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INUTI	  

Stiftelsen	  Inuti	  driver	  daglig	  verksamhet	  enligt	  Lagen	  om	  stöd	  och	  service	  för	  vissa	  
funktionshindrade,	  LSS.	  	  

Vi	  vänder	  oss	  till	  konstnärligt	  begåvade	  personer	  med	  intellektuella	  funktionsnedsättningar	  samt	  
personer	  inom	  autismspektrumet.	  	  

Inuti	  har	  tre	  lokaler	  i	  centrala	  Stockholm,	  	  
Inuti	  Lilla	  Essingen	  och	  Inuti	  Kungsholmen	  samt	  Inuti	  Västerbroplan.	  
	  
Vi	  tror	  på	  att	  var	  och	  en	  skall	  få	  arbeta	  med	  det	  man	  är	  bra	  på	  och	  utvecklas	  i	  sin	  egen	  takt.	  
Respekten	  för	  den	  konstnärliga-‐	  och	  personliga	  friheten	  är	  viktig	  för	  oss.	  Vi	  vill	  erbjuda	  en	  
möjlighet	  att	  växa	  som	  människa	  och	  fördjupa	  konstnärskapet	  genom	  koncentrerat	  arbete	  
-‐	  i	  en	  kreativ	  och	  tillåtande	  atmosfär.	  
	  
I	  ateljéerna	  arbetar	  vi	  med	  måleri,	  skulptur,	  textil,	  grafik,	  foto,	  installationer	  och	  performances	  
med	  mera	  -‐	  under	  professionell	  konstnärlig	  handledning.	  	  

Inom	  våra	  ateljéer	  har	  Inuti-‐konstnärer	  och	  personal	  tillsammans	  två	  sociala	  arbetskooperativ.	  
Regelbundna	  möten	  och	  gemensamt	  arbete	  i	  kooperativen	  och	  i	  den	  dagliga	  verksamheten	  ger	  en	  
grund	  för	  medbestämmande	  och	  säkerställer	  en	  demokratisk	  struktur.	  	  
	  
Vi	  söker	  ständigt	  nya	  former	  för	  skapandet	  genom	  att	  varje	  person	  fördjupar	  sina	  konstnärliga	  
uttryck.	  Inuti-‐konstnärerna	  ges	  möjlighet	  att	  visa	  sin	  konst	  i	  väl	  valda	  sammanhang	  och	  får	  
därmed	  möta	  en	  publik.	  Konst	  är	  kommunikation.	  

Inuti	  bedriver	  en	  utåtriktad	  verksamhet	  med	  utställningar,	  projekt	  och	  workshops.	  	  
Vi	  samarbetar	  regelbundet	  med	  yrkesverksamma	  konstnärer	  och	  konsthantverkare,	  
konstinstitutioner	  och	  museer.	  Vi	  vill	  interagera	  i	  samhälls-‐	  och	  kulturlivet	  genom	  
konsthändelser	  i	  egen	  och	  andras	  regi.	  	  

Vi	  ingår	  i	  European	  Outsider	  Art	  Association	  (EOA),	  samt	  ett	  nordiskt	  nätverk	  och	  flera	  nationella	  
nätverk.	  	  
Vårt	  stora	  kontaktnät	  öppnar	  nya	  dörrar	  mot	  omvärlden.	  Det	  möjliggör	  resor	  och	  utbyten	  med	  
övriga	  medlemmar.	  	  
	  
Inuti	  har	  också	  ett	  konstgalleri	  Inuti	  Galleri	  och	  en	  konstsamling,	  Inuti	  Collection,	  bestående	  av	  
över	  400	  intressanta	  konstverk	  gjorda	  i	  Inuti-‐ateljéerna.	  
Samlingen	  är	  unik	  i	  sitt	  slag	  i	  Sverige.	  	  
Konsten	  i	  samlingen	  ställs	  ut	  regelbundet	  och	  finns	  tillgänglig	  på	  vår	  hemsida	  samt	  för	  forskning.	  	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  


