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~W ŚWIECIE LUDZI BEZ.
Niepełnosprawność ruchowa-czym jest, jak ją rozumieć, postrzegać, odbierać...
Zaabsorbowana natłokiem ,,pytających myśli”, postanowiłam podjąć się czołowego tematu, 
poruszyć go w sposób stricte artystyczny, podejść od strony plastycznej, przedstawiając swój 
zamysł w formie wystawy prac, malowanych w sposób niestandardowy dla osób posiadających 
pełną sprawność fizyczną. Dlatego też poprosiłam swoich bliskich, aby pomogli mi zrealizować ten
koncept i namalowali coś bez pomocy dłoni, chwytając np. pędzel stopą czy wkładając go sobie do 
ust. Realizację tę traktuję jako niesamowite doświadczenie, otwierające oczy i serce. Przez chwilę 
mogłam wejść w skórę osób niepełnosprawnych i zobaczyć, poczuć, jak to jest nie mieć kończyn. 
Poprzez tę wystawę chciałabym nie tylko uwrażliwić społeczeństwo na grupę ludzi dotkniętych 
(nabytym lub od urodzenia) upośledzeniem sprawności fizycznej, ale także pokazać, że każdy z nas 
może być artystą, każdy może tworzyć i zwyczajnie żyć pełnią życia, wśród marzeń, pasji, 
zamiłowań, hobby, bez względu na wszelkie ułomności, wady, defekty, niepełnosprawności czy 
upośledzenia. Przedstawiam także krótki, artystyczny instruktaż, dotyczący procesu tworzenia osób 
dotkniętych niepełnosprawnością ruchową:

,,Zawsze rysowałam nogami. Od dziecka mnie do tego ciągnęło, a w późniejszych latach 
przerodziło się to w zainteresowanie. Najpierw uczyłam się pracy z farbami, potem próbowałam 
trochę rysunku ołówkiem. Jeżeli chodzi o sam proces tworzenia, u mnie zawsze wyglądało to tak, że 
siadałam sobie na podłodze, w jakimś przestronnym miejscu, tak, żeby mieć swobodę ruchu i nie 
narobić zbyt dużego bałaganu i po prostu próbowałam aż do skutku. W zależności od tego, na czym 
macie zamiar malować, to najlepiej położyć sobie to na podłodze niż na sztaludze (np. płótno, 
kartkę). Pędzel najlepiej i najłatwiej jest włożyć między duży palec i ten drugi obok, a następnie 
zgiąć je w miarę możliwości, bo wtedy dość mocno się trzyma. Gdy już jesteście w trakcie 
malowania, piętę dobrze jest sobie oprzeć (dlatego właśnie lepiej nie opierać płótna o sztalugę, 
tylko położyć), wtedy noga aż tak się nie trzęsie, niż jakby miała być w powietrzu. Łatwiej jest wtedy
wykonać jakieś ruchy, które wymagają odrobiny precyzji. Tyle przychodzi mi do głowy, myślę, że są 
to główne i najważniejsze rzeczy, o których powinniście wiedzieć, zanim przystąpicie do 
malowania.”-Paulina








