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Artyści z "Grupy Tubka" związani są od kilku lat z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom
Niesprawnym Ruchowo. Zostali wyłonieni z bazy osób niepełnosprawnych kończących szkolenia
informatyczne w Fundacji.
 
Wystawa prac plastycznych "Grupy Tubka"
 
Artyści z "Grupy Tubka" związani są od kilku lat z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom
Niesprawnym Ruchowo. Zostali wyłonieni z bazy osób niepełnosprawnych kończących szkolenia
informatyczne w Fundacji.
Okazało się, że osób malujących jest spora grupa, a ich dokonania niemałe. Dla wielu impulsem do
podjęcia twórczości była choroba lub kalectwo, które zmieniły ich życie i spojrzenie na świat. Po raz
pierwszy artyści pokazali swoje prace na spotkaniu wigilijnym w 2002 roku organizowanym corocznie
przez Fundację dla podopiecznych i kursantów.
 
Artyści spotykają się raz w miesiącu w siedzibie Fundacji przy ul. Narbutta gdzie na zajęciach
prowadzonych przez wolontariuszkę Ewę Jarochowską malują, rysują, dyskutują o sztuce i w ten sposób
podtrzymują ze sobą kontakty i inspirują się wzajemnie. Planują wyjazdy plenerowe i udział w
wystawach.
 
"Grupa Tubka" miała swoją pierwszą zbiorową wystawę w 2004 roku w Mazowieckim Centrum Kultury i
Sztuki przy ul. Elektoralnej 12. Wystawa trwała trzy tygodnie i była ogólnodostępna dla mieszkańców
Warszawy. W roku 2007, w marcu, grupa zaprezentowała swoje prace w kinie "Luna" pod hasłem Z
pędzlem bez barier . Jej celem była próba przekonania o konieczności usunięcia z przestrzeni publicznej
barier ograniczających osoby niepełnosprawne. W maju tego samego roku Artyści otrzymali nagrody
podczas wystawy prac w Bibliotece Narodowej. Grupa prezentowała także swój dorobek w Bibliotece w
Aninie, w kościele św. Zygmunta na Bielanach. Artyści mają nadzieję na rozwinięcie swojej działalności i
na udział w kolejnych wystawach.
 
Listopadowa wystawa prac w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki jest formą docenienia ich twórczej
pracy. Ich działalność to także rodzaj terapii i ważny element procesu powracania do zdrowia. Prace są
wykonane w różnych technikach: malarstwo olejne, pastele, akryl, rysunek, formy rzeźbiarskie, kolaże z
wykorzystaniem wielu różnych materiałów.
 
W wystawie udział biorą:
 
Figlewicz Zbigniew - pastele, akryl
 
Jarochowska Ewa - olej, kolaże, formy gipsowe na płótnie
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Jaroszczyk Iwona - olej
 
Jurewicz Monika - olej, rysunek, akryl
 
Kalinowski Tomasz - grafika, pastele
 
Nowakowska Regina - pastele, akryl
 
Rutkowska Maria - fotografia
 
Skrzos Jacek - olej
 
Stambórska Marta - pastele
 
Stępniewicz Ewa - akryl, pastele
 
Zakrzewska Maria - olej
 
Zwolińska Bogusława - olej, pastele, akryl
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