
  

„Percepcja dzieła sztuki przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku”

Monografia Wydziału Architektury i Wzornictwa
Akademii Sztuk Pięknych

autor opracowania   dr Rafał Setlak

Gdańsk 2015



 

                 

     W pierwszej części opracowania przedstawiono dane statystyczne dotyczące osób z dysfunkcją 
wzroku w Polsce, przedstawiono prognozy związane ze starzeniem się społeczeństwa. Opisano 
najczęściej występujące wady wzroku. Szerzej omówiono zjawisko kompensacji przy pomocy 
poszczególnych zmysłów. Zaprezentowane zostały rozwiązania przestrzenne stosowane na świecie 
w celu ułatwienia samodzielnego funkcjonowania osoby niewidzącej w przestrzeni publicznej. 

 W drugiej części skupiono się na równie ważnej dostępności do dóbr kultury i sztuki. 
Przedstawiono różne możliwości prezentowania poszczególnych dziedzin sztuki w sposób 
przyjazny osobom z dysfunkcją wzroku. W opracowaniu znalazły się przykłady rozwiązań 
stosowane w muzeach i galeriach. Odwołano się do możliwości kompensacyjnych zmysłów słuchu, 
dotyku i powonienia. Omówiono szczególne znaczenie audiodeskrypcji w odbiorze sztuk 
wizualnych. Wskazano nowoczesne technologie pozwalające na percepcję dotykową obrazów, 
zdjęć, grafik. Zwrócono uwagę w jaki sposób operując światłem można ułatwić odbiór obiektu 
trójwymiarowego takiego jak rzeźba, budynki architektoniczne, wnętrza i wzornictwo. Autor 
wskazuje też przykłady sztuki społecznie zaangażowanej, która koncentruje się na uświadamianiu 
osobom widzącym problemów osób niewidomych. Pokazano w jaki sposób sztuka może stać się 
płaszczyzną integracji dla różnych grup społecznych i szczególną rolę ogrodów w tym zakresie.



 W raporcie ze stanu zdrowia ludności Polski w 2009 roku, Główny Urząd Statystyczny podaje, że 
osób niepełnosprawnych ze względu na choroby lub uszkodzenie narządu wzroku jest 1 388 700 we 
wszystkich grupach wiekowych. Najwięcej – 350 100 w grupie wiekowej 70-79 lat. 

tabela.1 ; zródło: GUS
 
 Ze względu na wiek najczęściej obserwujemy trudności ze słuchem i właśnie wzrokiem. „Co drugi 
dorosły Polak nosi okulary lub szkła kontaktowe, bo źle widzi z bliska lub daleka. Pomimo 
korzystania z tych urządzeń pomocniczych co czwarta dorosła osoba ma problemy z przeczytaniem 
gazety, bo niezbyt dobrze widzi druk. Kłopoty z widzeniem z bliska mają najczęściej osoby 60-
letnie i starsze(...) Co szósty dorosły Polak nie widzi dobrze z dalszej odległości”1 Również ostrość 
widzenia pogarsza się wraz z wiekiem. Aby uzyskać tę samą ostrość widzenia co 20 latkowie- 40 
latkowie potrzebują dwa razy więcej światła, a 60 latkowie nawet pięć razy więcej.2 Inne problemy 
wynikające z degradacji wzroku w miarę starzenia się to agnozja widzenia barwnego, zaburzenia 
zdolności widzenia głębi, utrudnienie adaptacji do różnego natężenia oświetlenia oraz problemy z 
ogniskowaniem wzroku na przedmiotach znajdujących się w różnych odległościach. Częste 
schorzenia pojawiające się u osób starszych to zwyrodnienie plamki żółtej, zaćma czy jaskra.3 
 Polska jest w fazie intensywnego starzenia się społeczeństwa- obserwujemy stały spadek 
dzietności przy jednoczesnej wzrastającej długości życia. Według szacunków Głównego Urzędu 
statystycznego na przestrzeni najbliższych dwudziestu lat- ludności powyżej 65 roku życia będzie 
23,8 %,a powyżej 80 nawet 2574 tys. 

1 GUS, „Stan zdrowia ludności Polski na rok 2009”, Warszawa 2011
2 Burton E., Mitchell L. „Inclusive Urban Design- street for life”, Oxford 2006
3 Acheson Cooper B. „Model stosowania kontrastu kolorystycznego w otoczeniu osób starszych”, Warszawa 2001



              
tabele 2 i 3; zródło GUS

 



 Problemy ze wzrokiem nie omijają również ludzi młodszych, młodzieży i dzieci. 8% dzieci 
korzystających z urządzeń pomocniczych- to właśnie te noszące okulary lub szkła kontaktowe. 
Problemy ze wzrokiem są najpowszechniejsze między 10, a 14 rokiem życia- w tej grupie- z tego 
rodzaju pomocy korzysta co szóste dziecko4. 

                                                                                                 tabele 4 i 5; zródło GUS
 
 Ilość osób całkowicie niewidomych szacuje się w Polsce na ok.90 000, z czego ponad 73 000 
zrzesza Polski Związek Niewidomych. Wśród tych osób znajdują się zarówno osoby niewidome od 
urodzenia, jak i ociemniałe. Polski Związek Niewidomych w 1957 roku opracował definicję wg 
której:
„1. Do niewidomych zaliczamy dzieci i dorosłych, którzy nie widzą od urodzenia, albo od 
wczesnego dzieciństwa tak że nie pamiętają żadnych wrażeń wzrokowych.
2. Do ociemniałych zalicza się wszystkich, którzy widzieli, lecz potem utarcili wzrok:

4 GUS, „Stan zdrowia ludności Polski na rok 2009”, Warszawa 2011



a) nagle, np. w czasie wojny, przy pracy, w wyniku zdarzeń losowych w życiu
b) stopniowo, np. wskutek chorób przewlekłych, nie przestrzegania BHP, następstwa wypadków.
3. Do szczątkowo widzących zalicza się ludzi, którzy mają znaczną, lecz nie całkowitą utratę 
wzroku:
a) odróżniają jedynie światło od ciemności i nie mogą poprawić widzenia szkłami
b) z odległości 1m. rozpoznają zarys słupa, ludzi, drzew; nie mogą jednak nawet przy zastosowaniu 
szkieł korekcyjnych posługiwać się wzrokiem przy zabawie(dzieci), nauce, pracy. Mają 
ograniczone pole widzenia, np. patrzą jak przez mały otwór”.5

 Później w Polsce zaczęła obowiązywać definicja ustanowiona w 1954 roku w Paryżu na II 
Międzynarodowym Kongresie Niewidomych:
„Za ślepotę uznaje się:

1) Zupełny brak wzroku,
2) Ostrość wzroku nie przekraczającą 3/60 lub 1/20 (Snellen) w lepszym oku przy 

zastosowaniu szkieł wyrównujących wadę wzroku,
3) Ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w 20°”6

 Ostrość wzroku przy pomocy tablic Snellena mierzy się sprawdzając stosunek odległości badanego 
od tablicy do odległości z jakiej zdrowe oko widzi dobrze ten sam znak na tej tablicy. Tak więc 
określony w definicji stosunek 3/60- oznacza, że jeżeli znak jest dobrze widoczny dla osoby bez 
dysfunkcji wzroku z 60 metrów- osoba z ostrością wzroku nie przekraczającą ww zobaczy go 
dopiero z odległości 3 metrów. 

rys.1 Tablice Snellena; zródło: http://zdrowie.med.pl/oczy/badania/visus.html

 

5 Majewski T. „Rehabilitacja psychiczna ociemniałych”, PZN,Warszawa 1971
6 Tamże



Na rysunku poniżej przedstawiono pole widzenia osoby bez dysfunkcji wzroku- jest to ok 180°
 

rys.2 zródło: http://www.ergonomia.agh.edu.pl/Skrypt_Ergonomia-M.Wykowska/ergonomia/nr_9.htm
 

 Na grafice widzimy odpowiednio optymalny(1) i maksymalny(2) zasięg pola widzenia dla osoby 
siedzącej(a) oraz stojącej (b) w płaszczyznach pionowej i poziomej.
 W niniejszym opracowaniu skupiam się na problemie postrzegania przez osoby z dysfunkcją 
wzroku. Postrzeganie to proces, w którym odbierając i analizując bodźce z otoczenia w naszej 
świadomości tworzą się pewne wrażenia na określony temat. Syntezowanie i analizowanie tych 
bodźców odbywa się przy pomocy dostępnych nam narzędzi zmysłów- tzw. teleanalizatorów 
(odbierających bodźce będące w odległości od nas- tj. zmysły wzroku, słuchu i węchu) oraz 
kontaktoanalizatorów( reagujących na bodźce znajdujące się w naszym bezpośrednim zasięgu- tj. 
zmysły dotyku i smaku)7 8  
 Badacze problemu zwracają uwagę, że proces postrzegania nie jest jedynie bezrefleksyjnym 
odbiorem tego, co widzimy, słyszymy, czy czujemy- a umiejętnością nabytą w ramach 
indywidualnych doświadczeń każdego człowieka. W przypadku osób pozbawionych z jakichś 
względów zmysłu wzroku proces ten będzie o wiele trudniejszy-ponieważ to on jest kluczowy w 
procesach poznawczych. „Przypuszczalnie oczy u przeciętnie czujnych osobników są w 
rzeczywistości aż tysiąc razy bardziej efektywne w wyłapywaniu informacji niż uszy(...) 
Jednostronne porozumiewanie się głosem jest możliwe z dystansu około trzydziestu metrów(...) 
Natomiast nieuzbrojone oko wyłapuje ogromną ilość informacji w promieniu dziewięćdziesięciu 
metrów i jest jeszcze zupełnie sprawne, jeśli chodzi o kontakty między ludźmi na odległość tysiąca 
sześciuset metrów.”9 W procesie postrzegania udział zmysłu wzroku jest oceniany na 84-90%.
 Istotnymi czynnikami wpływającymi na sposób postrzegania w przypadku osób niewidomych będą 
sposób i czas utraty wzroku. Czy są to osoby niewidome od urodzenia, czy takie które wzrok 
utraciły, a także to czy utraciły go nagle, czy w długotrwałym procesie. Z jednej strony łatwiej 
przecież przywołać w pamięci wyobrażenie przedmiotu, który już kiedyś widzieliśmy, z drugiej 
osoby niewidome od urodzenia- od początku uczą się postrzegać świat sprawnymi zmysłami. 
Umiejętności te kształtowane są w długim, trudnym i mozolnym procesie rehabilitacji- a nie 

7 Wysocki M.”Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych:pozawzrokowa percepcja przestrzeni”, Gdańsk 2010
8 Majewski T. „Psychologia niewidomych i niedowidzących”, Warszawa 1983
9 Hall E.T. „Ukryty wymiar”, MUZA S.A, Warszawa 2005, str.61



następuje jak długo uważano automatyczne zastąpienie jednego zmysłu innymi. Wielebny Thomas 
Carroll- pastor, który po II Wojnie Światowej pracował z ociemniałymi Weteranami- twierdził 
wręcz, że w początkowym okresie po stracie wzroku również inne zmysły są przytępione. W swoim 
opracowaniu „Ślepota- czym jest, jakie są jej skutki i jak żyć będąc niewidomym” Wielebny 
wymienił dwadzieścia strat w sześciu kategoriach, jakich doświadcza człowiek w momencie utraty 
wzroku. 
 Wynikową wszystkich tych strat jest grupa strat dla całej osobowości:
- utrata niezależności, 
-przystosowania społecznego( inaczej niż np. mniejszości etniczne nie zawsze potrafią znaleźć 
oparcie i zrozumienie w członkach najbliższej rodziny, którzy przecież nie doświadczają tego 
samego, a są jedynie obserwatorami.) 
- anonimowości
- własnej wartości
- a nawet osobowości- w której przez ograniczenia wynikające z utraty wzroku zachodzą pewne 
zmiany10.
 Dla rozważań podjętych w tej pracy najistotniejszą będzie grupa strat związana z „Utratą w 
szacowaniu i dostrzeganiu wartości.”Carroll pisał o praktycznie całkowitym zawężeniu możliwości 
odbioru sztuk wizualnych i ograniczeniu dostępu do piękna natury. Wskazuje na subiektywne 
nacechowanie opiniami i odczuciami twórców narzędzi takich jak audiodyskrypcja. Od lat 
sześćdziesiątych wiedza w zakresie tworzenia opisów dzieł sztuki na potrzeby osób z 
niepełnosprawnością zmysłu wzroku poszła jednak znacząco do przodu- istnieją ściśle określone, 
szczegółowe wytyczne jak taki zapis dźwiękowy powinien wyglądać. Zanim jednak przejdziemy do 
tego tematu należy najpierw omówić samą kwestię zjawiska kompensacji.
 Nazwa samego zjawiska pochodzi od łacińskiego słowa „compensatio”, co oznacza równoważenie, 
wyrównanie braków. „Wikariat zmysłów”- pierwsza naukowa teoria podejmująca temat- zakładała 
możliwość prawie całkowitego zastąpienia zmysłu wzroku przez zmysł dotyku. Później 
stwierdzono, że u osoby niewidomej „wyostrzają” się wszystkie analizatory- i kompensacja opiera 
się na ich współdziałaniu. Zgodnie z najnowszą wiedzą z dziedziny tyflopsychologii to 
wyćwiczenie efektywności analizowania informacji oraz umiejętności ich prawidłowej selekcji i 
analizy, a nie poprawienie czułości pozostałych zmysłów pozwalają na tzw. kompensację11. Z 
punktu widzenia przydatności w procesach poznawczych istnieje pewna hierarchia zmysłów- 
badacze szczególną rolę przypisują dotykowi.
 Jest to najbardziej precyzyjne narzędzie, pozwalające osobie niewidomej na poznanie przedmiotu. 
Trzeba pamiętać, że to nie tylko dłonie, ale przede wszystkim nogi- ich mięśnie i receptory w 
stopach, najlepiej pozwalają na rozpoznanie przestrzeni. Pozwalają określić czy powierzchnia po 
której stąpamy jest płaska, czy stroma- miękka czy twarda. Zazwyczaj z pewną dokładnością 
można też określić rodzaj nawierzchni. Wyczuwalne pod obuwiem, czy przy pomocy białej laski są 
wszelkie nierówności i zmiany struktury. Dlatego też jednym z głównych narzędzi, które mają 
pozwolić osobom niewidomym na samodzielne funkcjonowanie w przestrzeniach publicznych jest 
tzw. system TGSIs- Tactile Ground Surface Indicators. Niestety brakuje ujednoliconych przepisów, 
które obowiązywałyby na całym świecie. W poszczególnych krajach faktury różnią się między sobą 
nie tylko kształtem, ale również miejscem montażu. Najbardziej ujednolicony system podparty 
gruntownymi badaniami prowadzonymi od lat osiemdziesiątych mają Stany Zjednoczone. Na 
podstawie raportu opublikowanego 12 maja 2000 roku, w którym podsumowano doświadczenia 
naukowców amerykańskich i z dziewięciu innych państw- określono szczegółowo parametry jakie 
powinny mieć kształt i rozstaw kopułek12.   

10 Carrol T.J. „Ślepota- czym jest, jakie są jej skutki i jak żyć będąc niewidomym”, Boston 1961
11 Kłopotowska Agnieszka „Niewidzialna architektura- status piękna w pozawzrokowej percepcji przestrzeni 

architektonicznej”, dostęp online: 
https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i3/i1/i6/r316/KlopotowskaA_NiewidzialnaArchitektura.pdf

12 Betzen B.L. „Detectable Warnings in Transit Facilities. Safety and Negotiability”dostęp online: 
http://www.accessforblind.org/publications/ProjectAction/DetectableWarningsinTransitFacilities-
SafetyandNegotiability.pdf



 Badanie przeprowadzono na grupie czterdziestu uczestników, z których piętnaścioro poruszało się 
na wózku inwalidzkim, osiemnaścioro przy pomocy- laski, chodzika czy kul, a siedmioro poruszało 
się samodzielnie- bez żadnych urządzeń pomocniczych. Osobom tym dano do przetestowania 
specjalnie stworzoną rampę z składającą się dziesięciu podjazdów o wymiarach 120x180 cm, 
wykończonych dziewięcioma róznymi fakturami ostrzegawczymi(różnice w materiale, rozstawie i 
wysokości kopułek)w zestawieniu z szczotkowanym betonem.

 
rys.3 źródło: Betzen B.L. „Detectable Warnings in Transit Faciliteies. Safety and Negotiability”[online]

 Najmniej trudności przysporzyła uczestnikom badania faktura F- w postaci kwadratowej siatki 
5mm ściętych kopułek.

rys.4 źródło: Betzen B.L. „Detectable Warnings in Transit Faciliteies. Safety and Negotiability”[online]



 Badani chwalili także szeroki ich rozstaw- istotny z punktu widzenia użytkowników wózków 
inwalidzkich.

rys.5 źródło: Betzen B.L. „Detectable Warnings in Transit Faciliteies. Safety and Negotiability”[online]

 „W amerykańskim podejściu do stosowania oznaczeń fakturowych dominuje postawa, że 
montowane powinny być tylko faktury ostrzegawcze i to jedynie w bardzo niebezpiecznych 
miejscach, gdzie nie ma innych wskazówek oznaczających granicę między ruchem pieszym, a 
przeszkodą lub niebezpieczną barierą”13 Inne założenia przyjęli np. Brytyjczycy, u których system 
faktur ułatwiających orientację jest najbardziej rozbudowany- typów faktur jest aż sześć. Rysunki 
przedstawione poniżej pochodzą z opracowania „Guidance on the use of tactile surfaces”i 
przedstawiają przykłady właśnie z Wielkiej Brytanii. 

Faktura kierunkowa:

 rys.6 źródło: Guidance on the use of tactile paving surfaces[ online]

 
 Faktury kierunkowe zazwyczaj mają formę elementów liniowych- rowków lub pasów. Mają za 
zadanie bezpieczne przeprowadzenie osoby niewidomej w określone miejsca- np. do przejścia dla 
pieszych, wzdłuż tego przejścia, do przystanków komunikacji, a przede wszystkim mają 
zastosowanie na lotniskach, dworcach, peronach, stacjach metra. O ile w takich przestrzeniach ze 

13 Wysocki M., „Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych:pozawzrokowa percepcja przestrzeni”, Gdańsk 2010; 
str. 90



względów bezpieczeństwa jest to konieczne, tam, gdzie można należy raczej wykorzystywać 
naturalne granice ciągów pieszych.
 Faktura „babelkowa”ostrzegawcza(przed przejściami dla pieszych):

 rys.7 źródło: Guidance on the use of tactile paving surfaces[ online]



Faktura ostrzegawcza „sztruksowa”(montowana przed nagłymi zmianami w poziomie posadzki- 
schody, rampy)
 

 

rys.8 źródło: Guidance on the use of tactile paving surfaces[ online]



rys.9 źródło: Guidance on the use of tactile paving surfaces[ online]



Faktury ostrzegawcze:
- montowana na krawędzi peronów

rys.10  źródło: Guidance on the use of tactile paving surfaces[ online]
- montowana na krawędzi jezdni

   rys.11  źródło: Guidance on the use of tactile paving surfaces[ online]



 Brytyjczycy oprócz faktur ostrzegawczych i kierunkowych wprowadzili do systemu TGIS faktury 
informacyjne. Ich zadaniem jest ułatwienie osobie niewidomej lub słabowidzącej odnalezienie 
istotnych punktów- takich jak skrzynki na listy, budki telefoniczne, bankomaty, kasy biletowe czy 
toalety publiczne. W Wielkiej Brytanii faktura jest matowa, gładka- kontrastująca zresztą 
nawierzchni(miększa)- wykonana z gumy neoprenowej. Pole powinno być zamontowane 
maksymalnie 40 cm od urządzenia przed którym się znajduje.

 rys.12  źródło: Guidance on the use of tactile paving surfaces[ online]

 



  W Niemczech- faktura pola informacji przypomina „sztruksową” fakturę, którą Brytyjczycy 
montują przed schodami. Wysocki uważa to rozwiązanie za lepsze- gdyż angielska faktura może 
przypominać systemowe wycieraczki montowane przed wejściami do budynków.
  W brytyjskim opracowaniu znajdziemy także fakturę „pola oczekiwania”- montowaną w miejscu, 
w którym osoba niewidoma może bezpiecznie oczekiwać na nadjeżdżający środek transportu 
publicznego. 
 Anglicy opracowali też rozwiązanie na rozdzielenie ruchu rowerowego od ruchu pieszych. 
Od strony ścieżki rowerowej stosowana jest faktura w podłużne paski, a od strony pieszego w 
poprzeczne, oba typy nawierzchni oddziela separator o przekroju trapezu.

rys.13  źródło: Guidance on the use of tactile paving surfaces[ online]



rys.14  źródło: Guidance on the use of tactile paving surfaces[ online]

 W Polsce często stosuje się oddzielenie stref pieszej od rowerowej jedynie poprzez namalowanie 
pomiędzy nimi białej linii- przez co niewidomy może zupełnie nieświadomie granicę tych stref 
przekroczyć. Jako alternatywę dla rozwiązania brytyjskiego- można zróżnicować materiał 
wykończenia poszczególnych stref. Poniższa tabela przedstawia zestawienia par materiałów, 
których połączenie jest łatwo zauważalne przez osoby pozbawione zmysły wzroku. 

rys.15  Opracowanie autora źródło: Setlak R. „Przestrzeń domowa dla osoby z dysfunkcją wzroku. Zagadnienia związane z postrzeganiem i  
komfortem odczuwania przestrzeni”Gdańsk 2012
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 W przypadku osób słabowidzących najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie kontrastów 
barwnych. Kolor najdłużej widziany przez osoby tracące wzrok, to kolor żółty. 
Kontrast dopuszczalny przez ADA&ADAAG to 30%, ale zaleca się 70%14

rys.16  Opracowanie autora źródło: Setlak R. „Przestrzeń domowa dla osoby z dysfunkcją wzroku. Zagadnienia związane z postrzeganiem i  
komfortem odczuwania przestrzeni”Gdańsk 2012

  Zdaniem rehabilitantów pracujących z osobami niewidomymi i tyflopsychologów samodzielna 
orientacja w przestrzeni daje poczucie niezależności i bezpieczeństwa. Kolejnym narzędziem 
wykorzystującym zmysł dotyku i ułatwiającym świadome funkcjonowanie w przestrzeni są mapy 
tyflograficzne. Aby plan miasta prawidłowo pełnił swoje zadanie powinny się na nim znaleźć 
oprócz ulic- linie i przystanki komunikacji miejskiej, przejścia podziemne i nadziemne, ciągi piesze 
i miejsca ich skrzyżowań z komunikacją kołową, istotne budynki wraz z oznaczeniem głównego 
wejścia, parkingi i postoje taksówek.15 
 

rys.16  Dotykowy plan Poznania źródło: http://www.staff.amu.edu.pl/~bartosz/index_1.php?dzial=1

14 Wysocki M., „Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych: pozawzrokowa percepcja przestrzeni” Gdańsk 2010, 
str. 104-105

15 Laufenberg W. „Euro-Town-Kit”- zestaw jednolitych symboli do produkcji planów miast dla inwalidów wzroku
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  Kolejnym zmysłem o szczególnym znaczeniu dla zjawiska kompensacji jest słuch. Podobnie jak 
wzrok jest on teleanalizatorem, co pozwala na odbieranie bodźców z odległości. „Chociaż 
uzyskiwana dokładność lokalizacji położenia dźwięku jest o dwa rzędy wielkości mniejsza od tej 
jaką daje wzrok, dokonuje się jej we wszystkich kierunkach. Pole obserwacji tego zmysłu otacza 
słuchacza ze wszystkich stron”16 Dzięki słyszeniu obu usznemu człowiek jest w stanie zlokalizować 
źródło dźwięku z dużą dokładnością. Dźwięki odbite, najważniejsze z punktu widzenia orientacji 
przestrzennej osoby z dysfunkcją wzroku, informują o istnieniu przeszkody- a także o materiale z 
jakiego jest i jej rozmiarze.17 W przestrzeniach publicznych istnieją rozwiązania wykorzystujące 
zmysł słuchu aby zapewnić osobie niewidomej bezpieczne i samodzielne funcjonowanie- są to np. 
urządzenia dźwiękowe montowane przy przejściach dla pieszych, informacja głosowa w środkach 
komunikacji miejskiej, udźwiękowione kasy samoobsługowe czy bankomaty. Dźwięki są też 
szczególnie istotne ponieważ dają możliwość „opowiedzenia” przestrzeni. Pojawiają się coraz 
częściej przewodniki turystyczne z audiodyskrypcją.
 Drugim obok zmysłu słuchu teleanalizatorem dostępnym dla osoby z dysfunkcją wzroku jest węch, 
ale możliwości jego wykorzystywania są ograniczone. Po pierwsze jest zmysłem habituacyjnym, 
tak więc dłużej obcując z jakimś zapachem przestajemy go czuć, po drugie trudno jest określić 
precyzyjnie źródło zapachu. Powonienie z punktu widzenia orientacji w przestrzeni- może być 
istotne o tyle, że w przypadku tras, które dobrze się zna istnieją stałe punkty orientacyjne- np. 
piekarnia- cukiernia, rabata z kwiatami, sklep rybny. 
 Dzięki współdziałaniu wyżej wymienionych zmysłów osoba niewidoma jest w stanie samodzielnie 
zaspokoić swoje podstawowe potrzeby- w dalszej części opracowania będzie mowa o potrzebach 
wyższego rzędu, zwłaszcza potrzebie piękna- i możliwości jego doświadczania przez osoby 
pozbawione zmysłu wzroku. 

16 Pawlak R. „Generator orientacji przestrzennej dla osoby z dysfunkcją wzroku” Kraków-Białystok-Poznań 2011
17 Talukder A. „Nowe spojrzenie na naukę orientacji przestrzennej” www.tyfloswiat.pl



 Wiele opracowań poświęconych problemom osób niewidomych koncentruje się na „dostępności”- 
mówiąc o przestrzeni dostępnej skupiamy się jednak na możliwości swobodnej akcesji i penetracji, 
pomijając zupełnie aspekt sfery estetycznej.18 Brak możliwości dostępu do dóbr kultury i sztuki jest 
jednym z elementów wykluczenia z jakim na co dzień borykają się osoby z dysfunkcją wzroku. 
Wszelkie dziedziny sztuki pozwalają kształtować i rozwijać wyobraźnię i indywidualną wrażliwość 
odbiorcy- szczęśliwie systematycznie wzrastająca świadomość społeczna i intensywny rozwój 
nowoczesnych technologii sprawiają, że osoby niewidome coraz pełniej mogą korzystać z dostępu 
do sztuki. 
 Szczególną rolę odgrywa tutaj szeroko omówione w poprzedniej części zjawisko kompensacji- 
podobnie jak w przypadku percepcji przestrzeni przy odbiorze dzieła sztuki szczególna będzie rola 
zmysłów dotyku i słuchu. 
 Podstawowym narzędziem umożliwiającym osobie niewidomej poznanie dzieła sztuki jest 
audiodeskrypcja- „przekład treści obrazu na słowa. Werbalny opis warstwy wizualnej spektakli 
teatralnych, produkcji audiowizualnych, sztuk plastycznych oraz wydarzeń widowiskowych”19 
Pierwsze, teoretyczne podstawy audiodeskrypcji zostały opracowane w Stanach Zjednoczonych 
przez Gregorego Franziera w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwszy na świecie 
system narracji stworzyli Cody i Margaret Pfanstiehl- oficjalnie został on uruchomiony w 1981 
roku w teatrze Arena Stage w Waszyngtonie przy wykorzystaniu istniejącego już tam systemu 
wzmacniającego dźwięk. Z czasem technika znalazła zastosowanie przy produkcjach video, grach 
komputerowych, a także w muzeach i galeriach.  
W Polsce prekursorami wykorzystywania audiodeskrypcji są twórcy fundacji „Audiodeskrypcja”- 
Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński. Pierwszy w Polsce seans z wykorzystaniem techniki- 
„Statyści” Michała Kwiecińskiego- odbył się w kinie Pokój w Białymstoku 27-ego listopada 2006 
roku.20 Od tamtej pory Fundacja była organizatorem wielu przedsięwzięć i działań mających na celu 
udostępnienie kultury i sztuki osobom niewidomym. Wśród nich między innymi znalazł się projekt 
„Białystok słowem malowany- Przewodnik audio z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i 
słabowidzących po szlaku Esperanto i Wielu Kultur”- jest to przewodnik po osiemnastu zabytkach 
architektury. Zwykle w przewodnikach i materiałach promocyjnych dotyczących dzieł architektury- 
znajdujemy rys historyczny i ciekawostki dotyczące budynku. Tutaj autorzy próbują 
werbalnie„odmalować” obiekty dla osoby, która nie jest w stanie ich zobaczyć. Aby przybliżyć, w 
jaki sposób powinna wyglądać audiodeskrypcja obiektu architektonicznego chciałbym przytoczyć 
tutaj krótki fragment przewodnika dotyczący Pałacyku Gościnnego Branickich:
 „(...)wzniesiony w latach sześćdziesiątych osiemnastego wieku.(...)to dwukondygnacyjny budynek 
z poddaszem. Jego bryła osadzona jest na cokole. Narożniki całej budowli są zaokrąglone. Elewacja 
w kolorze żółtym z białymi akcentami. Na niej, wokół całego budynku pomiędzy kondygnacjami 
cienki, listwowy gzyms kordonowy. Czterospadowy, mansardowy dach kryty czerwoną dachówką. 
Wysokość budynku to około dwunastu metrów. Długość dwadzieścia jeden metrów i szerokość 
trzynaście metrów. Wejście do budynku od ulicy Kilińskiego, usytuowane jest w centralnej części 
ściany frontowej. Drewniane, dwuskrzydłowe drzwi w kolorze szarym. Wejście zakończone 
łukiem. Po obu stronach drzwi płaskie filary, tak zwane pilastry- delikatnie wysunięte są poza lico 
ściany. Na ich powierzchni- malowane, poziome, biało-szare linie. Filary ustawione są na 
postawach, tworzą je prostokąty poziomo ułożone na trapezach. Na prostokątach poziome, wklęsłe, 
łukowate żłobienie. Na szczytach pilastrów głowice- tworzą je cztery poziome listwy ułożone 
schodkowo. Każda kolejna bardziej oddalona od lica ściany. Pomiędzy pilastrami nad wejściem 
balkon. Betonowa płyta balkonu na dwóch krótkich wspornikach. Ich kształt zbliżony jest do litery 
„S”. Ustawione są pionowo wzdłuż ściany frontowej. Narożniki balkonu są zaokrąglone. Balkon 
otacza czarna, ażurowa balustrada, wykonana z pionowych prętów, uwypuklonych w dolnej części. 
Przestrzeń pomiędzy nimi wypełniają ornamenty w kształcie małżowiny. Wykonane są z prętów. 
Poręcz wykonana jest z metalowego płaskownika. W głębi dwuskrzydłowe drzwi balkonowe z 
18 Kłopotowska A. „Niewidzialna architektura. Status piękna w pozawzrokowej percepcji przestrzeni”Dostęp online: 

https://suw.biblos.pk.edu.pl
19 Szymańska B. Strzymiński T. „ Standardy tworzenia audiodyskrypcji do produkcji audiowizualnych”
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półkolistym nadświetlem. Na przeszklonych drzwiach szprosy. Na przeszklonym nadświetlu 
szprosy rozkładają się promieniście w górę. Po obu stronach balkonu i drzwi wejściowych pary 
okien. Okna w części parteru dwuskrzydłowe zakończone łukiem. Okna na piętrze podzielone 
poprzeczką na mniejszą część górną i dolną dwuskrzydłową. Okna na parterze i piętrze podzielone 
szprosami. Wokół wszystkich otworów okiennych białoszare malowidła układających się 
schodkowo listew. Stwarzają iluzję głębi. Nad oknami pierwszego piętra i na głowicach pilastrów 
szeroki jednolistwowy gzyms koronujący. Otacza cały budynek. Nad nim dach złożony z dwóch 
części. Dolna, pochylona pod kątem 80°, na nią założona górna, pochylona pod kątem 20°. W 
centralnej części ściany frontowej, przed połać dachową, wysunięte trójkątne pole, tak zwany 
tympanon. Otoczony jest gzymsem koronującym. Dolna krawędź tympanonu wsparta jest na 
głowicach pilastrów. Na tympanonie malowidło przedstawiające elementy uzbrojenia tak zwane 
panoplia. W centralnej części tarcza, płytowy napierśnik, hełm. Po bokach, w górnej części 
rękojeści szabli z fragmentami kling. W dolnej, promieniście rozłożone włócznie z grotami. Przy 
grotach, na drzewcach wąskie prostokątne proporce. Wierzchołek tympanonu wcina się klinem w 
prostopadłościenną płytę. Na niej wysoki wazon na stopce. W górnej, pękatej części kamienna 
przykrywa z uchwytem. Po obu stronach tympanonu i na ścianach bocznych połaci dachowej po 
dwa okrągłe okna, zwane lukarnami. Od strony tylnej trzy. Wszystkie podzielone są szprosem na 
cztery części. Na ścianie tylnej w części centralnej występ z lica elewacji, to tak zwany ryzalit, 
zbudowany na planie prostokąta. Jego boczne ściany są ćwierćkoliście zaokrąglone. Ryzalit biegnie 
od fundamentu po dach. W części parterowej dwuskrzydłowe, przeszklone drzwi ze szprosami. 
Zakończone są łukiem. Prowadzą do nich trzystopniowe schody. Nad drzwiami balkon z ażurową 
balustradą. Jest nieco mniejszy niż balkon na ścianie frontowej. W głębi dwuskrzydłowe drzwi 
balkonowe. Nad nimi prostokątne nadświetle. Szyby podzielone szprosem. Nad balkonem połać 
dachowa, w dolnej części, po bokach środkowej lukarny, dwa kamienne wazony na stopce. Ich 
kielichy w kształcie dzwonków. Przy ich górnych krawędziach płaskorzeźby męskich twarzy z 
wąsami i brodą. Twarze skierowane na cztery strony świata. Na każdej kondygnacji na ścianach 
bocznych ryzalitu- jedno okno. Po bokach ryzalitu na ścianie tylnej po dwa. Okna w części 
parterowej zakończone łukiem. Na pierwszym piętrze, podzielone poprzeczką na mniejszą część 
górną i większą dwuskrzydłową.”21  
 Tworzenie audiodeskrypcji dla dzieł architektury wydaje się szczególnie trudne, bo kontekst w 
jakim zwyczajowo odbieramy obiekty architektoniczne jest zwykle bardzo szeroki, a skala 
istotnych dla odbioru elementów niezwykle zróżnicowana. Ważne dla tekstu jest dostosowanie go 
do odbiorcy. Badacze problemu zwracają uwagę na różnice między słuchaczem niewidomym od 
urodzenia i ociemniałym. Na oczekiwania względem treści audiodeskrypcji będą wpływać rodzaj 
wady, stopień i czas utraty wzroku.22 Odbiorca mógł np. zachować pamięć wizualną, z której 
korzystać będzie w trakcie rekonstrukcji pojęć i wrażeń wizualnych, może również dysponować 
szeroką wiedzą z zakresu pojęć architektonicznych- wtedy określenia ryzalit, lukarna, dach 
mansardowy czy gzyms kordonowy nie powinny stanowić dla niego bariery wyobrażeniowej, 
inaczej sprawa może wyglądać w przypadku laików w danej dziedzinie- tutaj architektury. 
Każdorazowo dobór słów i stopień tłumaczenia poszczególnych pojęć będzie zależał od twórców 
audiodeskrypcji. Zaleca się autorom skryptów aby nigdy nie zakładali wiedzy lub niewiedzy 
odbiorcy. W przypadku filmu, treść jest ponoć bardziej angażująca, kiedy słuchacz może sam 
dopowiedzieć sobie znaczenie specjalistycznych określeń użytych przez lektora lub w dialogu 
aktorów.23 Pytanie w jaki sposób utworzyć taki kontekst dla architektury. Najlepszym rozwiązaniem 
wydaje się włączenie do odbioru obiektu kolejnego zmysłu- dotyku. Podstawowym problemem w 
odbiorze architektury przy pomocy zmysłu dotyku będzie zasięg- na wyciągnięcie ręki, lub 
ewentualnie jej przedłużenia- białej laski. Rękoma nie będziemy przecież w stanie objąć obiektów 
gabarytowych. Poza tym próby dotykowego poznania danego obiektu mogłyby być niezrozumiałe i 

21 „Pałacyk gościnny Branickich- audiodeskrypcja” Dostęp online: https://www.youtube.com/watch?
v=3E9HpdoF3tU&index=36&list=UUSwR3lmEI6QuzToy6wspyUg

22 Szymańska B. Strzymiński T. „ Standardy tworzenia audiodyskrypcji do produkcji audiowizualnych”
23 tamże



odbiegać od obowiązujących norm społecznych.24 Rozwiązaniem tego problemu mogłyby być 
makiety przestrzenne. Aby jednak stworzone wyobrażenie było pełne- dla każdego obiektu 
należałoby stworzyć komplet makiet. Naturalnie percepcja wzrokowa następuję od ogółu do 
szczegółu, a w przypadku dotyku jest odwrotnie. Zestaw makiet w różnych skalach pokazujący 
najpierw kontekst otoczenia, później kształt budynku a następnie detale mógłby pomóc w 
odwróceniu tej prawidłowości. W przypadku Pałacyku Branickich mogłyby to być kolejno- makieta 
budynku wraz z otoczeniem- bez określania szczegółów- lub tyflografika pokazująca plan budynku 
w kontekście sąsiadujących obiektów:

rys.17  źródło: http://www.zumi.pl/bia%C5%82ystok+kili%C5%84skiego,namapie.html#53.132082/23.165564/12
 lub perspektywę z ulicy Kilińskiego :

   rys.18  źródło: http://www.ciekawepodlasie.pl/opis/13,Pa%C5%82acyk+go%C5%9Bcinny+Branickich.htm

 

24 Kłopotowska A. „Niewidzialna architektura. Status piękna w pozawzrokowej percepcji przestrzeni”Dostęp online: 
https://suw.biblos.pk.edu.pl

http://www.ciekawepodlasie.pl/opis/13,Pa%C5%82acyk+go%C5%9Bcinny+Branickich.htm
http://www.ciekawepodlasie.pl/opis/13,Pa%C5%82acyk+go%C5%9Bcinny+Branickich.htm


Następna powinna być makieta samego obiektu, w większej skali, która pozwoliłaby na 
zrozumienie wszystkich określeń jakie pojawiły się w tekście audiodeskrypcji, a także na 
wyobrażenie proporcji, wzajemnych relacji między detalami, dokładnej lokalizacji poszczególnych 
elementów obiektu.   

rys.19  źródło: http://www.ciekawepodlasie.pl/opis/13,Pa%C5%82acyk+go%C5%9Bcinny+Branickich.htm

rys.20  źródło: http://www.ciekawepodlasie.pl/opis/13,Pa%C5%82acyk+go%C5%9Bcinny+Branickich.htm

http://www.ciekawepodlasie.pl/opis/13,Pa%C5%82acyk+go%C5%9Bcinny+Branickich.htm
http://www.zumi.pl/bia%C5%82ystok+kili%C5%84skiego,namapie.html#53.132082/23.165564/12


 Szczególnym elementem w architekturze, ważącym w znacznym stopniu na odbiorze całości jest 
detal. Bezpośredni kontakt z detalem architektury przez osobę niewidomą jest bardzo często 
utrudniony- ze względu na jego lokalizację. Poza zasięgiem znajdują się wszelkiego rodzaju 
gzymsy i zwieńczenia, czy jak w przypadku Pałacyku Gościnnego Branickich elementy balustrady, 
lub rzeźbione wazony na dachu budynku. 

rys.21  źródło: http://www.ciekawepodlasie.pl/opis/13,Pa%C5%82acyk+go%C5%9Bcinny+Branickich.htm

http://www.ciekawepodlasie.pl/opis/13,Pa%C5%82acyk+go%C5%9Bcinny+Branickich.htm


  Szczególne znaczenie detalu dla odbioru dzieła architektonicznego opisuje Agnieszka 
Kłopotowska- pisząc wręcz o wyrwie poznawczej- w przypadku osób pozbawionych możliwości 
zapoznania się z nim. „Wzrokowe sugestie wynikające z oglądu detalu, kształtują pojęcie o skali 
obiektu. Wzmacniają lub rozmywają podziały fasady oraz wzajemne proporcje elementów 
kompozycji. Wspomagają wychwytywanie prawidłowości i podobieństw poszczególnych partii 
obiektu lub przeciwnie- zatracają ukształtowany porządek, dowolnie deformując bryłę. Zarówno 
detal- materia, jak i cień detalu mogą stać się elementem wywołującym lub niwelującym wrażenie 
materialności(realności) oraz plastyczności(wieloplanowości) budynku. Rodzaj i sposób 
wykorzystania detalu odgrywa również ważną rolę w emocjonalnej klasyfikacji kompozycji 
architektonicznej jako monumentalnej bądź kameralnej, lekkiej- ciężkiej, statycznej- dynamicznej. 
Aranżując rytmy i akcenty(...) detal wpływa również na poczucie ładu i harmonii(...) elewacji. 
Może wyrażać zarówno unikatowy- indywidualny charakter dzieła lub przeciwnie- wpisywać 
budynek w szersza grupę obiektów o wspólnym kontekście czasowym lub lokalizacyjnym.”25   
 W sposób proponowany powyżej dla Pałacu Gościnnego Branickich- od ogółu do szczegółu- 
prezentowane są dzieła sztuki we włoskim muzeum im. Homera w Ankonie. Muzeum zostało 
powołane w 1993 roku ustawą Rady Miejskiej, w wyniku oddolnych inicjatyw organizacji 
działających na rzecz osób niewidomych. Na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych 
zostało włączone do grupy muzeów państwowych. Budynek poddano reorganizacji i renowacji i 
ponownie otwarto dla zwiedzających w grudniu 2003 roku.26 W stałej ekspozycji muzeum znajdują 
się m. in. ateński Partenon, rzymski Panteon, czy też najbardziej rozpoznawalny zabytek Florencji- 
Katedra Santa Maria del Fiore. Do każdego z obiektów prezentowane są dwa modele- mniejszy, 
wykonany z drewna, pokazuje wielkość i proporcje poszczególnych elementów względem całości i 
siebie nawzajem. I drugi, większy- oddający różnice faktur, materiałów i szczegóły detalu 
architektonicznego.

rys.22  źródło: http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/rappresentazioni-tattili/musei-tattili-dedicati/museo-tattile-statale-omero

25 Kłopotowska A. „Detal architektoniczny w poznaniu bezwzrokowym” dostęp online: 
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i4/i4/i2/i7/i9/r44279/KlopotowskaA_DetalArchitektoniczny.pdf

26 Przybyszewski W. „Poznanie przez dotyk.” dostęp online: http://www.spotkania.pl/sources/pdf/2009-06-02.pdf

http://www.ciekawepodlasie.pl/opis/13,Pa%C5%82acyk+go%C5%9Bcinny+Branickich.htm


rys.23  źródło: http://www.museoomero.it/main?p=collezione_architettura_basilica_san_pietro&idLang=3

rys.24  źródło:http://www.museoomero.it/main?
p=news_id_4049&idLang=3&title=Il_Museo_Omero_a_Napoli:_circa_800_visitatori_in_una_sola_settimana

http://www.museoomero.it/main?p=news_id_4049&idLang=3&title=Il_Museo_Omero_a_Napoli:_circa_800_visitatori_in_una_sola_settimana
http://www.museoomero.it/main?p=news_id_4049&idLang=3&title=Il_Museo_Omero_a_Napoli:_circa_800_visitatori_in_una_sola_settimana
http://www.museoomero.it/main?p=collezione_architettura_basilica_san_pietro&idLang=3


  W kolejnej części ekspozycji znajdują się liczne kopie rzeźb, najczęściej w skali 1:1- głównie są to 
dzieła antyczne i renesansowe- ułożone w porządku chronologicznym. Wszystkie eksponaty 
wykonane są z masy żywicznej, drewna lub gipsu.

rys.25  źródło:http://www.rossiwrites.com/2015/03/art-at-your-fingertips.html

 Aby dodatkowo ułatwić odbiór, każdej rzeźbie towarzyszą powiększone opisy oraz łatwo dostępne 
tabliczki  w alfabecie Braille'a. Dzieła prezentowane są na bardzo kontrastowym tle- jaskrawych 
fioletach, czy pomarańczach- z myślą o osobach z widzeniem szczątkowym. 

rys.26  źródło:http://www.ancona2400.it/?page_id=271

 

http://www.museoomero.it/main?p=news_id_4049&idLang=3&title=Il_Museo_Omero_a_Napoli:_circa_800_visitatori_in_una_sola_settimana
http://www.museoomero.it/main?p=news_id_4049&idLang=3&title=Il_Museo_Omero_a_Napoli:_circa_800_visitatori_in_una_sola_settimana


 Z początku muzeum pomyślane dla osób niewidomych, z czasem stało się płaszczyzną integracji 
osób widzących i niewidzących. Wystawę można zwiedzić z przepaską na oczach wraz z 
przewodnikiem, aby pełniej doświadczyć sposobu odbioru sztuki przez osobę niewidomą. Buduje 
to zrozumienie i akceptację dla takiej formy kontaktu ze sztuką. Organizowane są również 
warsztaty integracyjne dla dzieci i młodzieży. Władze muzeum podejmują liczne działania mające 
na celu popularyzację i promocję kultury dostępnej. Ekspozycja lub jej elementy są wypożyczane 
innym instytucjom na terenie całego świata. W Polsce wystawa „Piękno dotyku” była prezentowana 
w Muzeum Śląskim w Katowicach na przełomie 2011 i 2012 roku, a później na początku 2012 roku 
w Muzeum Techniki i Włókiennictwa w Bielsku- Białej. Tutaj ze względu na przestrzeń jaką 
dysponowano- nie było możliwości wprowadzenia kontrastowego tła- zamiast tego wprowadzono 
punktowe kontrastujące oświetlenie z kolorowymi filtrami. 

rys.27  źródło:http://www.muzeum.bielsko.pl/strona.php?jezyk=pl&foto=800&tresc=str_archiwum_wystaw&artykul=120

rys.28  źródło:http://www.muzeum.bielsko.pl/strona.php?jezyk=pl&foto=800&tresc=str_archiwum_wystaw&artykul=120

http://www.muzeum.bielsko.pl/strona.php?jezyk=pl&foto=800&tresc=str_archiwum_wystaw&artykul=120
http://www.muzeum.bielsko.pl/strona.php?jezyk=pl&foto=800&tresc=str_archiwum_wystaw&artykul=120


rys.29  źródło:http://www.muzeum.bielsko.pl/strona.php?jezyk=pl&foto=800&tresc=str_archiwum_wystaw&artykul=120

 Ciekawe doświadczenie z rolą światła w odbiorze sztuki przez osoby z dysfunkcją wzroku zostało 
przeprowadzone w czerwcu 2007 roku w Luvrze. Kopia rzeźby tańczącego Satyra Praksytelesa 
została umieszczona w tzw. „teatrze światła”- konstrukcji o jasnych ścianach, wyposażonych w 
układ RGB. Dodatkowo na szynie powyżej zamontowano reflektory o zmiennych barwach i 
temperaturach światła. Następnie do współpracy zaproszono kuratora i dyrektora oddziału 
zajmującego się sztuką antyczną w Luvrze oraz Agnes Robert- śpiewaczkę operową z poważną 
dysfunkcją wzroku.27 Robert miała szczątkową zdolność widzenia i rzeźbę na początku musiała 
poznać przy pomocy zmysłu dotyku, natomiast zachowała częściową zdolność widzenia barwnego i 
wykorzystała ją do oświetlenia kompozycji stosując intensywne kontrasty barwne. 

   rys.30  źródło:iGuzzini Introluce II 2007

27 iGuzzini Introluce II 2007 str.46-47

http://www.muzeum.bielsko.pl/strona.php?jezyk=pl&foto=800&tresc=str_archiwum_wystaw&artykul=120


  Następnie doświadczenie zostało powtórzone w innych muzeach z innymi uczestnikami. 
Poniżej zdjęcie z Pragi:

 rys.31  źródło:http://www.museoomero.it/main?p=mostre_2008_2009_praga

 Powyższe przykłady odnosiły się do rzeźby i architektury, a więc dzieł sztuki, które oddziałują 
głównie formą. Kwestia mogłaby się wydawać trudniejsza w przypadku dzieł malarskich, które 
działają głównie barwą i płaską linią. Jak poprzednio, głównym zmysłem poznawczym będzie tu 
słuch i narzędzie audiodeskrypcji. Nie oznacza to jednak, że nie ma możliwości percepcji 
dotykowej dzieła malarskiego. 
 W pierwszej kolejności chciałbym jednak przedstawić niezwykłą inicjatywę, wspomnianej już 
wcześniej fundacji Audiodeskrypcja w partnerstwie ze stowarzyszeniem edukacji kulturalnej 
„WIDOK”. W ramach projektu „Obrazy słowem malowane. Radiowe spotkania z audiodeskrypcją 
sztuk plastycznych, nie tylko dla najmłodszych” powstała Dotykowa Paleta Barw- mająca na celu 
nauczanie barw dzieci i młodzież niewidomą28. 

rys.32  źródło:http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html

28 Szymańska B. „Audiodeskrypcja- milowy krok w stronę dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku.” , „Wiadomości o równości” nr 1/2012 str.24-25

http://www.museoomero.it/main?p=mostre_2008_2009_praga
http://www.museoomero.it/main?p=mostre_2008_2009_praga


 Przy opracowaniu palety- przyjęto założenie, że odwzorowanie natężenia światła jest podstawą 
procesu malarskiego- paleta przedstawia zatem zjawisko pochłaniania i odbijania fal światła przez 
materię. W palecie znalazły się trzy kolory podstawowe- niebieski, żółty i czerwony, umieszczone 
pomiędzy barwami białą i czarną. „Punkt wyjścia do poszukiwań stanowiło założenie iż każdej 
barwie odpowiada określona długość i częstotliwość fal świetlnych, a co za tym idzie każdej barwie 
musi odpowiadać inna faktura materiału. Im fala staje się dłuższa, tym niższa jest jej częstotliwość. 
Dlatego też ze wzrostem długości fal, wzrasta grubość tkaniny. Wraz ze zmniejszeniem się 
częstotliwości tkanina robi się bardziej miękka i elastyczna.”29 

tabela 6  źródło:http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/liceum1-wagrowiec/kolorowy_zawrot_glowy_swiat_barw/informacje-o-
regionie/informacje-o-barwach/

 Barwa biała została przedstawiona jako gładka, odbijająca płaszczyzna:

 rys.33  źródło:http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html

29 tamże

http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html
http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/liceum1-wagrowiec/kolorowy_zawrot_glowy_swiat_barw/informacje-o-regionie/informacje-o-barwach/
http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/liceum1-wagrowiec/kolorowy_zawrot_glowy_swiat_barw/informacje-o-regionie/informacje-o-barwach/


 Niebieska barwa- to cienka tkanina- ponieważ długości fal odpowiadają wartościom od 436 do 470 
nanometrów- są to więc fale krótkie. Równocześnie- ponieważ częstotliwość fal jest wysoka(670-
600 Hz)- splot tkaniny jest gęsty i twardy. 

rys.34  źródło:http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html

 Długość barwy żółtej mieści w się w granicach 566-598 nm, a częstotliwość w przedziale 530-
510Hz. Co za tym idzie- tkanina przedstawiająca barwę żółtą jest grubsza, o rzadszym splocie.

rys.35  źródło:http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html

http://www.museoomero.it/main?p=mostre_2008_2009_praga
http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html


 Barwie czerwonej odpowiadają długości fal z zakresu od 620 do 780 nanometrów i częstotliwości 
480-405 Hz. Tkanina będzie więc gruba, miękka i mięsista.

 rys.36  źródło:http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html

 Barwa czarna została przedstawiona jako kosmata tkanina, która pochłania wszystkie 
fotony(okruchy)- giną one w gąszczu gęstego włosia.

rys.37  źródło:http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html

http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html
http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html


 Równocześnie słuchając zapisu audiodeskrypcji30 można poznać zależności między kolorami, 
wysłuchać w jaki sposób się mieszają, kiedy mamy do czynienia z barwą ciepłą i zimną i co to 
oznacza. Jak barwa biała zmienia się pod wpływem barw żółtej i niebieskiej i w jaki sposób na nie 
oddziałuje. Dzieci poznają też podstawowe uczucia, pojęcia oraz skojarzenia związane z 
określonymi kolorami. 
 Jeżeli chodzi o przekaz dotykowy obrazu również dysponujemy różnorodnymi i coraz 
doskonalszymi narzędziami. Od prostych grafik wypukłych- odbitek z linorytu- po nowoczesne 
techniki druku 3d. Oczywiście w pierwszym przypadku- najprościej jest odwzorować 
niekomplikowany rysunek liniowy- tj np. wzory XIII wiecznych pieczęci. Zadania tego na potrzeby 
krakowskiego projektu „Dotknij kultury” podjął się Lech Kolasiński.

Rys.38 Pieczęć Kościoła Katedralnego Świętego Wacława
  źródło:http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/pieczecie-polskie

 

30 „Dotykowa paleta barw” Dostęp online: https://www.youtube.com/watch?v=-17nWf2FdcQ&feature=youtu.be

http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html


Rys.38 Pieczęć Konrada I
  źródło:http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/pieczecie-polskie

http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html


  Artysta wykonał również inne grafiki do projektu. M.in. adaptacje do cyklu „Rusałek” Jacka 
Malczewskiego. W jego skład wchodzi pięć obrazów: „Opętany”, „Boginka w dziewannach”, „On i 
ona”, „Załaskotany” i „Topielec w uściskach dziwożony”. W tym przypadku zadanie było, o wiele 
trudniejsze, nie tylko ze względu na technikę wykonania pierwowzoru- olej na płótnie, ale także na 
charakterystyczne dla twórczości Malczewskiego śmiałe skróty perspektywiczne. Postaci w 
kompozycjach zwrócone są przodem do odbiorcy, często mając wyciągnięte w jego kierunku 
kończyny. Próba idealnego odwzorowania rysunku mogłaby nie być zrozumiała dla osoby 
niewidomej. Dlatego do każdego obrazu cyklu wykonano po dwie grafiki wypukłe- odwzorowanie 
obrazu, a następnie jego adaptację. Autorką tekstu audiodeskrypcji do obrazów jest Róża Książek- 
Czerwińska. Projekt był na każdym etapie konsultowany z p. Anną Tańculą- osobą niewidomą- w 
celu wychwycenia wszelkich elementów, które mogły nie być zrozumiałe dla osoby pozbawionej 
zmysłu wzroku.
 Opis obrazu „Opętany”:

„Obraz możemy podzielić na dwa poziome pasy. Pas znajdujący się niżej, u dołu obrazu, 
przedstawia zżęte już pole lub łąkę, gdzie rozgrywa się scena opowiedziana przez artystę. Zamyka 
go linia horyzontu, na której widać lekko naszkicowane stado owiec i rzadko rosnąca roślinność. 
Sylwetki zwierząt i krzaki są mniejsze od pierwszoplanowych postaci. Wynika to ze skrótu 
perspektywicznego. Im dalej od widza znajduje się dany element na obrazie, w tym mniejszej 
namalowany jest skali. Pas drugi stanowi błękitno-różowe niebo o zachodzie słońca. Obraz 
utrzymany jest w tonacji szarobrązowej.
Na pierwszym planie obrazu (pas pierwszy), w lewym dolnym rogu, widzimy dwoje głównych 
bohaterów: młodzieńca i piękną dziewczynę-rusałkę, którą on obserwuje zza krzaka, zaś w pewnym 
oddaleniu, na prawo od tej pary, widać grupę naocznych świadków wydarzenia. 

 Schylony i przygarbiony chłopiec, uniósłszy lekko głowę, klęczy na ziemi delikatnie rozchylając 
rękami rosnące przed nim łodygi dziewanny, aby móc niezauważony, obserwować spoza nich 
siedzącą tuż obok na trawie piękną dziewczynę. Młodzieniec ubrany jest w strój pastuszka. Ma na 
sobie lnianą koszulę przepasaną paskiem i jasne spodnie.

 Dziewczyna najwyraźniej stanowi punkt centralny obrazu, co dodatkowo podkreśla padające na nią 
mocne złote światło. Ubrana jest w różową spódnicę i białą bluzkę, zaś na głowie ma zawiązaną do 
tyłu żółtą chustkę. Półklęcząc przysiadła na ziemi, muskając dłońmi łodygi dziewanny. Wyraz jej 
twarzy jest nieodgadniony. Lekko spuszcza wzrok i  uśmiecha się zagadkowo. Wyraźnie widać, że 
dziewczyna zdaje sobie sprawę, iż jest obserwowana i próbuje jeszcze bardziej zauroczyć 
młodzieńca. Całość kompozycji namalowana jest w ciemnych tonacjach, zaś świecąca sylwetka 
dziewczyny stanowi jedyny jasny jej element.

Świadkowie zdarzenia to siedzące na ziemi wiejskie kobiety z dziećmi. Ich twarze wyrażają 
niepokój. Wszyscy ze strachem przyglądają się chłopcu. Ma się wrażenie, że przeczuwają tragiczne 
skutki jego młodzieńczej fascynacji. W dali, nad horyzontem rozpościera się różowo-błękitne 
niebo, na którym niewyraźnie rysują się sylwetki zwierząt, porzuconych przez pastucha-
młodzieńca, w tej chwili najwyraźniej zajętego czymś innym...”31

31 Książek Czerwińska R. Zapis audiodeskrypcji obrazu „Opętany” J. Malczewskiego. Dostęp online: 
http://www.dotknijkultury.pl/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego



 
Rys.39 Jacek Malczewski „Opętany”

  źródło:http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego
 

      Rys.40 Odwzorowanie i adaptacja obrazu
  źródło:  http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego  

http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego
http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html
http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html


Rys.41 Jacek Malczewski „Załaskotany”
  źródło:http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego

Rys.42 odwzorowanie i adaptacja obrazu
  źródło:  http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego  

http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego
http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html
http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego


Rys.43 Jacek Malczewski „Topielec w uściskach dziwożony”
  źródło:http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego

Rys.44 odwzorowanie i adaptacja obrazu
  źródło:  http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego  

 

http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego
http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html
http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego


 Rys.45 Jacek Malczewski „Boginki w dziewannach”
  źródło:  http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego  

Rys.46 odwzorowanie i adaptacja obrazu
  źródło:  http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego  

http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego
http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html
http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego
http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html


Rys.47 Jacek Malczewski „On i Ona”
  źródło:  http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego  

Rys.48 odwzorowanie i adaptacja obrazu
  źródło:  http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego  

http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego
http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html
http://www.dare.home.pl/dk/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego
http://www.platformakultury.pl/artykuly/104132-obrazy-slowem-malowane.html


 Autorzy projektu „Światłoryt” również posłużyli się grafiką linearną, tym razem w oparciu o druk 
3d- aby udostępnić osobom niewidomym zdjęcia z zasobów krakowskiego Muzeum Historii 
Fotografii. Technika Multilayer Touch Deep (MT3D- głębia wielowarstwowego dotyku) została 
opracowana przez ekspertów fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN. 

 
Rys.49 Wojciech Buyko „Chłopiec łowiący ryby”
  źródło:http://swiatloryt.moffin.eu/?page_id=80

http://swiatloryt.moffin.eu/?page_id=80


Rys.50 „Portret Dziewczyny z warkoczem”Zakład Artystyczno-Fotograficzny Juliusza Miena
http://swiatloryt.moffin.eu/?page_id=80

http://swiatloryt.moffin.eu/?page_id=80


 Rys.51„Marszałek Józef Piłsudski z Anną Gąsiorowską”Józef Kuczyński
http://swiatloryt.moffin.eu/?page_id=80

http://swiatloryt.moffin.eu/?page_id=80


  Jeszcze bardziej zaawansowane techniki druku 3d pozwalają na dokładne odwzorowanie struktury 
obrazu. W Muzeum van Gogha w Amsterdamie cyklicznie organizowane jest zwiedzanie 
przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku i Ich opiekunów. Prezentowane są wówczas 
reprodukcje nazywane Relievos- wykonane w technologii opracowanej we współpracy z Fujifilm. 
Technika polega na skanowaniu obrazu w kilku płaszczyznach i dokładne odtworzenie go ze 
wszystkich stron, wraz z ramą.32 Dzięki temu osoba niewidoma może opuszkami palców poczuć 
charakterystyczne pociągnięcia pędzla malarza. Zwiedzaniu towarzyszą zapachy południowej 
Francji i oczywiście audiodeskrypcja.

Rys.52 Reprodukcja obrazu „Słoneczniki”Vincenta van Gogha wykonana w technice RELIEVO
źródło: http://www.huffingtonpost.com/2015/04/17/feeling-van-gogh_n_7066738.html

Rys. 53 Detal ramy obrazu „Słoneczniki” odtworzony w technice relievo 

32 The RELIEVO collection, by the van Gogh Museum Amsterdam 

http://www.huffingtonpost.com/2015/04/17/feeling-van-gogh_n_7066738.html


Rys. 54 i 55 źródło: http://www.huffingtonpost.com/2015/04/17/feeling-van-gogh_n_7066738.html

http://www.huffingtonpost.com/2015/04/17/feeling-van-gogh_n_7066738.html


  O ile dzieła van Gogha nawet w oryginale mają wyraźnie wyczuwalną pod palcami strukturę- nie 
jest tak w przypadku wszystkich obrazów. W hiszpańskim Muzeum Prado wykorzystuje się z kolei 
technologię druku 3d zwaną Didu opracowaną przez studio projektowe Estudios Durero z Bilbao. 
Na razie dzięki technice udało się opracować reprodukcje sześciu dzieł. Zaważyło nie tylko ich 
znaczenie z punktu widzenia historii sztuki, ale również- ciągle jeszcze obecne ograniczenia w 
różnicowaniu tekstur. Technologia polega na wyodrębnieniu pewnych fragmentów obrazu, a 
następnie w procesie chemicznym odpowiedniemu ich uwypukleniu i nadaniu charakterystycznych 
tekstur. 

Rys. 56  źródło: http://www.fpiec.pl/post/2015/04/21/ogladacdotykiemczyliniewidomipoznajadzielasztuki



Rys. 57  źródło: http://www.fpiec.pl/post/2015/04/21/ogladacdotykiemczyliniewidomipoznajadzielasztuki

Rys. 58  źródło: http://www.fpiec.pl/post/2015/04/21/ogladacdotykiemczyliniewidomipoznajadzielasztuki

http://www.fpiec.pl/post/2015/04/21/ogladacdotykiemczyliniewidomipoznajadzielasztuki
http://www.fpiec.pl/post/2015/04/21/ogladacdotykiemczyliniewidomipoznajadzielasztuki


 Rys. 59  źródło: http://www.fpiec.pl/post/2015/04/21/ogladacdotykiemczyliniewidomipoznajadzielasztuki

Rys. 60  źródło: http://www.fpiec.pl/post/2015/04/21/ogladacdotykiemczyliniewidomipoznajadzielasztuki

http://www.fpiec.pl/post/2015/04/21/ogladacdotykiemczyliniewidomipoznajadzielasztuki
http://www.fpiec.pl/post/2015/04/21/ogladacdotykiemczyliniewidomipoznajadzielasztuki


 Równolegle do prób i szukania sposobów na udostępnienie osobom z dysfunkcją wzroku pełnego 
dorobku kultury- również elementów sztuk wizualnych- istnieje liczna grupa artystów i kuratorów 
wystaw, którzy koncentrują swoje działania na tworzeniu dzieł i wystaw, które już w punkcie 
wyjścia będą czytelne dla wszystkich użytkowników. Prowadzone są też w przestrzeniach 
muzealnych działania, które z założenia koncentrują się na wykorzystaniu przez zwiedzających 
innych zmysłów niż wzrok- albo aby wydobyć pokłady i możliwości percepcyjne pozostałych 
zmysłów albo aby uświadomić problemy poznawcze żyjących obok nas osób z dysfunkcją wzroku. 
 W 2008 roku odbyła się wystawa „Sensualia”- zorganizowana przez osiem kobiet: Annę 
Borejczuk, Zofię Cielątkowską, Annę Kornelię Jędrzejewską, Karolinę Harazim, Katarzynę Nowak, 
Paulinę Rymkiewicz, Magdę Szewciów i Paulinę Zarębska. W ekspozycji dużym zainteresowaniem 
i pozytywną opinią krytyków cieszyła się praca „Przejście” Moniki Drożyńskiej. „Pluszowy 
korytarz został umieszczony między dwoma salami galerii, stanowiąc jedyne możliwe przejście(...) 
rezygnacja z przejścia nim, to rezygnacja ze zwiedzenia części wystawy(...) Korytarz stworzono z 
ciemnego, ciężkiego, nieprzejrzystego materiału(...) Zamiast doznań wzrokowych jest nam 
uświadamiana pozycja naszego własnego ciała- do korytarza możemy wejść wyprostowani, ale w 
miarę przechodzenia przestrzeń korytarza obniża się, zmuszając do stopniowego pochylania, a 
wreszcie do przejścia przez ostatni etap tunelu na kolanach.”33 

Rys. 61i 62  źródło: http://www.obieg.pl/recenzje/4172

33 Tabaszewska J. „Sensualność- ucieczka od percepcji wzrokowej”, Percepcja kultury, kultura percepcji, praca pod 
redakcją Joanny Barskiej i Eweliny Twardoch, Kraków- Warszawa 2013

http://www.obieg.pl/recenzje/4172


 Na podobnej zasadzie funkcjonowała instalacja „Cień” Łukasza Skąpskiego prezentowana w 
kwietniu i maju 2011 roku w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku w Gmachu Głównym Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Podstawowa różnica polega na tym, że trzydzieści metrów w kompletnej 
ciemności pomaga nam pokonać niewidomy przewodnik. Pozwala to na zamianę ról w 
mikrospołeczności zwiedzających- osoba widząca zdana jest na osobę niewidomą, która lepiej 
porusza się w przestrzeni. „Problemy, z którymi borykają się w Polsce ludzie niewidzący bardzo 
wolno docierają do świadomości społeczeństwa. Dlatego będę szczęśliwy, jeśli praca ta w jakimś 
stopniu pomoże osobom zdrowym zrozumieć, w jakiej sytuacji na co dzień znajdują się niewidomi, 
mając w ograniczonym stopniu albo wcale, dostęp do wielu dziedzin życia publicznego i 
kulturalnego”- mówi autor wystawy.34  
 

Rys. 63  źródło: http://www.don.uj.edu.pl/documents/1686948/d8393a58-1926-4a61-941e-7ffda1967112

 Trzydziestometrowy korytarz był długi i prosty z nieznacznym zakrzywieniem- mającym 
oddziaływać na błędnik i zaburzać poczucie równowagi i orientacji w przestrzeni. Z początku 
niewidomi przewodnicy wystawy powątpiewali, czy może to zrobić wrażenie i obawiali się 
rozczarowania zwiedzających: „Jeśli mam być szczera, początkowo sądziłam, że ten pomysł był 
chybiony. Obawiałam się, że osoby, które miałam oprowadzać po wystawie, będą zwyczajnie 
rozczarowane. Odbiór wystawy zupełnie mnie zaskoczył(...) w odczuciu zwiedzających korytarz [w 
miejscu zakrzywienia] wirował, zakręcał, zwężał się lub opadał w dół, a przede wszystkim 
wydawał się zdecydowanie dłuższy niż w rzeczywistości.”35

 

34 Źródło: http://culture.pl/pl/wydarzenie/cien-lukasza-skapskiego-czyli-30-metrow-w-ciemnosci
35 Bylica M., Tańcula A., „Sztuka społecznie zaangażowana”; Wiadomości o równości nr 1/2012 

http://www.don.uj.edu.pl/documents/1686948/d8393a58-1926-4a61-941e-7ffda1967112


 Podobnym przedsięwzięciem jest „Niewidzialna Wystawa”- tutaj również osoby widzące są 
oprowadzane w przestrzeni przez niewidomych przewodników. Wycieczka ta ma jednak charakter 
odtwarzający codzienne czynności w realnym świecie. Zwiedzający poruszają się po zaciemnionym 
„mieszkaniu” i w miejskim zgiełku, uczą się płacić za kawę w kawiarni... Niewidzialna wystawa 
działa w systemie franczyzowym- można ją obejrzeć w Budapeszcie, Pradze i Warszawie.

 

 Rys. 64 i 65  źródło:https://jaskorpion.wordpress.com/2015/04/01/niewidzialna-wystawa/

https://jaskorpion.wordpress.com/2015/04/01/niewidzialna-wystawa/


  Chciałbym na chwilę wrócić do wspominanych wcześniej „Sensualiów”- na wystawie pojawiły się 
dwie instalacje, które bezpośrednio związane były z naturą. Pierwsza to „Deszcz” Kojiego 
Kamojiego prezentowany w ogrodzie galerii- „subtelna, poetycka abstrakcja natury w formie 
spływających z nieba do ogrodu wąskich pasów aluminiowej blachy - odbijających krajobraz oraz 
generujących dźwięki”36 

 Rys. 66  źródło : http://www.obieg.pl/recenzje/4172 

 Druga to Mała Rzecz o Zmysłach Małgorzaty Markiewicz. W nagraniu artystka zachęca do 
kontaktu z naturą, wdychania zapachu ziemi po deszczu i roztarcia jej w dłoniach, dotknięcia mchu, 
przeczesania rękami źdźbeł trawy, objęcia drzewa. Opisuje nagrzaną słońcem łąkę, nadmorską 
plażę pachnącą słonym morzem.37 

Rys. 67  źródło: http://malgorzatamarkiewicz.com/?p=448&lang=pl

36 Kraus P. „Bezwonne Perfumy”, dostęp online: http://www.obieg.pl/recenzje/4172
37 Markiewicz Małgorzata „Mała rzecz o zmysłach” dostęp online:http://malgorzatamarkiewicz.com/?p=448&lang=pl

http://malgorzatamarkiewicz.com/?p=448&lang=pl
http://www.obieg.pl/recenzje/4172


  Rozważania na temat tych działań doprowadziły mnie do szczególnego i ostatniego już w 
opracowaniu dzieła sztuki jakim jest, może być ogród. „Percepcja ogrodu jest jednocześnie 
odbieraniem sztuki i rzeczywistości. Ogród funkcjonuje zarówno jako miejsce praktycznych działań 
jednostek, jak i jako dzieło sztuki, otacza odbiorcę jako fizyczna przestrzeń, a jednocześnie zanurza 
go w symbolicznym świecie sacrum(...) Za materiał ogrodu można uznać naturę, lub patrząc 
szerzej, całość dostępnego twórcom świata rzeczywistego. Podstawową czynnością w tworzeniu 
ogrodu jest takie przeobrażenie naturalnego otoczenia, aby oddziaływało na odbiorcę silniej niż 
przestrzeń naturalna”38 Z punktu widzenia moich rozważań w zrównywaniu możliwości 
percepcyjnych osób widzących i niewidomych szczególna będzie rola ogrodów sensorycznych. 
Twórcą koncepcji ogrodu sensorycznego- więc takiego, który koncentruje się na maksymalnym 
wykorzystaniu bodźców pozawzrokowych- był Hugo Kukelhaus- niemiecki uczony żyjący na 
początku XX wieku. 
W 1924 w Norymberdze powstała idea, która miała wpływ na rozwój nowego konceptu ogrodu, 
związanego z przestrzenią parkową. Hugo Kukelhaus postanowił wkomponować instalację o 
charakterze edukacyjnym w istniejący park. Celem było stworzenie kompozycji, która pozwoliłaby 
na przybliżenie ogrodu, osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza niedowidzącym i niewidomym.
 Zaprojektowany ogród ma przede wszystkim stymulować wszystkie zmysły pozawzrokowe w 
większym zakresie niż w tradycyjnym ogrodzie. Takie rozwiązanie świetnie przybliża osoby 
niewidome do zróżnicowanego świata roślin, natury. Uwypuklenie zróżnicowanych kompozycji 
struktur, faktur, zapachów zostało między innymi podniesione do określonej wysokości, pozwalając 
na lepszy odbiór.39

 Podstawowe zasady projektowania ogrodu sensorycznego
 Ogród jako przestrzeń w strefie publicznej musi być dostępna dla wszystkich grup społecznych,
a zatem musi być przede wszystkim bezpieczna. „ System komunikacji ogrodowej powinien być 
wygodny. Alejki i ścieżki, oprócz funkcji komunikacyjnej, będą również drogowskazami 
kierującymi w daną część ogrodu, dlatego dobrze jest  zróżnicować nawierzchnię pod względem 
zastosowanych materiałów”40

  

Rys. 68źródło:http://www.chgd.co.uk/garden-design/portfolio-community-sensory.html/

38 Kaczmarek Katarzyna „Ogród- neurosemiotyka- ideologia” Instytut Badań Literackich PAN, 2011, s.199-217
39 Dąbski M., Dudkiewicz M., „Przystosowanie ogrodu dla niewidomego użytkownika na przykładzie ogrodów 

sensorycznych w Bolestrzycach, Bucharzewie i Powsinie”Teka Kom.Arch.Urb. Stud. Krajobr.- OL PAN, 2010 
40 tamże



Rys. 69  Woodland Park Sensory garden, Seattle źródło:http://www.jsdesignstudio.net/parksgardens/wpsensorygarden.html

Oprócz faktury ścieżek dobrze jest również zróżnicować materiały zastosowane na płaszczyznach 
pionowych (murki, ściany).

Rys. 70 BCA Sensory garden, Singapur źródło:http://www.bca.gov.sg/friendlybuilding/FindBuilding/Building.aspx?Id=3267



Rys. 71 źródło:http://www.timotayplayscapes.co.uk/playground-product/sensory-caterpillar-tactile-panels

Rys. 72 źródło:http://sagasstudio.typepad.com/sagas_studio/garden/

http://www.timotayplayscapes.co.uk/playground-product/sensory-caterpillar-tactile-panels
http://www.timotayplayscapes.co.uk/playground-product/sensory-caterpillar-tactile-panels


Rys. 73 źródło:http://sagasstudio.typepad.com/sagas_studio/garden/

Rys. 74 źródło:http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2014/02/mikyoung-kim-design-crown-sky-garden-4.jpg

http://www.timotayplayscapes.co.uk/playground-product/sensory-caterpillar-tactile-panels
http://www.timotayplayscapes.co.uk/playground-product/sensory-caterpillar-tactile-panels


 W ogrodzie powinny znaleźć się charakterystyczne punkty orientacyjne, podkreślone przez np.: 
elementy małej architektury, drzewa, fontanny.

Rys. 75 Chicago Botanic Garden źródło:http://cityinagarden-jyoti.blogspot.com/2009_10_01_archive.html

http://www.timotayplayscapes.co.uk/playground-product/sensory-caterpillar-tactile-panels


Rys. 76Chicago Botanic Garden źródło:http://cityinagarden-jyoti.blogspot.com/2009_10_01_archive.html

Rys. 77 Chicago Botanic Garden źródło:http://cityinagarden-jyoti.blogspot.com/2009_10_01_archive.html

  

http://www.timotayplayscapes.co.uk/playground-product/sensory-caterpillar-tactile-panels
http://www.timotayplayscapes.co.uk/playground-product/sensory-caterpillar-tactile-panels


„ Zmysł słuchu wykorzystujemy w ogrodzie słuchając szumu strumieni, fontann, kaskad, 
wodospadów(...) Dźwięk jako tworzywo w kompozycji ogrodu to prawdziwe wyzwanie dla 
projektantów. Oprócz naturalnych odgłosów pobudzanych siłą wody i wiatru (…) można 
uwzględnić w projekcie specjalne ogrodowe instrumenty do uruchamiania przez użytkowników, 
szczególnie dzieci: dzwony, struny, fujarki, bębny itp. Dźwięki mogą wydawać nawierzchnie, 
mostki, fontanny itp.”41

Rys. 78 BCA Sensory garden, Singapur źródło:http://www.bca.gov.sg/friendlybuilding/FindBuilding/Building.aspx?Id=3267

Rys. 79 BCA Sensory garden, Singapur źródło:http://www.bca.gov.sg/friendlybuilding/FindBuilding/Building.aspx?Id=3267 

41 Pawłowska K. Ogród sensoryczny, Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych,  Prace 
komisji Krajobrazu Kulturowego T.XI Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 
Lublin 2008

http://www.bca.gov.sg/friendlybuilding/FindBuilding/Building.aspx?Id=3267


Bibliografia:

1 Acheson Cooper B., „Model stosowania kontrastu kolorystycznego w otoczeniu osób starszych”;
   Warszawa 2001
2 Betzen B.L., „Detectable Warnings in Transport Facilities. Safety and Negotiability” [online]
3 Betzen B.L.; Nolin T.L.; Easton R.D.; Desmarais L.; Mitchell P.A., “Detectable Warnings- Safety
   and Negotiability on Slopes for Persons Who are Physically Impaired”; 
4 Bylica M., Tańcula A., „Sztuka społecznie zaangażowana”; Wiadomości o równości nr 1/2012 
5 Burton E., Mitchell L. „Inclusive Urban Design- street for life” Oxford 2006
6  Carrol T.J. „Ślepota- czym jest, jakie są jej skutki i jak żyć będąc niewidomym, Boston 1961
7 Dąbski M., Dudkiewicz M., „Przystosowanie ogrodu dla niewidomego użytkownika na 

przykładzie ogrodów sensorycznych w Bolestrzycach, Bucharzewie i Powsinie”Teka 
Kom.Arch.Urb. Stud. Krajobr.- OL PAN, 2010 

8 „Dotykowa paleta barw” Dostęp online: https://www.youtube.com/watch?v=-
17nWf2FdcQ&feature=youtu.be

9 Guidance on the use of tactile paving surfaces [online]; 
10 GUS, „Stan zdrowia ludności Polski na rok 2009”, Warszawa 2011, 
11 Hall E.T., „Ukryty wymiar”,MUZA SA, Warszawa 2005; 
12 Kaczmarek Katarzyna „Ogród- neurosemiotyka- ideologia” Instytut Badań Literackich PAN, 

2011, s.199-217
13 Kłopotowska A. „Niewidzialna architektura. Status piękna w pozawzrokowej percepcji 

przestrzeni”Dostęp online: https://suw.biblos.pk.edu.pl 
14 Książek Czerwińska R. Zapis audiodeskrypcji obrazu „Opętany” J. Malczewskiego. Dostęp 

online: http://www.dotknijkultury.pl/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego
15 Kraus P. „Bezwonne Perfumy”, dostęp online: http://www.obieg.pl/recenzje/4172
16 Kuryłowicz E. „Projektowanie uniwersalne- Udostępnianie otoczenia osobom 

niepełnosprawnym”, Warszawa: Centrum Badawczo-rozwojowe Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 1996

17 Laufenberg Wilfred „Euro- Town- Kit”- zestaw jednolitych symboli do produkcji planów miast 
dla inwalidów wzroku 

18 Łukasik E.,Oleksiak E.„Zbiorczy raport z diagnozy świadczonych usług z zakresu rehabilitacji 
społecznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce”; rozdział I „Osoby niewidome i 
niedowidzące”, Warszawa 2011 

19 Majewski T. „Psychologia niewidomych i niedowidzących”, Warszawa 1983
20 Majewski T. „Rehabilitacja psychiczna ociemniałych” ,PZN, Warszawa 1971
21 Markiewicz Małgorzata „Mała rzecz o zmysłach” dostęp 

online:http://malgorzatamarkiewicz.com/?p=448&lang=pl
22 Maslow A. „Motywacja i osobowość”, PWN, Warszawa 2006 
23 Pawlak R. „Generator orientacji przestrzennej dla osoby z dysfunkcją wzroku” Kraków-

Białystok-Poznań 2011
24 Pawłowska K. Ogród sensoryczny, Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań 

interdyscyplinarnych,  Prace komisji Krajobrazu Kulturowego T.XI Instytut Nauk o Ziemi 
UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin 2008

25 „Pałacyk gościnny Branickich- audiodeskrypcja” Dostęp onlin https://www.youtube.com/watch?
v=3E9HpdoF3tU&index=36&list=UUSwR3lmEI6QuzToy6wspyUg

26 Setlak R. „Przestrzeń domowa dla osoby z dysfunkcją wzroku. Zagadnienia związane z 
postrzeganiem i komfortem odczuwania przestrzeni”Gdańsk 2012

27 Szymańska B. Strzymiński T. „ Standardy tworzenia audiodyskrypcji do produkcji 
audiowizualnych”

28 Szymańska B. „Audiodeskrypcja- milowy krok w stronę dostępności kultury dla osób z 
niepełnosprawnością wzroku.” , „Wiadomości o równości” nr 1/2012 str.24-25

29 Tabaszewska J. „Sensualność- ucieczka od percepcji wzrokowej”, Percepcja kultury, kultura 

http://www.dotknijkultury.pl/adaptacje/rusalki-jacka-malczewskiego


percepcji, praca pod redakcją Joanny Barskiej i Eweliny Twardoch, Kraków- Warszawa 2013
30 Talukder A. „Nowe spojrzenie na naukę orientacji przestrzennej” www.tyfloświat.pl
31 The RELIEVO collection, by the van Gogh Museum Amsterdam 
32 Wysocki M., „Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych: pozawzrokowa percepcja 

przestrzeni”, Gdańsk 2010
32 Wysocki M., “Dostępna przestrzeń publiczna”, wyd. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, 

Kraków 2009, 
33 www.onepl.org.pl
34 www.niepełnosprawni.pl
35 www.pzn.org.pl



Wydawca 
Wydział Architektury i Wzornictwa 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6
80-836 Gdańsk
tel. 58 301 28 01
www.aiw.asp.gda.pl / www.asp.gda.pl

Autor opracowania 
dr Rafał Setlak

Recenzenci naukowi
profesor Krzysztof Wołowski
               Wydział Architektury i Wzornictwa 
               Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

profesor Aleksander Widyński 
              Wydział Malarstwa 
              Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ISBN 978-83-62759-86-6

              Gdańsk 2015 
 

http://www.asp.gda.pl/
http://www.aiw.asp.gda.pl/

