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Przez prawo 

„Przez prawo” to tytuł instalacji 

artystycznej. 

Instalacja artystyczna to praca 

zbudowana przez artystę w jakiejś 

przestrzeni.  

Składa się z wielu elementów. 

„Przez prawo” składa się z: 

 dwóch ekranów z filmem, 

 stołu ze szklanym blatem i nogach 

z gałęzi i korzeni drzewa, 

 białego obrusu z nadrukiem, 

 pięciu srebrnych kwiatów, 

 monet z wyciętą dziurką w środku. 
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Autorami pracy są Lesia Pczołka 

i Uladzimir Hramovich.  

Widzisz ich na zdjęciu. 

Lesia Pczołka i Uladzimir Hramovich 

przeprowadzili się do Polski z Białorusi. 

Polskę i Białoruś zobaczysz na tej mapce: 

  

POLSKA 

BIAŁORUŚ 
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Lesia i Uladzimir mieszkali razem w różnych krajach. 

Kwiaty stojące na stole mają kształt tych krajów. 

Są to: 

 Polska: 

 Białoruś: 

  

POLSKA 

POLSKA 

BIAŁORUŚ 



4 
 

 Ukraina:  

 Niemcy:  

 Czechy:  

  

POLSKA 

POLSKA 

POLSKA 

CZECHY 

NIEMCY 

UKRAINA 
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Na stole zobaczysz też biały obrus. 

Na obrusie są nadrukowane różne 

dokumenty. 

Te dokumenty Lesia i Uladzimir zbierali, 

żeby wziąć w Polsce ślub. 

Ślub to zawarcie małżeństwa. 

Małżeństwo to związek dwóch osób, 

które umawiają się, że będą ze sobą 

żyły, kochały się i pomagały sobie. 

Każdy kraj ustala, kto i na jakich 

zasadach może wziąć ślub. 

Osoby z innych krajów mogą mieć 

problem z wzięciem ślubu.  

Taki sam problem z wzięciem ślubu 

mogą mieć też osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną. 

Na ślub tych osób musi się zgodzić sąd. 
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Lesia i Uladzimir zebrali bardzo dużo 

dokumentów i zgód potrzebnych żeby 

wziąć ślub. 

Nie wzięli jeszcze ślubu, bo czekają 

na zgodę sądu. 

Na stole zobaczysz też monety z dziurką 

w środku. 

Te monety przypominają obrączki. 

Obrączki to pierścionki, które noszą 

osoby po ślubie. 

Obrączki pierwszy raz zakłada się 

w trakcie ślubu. 
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Więcej o małżeństwie i ślubie 

przeczytasz w publikacji: 

„Moja żona, mój mąż. Co osoba 

z niepełnosprawnością intelektualną 

powinna wiedzieć o małżeństwie” 

(otworzy się po kliknięciu w ten tekst) 

Obok stołu zobaczysz dwa ekrany 

z  filmami. 

Na filmach zobaczysz dwie osoby 

zakryte srebrnym materiałem. 

Jeden film ma napisy w różnych 

językach. 

Teksty na napisach to na przykład słowa 

wypowiadane w trakcie ślubu 

lub życzenia dla osób, które wzięły ślub. 

Na drugim filmie usłyszysz spokojną 

muzykę. 
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