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Дані методичні рекомендації спрямовані висвітлити базові аспекти

адаптації творів образотворчого мистецтва до сприйняття людей із

порушеннями зору: види, форми та елементи виготовлення тактильних

рельєфно-графічних копій.

Рекомендації призначені для керівників музеїв, музейних

співробітників-фахівців по роботі з особами, які мають інвалідність (за

зором), співробітників методичних відділів, скульпторів, художників-графіків

тощо.

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ЯК БАЗОВА НОРМА МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ.

СУЧАСНІСТЬ ТА ВИТОКИ

Одним із пріоритетних векторів модернізації музейної галузі на

міжнародному рівні протягом кількох останніх десятиліть є переосмислення

доступності музейних колекцій, пошук ефективних шляхів їх адаптації та

оптимальної презентації для широкої аудиторії.

У межах з’їзду ініційованого та організованого Міжнародною радою музеїв

(ICOM, 2020), фахівцями в галузі музеєзнавства різних країн світу, музеї було

визнано «поліфонічними інклюзивними просторами, які зокрема гарантують

усім людям однакові права та рівний доступ до спадщини, покращують

розуміння світу, прагнучи сприяти людській гідності й встановленню

соціальної справедливості, глобальної рівності та планетарного добробуту».

Зазначене було підкріплено принципами, закладеними в Кодекс етики музеїв

ICOM (редакція 2021). Зокрема четвертим принципом визнається обов’язок

музеїв надавати можливість для сприйняття, розуміння та поширення

природного й культурного спадку.



У цьому простежується усталене бачення інклюзивності музейного простору,

освітніх програм та музейних предметів, як базової норми сучасного

світового музеєзнавства.

Зокрема, взаємодія між музеями та відвідувачами з порушеннями зору має

доволі давню історію. Одним із виразних прикладів є досвід J.A. Charlton

Deas, директора Музею міста Сандерленда (США). Цю людину вважають

одним із перших музеєзнавців Сполучених Штатів Америки, який ще на

початку ХХ століття (1909-1914 рр.) емпіричним шляхом довів доступність

музейних колекцій для людей, які мають порушення зорового сприймання:

як дорослих, так і для школярів різних вікових груп.

Доступність музейного простору для людей з порушеннями зору є

предметом досліджень багатьох сучасних науковців всього світу. Зокрема, у

роботі «Mission and Low Vision: A Visually Impaired Museologist’s Perspective on

Inclusivity» J. Wapner доводить, що інклюзивність музейного простору та

культурно-освітніх програм допомагає науковим співробітникам музею

ефективно забезпечувати розширення культурного досвіду відвідувачів з

інвалідністю за зором.

W. Boshoff розглядає взаємовплив між фізіологічною доступністю

сприймання зразків культури людьми з порушеннями зору та врахуванням

цього самими митцями під час прояву їх творчості. Підтвердження його

думок знаходимо в рефлексіях митців, як-то John Olson (фотограф, який

створює свої світлини в техніці 3Д).

R. O`Connor доводить гіпотезу гармонійного включення/залучення людей

цієї категорії в культуру, а саме в процеси збереження культури, її трансляції

та самого культуротворення, шляхом зміщення концепту візуальної

культури, на якій побудовано левову частку музеїстики (експонування

прикладів культурно-історичного спадку), в бік мультисенсорності музейних

презентацій.



Підтвердження вагомості цієї думки знаходимо у J. Breider, який дає аналіз

ваги мультисенсорної презентації експонатів художніх музеїв. Будучи

незрячим, він не заперечує цінності вербального опису/коментування

мистецького твору, проте порушує питання того, як може людина осягнути

його по-справжньому за браком зорового сприймання. Ефективна та

мультисенсорна презентація, «висвітлення» мистецького твору є важливою

не лише для тих, кому вона необхідна через фізіологічні особливості

сприймання, а й для поглиблення думки соціуму про те, що може значити

мистецтво для кожного. Комплексна презентація, стимулюючи якомога

більшу кількість органів сенсорної системи, розкриваючи варіативність

каналів пізнання, вивільняє шляхи самостійної та незалежної інтерпретації

творів незрячими відвідувачами.

ТАКТИЛЬНА КОПІЯ ЕКСПОНАТУ: ЗНАЧЕННЯ, ВИДИ, ВИМОГИ ДО

ВИГОТОВЛЕННЯ

Одним із вагомих елементів, спрямованих забезпечити доступність

музейних колекцій для відвідувачів із порушеннями зору, є створення

тактильних копій експонатів. У міжнародній практиці музейної справи

розрізняється два їхні типи за призначенням: одні – для огляду всіма

відвідувачами, інші – лише для тих відвідувачів, які мають інвалідність за

зором.



Не просто копія

Тактильне відтворення експонату не може бути просто копією або

відтворенням оригіналу, бо, в переважній більшості випадків, потребує

відповідної адаптації.

Під адаптацією розуміється: зміна способу презентації, масштабування, зміна

рівня узагальнення (відмова від елементів, які ускладнюють або

унеможливлюють сприймання зображення), розподіл на дві або більше

зображень одного полотна, зміна контурів, їх підсилення, зміна кольорів, що

сприяє підсиленню контрасту.

Зазначене спирається на можливості та особливості тактильного

сприйняття людини та застосовується виключно з однією метою –

створення відповідних умов, що забезпечать оптимальну зручність

сприймання зображеного відвідувачем з порушеннями зору.

Безпека й зносостійкість

У процесі виготовлення тактильних копій слід всіляко уникати застосування

гострих елементів, які можуть спричинити порушення цілісності шкіри рук

відвідувачів під час тактильного огляду.

Слід зосереджувати увагу на методах та матеріалах для виготовлення

тактильних копій, які забезпечуватимуть тривале збереження форми, будуть

стійкими до руйнування при багаторазових тактильних оглядах.

Форма

Серед форм адаптованих тактильних копій вважаються доцільними такі,

як-от: рельєфно-графічні зображення, муляжі, макети. Найбільш

відповідними для тактильного розпізнавання є тифлобарельєфні та

тифлогорельєфні зображення. Перші мають висоту зображення до 25 мм,

другі – понад 25 мм.



Розмір

Важливою деталлю в процесі адаптації є факт, що деталізація зображення

обмежується порогом чуттєвості подушечок пальців (деталі мають бути

відображені таким чином, аби їх можна було легко розрізнити на дотик).

Отже, за розміром, рельєфне зображення може бути ідентичним оригіналу

або зміненим у масштабі, у випадку, коли оригінальний розмір предмета

більше розмаху рук або замалий для розрізнення важливих деталей.

Чіткість

У зв’язку зі значним коливанням чутливості (пов’язаним з віком людини,

специфікою професійної діяльності, травмами, матеріалом, з якого

виготовлено тактильну копію тощо) особливого значення набуває чіткість

виконання елементів рельєфної графіки (наприклад, контур предмета).

Особливо чітко мають бути позначені межі між об’єктами при плавному

переході від одного до іншого.

Також слід зважати на те, що повітряні пухирці, наявні зони розімкнення

прес-форми, ознаки шаруватості поверхні, облой (що може з’являтися при

литті чи пресуванні) стають інформаційним шумом на адаптованій

тактильній копії.

Елементи рельєфної графіки

На першому етапі роботи над тактильною копією слід визначитися з

найважливішими складовими частинами оригіналу. Особливу увагу надати

тим елементам, що мають форму відомих геометричних фігур, з яких

складається зображення. Зображення предметів, в основі яких – прості

форми, легко сприймаються на дотик.

У деяких випадках ілюстровані об’єкти можуть бути спрощені (адаптовані)

або передані символом (модифіковані). В цьому разі, символи мають

супроводжуватися коротким описом.



Для слабозорих забарвлення тактильної копії має бути яскравим і

контрастним, без тонових переходів. Вона повинна відповідати кольорам

оригіналу рельєфного зображення.

Фактурність тактильної копії

Важливим елементом рельєфної графіки є фактури, які можуть вагомо

доповнювати інформативність тактильної копії, сприяти чіткості сприйняття

її окремих елементів, відтворювати або імітувати поверхню зображених

деталей оригіналу. Проте, слід уникати нагромадження великої кількості

фактур, за необхідності, додавати умовні позначення.

«Нічого для нас без нас»

Важливою умовою ефективної адаптації будь-якого музейного продукту

(освітньої програми, заходу, створення тактильних копій тощо) є дотримання

загальновідомого принципу: «Нічого для нас без нас». Він передбачає

обов’язкове залучення людей з інвалідністю за зором (різний ступінь

порушення зору, вік і стать) до окремих етапів розробки й тестування

тактильних матеріалів, складання екскурсійного маршруту та

рельєфно-графічних схем до нього.

ТИФЛОКОМЕНТАР ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКСКУРСІЇ З

ВИКОРИСТАННЯМ ТАКТИЛЬНИХ КОПІЙ

Презентація тактильної копії має супроводжуватися поясненням, яке

доповнює уявлення, отримані за допомогою тактильного огляду. Зазначені

пояснення у професійній лексиці – тифлокоментар/аудіодескрипція. Слід

зазначити, що під тифлокоментарем та аудіодескрипцією мають на увазі



передачу візуальних образів вербальними засобами. Тифлокоментар може

бути представлений як в озвученому форматі, так і у вигляді тексту,

надрукованому збільшеним шрифтом або шрифтом Брайля; аудіодескрипція

передбачає  виключно озвучення. Вона може бути підготовленою (прямою

або автоматичною) та гарячою (лише прямою).

Тут важливими постають лаконічність, чіткість, яскравість використаних слів

та оборотів, оптимальне застосування відповідних порівнянь та

співставлень тощо. Важливо також розуміти, що тифлокементар і

аудіодескрипція – офіційно визнаний вид перекладу, один із допоміжних

засобів доступу до інформації (О. Александрова, У. Горшинєва; T. Frazier),

допоміжна технологія, яка покликана доповнити, не замінити власні

враження відвідувачів. Враховуючи те, що у людей, яким надається послуга

тифлокоментування або аудіодескрипції, може бути залишковий зір та/або

уявлення про кольори, предмети можна й потрібно характеризувати,

використовуючи назви кольорів.

РОЗТАШУВАННЯ ТАКТИЛЬНИХ КОПІЙ ЕКСПОНАТІВ

У ЕКСПОЗИЦІЇ МУЗЕЮ

Інформування відвідувачів про розташування стаціонарних адаптованих

тактильних копій, доступних для тактильного огляду, забезпечується

рельєфно-графічними схемами експозицій з помітками щодо їхнього

точного розміщення.

Тактильні копії експонатів музейної колекції, що є стаціонарними,

розміщуються на підставках у спеціально відведеному місці, що є у

безпосередній близькості до оригінального експонату. Окрім того,

міжнародна практика засвідчує ефективність застосування мобільних



тактильних копій, які переносяться екскурсоводом та пропонуються для

огляду у процесі екскурсії.

Слід зазначити, що принцип застосування тактильних копій експонатів має

відповідати принципу своєчасності та техніці тактильного показу, не

пропонуватися для огляду в окремому приміщенні до або після екскурсії.

На огляд кожної тактильної копії має надаватися певний час. Огляд має бути

самостійним (з вербальним спрямуванням рук відвідувача), за виключенням

випадків роботи з дітьми (коли спрямування рук відвідувачів руками

екскурсовода допомагають розвивати культуру тактильного огляду), та

супроводжуватися чітким описом того, що знаходиться під пальцями

відвідувача в процесі огляду копії (уникаючи застосування термінології або з

її поясненням).

Зазвичай, наявність зазначених тактильних експонатів привертає увагу не

лише цільової аудиторії, для якої вони об’єктивно необхідні. Можливість

доторкнутися навіть до відтвореної копії експонату з музейної колекції

значно підвищує емоційно-ціннісну й аксіологічну складові екскурсії.

Важливо, що обмеження доступу до основної експозиції відвідувачам з

інвалідністю за зором, як порівняти з іншими, розглядається як

дискримінація їх права на отримання інформації в музеї. Читання лекції в

приміщенні музею, замість огляду експозиції неприпустиме, бо не може

розглядатися в якості рівноцінної заміни.
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