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Wstęp
Niniejszy raport powstał w ramach projektu pt. „Nie Bądź Ślepy na Kulturę –
uczestnictwo osób niewidomych w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat
1989–2014” realizowanego w latach 2015–2016 przez Far Beyond Business w partnerstwie z Fundacją Badań i Praktyk Społecznych. Projekt realizowany jest na zlecenie i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach badania przeprowadzono osiem wywiadów fokusowych z udziałem
niewidomych artystów, ich rodzin oraz osób aktywnie działających w organizacjach
pozarządowych, wspierających osoby niewidome.
Badanie miało stanowić jakościowe uzupełnienie i weryfikację wyników badań, które zebrane zostały w trakcie badania CAPI, przeprowadzonego w roku 2015.
Celem tych badań była analiza postaw, motywacji, świadomości osób niewidomych
względem sfery artystyczno-kulturalnej, z uwzględnieniem perspektywy czasowej
1989–2014.
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1. Cel badań
Celem głównym badania jest
wieloaspektowa analiza uczestnictwa osób niewidomych w kulturze,
z uwzględnieniem barier i szans stwarzanych w ramach środowiska instytucjonalnego na przestrzeni lat 1989–2014
W ramach celu głównego wyróżnione zostały 4 cele szczegółowe
Cel szczegółowy 1.
Analiza dotychczasowej działalności w sferze artystyczno-kulturalnej instytucji kultury
i organizacji pozarządowych na rzecz osób niewidomych, z uwzględnieniem perspektywy
czasowej 1989–2014.

Cel szczegółowy 2.
Analiza postaw, motywacji, świadomości osób niewidomych względem sfery artystycznokulturalnej, z uwzględnieniem perspektywy czasowej 1989–2014.

Cel szczegółowy 3.
Analiza kanoniczności, gatunkowości, cech dystynktywnych twórczości artystycznej osób
niewidomych, z uwzględnieniem perspektywy czasowej 1989–2014.

Cel szczegółowy 4.
Analiza dostępnej i rozwijanej technologii, w perspektywie jej wykorzystania do
planowanych działań względem aktywności kulturowej, społecznej i artystycznej osób
niewidomych w przyszłości.
Cel główny badania zakłada wszechstronną analizę uczestnictwa osób niewidomych w kulturze. Znajduje on odzwierciedlenie w celach szczegółowych, które dotyczą warunków uczestnictwa (cel szczegółowy 1), rodzajów uczestnictwa (cel szczegółowy 2), wytworów aktywnego uczestnictwa (cel szczegółowy 3) oraz aspektów

5

technologicznych, determinujących aktywność kulturalną osób niewidomych (cel
szczegółowy 4). Niniejszy raport odnosi się do realizacji 2 celu szczegółowego. Jest
uzupełnieniem raportu cząstkowego z 2015 roku, który analizował poniższe zagadnienia z perspektywy ilościowej (badanie CAPI). Niniejszy raport uzupełnia je o wyniki metodą wywiadów w grupach fokusowych (FGI).
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2. Pytania badawcze
•
•
•
•
•

Określenie profilu uczestnictwa w kulturze osób niewidomych
Jaki jest profil uczestnictwa (intensywność i różnorodność) osób niewidomych
w kulturze głównego nurtu? Jak zmienił się on w latach 1989–2014?
Czy i w jakim stopniu udział w poszczególnych formach kultury zależy od takich zmiennych jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie?
Jaki jest poziom uczestnictwa w kulturze tworzonej przez osoby niewidome
i dla osób niewidomych? Jak poziom ten zmieniał się w latach 1989–2014?
Jakie są poziom i formy aktywnego uczestnictwa osób niewidomych w kulturze? Jak zmieniały się one w latach 1989–2014?
Jakie bariery aktywnego uczestnictwa w kulturze wskazują osoby niewidome?
Jak charakter tych barier zmienił się w latach 1989–2014?

Badanie FGI miało charakter uzupełniający względem badania ilościowego CAPI
i skupiło się przede wszystkim na wyróżnionych powyżej dwóch pytaniach. Badanie
CAPI prezentowało przede wszystkim perspektywę biernych odbiorców wydarzeń artystycznych. Badanie FGI pr przedstawia punkt widzenia aktywnego twórcy – artysty.
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3. Opis metody badawczej –
zogniskowanego wywiadu grupowego
3.1

Charakterystyka metody

Wywiady fokusowe, czyli zogniskowane wywiady grupowe (FGI), są jakościową
techniką badawczą, posiadającą w naukach społecznych dość długą historię (sięgającą lat 30. XX wieku) oraz rozbudowane zaplecze teoretyczne. Można stosować je zarówno jako samodzielną metodę (przede wszystkim w badaniach marketingowych, gdy
chodzi o zebranie opinii o danym produkcie lub wygenerowanie nowych rozwiązań),
jak i w połączeniu z innymi technikami ilościowymi i jakościowymi na różnych etapach
procesu badawczego (jako technika eksploracyjna, pozwalająca na wstępne rozeznanie się w problemie badawczym lub technika umożliwiająca pogłębienie rozumienia
już zgromadzonych danych).
Wywiady fokusowe przeprowadza się w małych grupach. Zwykle składają się one
z 6 do 12 osób. Zdarzają się jednak mniej liczne grupy (tzw. minigrupy), na przykład
w sytuacjach, gdy poruszany temat jest kontrowersyjny, szczególnie emocjonujący,
gdy utrudniona jest rekrutacja respondentów, gdy respondenci są ekspertami w danej
dziedzinie (i/lub mają wiele do powiedzenia) itp. Zwykle nie spotyka się grup fokusowych liczniejszych niż dwunastoosobowe. Priorytetem wywiadów grupowych jest
umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się każdemu badanemu. Przy zbyt dużej
liczbie respondentów mogłoby to być utrudnione. Równie ważne jest, by grupa nie
podzieliła się na kliki, co jest trudne do uniknięcia przy zbyt dużej liczbie osób, biorących udział w wywiadzie. Ostatecznie o ilości zaangażowanych osób decyduje struktura problemu badawczego, istotne charakterystyki respondentów, warunki techniczne
(np. maksymalny czas trwania wywiadu, organizacja pomieszczenia) oraz preferencje
osoby przeprowadzającej wywiad.
Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) pozwala badaczowi na wykorzystanie dynamiki grupowej. Tym właśnie różni się od wywiadu indywidualnego (IDI), który przeprowadza się z każdym respondentem z osobna. Kluczowa dla fokusu jest interakcja
między samymi badanymi. Rozmowa odbywa się w szerszym kontekście społecznym.
Zakłada się, że respondenci nie zawsze mają do końca sprecyzowane zdanie na poruszane tematy. Opinie natomiast w dużej mierze kształtują się w kontekście poglądów
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wyrażanych przez inne osoby. Wywiady fokusowe są zatem bliższe sytuacjom z rzeczywistego życia społecznego, co pozwala w dużej mierze uniknąć sztuczności, na jaką
narażone są wyniki innych technik stosowanych w naukach społecznych.
Udział w zogniskowanym wywiadzie grupowym jest sytuacją społeczną, która
umożliwia aktywowanie się głębszych pokładów emocjonalnych. Również wypowiedzi
respondentów, biorących udział w fokusie, bywają bardziej zrozumiałe, gdyż możliwe jest ich odniesienie do kontekstu, w którym się pojawiają. Podczas projektowania,
prowadzenia oraz analizy wyników fokusu konieczne jest posiadanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej (problematyka zachowań społecznych) oraz mikrosocjologii
(dynamika małych grup społecznych). Z tego powodu zogniskowane wywiady grupowe
wymagają wysokiego poziomu kompetencji osoby, która je moderuje. Dobranie odpowiednio wykwalifikowanego moderatora jest jednym z najważniejszych czynników,
wpływających na jakość zebranego materiału badawczego. Rola moderatora polega na
prowadzeniu dyskusji skoncentrowanej na problemie, a nie tyko na zadawaniu pytań
(przepytywaniu respondentów). Ważne, by moderator potrafił angażować w rozmowę
osoby mniej aktywne oraz nie dopuszczał do sytuacji wyłonienia się spontanicznego
lidera, który przejmie rolę prowadzącego wywiad. Służy temu cały szereg środków: zachowań werbalnych i niewerbalnych.
Zogniskowane wywiady grupowe – jak każda inna technika badawcza – posiadają pewne ograniczenia. Przede wszystkim zebrane dane nie pozwalają na generalizację
wyników na całą populację (w tym celu – jako uzupełnienie fokusów – można posłużyć
się technikami ilościowymi). Ponadto analiza wyników, mimo że zawsze podbudowana
teoretycznie, narażona jest na pewną dozę subiektywizmu ze strony badacza, co również należy mieć na uwadze.

3.2 Uzasadnienie wyboru metody
Wybór techniki badawczej, jaką są zogniskowane wywiady grupowe, został
podyktowany specyfiką problemu badawczego (Cel szczegółowy 2: Analiza postaw,
motywacji, świadomości osób niewidomych względem sfery artystyczno-kulturalnej,
z uwzględnieniem perspektywy czasowej 1989–2014). Dane zebrane dzięki wywiadom fokusowym pozwalają na bardziej wnikliwą analizę, niż ma to miejsce w wypadku technik ilościowych. Fokusy posiadają też przewagę nad wywiadami indywidualnymi, gdyż pozwalają na uzyskanie bardziej zróżnicowanych wyników. Dzięki
przeprowadzeniu fokusów, możliwe jest dotarcie do szerokiego spektrum danych
(w niniejszych badaniach: motywacje, postawy, bariery uczestnictwa w kulturze).
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Stosowanie technik jakościowych, do których należą wywiady FGI, pozwala
uzyskać rzetelny opis badanych zjawisk (odpowiedź na pytanie: „co?”), poznać mechanizmy działania (odpowiedź na pytanie: „jak?”) oraz – co szczególnie ważne –
zrozumieć uwarunkowania przyczynowe (odpowiedź na pytania: „dlaczego?”, „w jakim celu?”). Analiza jakościowa nie stosuje się natomiast do ilościowego ujmowania
danych (pytania: „ile?”, „jaki procent?”). Nie jest to wadą fokusów, gdyż celem analiz
jakościowych jest zrozumienie rzeczywistości społecznej, a nie pomiar zjawisk. Zogniskowane wywiady grupowe, dzięki nagrywaniu ich na wideo, stanowią obszerny
materiał do analizy nie tylko wypowiedzi respondentów, lecz także innych zachowań
(pozycja w grupie, gotowość do bronienia własnego zdania, poziom konformizmu
itp.).
Zastosowanie techniki wywiadu fokusowego jest szczególnie uzasadnione
w badaniach nad niewidomymi artystami, gdyż w tym wypadku mamy do czynienia
z grupą ekspertów. Dyskusje w środowiskach eksperckich bardzo często generują nowe rozwiązania oraz pozwalają dostrzec nieuchwytne w inny sposób aspekty
rozważanego problemu. Zogniskowane wywiady grupowe polegają nie tylko na wyrażaniu opinii, lecz także na generowaniu nowych pomysłów: bywają w pewnych
kontekstach zbliżone do działań grup kreatywnych. Dlatego – w kontekście badania
niewidomych artystów – wydają się techniką dużo bardziej skuteczną niż zbieranie
odizolowanych wypowiedzi respondentów (wywiady IDI).

3.3 Koncepcja zastosowania metody
a) Operacjonalizacja i budowa narzędzia
Ogólny problem badawczy (Cel szczegółowy 2: Analiza postaw, motywacji,
świadomości osób niewidomych względem sfery artystyczno-kulturalnej, z uwzględnieniem perspektywy czasowej 1989–2014) musi zostać przełożony na szereg problemów szczegółowych. Wywiady fokusowe będą dotyczyć motywacji oraz postaw
niewidomych artystów względem działalności artystyczno‑kulturalnej, a także oceny
barier psychologicznych, społecznych i kulturowych tejże aktywności. Operacjonalizacja problemu badawczego w kontekście zogniskowanych wywiadów grupowych
polega na przygotowaniu odpowiedniego scenariusza, w którym pojęcia teoretyczne
(np. motywacje, postawy) zostają przełożone na pojęcia empiryczne (w tym wypadku
konkretne pytania oraz stwierdzenia, wymagające komentarza ze strony respondentów, podzielone na kluczowe kategorie).
Przygotowany scenariusz wywiadu składa się z ośmiu części, zawierających
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poszczególne obszary tematyczne w ramach Celu szczegółowego 2 są nimi: 1) Wprowadzenie, 2) Motywacje działalności artystycznej, 3) Przeżywane stany emocjonalne
związane z procesem twórczym, 4) Przebieg procesu twórczego, 5) Społeczny wymiar
twórczości, 6) Kulturowy wymiar twórczości, 7) Problematyka tożsamości, 8) Zakończenie.

b) Dobór próby
Przeprowadzonych zostało 8 zogniskowanych wywiadów grupowych. Każda
z grup liczyła między 5 a 10 osób. Respondentami byli niewidomi artyści, reprezentujący różne dziedziny sztuki oraz osoby aktywnie działające w organizacjach i instytucjach realizujących działania na rzecz uczestnictwa osób niewidomych w kulturze.
Dobór próby był zatem celowy. Wywiady grupowe – podobnie jak ma to miejsce w wypadku indywidualnych wywiadów pogłębionych – nie są nastawione na szacowanie
reprezentatywności, lecz na uzyskanie efektu nasycenia teoretycznego. Ma ono miejsce, wtedy gdy przeprowadzanie kolejnych wywiadów nie przynosi żadnych nowych
informacji z punktu widzenia problemu badawczego. Liczba 8 wywiadów FGI została
uznana za wystarczającą, zwłaszcza, biorąc pod uwagę stosunkową homogeniczność badanej populacji.

c) Przeprowadzenie wywiadów
Moderator miał za zadanie skłonić badanych do obszernych i wyczerpujących
wypowiedzi na poruszane kwestie. Wywiad skupiał się wokół konkretnych problemów bliskich doświadczeniu każdego z respondentów. Zadaniem moderatora było
przedstawienie uczestnikom problematyki badawczej, poinstruowanie ich o przebiegu wywiadu, kontrolowanie przebiegu dyskusji, zadawanie pytań (pytania otwarte),
poddawanie stwierdzeń pod rozwagę respondentów oraz tworzenie odpowiedniego
nastroju rozmowy. Przebieg wywiadu był nadzorowany przez osobę z zespołu badawczego.

d) Analiza zebranego materiału
Nagrania z przeprowadzonych wywiadów zostały poddane analizie. Wypowiedzi
respondentów były przepisane. Podstawę interpretacji stanowić będzie odpowiedni
klucz kategoryzacyjny, który pozwoli na wieloaspektowe zrozumienie problemu badawczego. Wyniki badań fokusowych zostały opatrzone przykładami wypowiedzi.
Interpretacja zebranego materiału – zgodnie z założeniami teorii hermeneutycznej –
ma charakter wielopoziomowy. Po pierwsze, przedstawione zostały dane „obiektywne”: zapis poszczególnych wypowiedzi oraz zachowań respondentów. Po drugie interpretacja pierwszego stopnia, czyli interpretacje samych osób badanych. Wreszcie
interpretacja drugiego stopnia, czyli ugruntowany teoretycznie komentarz badacza:

11

dotarcie do znaczeń nieuświadamianych sobie przez samych badanych, odniesionych do szerszego kontekstu psychospołecznego i kulturowego.
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4. Aktywność artystyczna osób niewidomych
Środowisko niewidomych artystów oraz osób należących do organizacji działających na rzecz animacji osób niewidomych, reprezentowanych przez respondentów
zrekrutowanych do zogniskowanych wywiadów grupowych, jest bardzo zróżnicowane. Z jednej strony nie brakuje wśród nich osób z wyższym wykształceniem kierunkowym (np. „Jestem pianistą, właśnie kończę studia magisterskie na fortepianie
klasycznym i jestem też w średniej szkole na wydziale jazzu”), z drugiej amatorów,
którzy tworzenie sztuki traktują bardziej jako hobby, pasję (np. „nie zajmuje się zawodowo śpiewem. Śpiewam głównie w Zakopanym i czasami na występach okazjonalnych, jak mnie ktoś gdzieś poprosi). Wymiarów, które różnicują środowisko niewidomych artystów jest bardzo dużo i zostaną one szczegółowo omówione w poniższej
analizie. Ma ona na celu zidentyfikowanie osobowościowych oraz sytuacyjnych /
społecznych / kulturowych czynników, tworzących kontekst działalności artystycznej osób niewidomych oraz szerzej – zwracają uwagę na uczestnictwo osób niewidomych w kulturze zarówno w perspektywie czynnej, jak i biernej.

4.1 Motywacja do podjęcia działalności artystycznej
Jednym z ważniejszych tematów poruszanych podczas wywiadów grupowych
były motywacje osób niewidomych do podjęcia działalności artystycznej. Innymi słowy, chodzi o określenie czynników, dla których działalność artystyczna jest w tym
środowisku podejmowana: z jakich powodów? W jakim celu? Jakiego rodzaju gratyfikacji dostarcza? Jakie zaspokaja potrzeby? Wśród motywów pojawiają się kwestie zarówno uniwersalne (odnoszące się do wszystkich artystów), jak i kwestie specyficzne
dla środowiska artystów niewidomych. To właśnie ten drugi rodzaj motywów wydaje
się szczególnie interesujący w kontekście prowadzonych badań.
Niemal wszyscy respondenci zgodnie podkreślają wagę przyjemności, której
doświadczają, obcując ze sztuką. Jak zauważył jeden z młodszych artystów: „Każdy
z nas spotyka się z takim pytaniem, czy warto tworzyć w momencie, gdy nie ma na to
zapotrzebowania albo gdy nie spotyka się z takim zapotrzebowaniem, bo generalnie
tworzymy dla swojej własnej przyjemności”. Zwrócono uwagę na to, że niezależnie
od zawodowego czy hobbistycznego podejścia do sztuki, czynnikiem inicjującym po-
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winna być pasja, radość. Dotyczy to m.in. kwestii wrażliwości estetycznej w odbiorze
sztuki, która pozwala pełniej doświadczać świata zmysłowego. Jeden z uczestników
badania odniósł się do hymnu Fundacji Pro Artis, która działa na rzecz niepełnosprawnych artystów: „«muzyka daje radość» i to jest chyba całe podsumowanie tego
wszystkiego”.
Drugim aspektem jest przyjemność estetyczna, pojawiająca się podczas tworzenia („generalnie tworzymy dla swojej własnej przyjemności”). Proces twórczy jest
w ocenie respondentów aktem, pozwalającym doświadczyć prawdziwej przyjemności i radości: „To nam daje radość i jest naszą pasją bez względu na to, czy zajmujemy
się tym zawodowo, czy hobbystycznie, to jednak cały czas powinna być pasja”. Ten
hedonistyczny aspekt procesu twórczego jest motywacją, kryjącą się niemal za każdym dziełem, a przynajmniej dziełem, które sami niewidomi artyści uznają za wartościowe i należące do prawdziwej sztuk.
Obok motywacji wynikającej z przyjemności estetycznej pojawia się jednak
jeszcze jeden ważny aspekt. Zarówno niewidomi artyści, jak i osoby działające w organizacjach wspierających niepełnosprawnych wskazywali na możliwość wyrażania
się poprzez prace artystyczne. Ekspresja sztuki pojawia się w perspektywie pragmatycznej: „to jest też forma pokazania pełnosprawnym ludziom, że też coś potrafimy”.
W związku z tym jest traktowana jako forma zmniejszenia dystansu, oswojenia społeczności z osobami z niepełnosprawnością poprzez pokazanie talentu, pasji, ekspresji piękna.
Ostatnim motywem skłaniającym niewidomych do aktywnej ekspresji artystycznej jest aspekt copingowy. Osoby niewidome traktują sztukę jako „odskocznię
od szarej rzeczywistości”, „odskocznię od codziennych problemów”. Szczególnie
wyraźnie pobrzmiewało to w trakcie wywiadu fokusowego w Zakopanem, realizowanego przy okazji „Wierchowych Spotkań”. Jest to koncert muzyczny połączony
z warsztatami, który co roku angażuje szereg utalentowanych młodych ludzi z różnym rodzajem niepełnosprawności, w tym osoby niewidome. Z wypowiedzi młodych
artystów można wyciągnąć wnioski, że jest to dla nich swoiste katharsis. Szansa, by
odetchnąć, poczuć się kimś naprawdę wartościowym, unikatowym. Jak zauważył jeden z uczestników wywiadu: „Zakopane i fundacja („Pro Artis” – red.) daje taką szansę bycia razem, muzykowania, cieszenia się z tego i nawet ci, co nie mają okazji robić
tego na co dzień i nie mają dostępu do sceny, to tutaj mają taką okazję”. Artyści (i ich
rodzice) zwrócili uwagę, że tego typu wydarzeń powinno być zdecydowanie więcej.
Aktywność sceniczna ma zdaniem badanych duży wpływ na ogólną jakość życia
niewidomych artystów, dodaje im pewności siebie, kształtuje charakter. Jak zauwa-
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żył jeden z rodziców niewidomego artysty: „Po prostu wchodzą, spotykają się na tej
scenie i to ich tak pochłania, że nie chce się zejść ze sceny, jak się słyszy odbiór
publiczności”. Pokazuje to, jak duży wpływ może mieć w tym wypadku działalność
kulturalna na różne aspekty codziennego życia.

4.2 Społeczny odbiór niewidomych artystów
Uczestnicy badania zwrócili uwagę, że społeczny odbiór niewidomych artystów
w sposób zdecydowany zmienił się na przestrzeni ostatnich lat. Ważnym czynnikiem,
który miał wpływ na to zjawisko, jest poziom samych wydarzeń artystycznych, na których twórcy mogą się pokazać. Wspomniany został projekt pn.: „Chopin dla niewidomych – współcześnie i nowocześnie”, który zdaniem jednego z respondentów: „nie
do końca się udał, bo poziom tych ludzi był bardzo różny, to nie do końca się sprawdziło”. Respondenci zwracają uwagę, że bez określonych standardów jakości trudno
będzie zmienić społeczny odbiór niewidomych artystów: „pokazujmy, że ta jakość
w tym przypadku jest tak samo ważna, jak w przypadku każdego muzyka zawodowego, każdego wokalisty zawodowego, amatora też, bo to jest troszkę różnica. Więc pokazujmy też, że to jest naprawdę jakość dobra, wysoka i tyle. Nie mówimy, że to jest
«ooo przyjechali niepełnosprawni, przyjechali niewidomi», NIE, przyjechali muzycy,
przyjechali wokaliści”. Ważne jest to, by nie traktować swojej niepełnosprawności
jako zasłony. Artyści będą docenieni, gdy zaprezentują na scenie coś naprawdę wartościowego, bo, gdy będą postrzegani w pierwszej kolejności przez pryzmat niepełnosprawności, oklaski będą wyrazem litości, a nie szacunku. Jak zauważa jedna z organizatorek wydarzeń artystycznych integrujących osoby niepełnosprawne ze znanymi
artystami, wiele z tych wydarzeń nie ma wystarczającej otoczki medialnej, by zdobyć
szersze zainteresowanie, trudno też jest im uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jednak wspiera wydarzenia według dość
sztywnych reguł. Wewnątrz środowiska pojawiają się także zarzuty dotyczące instrumentalnego traktowania niepełnosprawności jako klucza do pozyskiwania środków,
zapominając o kwestiach stricte artystycznych. Jak mówi jeden z organizatorów: „my
nie pozyskujemy środków z PFRONu na każdą duszę, która wejdzie na scenę i jej się
wmówi, że jest fajna i że umie śpiewać”. Wynika z tego konieczność wypracowania
wśród samych organizacji i instytucji odpowiednich standardów, które umożliwiłyby
prezentowanie autentycznych talentów i wartościowych artystów.
Organizatorzy wydarzeń artystycznych powinni dbać o ich odpowiedni poziom.
Jest to trudne, bo odpowiedzialne i obiektywnie uzasadnione decyzje mogą zostać
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odebrane jako np. przejaw dyskryminacji. Organizatorzy zwracają uwagę, że zarówno sami niepełnosprawni artyści, jak i ich rodziny każdą decyzję niekorzystną dla
nich traktują jako atak, jako dyskryminację. Niezakwalifikowanie kogoś do festiwalu,
koncertu może skutkować przylepieniem niekorzystnej łatki. Brak jest tutaj odrobiny
wyczucia, umiaru i próby zrozumienia obu stron. Ambicje z jednej i z drugiej strony
mogą spowodować, że niepełnosprawność będzie wykorzystywana instrumentalne.
Jak zauważył jeden z respondentów: „jeśli niepełnosprawność będzie decydowała
przede wszystkim o tym, czy ktoś się znajdzie na scenie, czy nie, to widownia będzie
widziała przede wszystkim osobę niepełnosprawną na scenie, a nie artystę”. Artyści
zauważają jednak, że w perspektywie ostatnich lat wiele się w tej kwestii zmieniło.
Niepełnosprawni artyści nie wzbudzają już tak wielkiego poruszenia, gdy pojawią się
na scenie. Zwraca się już w większym stopniu uwagę na ich talent, a nie niepełnosprawność.
Z drugiej strony wciąż aktualne są bariery wewnątrzbranżowe. Często brak jest
pełnego zaufania do niewidomych artystów, pojawiają się obawy o komfort pracy.
W związku z tym częściej angażowani są artyści pełnosprawni. Jak stwierdził jeden
z artystów: „niewidzącemu muzykowi mniej się ufa niż widzącemu, a że on nie zapamięta czegoś, może on jednak nie jest tyle wart co inny, a wolę wziąć widzącego do
projektu niż niewidomego, a jest dużo form do zapamiętania, jak on się w tym połapie, ja mam takie wrażenia z kolei”.
W trakcie wywiadów pojawił się także temat bardzo dużej sterylności wielu projektów skierowanych do osób niewidomych. Instytucje organizują warsztaty (czasami
na bardzo wysokim poziomie), jednak bardzo często na warsztatach się kończy. Jeśli
są organizowane otwarte spotkania, recitale, to ich odbiorcami jest pewne sterylne
środowisko osób niewidomych, ich rodzin i przyjaciół. Szans, by dotrzeć do szerszego grona odbiorców, jest zdecydowanie za mało (dobrymi praktykami w tym zakresie mogłyby być „Festiwal Zaczarowanej Piosenki” Anny Dymnej czy „Wierchowe
Spotkania” Małgorzaty i Andrzeja Brandstatterów). Jak zauważa jeden z uczestników
badania, takie otwarte wydarzenia, duże koncerty: „Dają szanse niepełnosprawnym,
niewidomym uzdolnionym artystycznie, żeby weszli w świat ogólnie artystyczny.
Żeby to nie były tylko warsztaty i co jakieś fundacje robią stricte dla niewidomych
i stricte niepełnosprawnych […]. Robimy, przepraszam za określenie, ale taki rodzaj
getta, robimy to w swoim gronie i nie wychodzi to poza”. Artyści zwracają tutaj uwagę, że projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych powinny z jednej strony dawać im przestrzeń do ekspresji artystycznej, ale także pozwalać „wypłynąć na
szerokie wody”.
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4.3 Środowisko niewidomych artystów
W trakcie wywiadów poruszony był także temat wsparcia i relacji pomiędzy
niewidomymi artystami. Przeważało niestety przeświadczenie, że brakuje wsparcia
i empatii wewnątrzśrodowiskowej. Badani zwracali uwagę na niechęć do dzielenia
się informacjami (Np. o koncertach, przeglądach), na dużą rywalizację i zazdrość (np.
w trakcie konkursów). Jeden z badanych stwierdził z przekąsem: „Czasami cieszę się,
że jestem akompaniatorem, bo gdybym był wokalistą, to bym chyba to strasznie tam
przeżywał. Jak jest jakieś ogłoszenie wyników na konkursie, nie zawsze, ale często
bywa tak, że miesiąc się do siebie jedna z drugą nie odzywa”. Jednocześnie jednak
badani wyrazili ogólne zrozumienie dla tego typu zjawisk, które nie są czymś wyjątkowym dla środowisk osób niepełnosprawnych, bardzo podobne zjawiska, w mniej
więcej takiej samej skali można zaobserwować także wśród artystów pełnosprawnych. W związku z tym ich występowania nie można uznać za coś wyjątkowego,
dystynktywnego.
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5. Identyfikacja i analiza kluczowych barier
W kontekście społecznej sytuacji niewidomych artystów w Polsce, warto przyjrzeć się barierom, które napotykają w swoim codziennym funkcjonowaniu oraz tym,
które pojawiają się w sytuacjach związanych z tworzeniem oraz prezentowaniem
swoich prac.
Jednym z głównych czynników utrudniających funkcjonowanie niewidomym
artystom jest brak zainteresowania telewizji. Osoby pracujące w organizacjach działających na rzecz niepełnosprawnych artystów zwracają uwagę, że nawet w sytuacji
zorganizowania dobrej jakości wydarzenia artystycznego (np. koncertu) i tak trzeba
wygospodarować dodatkowe środki na jego pełną rejestrację przez publiczną telewizję. Jak zauważa jedna z liderek organizacji pozarządowych: „Chciałabym, żeby to TV
i media zainteresowały się tym i chciały to pokazać, a wydaje mi się, że jest troszkę
inaczej: my byśmy musieli bardzo mocno telewizję zaangażować i im zapłacić, żeby
oni zechcieli to pokazać”. Całkiem inną kwestią jest to, że twórczość osób niewidomych (ale także osób z innymi rodzajami niepełnosprawności) pokazuje się w ramach
wydarzeń artystycznych dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Bardzo rzadko
zaobserwować można samodzielne widowiska dedykowane konkretnym niepełnosprawnym artystom czy festiwale/zespoły angażujące osoby z niepełnosprawnością.
Jeden z respondentów z przykrością stwierdził, że usłyszał kiedyś: „ludzie nie chcą
oglądać niepełnosprawnych i biednych, ale pięknych i bogatych”. Ten aspekt rzutuje na możliwość realizacji artystycznej twórców niewidomych, których – jak zauważył inny uczestnik badania: „pozorna nieporadność i niezdarność może odstraszać,
wprawiać w zakłopotanie”. Warto zwrócić jednak uwagę, że takie zakłopotanie jest
najczęściej wynikiem bardzo ograniczonych relacji z osobami niewidomymi. Częstszy kontakt zarówno zapośredniczony przez media, jak i w codziennej rutynie mógłby
spowodować, że wspomniane odczucia nie miałaby miejsca. Warto zwrócić uwagę,
że zdaniem artystów oraz animatorów życia kulturalnego osób z niepełnosprawnością od lat 90. widać wyraźny wzrost jakości organizowanych koncertów, jednak nie
przekłada się to na czas antenowy w mediach.
Inna kwestia dotyczy obrazu medialnego osób z niepełnosprawnościami. Jak
zauważa jeden z rozmówców: „Cały czas tylko słyszy się te reklamy […] Pomóżmy
chorym dzieciom, Mikołaj się tam pojawia, Krzysztof Kowalewski udaje tam Miko-
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łaja i mówi: «hohoho wystarczy jeden gest» i oczywiście musi powiedzieć: «chorym
dzieciom». Nie, ale to jest bardzo poważny problem, jak z tych chorych dzieci zrobić
ewentualnego potencjalnego artystę”. Z tego powodu ukształtowany zostaje w przestrzeni medialnej obraz osoby z niepełnosprawnością jako kogoś potrzebującego
pomocy, opieki, niesamodzielnego. Jak słusznie zauważył jeden z badanych, rodzi
to społeczny opór przed zaakceptowaniem osób z niepełnosprawnością jako twórczych, kreatywnych artystów. Dotyczy to niemal w równym stopniu osób niewidomych, co osób z innymi rodzajami niepełnosprawności, zwłaszcza tymi, które można
zidentyfikować wizualnie. Jak zauważył jeden z badanych: „dla ludzi jesteśmy przede
wszystkim niepełnosprawni, a dopiero ewentualnie potem jesteśmy artystą”.
W trakcie wywiadów wielokrotnie inicjowane były dyskusje dotyczące roli Internetu, a w szczególności mediów społecznościowych, w rozpowszechnianiu wiedzy
o niewidomych artystach i ich twórczości. Zdaniem niektórych osób, zaangażowane społecznie zdywersyfikowane media, zapośredniczone przez Internet rozwiązują
częściowo problemy z klasycznymi mediami, które omówione były powyżej. Internet
daje szanse na zaprezentowanie się różnym grupom, nie ma ograniczeń czasowych
i przestrzennych, jakie towarzyszą radiu czy telewizji.
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Załącznik 1: Scenariusz FGI
Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z niewidomymi
artystami, ich opiekunami oraz osobami działającymi na rzecz animowania
życia kulturalnego osób niewidomych w Polsce
Dziękuję za wyrażenie zgody na udział w badaniu. Celem badań jest pogłębienie
wiedzy na temat uczestnictwa osób niewidomych w kulturze oraz zidentyfikowanie
barier i szans stwarzanych przez środowisko instytucjonalne. Wyniki badań zostaną
przedstawione w raporcie opublikowanym w Internecie. Badania finansowane są przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prowadzone przez zespół badawczy
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Wywiad, w którym wezmą Państwo udział, dotyczył będzie przede wszystkim Państwa
motywacji oraz postaw względem działalności artystyczno‑kulturalnej, a także oceny
barier psychologicznych, społecznych i kulturowych tejże aktywności.
Jest to zogniskowany wywiad grupowy, to znaczy polega on na swobodnym
wyrażaniu przez Państwa swoich opinii oraz aktywnej dyskusji z innymi uczestnikami,
a nie tylko na odpowiadaniu na pytania zadane przez moderatora.
Jako że każdy z Państwa jest osobą aktywną na polu artystycznym, Państwa
opinie traktowane będą jako cenne wypowiedzi ekspertów i dlatego chcielibyśmy, aby
żadna istotna informacja nam nie umknęła. Dlatego mamy nadzieję, że wyrażą Państwo
zgodę na nagrywanie naszej rozmowy. Nagranie posłuży jedynie do analizy naukowej,
której efektem będzie raport końcowy. Nie zostanie ono wykorzystane do żadnych
innych celów, ani nie będzie upublicznione. Państwa dane osobowe nie pojawią się
w dokumentach końcowych naszego projektu. Dostęp do całościowej treści rozmowy
będą miały wyłącznie osoby bezpośrednio związane z projektem.
Planowany czas rozmowy zależał będzie od długości Państwa wypowiedzi. Niemniej
zależy nam na poruszeniu wszystkich istotnych zagadnień. Dlatego wywiad w przybliżeniu
będzie trwał ponad jedną godzinę, lecz mniej niż dwie godziny. W trakcie wywiadu
na państwa życzenie może zostać zarządzona przerwa.

20

Wprowadzenie
• Na początek chciałbym zapytać Państwa, w jaki sposób się do Państwa
zwracać?
• W jakiej dziedzinie sztuki się specjalizujecie?
• Może w kilku na raz?
• Albo w różnych na przestrzeni czasu?
• Dlaczego właśnie w takiej / takich?
• Od jak dawna zajmujecie się działalnością artystyczną?

Motywacje działalności artystycznej
Co skłoniło Państwa do podjęcia tego typu działalności?
W jaki sposób się to zaczęło?
Ile czasu poświęcacie aktywności artystycznej?
Jak ważne jest dla Państwa tworzenie?
Jakiego typu gratyfikacji dostarcza Państwu tworzenie – czynniki (zadaniem
moderatora jest zidentyfikowanie całego wachlarza motywacji z uwzględnieniem
wagi poszczególnych aspektów):
a) psychologiczne: pozytywne emocje? możliwość wyrażenia siebie? uzyskanie spokoju wewnętrznego? podniesienie samooceny? inne – jakie?
b) psychospołeczne: duma? uznanie społeczne? poczucie bycia lepszym od
innych? inne – jakie?
c) społeczne: przynależność do środowiska? nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów? bywanie na wystawach? bycie zapraszanym w różne miejsca? podniesienie pozycji / statusu społecznego? inne – jakie?
d) poznawcze: odkrywanie nowych treści i form wyrazu? poszerzenie wiedzy?
rozwijanie sprawności intelektualnej? inne – jakie?
e) materialne: finansowe? rzeczowe? inne – jakie?
f) biologiczne / fizyczne: podniesienie sprawności fizycznej? lepsze samopoczucie? przyjemność zmysłowa? inne – jakie?
g) inne – jakie?
Które z wymienionych gratyfikacji wydają się Państwu najważniejsze, które
mniej ważne, które najmniej ważne / zupełnie nieważne?
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Przeżywane stany emocjonalne związane z procesem twórczym
Chcielibyśmy teraz skupić się na emocjach towarzyszących samemu procesowi
twórczemu: jakie emocje towarzyszą Państwu najczęściej podczas procesu twórczego? Jakie jeszcze?
Czy przeżywane przez Państwa stany emocjonalne, towarzyszące tworzeniu, są
słabe / silne? długotrwałe / krótkotrwałe?
Czy obdarzacie swoje dzieła sentymentem, czy też zupełnie się do nich nie
przywiązujecie (dzieło jest tworzone na potrzebę chwili)?
Czy możliwe jest uzyskanie takich samych lub podobnych stanów emocjonalnych poprzez angażowanie się w inne formy działalności: religia? używanie środków
psychoaktywnych? sporty ekstremalne? inne – jakie?
Jaką rolę w powstawaniu dzieła artystycznego w Państwa wypadku odgrywają
emocje, a jaką rozumowanie?

Przebieg procesu twórczego
Jak opisalibyście Państwo swój stan psychiczny podczas tworzenia?
Jak opisalibyście sytuację zewnętrzną, różne konteksty, organizację otoczenia,
które sprzyjają tworzeniu przez Państwa dzieł sztuki?
Jak przebiega proces twórczy w Państwa wypadku:
a) co jest jego pierwszym etapem?
b) co decyduje o ukończeniu dzieła?
c) jak długo zwykle tworzycie jedno dzieło?
W jaki sposób oceniacie powstałe dzieło: jakimi kryteriami się kierujecie (estetyczne, moralne, społecznie użyteczne, trudność wykonania, inne – jakie)? które
kryterium jest dla Państwa najważniejsze?
Co ostatecznie decyduje o tym, że swoje wytwory uznajecie za dzieła sztuki
albo za rzeczy bez wartości?
Jaki procent swoich wytworów uznają Państwo za dzieło artystyczne, a jaki za
bezwartościowy wytwór?
Czy w wypadku nieudanej realizacji danego dzieła powtarzacie akt twórczy aż
do skutku?
Czy wykonujecie niekiedy kilka dzieł na raz, czy dopiero po ukończeniu jednego
zabieracie się za następne?
Czy miewacie przerwy w tworzeniu? dłuższe okresy zastoju?
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Co zwykle jest tego przyczyną?
Jak wygląda tworzenie dzieła w praktyce: jakie konkretne czynności się wykonuje?
Czy twórczość artystyczna różni się czymś od działalności rzemieślniczej? Jeśli
tak, to na czym polegają różnice?

Społeczny wymiar twórczości
Do jakiego kręgu odbiorców trafia sztuka tworzona przez Państwa: tworzycie
wyłącznie dla siebie („do szuflady”)? obcują z nimi wyłącznie Państwa najbliżsi znajomi? inne osoby niesłyszące? szerokie grono odbiorców z różnych środowisk?
Co o tym decyduje?
Czy jesteście zadowoleni z szerokości kręgu Państwa odbiorców? chcielibyście
docierać również do innych? do kogo w szczególności?
W jaki sposób Państwa dzieła są rozpowszechniane? Internet? wernisaże / wystawy? inne – jakie?
Z jakim społecznym odzewem spotyka się sztuka tworzona przez Państwa:
jest akceptowana? doceniana? pogardzana? jak wygląda to w różnych środowiskach
(osoby nie-słyszące, nie-znajomi)?
Czy w Państwa przekonaniu, sztuka tworzona przez Państwa jest właściwie rozumiana? jak wygląda to w odniesieniu do różnych środowisk (osoby nie-słyszące,
nie-znajomi)?
Na ile traktujecie swoją twórczość jako środek / sposób komunikacji, a na ile
jako czystą ekspresję siebie?
Czy istnieje możliwa do wytyczenia granica między geniuszem a szaleńcem?
jeśli tak, na czym ona polega?
Jak wielu niewidomych artystów znacie osobiście?
Jaki rodzaj kontaktów utrzymujecie z innymi niewidomymi artystami? współpraca artystyczna? działalność na rzecz środowiska artystycznego? relacje osobiste?
inne – jakie?
Czy społeczność niewidomych artystów jest dobrze zintegrowana?
Czy posiadacie wiedzę na temat organizacji działających na rzecz wspierania
niewidomych artystów? jeśli tak, jakie są to organizacje? jak oceniacie działalność
tych organizacji?
Na jakie bariery napotykają te organizacje? finansowe? kulturowe (niezrozumienie)? inne – jakie?
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Czy spotykacie się ze szczególnym traktowaniem z racji tego, że należycie do
osób niewidomych? ze strony najbliższych? organizacji? urzędów? najszerzej rozumianego otoczenia społecznego?
Jeśli tak, w jakiej formie się to przejawia?
W jaki sposób odbieracie bycie obdarzanymi szczególnymi przywilejami?
Czy napotykacie na jakieś bariery / utrudnienia jako niewidomi artyści?
Jeśli tak, jakiego rodzaju są to bariery / utrudnienia?
Z jakich źródeł pochodzą?
Jak temu zaradzić?

Kulturowy wymiar twórczości
Co jest głównym motywem przewodnim Państwa twórczości?
Jakie przekazujecie treści? Czego dotyczy tworzona przez Państwa sztuka?
Jakie wartości obecne są w Państwa dziełach? duchowe (jaki rodzaj duchowości)? moralne (jaka moralność)? religijne (jaka religijność)? społeczne / narodowe
(jakie w szczególności)? inne – jakie? żadne poza estetycznymi?
Czy w Państwa twórczości dążycie do uniwersalizmu (wykraczanie poza aktualną problematykę społeczno-polityczną), czy też odnosicie się do konkretnych sytuacji (np. kontekst narodowy, społeczny itp.)?
Jak określilibyście odniesienie tworzonych przez Państwa dzieł do narodowej
kultury polskiej? mocne osadzenie w kontekście narodowym (kontynuacja tradycji /
bunt wobec tradycji)? słabe osadzenie w tradycji narodowej (odniesienia do innych
kultur / zmierzanie w stronę uniwersalizmu)?

Problematyka tożsamości
Proszę o możliwie obszerne rozwinięcie poniższych stwierdzeń:
Bycie osobą niewidomą oznacza dla mnie…
Bycie artystą oznacza dla mnie…
Bycie niewidomym artystą oznacza dla mnie…

Zakończenie
Czy chcielibyście Państwo coś dodać? podsumować?
Dziękuję za poświęcony czas.

24

25

