„Nie tylko wysoka - popkultura dostępna dla wszystkich.
Słabo widzący i niewidomi odbiorcami i twórcami komiksu”Edukacja Kulturalna 2019

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem
zadania jest aktywizacja twórcza osób niewidomych i słabowidzących, z autyzmem i innymi
niepełnosprawnościami.
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potrzebę i wiarę w możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym osób z dysfunkcją wzroku,
stymulować ich kreatywność,rozwijać zdolności i wiedzę a także podnosić świadomości
instytucji kultury na temat możliwości i prawa do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w
kulturze.
W ramach projektu we współpracy ze szkołami oraz instytucjami kultury, artystami
oraz tyflopedagogami są organizowane warsztaty edukacyjno-animacyjne dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej w integracji z dziećmi i młodzieżą pełnosprawną. Podczas
warsztatów uczestnicy stworzą komiks – wykorzystując innowacyjne metody i narzędzia
umożliwiające uczestnikom z dysfunkcjami wzroku pozawzrokowy dostęp do wizualnych
treści kultury, w szczególności dzięki
nowym technologiom.

tyflografikom, instalacjom, audiodeskrypcji oraz

Warsztaty edukacyjno-animacyjne podzielone będą na wyjazdowe i stacjonarne. Warsztaty
wyjazdowe siedmiodniowe odbędą się w Hucisku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Uczestnicy - dzieci i młodzież niepełnosprawna, w tym słabo widząca i niewidoma we
współpracy z pełnosprawnymi rówieśnikami oraz profesjonalnymi twórcami komiksu będą
tworzyć komiks - zapoznają się z technikami oraz etapami tworzenia : wspólnie stworzą
scenariusz, storyboardy, własnoręcznie wykonają plansze komiksu (wykorzystają różne
formy twórcze, min. fotografię, stworzone przez siebie makiety i instalacje, będą odgrywali
role-wykorzystanie elementów dramy, stworzą dla swoich bohaterów stroje i dokonają ich
charakteryzacji, będą malowanie farbami zapachowymi, stworzą rysunków dotykowych,
audiodeskrypcji do wybranych elementów komiksu. Dodatkowo, profesjonalni twórcy będą
tworzyć komiks, tak aby uczestnicy warsztatów mogli obserwować jak powstaje dzieło.
Warsztaty stacjonarne odbędą się w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej i stanowić będą kontynuację warsztatów wyjazdowych. Ze względu na
stacjonarny charakter obejmą większą ilość uczestników, w tym dzieci i młodzież z
niepełnosprawnością wzroku i innymi niepełnosprawnościami, które znacznie ograniczają ich
możliwość uczestnictwa w kulturze. Podczas warsztatów wykorzystane zostaną dzieła i
dostosowania powstałe podczas warsztatów wyjazdowych na Jurze Krakowsko Częstochowskiej, w tym komiksy opatrzone profesjonalną audiodeskrypcją , tyflografiki oraz
dzieła stworzone przez uczestników w Hucisku. Na warsztatach uczestnicy poznają
najwybitniejszych twórców komiksu w Polsce, zapoznają się z procesem twórczym komiksu,
będą opracowywać własne prace wykorzystując różnorodne materiały (drewno, kamień,
glina, papier puchnący, farby, ryż, folia aluminiowa, papier szary itp.).
W rezultacie działań powstanie komiks składający się z dwóch części - pierwszej, wykonanej
przez profesjonalistów, i drugiej wykonanej przez uczestników Projektu. Zostanie on
opatrzony audiodeskrypcją oraz powstaną do niego tyflografiki.
Projekt zakończy spotkania podsumowujące, na którym zostaną zaprezentowane dzieła
powstałe podczas warsztatów.
Zaprezentowanie wspólnie stworzonego komiksu, twórczego procesu powstawania dzieła
osobom z różnych środowisk kultury, sztuki i edukacji ma na celu wymianę dobrych praktyk,

ukazanie możliwości i potrzeb dzieci niepełnosprawnych, umożliwienie im uczestnictwa w
życiu kulturalnym i funkcjonowanie w społeczeństwie ludzi pełnosprawnych;

