostaną 

zeskanowane i wyprodukowane jako prawdziwe osłony i wręczone niepełnosprawnym dzieciom. 

Oryginały zostaną wyeksponowane na specjalnej wystawie w Galerii Pionova. 

Podstawowym celem jest stworzenie sytuacji, w której zaproszone do Galerii dzieci, zainspirowane 

pracami dojrzałych i uznanych artystów same podejmą działania kreatywne, na polu różnych dziedzin 

sztuki. 

Działania te rozpoczną się akcją malowania osłon przez „małych artystów”, która zwieńczona 

zostanie wernisażem wystawy „Artyści dzieciom. Pod osłoną sztuki.”, kiedy to twórcy i odbiorcy  

(w tym wypadku przede wszystkim dzieci, do których osłony są adresowane) będą mogli 

skonfrontować swoje postawy artystyczne i poznać się. 

Drugiego dnia zaprosiliśmy twórców otwartych i chętnych do działania, by w ramach prowadzonej 

akcji podjęli z nami współpracę w formie warsztatów. W zajęciach będą brały udział dzieci dla których 

projekty osłon zostały dedykowane, oraz dzieci pełnosprawne z Polskiej Akademii Dzieci. Całość ma 

wymiar nie tylko edukacyjny ale przede wszystkim integracyjny. Dzieci podczas wspólnych zajęć 

inspirowane pracami profesjonalnych twórców oraz ich wskazówkami, wykonają wspólnie własne 

wariacje dotyczące ciekawych zadań twórczych. W dwóch blokach trwających po trzy godziny, 

realizowane będą wspólne działania malarskie, performatywne, rzeźbiarskie, przestrzenne.  

Zależy nam aby uwypuklić wartości: edukacyjną, integracyjną i przede wszystkim kreatywną 

podejmowanych działań. 

Dzień trzeci zaplanowany jest na tzw. dzień otwarty, gdzie do dzieci z poprzednich grup 

warsztatowych dołączyć mogą inne, zupełnie przypadkowe dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na 

wspólną zabawę. Na ten dzień przewidziana jest realizacja zadań około tematyki „Nauka i Sztuka”, tj. 

zajęć rozwijających kreatywność i intelekt. Zajęcia prowadzone byłyby przy udziale dr Anny 

Mieltarek-Kropidłowskiej (Politechnika Gdańska), studentów (m.in. Akademii Sztuk Pięknych oraz 

Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej) i wolontariuszy. 

Warsztaty poprowadzą: 

Marcin Hryszkiewicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), dr Anna Mieltarek-Kropidłowska 

(Politechnika Gdańska), Państwo Masniak z dziećmi, Mariusz Pieterwas (restauracja Metamorfoza 

Eko), Grażyna Rigall, Wiktoria Wysocka, Grzegorz Batycki, Małgorzata Krakowiak, Dorota Kupras 

  

Na wystawie „Artyści Dzieciom. POD OSŁONĄ SZTUKI” zaprezentowane zostaną dzieła artystów, 

który specjalnie na potrzeby wystawy zaprojektowali osłony na koła wózków inwalidzkich dzieci.  

Przy okazji wystawy poprowadzona zostanie seria warsztatów, podczas których dzieci zmierzą się  

z zadaniami kreowania i przetwarzania różnych elementów. 

Akcja ma na celu promowanie kreatywnego przenikania sztuki do życia codziennego, jej 

funkcjonowania i odpowiadania na potrzeby, szczególnie osób niepełnosprawnych.  

Niezwykle ważnym elementem jest również integracja dzieci ze środowiskami artystycznymi  

oraz z  ich  pełnosprawnymi  rówieśnikami. 



Sztuka jako dyscyplina, w której ograniczenia fizyczne są najmniej istotne, ma często niezwykłą moc 

terapeutyczną  – jest idealnym medium realizacji projektów integracyjnych. 

 Wyrażamy nadzieję, że zainicjowana przez nas akcja stanowić będzie podstawę do podjęcia dyskursu 

na temat funkcjonowania sztuki w sferze życia codziennego i jej wpływu na obszary tematów 

trudnych społecznie.  

W tym konkretnym przypadku skupiamy się nad problemem tworzenia zadań projektowych  

w obrębie niepełnosprawności ruchowej w ramach tworzenia zadania dla artystów, a także 

ujmowania sztuki jako narzędzia przełamywania wszelkich  granic, umożliwiającego każdemu rozwój 

myślenia i patrzenia w  ramach podjętych warsztatów. 

 

 

PROGRAM  WYDARZEŃ 

1 – 3 czerwca 2012 r. 

1 czerwca (piątek): 

10.00-13.00 •warsztaty twórczości, temat przewodni Koło / MARCIN HRYSZKIEWICZ ze studentami  

i absolwentami SWPS z kierunku psychologii twórczości 

13.00-15.00 •warsztat integracyjny „Malowanie osłon” / MONIKA REPTOWSKA •warsztat „Magiczne 

koło” / GRAŻYNA RIGALL •Konstrukcja osłony - mandali / MAŁGORZATA KRAKOWIAK i BOGDAN 

OLECH  

17.00  •wernisaż prac artystów, którzy zaprojektowali osłony dla dzieci. Uroczyste otwarcie wystawy, 

fontanna czekolady dla uczestników, dzieci, rodziców i opiekunów  

18.30  •koncert / TOMEK SZWELAS – muzyka i wizualizacja 

 

2 czerwca (sobota): 

10.00-11.30 •warsztat „Kolorowe śniadanie” / MARIUSZ PIETERWAS (szef kuchni Metamorfoza z 

Gdańska). Podczas warsztatu dzieci wykonywać będą rzeźby z jedzenia 

10.00-12.00 •warsztat „Tworzenie wizualizacji planetarnych” / DOROTA KUPRAS 

10.00-12.00 •warsztat „Budowa mandali” / WTZ 

13.30-15.00 •warsztat „Kaligrafia chińska” •warsztat „Tworzenie portretu intuicyjnego” / GRZEGORZ 

BATYCKI 

15.00-16.00  przerwa 

16.00-18.00 •warsztat twórczy „Przeszkadzajki” z materiałów recyklingowych / GRAŻYNA RIGALL 

•warsztat tworzenia komiksu „Przygody superbohatera w Trójmieście”/ WIKTORIA WYSOCKA 



•warsztat „Kreowanie przestrzeni” / MAŁGORZATA KRAKOWIAK 

 

3 czerwca (niedziela): 

11.00-14.00 •dzień otwarty Galerii, poczęstunek. Występy, pokazy młodych i dużych naukowców  

Gdzie w nauce można dostrzec sztukę? Wykład dr ANNY MIETLAREK-KROPIDŁOWSKIEJ oraz małych 

prelegentów: KOSTKA MASNIAKA z siostrą IGĄ 

15.00 •zakończenie projektu  

 

 

 

Patronat honorowy: 

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańsk  

prof. Ludmiła Ostrogórska – Rektor Akademii Sztuk Pięknych  
 

Organizator:  

Galeria PIONOVA  

Pomysłodawca i współorganizator: 

Bogdan Olech 

Kurator działań:  

Kinga Jarocka – Galeria PIONOVA 

Sponsorzy: 

superoslony.pl 

Restauracja Metamorfoza z Gdańska 

Apco 

Meyra 

Grupa Zdunek 

Współpraca, współorganizacja: 

superoslony.pl 

Partnerem projektu: "Artyści dzieciom. POD OSŁONĄ SZTUKI”  jest PGNiG 

Restauracja Metamorfoza z Gdańska 

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej 



Polska Akademia Dzieci 

Warsztat Terapii Zajęciowej – Bolek i Lolek 

Plama – Gdański Archipelag Kultury  

Media:  

Telewizja Gdańsk 

Linki:  
pionova.net  
superoslony.pl  
akademiadzieci.wordpress.com  
kpd.org.pl  
www.wtz-gdansk.pl  
restauracjametamorfoza.pl  
djkupras.blogspot.com  
fsi.gda.pl/index.php/a-moze  
psycheart.pl  
pgnig.pl  
zdunek.pl                  

Galeria PIONOVA,  Gdańsk - Stare Miasto, ul. Olejarna 2 

www.pionova.net 

 

http://www.pionova.net/

