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Hasło Audiodeskrypcja już wielokrotnie przewijało się w
niniejszym opracowaniu, teraz jednak przechodzimy do jego
bardziej praktycznego wymiaru. I w tym właśnie kontekście
audiodeskrypcja (AD) definiowana jest jako technika
opisywania filmów osobom niewidomym i słabowidzącym. To:
„co”, „kto”, „kiedy”, „jak” i „gdzie” danego filmu, dołączone w
postaci dodatkowej ścieżki dźwiękowej z odczytanym przez
lektora opisem: wydarzeń, wyglądu bohaterów, miejsca akcji
itp. Tekst audiodeskrypcji dyskretnie wplata się pomiędzy
dialogi i inne dźwięki, tworząc z nimi jednorodną całość.
W Polsce audiodeskrypcję tworzy się najczęściej do filmów
fabularnych – na potrzeby DVD i kina, także na potrzeby
filmowych festiwali. Od niedawna filmy z AD można również
oglądać w polskiej telewizji. Uchwalona w 2011 r.
znowelizowana ustawa medialna nakazuje nadawcom
telewizyjnym, by część swoich programów nadawali z AD,
jednak do połowy 2012 roku takich programów wyemitowano
niewiele. Można jednak przyjąć, że najbliższa przyszłość
przyniesie zmiany.
Wśród filmów z polską audiodeskrypcją zdecydowaną
większość stanowią polskie filmy fabularne, choć podjęto też
próby stworzenia audiodeskrypcji do filmów zagranicznych, o
czym będzie mowa w dalszej części tego rozdziału. To jednak
nie wszystko. Audiodeskrypcją opatrzono też filmy
dokumentalne (np. Człowiek na linie, La Soufriere: pod
wulkanem), filmy przyrodnicze (Rok w puszczy, Na skraju lasu,
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Moczary i uroczyska) oraz zarejestrowany i wydany na DVD
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Laboratorium
Przekładu Audiowizualnego na Uniwersytecie Warszawskim
stworzyło również audiodeskrypcję do filmów edukacyjnych z
serii Było sobie życie, Był sobie człowiek i Byli sobie wynalazcy.

Czy wszystkie programy wymagają audiodeskrypcji?

Nie. Treść wielu programów zawiera się w ich warstwie
słownej. Audiodeskrypcja nie jest konieczna, aby zrozumieć
programy informacyjne, publicystyczne, nazywane popularnie
„gadającymi głowami”, teleturnieje i inne podobne formy.
Ponadto w tego typu programach pomiędzy dialogami
zazwyczaj jest bardzo niewiele czasu na dodanie opisów.
Dla porównania – wyobraźmy sobie film z minimalną ilością
dialogów. W trwającym ponad 100 minut filmie Jana Jakuba
Kolskiego Afonia i pszczoły, dialogi zajmują około 10 minut.
Treść pozostałych 90 minut filmu niewidomi mogą poznać
wyłącznie dzięki audiodeskrypcji.

1.

Audiodeskrypcja do filmów fabularnych

Co opisujemy tworząc audiodeskrypcję? Przede
wszystkim obrazy: co się dzieje na ekranie, gdzie ma miejsce
akcja, kiedy, kto i jak wykonuje opisywane czynności. To jednak
nie wszystko.
W niektórych przypadkach audiodeskrypcja zaczyna się, zanim
jeszcze zacznie się film. Nazywa się ją wtedy audio wstępem.
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Jego zastosowanie nie jest konieczne przy wszystkich filmach,
ale czasami znacznie ułatwia ich odbiór. Szczególnie wtedy,
kiedy mamy do czynienia z filmami autorskimi, o nietypowym
lub szybkim montażu czy takimi, których akcja rozgrywa się na
różnych płaszczyznach czasu i przestrzeni (np. film Godziny,
rozgrywa się równolegle w teraźniejszym Nowym Jorku oraz na
przedmieściach Londynu na początku lat 20. ubiegłego wieku).
Audio wstęp może zawierać ogólne informacje o filmie,
reżyserze, obsadzie, fabule, zastosowanych technikach
montażowych itp. Właściwie może zawierać wszystko to, co
pomaga w odbiorze filmu. Poniżej załączamy przykładowy
fragment audio wstępu do filmu "Człowiek na Linie":

Akcja filmu rozgrywa się w trzech planach. Pierwszy plan
utrzymany jest w konwencji „gadających głów”[...] Drugi
plan to rekonstrukcje pokazujące przygotowania Filipa i
jego współpracowników do kolejnych przedsięwzięć.
Fragmenty te zagrane są przez młodych aktorów bardzo
podobnych do bohaterów wydarzeń. [...]Gadające głowy” i
rekonstrukcje przeplatane są trzecim planem – zarówno
kolorowymi, jak i czarno-białymi ujęciami archiwalnymi.

By przekazać treść filmu i intencje jego twórców nie wystarczy
sam opis tego, co widać na ekranie. Obrazy, składające się na
film, następują po sobie w nieprzypadkowej kolejności,
wynikającej z języka filmu. Audiodeskryptor odczytuje język i
jego znaki, zaś ich sens zapisuje w tekście audiodeskrypcji.
Przykładowo: wspomnienia, marzenia, sny, retrospekcje,
wszelkie sceny nierealistyczne, pojawiające się w filmie,
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powinny być nazwane, aby ułatwić odbiorcy zrozumienie
intencji twórców filmu i nie zostawić go samego z domysłami.
Inny przykład - z filmu Kostka (seria Magiczne drzewo): Mały
chłopiec idzie dworcowym peronem. Na ekranie widać go w
oddali. Nagle na pierwszym planie pojawiają się dwie pary nóg
w czarnych spodniach. Osoba widząca kojarzy taki kadr z
zagrożeniem, niebezpieczeństwem grożącym chłopcu, a na
pewno domyśla się, że w ten sposób ukazani właściciele nóg
obserwują chłopca. W tekście audiodeskrypcji nie możemy tego
pominąć. Opisanie sytuacji ograniczające się do stwierdzenia, że
na jednym peronie jest chłopiec, a na sąsiednim - nieznani dwaj
mężczyźni, pozbawiłoby osoby niewidome istotnej informacji.
Tekst audiodeskrypcji brzmi:
„Wiki nie wie, że jest obserwowany…”

Kolejną ważną rzeczą w audiodeskrypcji jest opis dźwięków,
które są trudno rozpoznawalne dla odbiorców z dysfunkcją
wzroku. Nie opisujemy jednak dźwięków oczywistych, np.
„dzwoni telefon” i takich, których łatwo się domyślić z
kontekstu.
Nie można też zapomnieć o włączeniu do skryptu AD
wszelkiego rodzaju tekstów pojawiających się na ekranie. Mogą
to być napisy początkowe, końcowe lub w środku filmu, a także
logo, nazwy budynków, stacji, wiadomości na ekranie
komputera/telefonu, itp. Powinny się one znaleźć w AD
zwłaszcza jeśli stanowią ważny element fabuły. Poniżej przykład
z filmu „Bitwa warszawska”:
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[15:05-15:26]
Kawalerzyści zjeżdżają z mostu na czarną drogę. Na jej
skraju, w bramie fabrycznej, stoi kilkadziesiąt osób.
Trzymają ogromną czerwoną płachtę z napisem: „Ręce
precz od Rosji Sowieckiej”.

O ile określenie tego, kiedy może pojawić się audiodeskrypcja
jest dość proste: w przerwach między dialogami i gdy nie
słychać ważnych dźwięków. Warto jednak pamiętać, aby
audiodeskrypcja nie zdominowała filmu. Nie można i nie trzeba
opisywać wszystkiego. Przeładowana audiodeskrypcja jest
trudna do przyswojenia i wymaga nieustannego wysiłku.
Tymczasem niewidomi - jak większość z nas - chodzą do kina dla
przyjemności.
Zasady dotyczące tego, jak należy opisywać warstwę wizualną
są już o wiele bardziej skomplikowane i kontrowersyjne. Istnieje
wiele szkół. Do niedawna dużą popularnością cieszyły się różne
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standardy czy zalecenia tworzenia audiodeskrypcji. Powstały
one w wielu krajach - poniżej przedstawiamy krótkie
zestawienie:
§

Wielka Brytania: “ITC Guidance on Standards for Audio
Description”

§

USA: “Audio Description Coalition Guiding Principles”

§

Hiszpania: Standard UNE 153020:2005

§

RNIB: “International AD Standards. A comparative
study.”

§

Kanada: “Descriptive Video Production And
Presentation Best Practices Guide For Digital
Environments”

Również i Polska doczekała się swoich standardów
opracowywania AD: Audiodeskrypcja. Obraz słowem malowany.
Standardy
tworzenia
audiodeskrypcji
do
produkcji
audiowizualnych. Powstały one bezpośrednio na zamówienie
Uniwersytetu Warszawskiego na potrzeby zajęć z przekładu
audiowizualnego i zostały sfinansowane z Funduszu Innowacji
Dydaktycznych UW. Ich autorami są Barbara Szymańska i
Tomasz Strzymiński z Fundacji Audiodeskrypcja (FA). Standardy
są dostępne zarówno na stronie internetowej Fundacji, jak i
Laboratorium Przekładu Audiowizualnego UW:
(Pełny tekst opracowania do pobrania...)1.

1

Przekierowanie aktywne tylko w przypadku korzystania z elektronicznej wersji
podręcznika
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W tym miejscu pozwolimy sobie na dygresję - chociaż będzie
ona na temat. Angielskie słowo "guidance" czy "guidelines" na
polski tłumaczy się jako wskazówki. I tak właśnie należy
powyższe dokumenty traktować. Są to wskazówki, jak radzić
sobie z pewnymi problemami. Jednak brutalnie mówiąc,
wskazówki nie zwalniają od myślenia i nie dają się zastosować
w każdej sytuacji, nawet pozornie podobnej. Różne filmy
wymagają różnych rozwiązań, aby audiodeskrypcja mogła
spełnić swoje zadanie, jakim jest ułatwienie nadążania za
fabułą.
W większości z wyżej przytoczonych dokumentów podkreśla się
konieczność opisu obiektywnego i nakazuje się autorom
skryptów
unikanie
wszelkiego
rodzaju
interpretacji.
Przykładowo, zamiast pisać, że bohater jest zdziwiony,
należałoby powiedzieć, że unosi brwi i otwiera usta. Uzasadnia
się to tym, że osoby niewidome chcą same dochodzić do
zawartych w filmie treści, nie chcą dostawać wszystkiego “na
tacy”. Wytyczne z USA zawierają wiele przykładów, jak unikać
subiektywnego opisu na rzecz bezstronnego obiektywizmu. Oto
kilka z nich:
–”Mary is furious.” →“Mary clenches her fists.”
(Mary jest wściekła. → Mary zaciska pięści.)
–”She is upset.” →“She is crying.”
(Jest zdenerwowana. → Płacze.)
–”It’s a dream.” →“Now, through a white mist, Joan runs
through a field.”
(Zdarzenie we śnie. → Joan biegnie po polu przez białą
mgłę.)
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–”He dies.” →“His head lolls back and his eyes close.”
(Umiera. → Jego głowa opada, a oczy się zamykają.)

Obecnie odchodzi się już powoli od dyktatu
obiektywizmu, ponieważ każdy wybór dokonany przez autora
skryptu jest z natury rzeczy subiektywny (zob. Kruger & Orero
2010). Poza tym, suchy obiektywny opis nie zawsze dobrze
oddaje to, co dzieje się na ekranie. Jeśli powiemy, że bohater
marszczy brwi, nie wiemy, czy jest smutny, zdenerwowany, zły
czy może po prostu intensywnie myśli. Jak opisać obiektywnie
ironiczny uśmiech? Mieszane uczucia? Takie przykłady można
by mnożyć. Co więcej, wydaje się, że „AD obiektywna” wymaga
często dłuższego opisu, a na taki nie ma zwykle w filmie czasu.
Bardziej szczegółowo na ten temat piszą Chmiel i Mazur (2011),
omawiając przykład trudności dotyczących obiektywnego opisu
sceny, w której dwaj bohaterowie wymieniają zdziwione
spojrzenia: Po pierwsze, bardzo trudno jest znaleźć słowa, które
pozwolą precyzyjnie opisać spojrzenie, które osoba widząca
postrzega jako „zdziwione”, a po drugie, nawet jeśli można by
to wyrazić w sposób bardziej szczegółowy, przerwy między
dialogami są często zbyt krótkie, aby umieścić w nich tak
dokładny opis. Warto też odwołać się do scenariusza
filmowego, którym często audiodeskryptorzy mają okazję się
wesprzeć w procesie pisania audiodeskrypcji. Scenarzyści w
didaskaliach często opisują emocje, jakie mają okazać postacie.
Sposób ich wyrażenia pozostawiają aktorom i reżyserowi. To,
czy wpisane w scenariusz "załamanie" zostanie przedstawione
przez opuszczenie ramion, czy pochylenie głowy, jest kwestią
drugorzędną.
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Ciekawe badania na temat subiektywizmu i
obiektywizmu przeprowadziły badaczki z UAM, Agnieszka
Chmiel i Iwona Mazur. Na pytanie, czy audiodeskrypcja
powinna zawierać przymiotniki wartościujące (np. piękny,
wspaniały, okropny, brzydki), 71 proc. badanych odpowiedziało
twierdząco. Zapytani, czy opisy powinny być jak najbardziej
obiektywne, respondenci byli już bardziej podzieleni: 46 proc.
popierało opis zawierający subiektywną interpretację, podczas
gdy 54 proc. była interpretacji przeciwna. Następnie badaczki
zapytały uczestników badania, czy sformułowania typu:
elegancko ubrany, zmartwiony Stefan czy też wymieniają
zdziwione spojrzenia zawierają według nich subiektywną
interpretację - co ciekawe, większość osób badanych (ponad 60
proc.) uznała, że powyższe opisy nie zawierają opisu
subiektywnego.

Jak opisać emocje? – O północy w Paryżu
(Gil poznaje Scotta i Zeldę Fitzgerald)

73

I jeszcze garść zasad, o których autorzy audiodeskrypcji
wiedzieć powinni i rad, z których warto skorzystać:
·

W audiodeskrypcji niepotrzebne są sformułowania typu
„widzimy”, „widać” itp. Jeśli o czymś piszemy – to znaczy,
że jest widoczne na ekranie. To konwencja, którą z
założenia przyjmujemy wszyscy: piszący i oglądający film
dzięki audiodeskrypcji. Zamiast pisać: „Widzimy szeroką
aleję” wystarczy użyć równoważnika zdania: „Szeroka
aleja”.

·

Tekst audiodeskrypcji formułujemy w czasie teraźniejszym.
Ponieważ zadaniem audiodeskrypcji jest prowadzenie
odbiorcy przez świat filmu, dajemy osobom niewidomym
radość odbierania treści na bieżąco, jednocześnie z
odbiorcami widzącymi. Audiodeskrypcja nie zapowiada
wydarzeń i nie relacjonuje ich po fakcie. Zatem czas
teraźniejszy jest naturalnym sposobem przekazywania
informacji.

·

Wszystkie środki językowe powinny być dobierane
świadomie. Przykładowo: opisując na bieżąco losy
bohatera filmu, najczęściej stosujemy stronę czynną
czasowników. Jeśli jednak opisujemy wydarzenie, w którym
wykonawca jakiejś czynności jest nieznany i nieistotny,
zależy nam natomiast na opisaniu samej czynności
posłużymy się stroną bierną - jak w filmie Man on
Wire/Człowiek na linie:

Angielska AD:
- More girders and steel sections are craned towards the top of
the building.
- Another piece of WTC is craned into position.
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Polska AD:
- Z ziemi na linach wciągane jest blaszane pokrycie dachu.
- Między rusztowania wciągane są belki stropowe i wsporniki.

·

Unikamy niepotrzebnej terminologii filmowej. Przykładowo
– zdanie: Kamera zwraca się w stronę patrzących może być
przez odbiorcę źle zrozumiane. Osoby niewidome, którym
przedstawiono podobne sformułowania, podejrzewały, że
kamerę widać na ekranie. Zdarzają się jednak sytuacje, w
których słownictwo filmowe jest potrzebne. Oto przykład
opisu z filmu Wernera Herzoga La Soufriere: pod
wulkanem:
Widok z lotu ptaka na skąpane w słońcu miasto.

·

Im mniej słów – tym lepiej. Język audiodeskrypcji powinien
być jasny i zwięzły, a zdania proste. Mogą to być również
równoważniki zdań, które brzmią dobrze w opisie
dynamicznej akcji filmu, podkreślają tempo. Słowa –
dobieramy świadomie i precyzyjnie. Szukamy takich, które
niosą jak najwięcej potrzebnych nam skojarzeń i znaczeń.
Zamiast neutralnego słowa „idzie” lepsze będzie jedno z
wielu bliskoznacznych, ale bardziej obrazowych: „kroczy”,
„przechadza się”, “stąpa”, “człapie”, “posuwa nogami”,
“kuśtyka”, “przemyka” itp.

·

Jeśli używamy terminów specjalistycznych, za pierwszym
razem powinniśmy je objaśnić, np. „trzyma balanserkę –
długi kij, służący do utrzymania równowagi”.
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·

Choć audiodeskrypcja powinna być zsynchronizowana z
obrazem zdarzają się sytuacje, gdy konieczne są niewielkie
odstępstwa. Przykładowo: gdy nowa scena od pierwszej
sekundy zaczyna się dialogiem, możemy posłużyć się
„antycypacją”, czyli o dwie, trzy sekundy wyprzedzić to, co
dzieje się na ekranie. Zazwyczaj zapowiadamy wówczas
miejsce, osoby, okoliczności… Np. „Wieczór. Leśniczówka”,
„Dom Piotra. Paula śpi na kanapie”. – przykłady pochodzą z
serialu Telewizji Polskiej „Determinator”, w którym sposób
montażu wszystkich odcinków narzucił autorom
audiodeskrypcji właśnie taki sposób wprowadzania
kolejnych scen. Zdarzają się też sytuacje odwrotne. Jednak
pamiętajmy, że mogą to być tylko uzasadnione wyjątki.
Brak synchronizacji utrudnia odbiór szczególnie osobom
słabowidzącym.

·

Informacje powinniśmy przekazywać, konstruując tekst
zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu” (inaczej - zasada
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„odwróconej
piramidy”).
Najlepiej
zacząć
od
przedstawienia miejsca, a potem dokładnego opisu, np.
zamiast: Szeregi zielonych latarni ciągną się po obu
stronach Pól Elizejskich, lepiej napisać: Po obu stronach Pól
Elizejskich ciągną się szeregi zielonych latarni.

I jeszcze kilka podobnych przykładów:

1. Noc. Most nad Sekwaną. Pociąg przejeżdża pod
rozświetloną Wieżą Eiffla. →Noc. Most nad Sekwaną. Pod
rozświetloną Wieżą Eiffla przejeżdża pociąg.
2. Statek wycieczkowy płynie po Sekwanie. → Po Sekwanie
płynie statek wycieczkowy.
3. Zamglony zarys Wieży Eiffla wyłania się zza kremowych
budynków. → Zza kremowych budynków wyłania się
zamglony zarys Wieży Eiffla.
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·

Audiodeskrypcja powinna brzmieć tak, jakbyśmy
opowiadali film niewidomemu znajomemu, który siedzi
obok nas w kinie.

·

Filmy czy nawet poszczególne sceny mają swój rytm i
nastrój. Audiodeskrypcja nie powinna ich zaburzyć. Np.
bardzo obszerny tekst, wymagający szybkiego czytania
zakłóci odbiór melancholijnej i spokojnej sceny.
Pamiętajmy, że AD ma być częścią filmu.

Ciekawym problemem w audiodeskrypcji jest od
pewnego czasu tzw. lokowanie produktu („product
placement”). W ostatnich latach wiele polskich produkcji
zawiera lokowanie produktu - mogą to być marki
samochodów, galerie handlowe, produkty spożywcze, telefony
komórkowe, komputery, itd. Wydaje się, że tego rodzaju
informacje powinno się również uwzględniać w skrypcie AD,
choć nie ma w tym wymiarze żadnych twardych wytycznych.
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AD: Czarny elegancki samochód czy czarne Volvo?

AD: Centrum handlowe czy Centrum Handlowe „Arkadia”?
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AD: W studiu radiowym czy w Studiu Radia Zet?

2.

Proces tworzenia AD

Audiodeskrypcja to proces złożony. Osoba pisząca skrypt
audiodeskrypcji - po polsku audiodeskryptor - może, lecz nie
musi być również osobą czytającą skrypt. W Polsce przyjęło się,
że autor tekstu zwykle nie czyta swojej AD. Robią to
profesjonalni lektorzy i lektorki.
Warto tu wspomnieć o tym, że na świecie głos lektora dobiera
się do filmu - skrypty AD są czytane zarówno przez mężczyzn,
jak i przed kobiety. W Polsce do niedawna skrypty były czytane
wyłącznie przez mężczyzn-lektorów, prawdopodobnie ze
względu na długą tradycję lektorską odczytywania tłumaczeń
filmowych. Wydaje się jednak, że głos powinien być dobrany do
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charakteru filmu. Co więcej, w przypadku filmów zagranicznych,
gdzie tekst tłumaczenia odczytuje lektor mężczyzna, głos
kobiecy ułatwia widzom odbiór filmu i odróżnienie dialogów od
skryptu AD.
Przeprowadzono również kilka eksperymentów, gdzie zamiast
lektora człowieka, czytającego skrypt AD, zastosowano
programy do syntezy mowy (ang. text-to-speech audio
description, TTS AD). Pomysł ten został przyjęty przez część
środowiska niewidomych jako dobre rozwiązanie, zwłaszcza
jeśli ma to pomóc w zwiększeniu liczby filmów z AD. Obecnie
również w innych krajach (Szwajcaria, Hiszpania) trwają
eksperymenty dotyczące zastosowania syntezy mowy do
audiodeskrypcji.
Przystępując do pracy autor skryptu AD rozpoczyna od
obejrzenia filmu w całości. Wtedy podejmuje najważniejsze
decyzje, np. od kiedy i jak nazywać poszczególnych bohaterów
występujących w filmie. Zwykle imiona postaci podajemy
dopiero, gdy zostaną one przedstawione w dialogu filmowym,
jednak zależy to oczywiście od filmu. Dla przykładu, w filmie
Dzień świra imię głównego bohatera, Adama Miauczyńskiego,
pada dopiero w 47 minucie, dlatego też w skrypcie AD
zdecydowano, by bohatera od początku nazywać „Adamem”, a
nie „mężczyzną”.
Skrypt pisze się albo w edytorze tekstów, np. MS Word,
przepisując ręcznie kody czasowe, bądź też w specjalnym
programie do opracowywania audiodeskrypcji. Na rynku
dostępnych jest kilka takich programów, np. Adept, Starfish,
AutoDescription, Magpie.

81

Oprócz kodów czasowych, bardzo pomocne podczas nagrania
jest zapisywanie kilku słów dialogu poprzedzających dany
fragment AD. Oto przykładowy fragment skryptu AD z filmu
„Dzień po jutrze”:
00:01:22 Czyści siedzenie pasażera.
…psiakrew.
00:01:25 [szybko] Dziewczyna bierze torebkę i odchodzi.
Przepraszam za kłopot.
00:01:30 Idąc, odchyla głowę do tyłu i przytrzymuje
chusteczkę blisko nosa. Mężczyzna prostuje się i
patrzy za nią.

Podobnie jak w przypadku tłumaczenia w wersji lektorskiej,
skrypt AD powinien zawierać informacje przydatne lektorowi,
tzn. fonetyczny zapis obcojęzycznych nazw, np. Dżon zamiast
John, czy też oznaczenie pauz:
^ - krótka pauza
/ średnia pauza
// długa pauza

Przykład z tego samego filmu („ Dzień po jutrze”):

00:01:40 Kierowca zerka na siedzenie pasażera i spogląda
za dziewczyną. ^ Z dwoma kanapkami w ręku
podchodzi do siedzącej na trawie pasażerki.
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A skoro mowa o czytaniu warto jeszcze raz podkreślić
konieczność "trzymania w ryzach" długości audiodeskrypcji.
Trzeba pamiętać, że lektorzy czytają wolnym i dość
równomiernym
tempem.
Oczywiście
czasami
mogą
przyśpieszyć, lub zwolnić. Jednak słuchanie audiodeskrypcji
czytanej szybko i niewyraźnie - "byle się zmieścić" mija się z
celem. W tym wypadku zasada "mniej znaczy więcej" sprawdza
się doskonale.
W trakcie pisania skryptu, autor AD – podobnie jak
tłumacz – prawdopodobnie natknie się na rzeczy, których po
prostu nie wie i które należy zweryfikować. Przyjrzyjmy się
temu na przykładzie AD do „Bitwy warszawskiej”.
Przygotowując się do pracy, autorka skryptu AD obejrzała film
dokumentalny „Wielka Wojna na Wschodzie, 1919-1921”,
dzięki któremu zdobyła wiedzę o przebiegu działań wojennych
(nie zawsze jasno przedstawionych w filmie) i skąd zaczerpnęła
specjalistyczne określenia, takie jak „taczanki” czy
„budionówki”. Przydała się jej również lektura pisma „Szabla i
Koń”, gdzie znalazła opisy szarży z bitwy pod Komorowem
wzięte z pamiętników żołnierzy, a także recenzja z „Kina”,
zawierająca szczegółowy opis zdjęć Idziaka i technice 3D
zastosowanej w tym filmie. Scenariusz filmu posłużył do
identyfikacji miejsc i bohaterów, choć niekiedy wprowadzał w
błąd: w jednej ze scen w scenariuszu taniec opisany był jako
fokstrot, choć okazało się, że w rzeczywistości był to charleston.
Nie obyło się także bez współpracy z konsultantem, statystą
konnym, który pomógł autorce skryptu przy nazwach
mundurów, broni i formacji wojskowych. Należało również
trafnie zidentyfikować miejsce akcji i tak na przykład określenie
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„step” zostało użyte tylko w przypadku scen na froncie
ukraińskim.
Poniżej kilka przykładów:
[3:36-4:14]
Szeroka równina. Na horyzoncie niezliczone szeregi
jeźdźców. Na przedzie uzbrojone wozy konne – taczanki –
oraz zwykłe bryczki. Z tyłu taczanek tkwią przymocowane
karabiny maszynowe. Za wozami w luźnym szyku jadą
kawalerzyści. Powiewają czerwone sztandary. Na jednym z
nich złoty sierp i młot. Bolszewicy kiwają się w siodłach.
Niektórzy jedzą, inni rozmawiają lub drzemią. Część
żołnierzy nosi pełne mundury i oficerki, na plecach
karabiny, przy boku szable. Inni mają tylko brudne koszule i
kożuchy. Konie idą stępa.
[8:32-8:59]
Pod sufitem wiruje lustrzana kula. W dole panowie w
garniturach i panie w secesyjnych sukniach tańczą
czarlstona2. Panie mają na sobie sznury pereł, opaski z
piórkami i jedwabne rękawiczki. Panowie noszą muszki i
wypolerowane półbuty.
[12:44-13:07]
Przed kościołem św. Anny. Dwa rzędy szwoleżerów w
galowych mundurach wznoszą szable. Jan, także w
mundurze, bierze Olę na ręce. Kobiety w barwnych

2

Wymowa dla lektora
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kapeluszach sypią ryż. Jan przenosi Olę pod sklepieniem z
szabel.

Kolejny krok w tworzeniu skryptu AD to konsultacje.
Dobrą praktyką jest skonsultowanie skryptu z osobami
niewidomymi i słabowidzącymi. Jest to niezwykle cenne
doświadczenie i zawsze skutkuje wprowadzeniem pewnych
zmian w skrypcie, np. wyjaśnieniem nieścisłości.
Zawsze powinniśmy też przekazać tekst do przeczytania i
zredagowania innemu audiodeskryptorowi. Inna osoba z
pewnością zwróci uwagę na inne szczegóły, zaproponuje
alternatywne rozwiązania, być może zauważy błędy. W toku
dyskusji wypracujemy optymalną wersję.
Zakładamy, że dla audiodeskryptora język polski jest
środowiskiem, w którym czuje się swobodnie i z którego
świadomie wybiera potrzebne narzędzia. Na wszelki wypadek
sugerujemy jednak korzystanie ze słowników, lub oddanie
85

tekstu do przeczytania doświadczonemu redaktorowi,
ponieważ – jak wiadomo z filmu - Nikt nie jest doskonały.

3.

Audionapisy w filmach wielojęzycznych i zagranicznych

Audio napisy (z ang. audio subtitles) to odczytane przez
lektora napisy, przeważnie zawierające tłumaczenie
obcojęzycznych wypowiedzi występujących w filmie.
Doskonałym przykładem zastosowania audio napisów jest serial
Londyńczycy, gdzie lektor odczytujący skrypt AD czytał również
– odpowiednio modulując głos – kwestie wypowiadane po
angielsku i tłumaczone dla widzów polskich w formie napisów.
W innych krajach, gdzie nie spotyka się wersji lektorskiej do
tłumaczenia filmów, audio napisy mogą zawierać tłumaczenie
całej listy dialogowej w przypadku filmów zagranicznych, np.
hiszpańskojęzyczny
film
Almodovara
Volver
został
wprowadzony na rynek brytyjski z audio napisami odczytanymi
przez lektorkę, podczas gdy skrypt AD czytał lektor. Ze względu
na obowiązującą w Polsce wersję lektorską, polscy widzowie
mogą usłyszeć audio napisy jedynie w filmach wielojęzycznych.

W tym miejscu warto wspomnieć o doborze lektorów, bo ich
głos jest ważnym elementem składowym audiodeskrypcji. W
przypadku filmu z audionapisami możliwe są trzy rozwiązania.
Audiodeskrypcję i audionapisy może czytać ten sam lektor
różnie modulując głos, dwóch lektorów o różnych barwach
głosu lub lektor i lektorka. Ostatnia z tych opcji została
wskazana przez osoby niewidome jako optymalna.
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4.

Audiodeskrypcja do filmów zagranicznych

Obecnie w Polsce tworzy się głównie audiodeskrypcję
do produkcji krajowych lub do filmów dubbingowanych. Nie
licząc „tyflofilmów” z lat 90. XX w. dostępnych w bibliotece
Polskiego Związku Niewidomych, powstało zaledwie kilka
filmów z audiodeskrypcją do filmów zagranicznych lub polskich
z przewagą dialogów w obcych językach (Ludzie Boga, Człowiek
na linie, Duża ryba, Volver, Wszystko gra, O północy w Paryżu,
Vicky Cristina Barcelona, Vakha, Mała Moskwa). Głównym
problemem wydaje się tu obecność kilku ścieżek dźwiękowych:
oryginalnych dialogów, tłumaczenia w wersji lektorskiej oraz
skryptu AD.
Dotychczasowe pokazy filmów zagranicznych z AD pokazują, że
osoby niewidome i słabowidzące są bardzo zainteresowane
tego rodzaju produkcjami i chciałyby oglądać więcej filmów
zagranicznych z AD. Jednym z najtrudniejszych problemów AD
do filmów zagranicznych jest to, że w niektórych scenach
trudno jest rozpoznać, kto mówi jako że oryginalna ścieżka
dźwiękowa jest przyciszona, a lektor zagłusza głosy
poszczególnych bohaterów. Można temu zapobiec włączając do
skryptu AD imiona bohaterów tuż przed tym, gdy coś mówią.
Technika ta sprawdza się w przypadku scen, w których
występuje wiele osób, jednak nie powinno się jej nadużywać.
Zbyt wiele imion bohaterów nie pozwala osobom niewidomym
skoncentrować się na śledzeniu akcji i utrudnia domyślenie się z
kontekstu.
Innym ważnym problemem w audiodeskrypcji do filmów
zagranicznych jest występowanie elementów z kultury obcej,
często nieznanych szerzej widzom polskim. Wydaje się, że w
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skrypcie AD warto zawrzeć choć część elementów kulturowych
tak, aby polski widz miał szansę poczuć obcą atmosferę. I tak na
przykład w filmie Woody’ego Allena O północy w Paryżu jest
krótkie ujęcie przedstawiające mężczyzn grających w bule.
Autorka skryptu ujęła to następująco:
„Park. Czterej mężczyźni w pastelowych koszulach grają
w bule.”
Autor skryptu AD powinien również dobrze określić miejsce
akcji. Na przykład para bohaterów filmu Wszystko gra wychodzi
z galerii i zatrzymuje się przy rzece. Akcja filmu dzieje się w
Londynie i warto napisać, że rzeka to nie tylko rzeka, ale
Tamiza, a za bohaterami widać brytyjski Parlament i Big Bena.

[13:28] Nad Tamizą.
[13:32] (dość szybko) Z budynku wychodzą Chloe i Chris.
Podchodzą do brzegu rzeki. Przed nimi panorama
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Londynu - Big Ben i Parlament. Powoli obraca się
diabelski młyn - London Eye.
[13:44] Chloe i Chris przechodzą koło Pałacu Buckingham.
Przed budynkiem zmiana warty. Strażnicy Gwardii
Królewskiej maszerują ubrani w czerwone mundury i
czarne, futrzaste czapki.

W innej scenie Wszystko gra, główny bohater, Chris, zaczyna
nową pracę w biurze. Nie jest jednak zwykłe biuro z londyńskim
City, ale prestiżowa siedziba w budynku Swiss Re
zaprojektowanym przez słynnego architekta Normana Fostera.
Zapewne wielu osobom widzącym ten fakt umknie, jednak
stanowi on swego rodzaju „smaczek” i warto by go ująć w
skrypcie AD o ile pozwoli na to czas.
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W filmie O północy w Paryżu jest scena, w której ważną rolę
odgrywa obraz Pabla Picassa (zob. zdjęcie). Bohaterowie
spierają się, czy Picasso dobrze oddał charakter swojej modelki.
Niestety na opis obrazu autorka AD miała zaledwie dwie
sekundy. Oto, w jaki sposób wybrnęła: „Na obrazie kobietapatyczak na niebieskim tle”. Określenie „kobieta-patyczak”
świetnie oddaje kwintesencję obrazu i atmosferę tej sceny, a
także wiele wyjaśnia w kontekście sporu bohaterów.
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A to przykład z filmu „Vicky Cristina Barcelona”:
Dziewczyny fotografują kościół Sagrada Familia oraz
rzeźbę Żen Fij Sevadą3. Spacerują na tarasie widokowym
kamienicy Kasa Mila.

5.

Audiodeskrypcja eksperymentalna

Większość stworzonych na świecie skryptów AD mniej
lub bardziej trzyma się ogólnie przyjętych zasad.
Przeprowadzono jednak kilka ciekawych eksperymentów z
dziedziny audiodeskrypcji, o których warto tu wspomnieć.
Grupa badaczy kanadyjskich (zob. Rebeca Fels & JP Udo)
przeprowadziła kilka eksperymentów z audiodeskrypcją. Jeden

3

Wymowa jak dla lektora.
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z nich polegał na zastosowaniu audiodeskrypcji z narracją
pierwszoosobową – w przeciwieństwie do tradycyjnej,
trzecioosobowej. Wraz z twórcami filmu – kreskówki Odd Job
Jack – badacze stworzyli kilka odcinków, w których główny
bohater sam opisywał to, co się dzieje na ekranie.
Przeprowadzone badania recepcji takiej AD wśród osób z
dysfunkcją wzroku pokazały, że choć tego rodzaju
niekonwencjonalna AD była określana przez badanych jako
„mniej wiarygodna”, to większość osób szybko do niej
przywykła i uznała ją za bardziej wciągającą i zabawną.
Kolejny eksperyment, tym razem do Szekspirowskiego
„Hamleta”, polegał na tym, że audiodeskrypcję wypowiadał
Horacy, z własnego punktu widzenia. Co więcej, robił to nie we
współczesnej angielszczyźnie, ale używając języka, w jakim
napisano dramat – w pentametrze jambicznym, rodzaju
metrum, w którym Szekspir stworzył swoje najważniejsze
dzieła.
Jeśli chodzi o eksperymenty w dziedzinie polskiej
audiodeskrypcji, warto wymienić – tuż obok AD z syntezą mowy
– „audiodeskrypcję autorską” (ang. auteur description), czyli
audiodeskrypcję do kina autorskiego, stworzoną w oparciu o
scenariusz filmu. Tego rodzaju audiodeskrypcja została
stworzona do filmu pt. Volver w reżyserii Pedro Almodóvara.
Audiodeskrypcja autorska polega na wpleceniu w skrypt AD
opisów postaci, bohaterów, czynności w taki sposób, w jaki
widział to reżyser tworząc scenariusz. Skrypt AD do Volver
rozpoczął się następującym krótkim wstępem, opisującym
główną bohaterkę filmu, Rajmundę:
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“Główna bohaterka to 32-letnia Rajmunda, grana przez
Penelope Cruz. Almodóvar opisuje tę postać tak: Rajmunda
jest rasowa, o niezaprzeczalnej urodzie, zakorzeniona w
ziemi okrągłym i szczodrym tyłkiem; z biustem takim, że
wzroku nie można oderwać od dekoltu. Nieustępliwa,
stanowcza, żywiołowa, pełna odwagi, a zarazem krucha.”

Oto kilka przykładów sformułowań, jakie zawierał skrypt AD:
·

“Mąż Rajmundy, Pako, rozwalony na sofie, nieogolony,
ogląda mecz i żłopie piwo.”

·

“Wychodzi Regina, gruba Kubanka w sukience obcisłej do
utraty tchu.”

·

“Wieczór. Dojeżdżają do ulicy, przy której mieszka
Rajmunda. Dzielnica i miasto dobiegają tu kresu.”
Do tej pory, film spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem ze
strony widzów z dysfunkcją wzroku.

Pewnego rodzaju eksperymentem jest stylizacja językowa. Taki
zabieg zastosowano w audiodeskrypcji do przestawienia „Zły” w
Teatrze Powszechnym w Warszawie. Ze względu na
charakterystyczny język, którym posługują się postacie
sceniczne – dotyczy to zarówno słownictwa, jak i
„warszawskiej” wymowy - autorki uznały, że w tym kontekście
oficjalny, literacki język audiodeskrypcji wyróżniałby się, burzył
klimat przedstawienia. Stylizacja była też źródłem humoru,
ułatwiła odbiorcom zbudowanie wyobrażeń barwnych postaci,
pojawiających się na scenie. Zabieg stylizacji można też uznać za
świadome użycie środków językowych. Przykład:
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Wpada kilku wyrostków. Luźne marynary, skórzane
płaszcze, czapki z daszkiem. Zwarta grupa mętnych typów.
Rytmiczne jednakowe ruchy. Głowy obracają się jak na
komendę. Lustrują otoczenie.
Nogi podrygują rytmicznie. Ręce w górę - niby trzymają
uchwyty w tramwaju.
Poprawiają czapki, podnoszą kołnierze marynarek.
Wychodzą luzackim krokiem.

6.

Audiodeskrypcja w teatrze i operze

W Polsce po raz pierwszy audiodeskrypcja w teatrze
pojawiła się w 2007 roku. W Białostockim Teatrze Lalek
wystawiono bajkę „Jest królik na księżycu”. Inicjatorem tego
wydarzenia była Fundacja Audiodeskrypcja.
Największy dorobek w dziedzinie audiodeskrypcji teatralnej ma
jednak Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Dzięki jej
projektowi „Poza ciszą i ciemnością” w teatrach Warszawy,
Krakowa i Poznania od połowy 2009 do połowy 2012 roku
przygotowano 26 premier.
Także w Płocku z inicjatywy Stowarzyszenia Pracy dla
Niepełnosprawnych „De Facto”, przy współudziale Fundacji
Dzieciom, odbyły się trzy przedstawienia w Teatrze
Dramatycznym im. J. Szaniawskiego.
Formalnie AD teatralna nie różni się od AD filmowej – opisuje
sztukę audiowizualną, jest ograniczona czasem, tekst czytany
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przez lektora musi się zmieścić między dialogami. Różnice
wynikają ze specyfiki przedstawienia teatralnego jako
wydarzenia jednorazowego, dziejącego się na żywo i za każdym
razem zawierającego element niespodzianki. Także sama
materia teatru wymaga opisu innego niż w filmie.
Autor audiodeskrypcji opisuje przedstawienie na podstawie
nagrania po uprzednim obejrzeniu spektaklu na żywo.
Pamiętajmy jednak, że każde przedstawienie jest
niepowtarzalne. Różni się od innych czasem trwania,
wynikającym z różnego tempa podawania tekstu przez aktorów.
Bywa, że pewne fragmenty tekstu są pomijane z powodu
zwykłej ludzkiej omyłki lub z powodów artystycznych, których
autor audiodeskrypcji nie jest w stanie przewidzieć. Aktorzy
mogą robić pauzy w innych miejscach niż w czasie
zarejestrowanego przedstawienia, na podstawie którego
piszemy tekst, lub wykonywać inne gesty. Zdarza się, że
przeszkody techniczne mogą wymusić pominięcie całych scen.
Wreszcie – w wielu przedstawieniach jest podwójna obsada,
czyli niektóre role grają na zmianę różni aktorzy, często mający
różne kostiumy.
Wszystko to sprawia, że audiodeskrypcja w teatrze musi być
czytana na żywo. Lektor zajmuje miejsce w jednej z teatralnych
kabin, a widzowie słuchają audiodeskrypcji ze słuchawek lub –
najlepiej – jednej słuchawki. Drugie ucho łowi dźwięki ze sceny i
otoczenia.
Tekst powinien być przygotowany w miarę możliwości
uniwersalnie, lub dawać do wyboru rozwiązania, spośród
których lektor na bieżąco wybierze te właściwe. Nasuwa się też
wniosek, że w przypadku AD teatralnej większa jest rola lektora.
Jeśli autor tekstu ma predyspozycje do bycia lektorem, właśnie
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w teatrze mógłby je wykorzystać i w ten sposób czuwać nad
ostatecznym kształtem audiodeskrypcji.
Inne niż w przypadku filmu trudności łączą się z opisem
przestrzeni scenicznej i scenografii. Jeśli inscenizacja
umieszczona jest na tradycyjnej scenie pudełkowej, w opisie
przestrzeni mogą wystarczyć określenia: na prawo, na lewo, w
głębi. Jednak bywa, że mamy do czynienia z zupełnie innym
kształtem sceny i przekroczeniem bariery między widownią, a
strefą przeznaczoną dla aktorów. Aktorzy pojawiają się wśród
widzów, wkraczają nie tylko z trzech stron wyznaczonych przez
pudełko sceny, także z tyłu, z góry, z dołu.
Na oczach widzów zmienia się scenografia, z definicji umowna,
często bardzo uproszczona, tylko sugerująca miejsce akcji.
Widzowie obeznani ze specyfiką teatru mogą być
zainteresowani tą teatralną „kuchnią”, a także materiałem, z
którego wykonane są elementy scenografii. W Teatrze
Narodowym w przedstawieniu „Umowa” na scenie wyrastają
drzewa i nieoczekiwanie pojawia się huśtawka:
Pojawia się więcej drzew. Są namalowane na
przezroczystych taflach. Z góry zjeżdża czerwona huśtawka
– prosta ławka na długich linach.
Podobny przypadek, w roli głównej znowu drzewa, znajdujemy
w przedstawieniu „Opowiadania dla dzieci”:
Szlemiel rusza. Wędrując, obserwuje świat. W oddali, na
horyzoncie, w jednym kierunku przesuwają się małe
domki, drzewa i zwierzęta. Bliżej, w tym samym kierunku,
przemieszczają się większe drzewa – niesie je trzech
mężczyzn
96

W repertuarze Teatru „Poza Ciszą i Ciemnością” znalazły
się m.in.:
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W repertuarze Teatru „Poza Ciszą i Ciemnością” znalazły się
m.in.:
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Utrudnieniem w przekazie audiodeskrypcji w teatrze
może być duże natężenie dźwięków. Bardzo często muzyka
sceniczna jest tak głośna, że uniemożliwia usłyszenie głosu
lektora. Z takimi przeszkodami musimy się godzić i nie ma
sposobów, aby je ominąć. Przede wszystkim trzeba jednak
ustalić, kiedy taki problem występuje, zrezygnować z
audiodeskrypcji w tym momencie, a informacje przekazać
wcześniej lub później.
Szczególnym rodzajem teatru jest opera. W Polsce dotychczas
nie było realizacji audiodeskrypcji w teatrze operowym, choć
muzyka – w operze najważniejsza – jest dziedziną sztuki ze swej
natury bliską niewidomym. Wydaje się, że jest to jednak tylko
kwestia czasu, jako że w innych krajach już od wielu lat tworzy
się AD do przedstawień operowych (np. w barcelońskim teatrze
Gran Teatre de Liceu).
Przestawienia operowe – kiedy już uda się wprowadzić do nich
audiodeskrypcję – będą wyjątkowym wyzwaniem dla
audiodeskryptorów. Teatry operowe od wieków słyną z bogatej
oprawy scenicznej. Dawniej szczyciły się iluzjonistyczną
scenografią,
współcześnie
zachwycają
projektami,
przypominającymi żywe obrazy. Dzisiejsi śpiewacy potrafią
łączyć wykonywanie muzyki z kreowaniem ról. Wszystkie te
elementy zasługują na opis. Mimo wszystko audiodeskrypcja
powinna być wprowadzana z umiarem i tak, by przede
wszystkim nie zakłócać odbioru muzyki.
We wszystkich teatrach warto podjąć próbę
umożliwienia
niewidzącym
dotknięcia
elementów
przedstawienia – scenografii, rekwizytów, kostiumów, może
nawet aktorów. Nie zapominajmy, że aktorem może być też
lalka, kukiełka, marionetka i to nie tylko w teatrze dla dzieci.
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Takie zetknięcie z materią teatru byłoby dla niewidzących
najbardziej atrakcyjne. Próby takie podjęto już za granicą, np. w
Wielkiej Brytanii, gdzie tzw. touch tours przed spektaklem są już
czymś naturalnym.
Oprócz przekazania opisu przedstawienia, nie możemy
zapomnieć o tym, by poinformować o obsadzie spektaklu, o
wydarzeniach, mających miejsce tuż po jego zakończeniu, czyli
o ukłonach aktorów. Ukłony to często cały rytuał, niemal drugie
przedstawienie specjalnie wyreżyserowane, choć oczywiście
znacznie krótsze.
Można też rozważyć możliwość przygotowania dla naszych
odbiorców specjalnego programu, broszury lub ulotki z
ważnymi informacjami, dla których nie ma miejsca w tekście
audiodeskrypcji ze względu na brak czasu.
Gości teatru zwykle interesuje także wygląd wnętrza. Może i na
to znalazłoby się miejsce w specjalnym wydawnictwie? To
pomysł i propozycja, na razie niezrealizowana.
Jak opisywać wnętrze? O tym w następnej części tekstu.

7.

Audiodeskrypcja w muzeach i galeriach

Z innym zadaniem musi się zmierzyć autor
audiodeskrypcji zbiorów muzealnych. W tym przypadku jego
zadaniem jest opisanie statycznych obiektów. Nie ma więc
ograniczenia ilości tekstu podyktowanego czasem trwania
utworu.
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Jeśli audiodeskrypcji nie dokonuje na żywo przewodnik, musi
być dostarczona odbiorcom w postaci nagrań. Zwykle są
umieszczane w specjalnych przenośnych odtwarzaczach,
czasem w odtwarzaczach ulokowanych w rozpoznawalnych
punktach ekspozycji muzeum. Właściwy wybór odtwarzaczy to
osobny temat. Warto skonsultować taką decyzję z odbiorcami.
Pliki dźwiękowe mogą być też dostępne na stronach
internetowych. Ten ostatni sposób pozwala niewidomym
przygotować się do zwiedzania, dokonać wyboru wersji
audiodeskrypcji, długości ścieżki zwiedzania – jeśli
przygotowano ich kilka.
Dobrze przygotowanej audiodeskrypcji można słuchać jak
audiobooka. Dlatego szczególnie w przypadku tekstów,
opisujących architekturę, obiekty muzealne czy dzieła sztuki
trzeba się postarać, aby audiodeskrypcja była atrakcyjna,
zachęcała do słuchania formą i treścią.
Pewnego rodzaju uprzyjemnieniem może być podkład
dźwiękowy nagrania - muzyczny lub nie tylko muzyczny.
Pamiętajmy jednak, że wielu ludziom dodatkowe dźwięki mogą
przeszkadzać, a nawet uniemożliwić słyszenie tekstu (osoby z
zaburzeniami słuchu). Dlatego taka wersja może być wyłącznie
dodatkową opcją, a podstawą jest wersja z nagranym głosem
lektora.

Co oznacza atrakcyjność treści? Przygotowując
audiodeskrypcję obiektu muzealnego lub jakiegokolwiek,
niebędącego dziełem audiowizualnym, łączymy informacje
merytoryczne z opisem. Dla naszych odbiorców nie byłoby
wygodne osobne odsłuchiwanie historii przedmiotu naszego
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opisu, a następnie wyszukiwanie w tekście audiodeskrypcji
właściwego fragmentu. Dlatego twórca audiodeskrypcji w tym
przypadku musi być przewodnikiem w pełnym tego słowa
znaczeniu. Wybiera najważniejsze informacje i we właściwej
proporcji włącza je w ciąg opisów.
Tak, jak w przypadku każdej audiodeskrypcji, to piszący
dokonuje wyboru. Są to wybory w skali mikro i makro.
Audiodeskryptor musi wybrać obiekty i zdecydować, w jakim
stopniu opis będzie szczegółowy. Zawsze kieruje się zasadą „od
ogółu do szczegółu”, co oznacza, że najpierw podaje najbardziej
ogólną informację, nazywającą przedmiot opisu, następnie –
szczegóły.
Może zdecydować się na kilka reprezentatywnych przedmiotów
i opisać je dokładnie, opisać jeden przedmiot z grupy, a w
pozostałych zwrócić uwagę na różnice, wreszcie – jeśli jest na to
czas i są możliwości – opisać wszystkie przedmioty
eksponowane na wystawie, wybór pozostawiając odbiorcom.
Szczególnie w tym ostatnim przypadku, odbiorców trzeba
poinformować o długości nagrania.
W muzeum możemy zetknąć się z bardzo różnymi
przedmiotami opisu. Obiektem może być całe wnętrze,
przestrzeń i wyposażenie – jak w audiodeskrypcji sal Zamku
Królewskiego.
Audiodeskrypcja Zamku Królewskiego do pobrania4.

4
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Może to być ekspozycja składająca się z różnych obiektów,
zamkniętych w gablotach, lub inaczej prezentowanych we
wnętrzu, które samo nie jest elementem ekspozycji jak w
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Audiodeskrypcja Muzeum Powstania Warszawskiego5

7.1 Treść, czyli o czym nie wolno zapomnieć, a co warto
wykorzystać:

1. Nawigacja: Wprowadzając odbiorców audiodeskrypcji do
muzeum lub oprowadzając po Rynku Głównym w
Krakowie i opowiadając o poszczególnych kamienicach,
nie możemy zapomnieć o naszej nadrzędnej zasadzie „od
ogółu do szczegółu”. Musimy poinformować słuchaczy o
przestrzeni, w której się znajdujemy, określić kierunki,
wielkości, wskazać ewentualne przeszkody. W przypadku
wnętrza – powiedzieć, gdzie są drzwi i okna, ile i jakich
obiektów jest w sali, gdzie te obiekty się znajdują. Możemy
określać kierunki, korzystając z tarczy zegara, to sposób
znany osobom niewidomym i powszechnie stosowany.
Przykładowo mówimy: stół jest na godzinie trzeciej, pod
oknem. Do określenia odległości wykorzystujemy miarę
kroków: mówimy, jaka jest wielkość sali muzealnej licząc
jej długość i szerokość krokami. W przypadku nietypowych
kształtów – możemy przygotować plan wnętrza, wycięty z
papieru i dać naszym słuchaczom do ręki. Warto też od

5

Jak wyżej
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razu poinformować, czy we wnętrzu będą mogli czegoś
dotknąć.
2. Wymiary, proporcje – Opis każdego obiektu powinien
zawierać określenie jego wielkości. Jeśli jest to przedmiot,
który zwiedzający może wziąć do ręki, to rozwiązuje
problem, ale w muzeach taka sytuacja zdarza się niezwykle
rzadko. Definiując wielkość obiektu, najlepiej posługiwać
się porównaniami do przedmiotów znanych z życia.
Przykładowo: w opisie zamkniętych w gablotach
eksponatów
Muzeum
Powstania
Warszawskiego
posługiwano się porównaniami do – pudełka zapałek,
monet, kart kredytowych, legitymacji. Można też podać
wymiary w centymetrach, mając świadomość, że nie
wszystkich to zadowoli. Podanie wymiarów w
centymetrach jest jednak regułą w przypadku opisów
obrazów.

3. Opis poszczególnych obiektów – Opisując każdy przedmiot,
jak
zwykle
pamiętamy
o
naczelnej
zasadzie
audiodeskrypcji. Zaczynamy od nazwania przedmiotu,
określenia pierwszego wrażenia lub, w przypadku
obrazów, zdefiniowania tematu. Opis obrazu absolutnie
nie może przypominać metody „skanowania”, czyli
wyliczania wszystkich przedstawionych obiektów od lewej
do prawej lub z góry na dół. Nasze słowa muszą pomóc
niewidomym stopniowo konstruować obraz przez
przechodzenie do szczegółów zgodnie z logiką, jakbyśmy
właśnie malowali obraz, lub opowiadali przedstawioną na
obrazie anegdotę. Opisując sposób ukazania przedmiotów
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na obrazie, możemy użyć matematycznych proporcji,
oczywiście niezbyt skomplikowanych. Warto powiedzieć,
że – przykładowo – obraz nieba przedstawiony na obrazie
zajmuje połowę jego powierzchni, lub że jakiś przedmiot
jest o połowę mniejszy od sąsiedniego. Dorośli odbiorcy
powinni poradzić sobie z wyobrażeniem jednej piątej,
jednej szóstej. Dalsze proporcje nie są wygodne i łatwe w
wyobrażeniu dla nikogo.
4. Dzieci jako odbiorcy. Już nieraz powiedziano, że dla dzieci
trzeba pisać jak dla dorosłych tylko lepiej. To dotyczy
oczywiście także audiodeskrypcji. Dzieci łatwo znudzić, a
my musimy wręcz przeciwnie – zachęcić je do słuchania,
pobudzić wyobraźnię. Opisując wielkość przedmiotów
możemy skorzystać z metody Joela Snydera –
amerykańskiego audiodeskryptora, który powiedział, że
słynny obelisk w Waszyngtonie ma wysokość 50 słoni,
stojących jeden na drugim. W opisach budynków w
projekcie „Wielka architektura dla wszystkich dzieci”
wprowadzono bajkowych lub zwierzęcych bohaterów i
porównania kształtów budynków do najrozmaitszych
zjawisk. Jest też słoń, ponieważ kształt jednego z
opisywanych budynków przypomina słonia stojącego z
opuszczoną trąbą. Natomiast istotę ażurowej konstrukcji
tłumaczy pszczółka, przemieszczająca się między piętrami
(przykłady znajdziemy na TEJ stronie)6

6
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5. Porównania do znanych przedmiotów – warto stosować
także w opisie architektury i także dla osób dorosłych.
Niektóre ornamenty architektoniczne przypominają
koronki lub biżuterię, wieżyczki są podobne do latarenek,
a witraże do wycinanek. Namawiamy do twórczego
myślenia!
6. Anegdota - ułatwia zapamiętywanie, przybliża opisywany
obiekt naszym odbiorcom, wiążąc z konkretną sytuacją lub
osobą. Źródłami anegdot są doświadczeni przewodnicy,
książki, do pewnego stopnia Internet. Oczywiście, jak
zawsze, informacje trzeba sprawdzić w więcej niż jednym
źródle.

Podsumowując – audiodeskrypcja nieruchomych obiektów
niejedno ma imię i wymaga od audiodeskryptora szczególnej
kreatywności. Zanim przystąpimy do pisania, powinniśmy
wiedzieć, co chcemy napisać i czym chcemy zainteresować
odbiorców. Czyli – mieć pomysł!

8. Lektor
Nawet najlepiej napisany tekst może wiele stracić, jeśli
zostanie źle odczytany. Zdefiniowanie, na czym polega
prawidłowe czytanie tekstu, nie jest łatwe. Aktorzy uczą się tej
sztuki w czasie kilku lat studiów. Dobry lektor ma prawidłową
dykcję, głos o przyjemnej barwie, czyta tekst ze zrozumieniem,
stosując naturalną intonację właściwą dla języka polskiego.
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Na pewno możemy przyjąć, że większość profesjonalnych
lektorów, których słyszymy w telewizji, czytających tłumaczenia
w wersji lektorskiej do filmów, robi to wzorcowo. Natomiast
zdecydowanie nie polecamy wzorowania się na lektorach,
czytających reklamy radiowe czy telewizyjne. Audiodeskrypcja
ma być dyskretna, nie może się narzucać, zachwalać samej
siebie.
Niektórzy niewidomi deklarują, że od głosu człowieka wolą głos
syntezy mowy. Można przygotowywać także takie nagrania,
mając świadomość, że nigdy nie zadowolimy wszystkich
odbiorców.

9. Podsumowanie
Warto pamiętać, że audiodeskrypcja nie jest dziełem
skończonym, ani objawionym. To dziedzina, która nieustannie
się rozwija, a raczej, która nieustannie jest rozwijana w
poszukiwaniu nowych rozwiązań i każdy z piszących może
wnieść swój wkład.
Zebrane w tym tekście sugestie to wnioski i rady
doświadczonych autorów. Nie zwalniają kolejnych piszących z
myślenia. Za każdym razem,
przystępując do pisania,
audiodeskryptor podejmuje decyzję, jaką formę będzie miał
jego tekst.
Praca nad audiodeskrypcją bez wątpienia jest trudna, ale i
niezwykle satysfakcjonująca. Tym bardziej trzeba mieć cały czas
na uwadze to, po co i dla kogo się ją pisze. Audiodeskrypcja jest
sztuką, ale nie powinna być sztuką dla sztuki.
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