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POWIEDZIELI O TEJ KSIĄŻCE…
„Fajna sztuka, czyli jak działają wizualne bodźce artystyczne” to
książka niezwykła. Autor w sposób bardzo przystępny przedstawia
Czytelnikowi zagadnienia percepcji wzrokowej. Nie trywializuje jednak
i nie upraszcza tych zagadnień. Można powiedzieć, że to wstęp do
percepcji dla opornych. Oporny dowie się tego, jak to się dzieje, że
patrząc na plątaninę linii człowiek widzi obraz byka, a spoglądając na
plątaninę obiektywnie bardzo podobnych linii widzi tylko plątaninę. Dowie
się też w jaki sposób obraz nabiera cech perswazyjnych i jakie musi
spełnić warunki, by miał walor estetyczny. Dowie się też wielu innych
ważnych i ciekawych rzeczy. (Oczywiście pod warunkiem, ze przeczyta tę
książkę).
Na percepcję Paweł Baranowski patrzy w sposób globalny. Łączy
w swoim wywodzie wiedzę z zakresu fizjologii, fizyki, psychologii,
neurologii i estetyki. Michał Ogórek napisał kiedyś o mieszkańcach Opola,
że połączenie po wojnie napływowego żywiołu wschodniego
(nieporządnego, ale z jajem i fantazją) z miejscowym żywiołem
autochtonicznym (bez jaja i fantazji, ale porządnego i gospodarnego)
miało w zamierzeniu dać lud porządny i obdarzony fantazją, ale w
rzeczywistości dało lud nieporządny, fantazji pozbawiony. Nie wiem
z jakich genów składa się Paweł, ale jest to człowiek porządny i fantazją
oraz jajem obdarzony. Stanowi zatem przeciwieństwo michałoogórkowej
Opolszczyzny. I taka jest też ta książka – pisana porządnie, ale z jajem,
którą polecam wszystkim!
Prof. dr hab. Dariusz Doliński - SWPS Wrocław

„Fajna SZTUKA…” wprowadza Czytelnika w świat „demonów”,
które pracowicie przetwarzają docierające do
mózgu informacje,
przedstawia różne rodzaje iluzji i wiele interesujących zagadnień
związanych z percepcją sztuki . Niepostrzeżenie początkowa ciekawość
przerodzi się w fascynację nowo odkrytym światem, na który patrzymy już
inaczej. I to jest sztuka!
Dr hab. inż. Agnieszka Wolska prof. nzw. CIOP-PIB
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O AUTORZE
Paweł Baranowski
urodził się ponad 50 lat przed
Chrystusem
(tym
ze
Świebodzina). Twierdzi, że
narodził się w Stajence
Betlejemskiej, ale łże jak
pies.
Ukończył
rozmaite
studia, a następnie pracował
jako różni ludzie (projektant,
majster, nauczyciel, fizyk,
naukowiec,
elektronik,
dyrektor i prezes a nawet,
jako bezrobotny). Zajmował
się elektrotechniką, światłem,
weterynarią,
zootechniką,
handlem,
marketingiem,
psychologią a nawet grał
w piłkę nożną jako ksiądz
(przegrywając 0:14).
Doktorem nauk technicznych został 26 lat przed Chrystusem
(patrz wyżej) a promotorem jego pracy doktorskiej był Profesor
Mieczysław Banach. Paweł Baranowski ukończył studia podyplomowe,
dotyczące polioptymalizacji
sparetyzowanej
funkcji
celu,
w procesie projektowania podwozi samochodów, ale specjalnie się tym
nie chwali, bo niewiele z nich zrozumiał. Z kolejnych studiów, z zakresu
psychologii zrozumiał więcej, a zresztą właśnie psychologia go aktualnie
interesuje. Paweł Be zajmuje się promocją sztuk plastycznych, kabaretem
i pisaniem książek.. Jest autorem rozmaitych artykułów, dotyczących
zawiłości oświetleniowych, psychofizjologii widzenia, zastosowania
probiotyków w hodowli małych prosiaczków, analizy osobowościowej
postaci z bajki o Cyrku Barnuma a ostatnio nawet pisał coś o sztuce
Decentryzmu. Aktywnie uczestniczy w europejskich konferencjach
naukowych, szczególnie tych, które dotyczą światła, prakseologii
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i kognitywistyki. Należy do Polskiego Komitetu Oświetleniowego oraz
Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.
Autor książek „Nabziebył Nowak”, „Proch z papustą” oraz
„Papusta z prochem”, w której podobno jest „w zasadzie to samo, ale od
tyłu” (prawdopodobnie i tym razem łże).
Zupełny antytalent wokalny i taneczny. Z doświadczeń wynika
również, że nie nadaje się do prowadzenia kuchni, dbałości o jakiekolwiek
rośliny oraz do naśladownictwa św. Gerarda.
Paweł Baranowski prowadzi
w różnych uczelniach
a szczególnie w technicznych i artystycznych zajęcia dydaktyczne
dotyczące szeroko pojmowanej psychofizjologii widzenia, relacji
międzyludzkich, światła i barwy. W ramach Stowarzyszenia METAL
MERGE współorganizuje wystawy różnych artystów. Miał kilka
indywidualnych wystaw własnych plakatów i to poza granicami kraju!
Występował w Poznańskich Wieczorach Kabaretowych, ale od 2014 roku
definitywnie rozstał się ze sceną. Zainteresowania Pawła to robienie
dowcipów, kognitywistyka, psychologia poznawcza, społeczna, literatura
a przede wszystkim miłe towarzystwo do konwersacji.
Niepalący, przesądny (wierzy, że nieszczęście przynoszą:
wrzos, kamień, Świnoujście i w to, że choinka nie może stać w domu
dłużej niż do 2 lutego, bo ktoś umrze w rodzinie). Ostatnio stał się
posiadaczem breloczka przynoszącego szczęście i chętnie dzieli się tym
szczęściem z Przyjaciółmi – nawet z tymi, których mniej lubi!
Chcesz napisać do Autora – zrób to!
Mail: artelux@hot.pl

Poznań, lato 2014.
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Umysł intuicyjny jest świętym darem a racjonalny umysł wiernym sługą.
Stworzyliśmy społeczeństwo, które czci sługę i zapomniało o darze.
/Albert Einstein/

WZROKOWE WRAŻENIA ESTETYCZNE
Wstęp.
Natura wyposażyła nas w nieuświadamiane stereotypy oraz
gotowe scenariusze aktywności. Są to cenne i użyteczne narzędzia
poznawcze, które w znacznym stopniu ułatwiają codzienne
funkcjonowanie. Niestety – są to również potencjalne pułapki, groźne jeśli
użyjemy ich niewłaściwie lub w nieodpowiednich sytuacjach. Nasza
znajomość psychologii ogranicza się na ogół do fundamentalnego,
introspektywnego poziomu a myślenie bywa sterowane kilkoma
irracjonalnymi
uprzedzeniami
i
wieloma
zakorzenionymi
w nieświadomości nastawieniami. Czynniki te działają na siebie
interaktywnie, wzmacniają się lub hamują. Ludzie mają silną potrzebę
pewności, domknięcia poznawczego, poczucia bezpieczeństwa oraz
udanych więzi społecznych i tym kierują się w interpretacji bodźców
zmysłowych.
To tłumaczy, dlaczego próbujemy wyjaśniać procesy w naszym
otoczeniu, ulegając pokusie błędnych uproszczeń. Nie akceptujemy
chaosu ani zbytnich komplikacji. Staramy się wszystko sprowadzić do
uporządkowanych kategorii (redukcjonizm) i zrozumieć kawałek po
kawałeczku.
Istnieje zawsze łatwe rozwiązanie
każdego ludzkiego problemu –
eleganckie, wiarygodne i błędne.
H.L. Mencken The Divine Afflatus1

1

David Dissalvo Mózg na manowcach – dlaczego oszukujemy, udajemy
i ulegamy pokusom? Carta Blanca, Warszawa 2013
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Czego pragniemy:
• - pewności i poczucia, że mamy rację,
• - oparcia dla tego poczucia (ufamy własnej pamięci),
• - nadawania znaczeń zbiegom okoliczności i poszukiwania
związków przyczynowo skutkowych,
• - poczucia kontroli i panowania,
• - unikania strat i żalu,
• - naginania zasad moralnych do własnego poczucia „równowagi”,
• - generalizowania w sytuacjach, kiedy konkretne myślenie byłoby
korzystniejsze.
Neuropsychologia kognitywna
Neuropsychologia kognitywna to nowa nauka, dzięki której
dowiadujemy się jak są interpretowane sygnały docierające ze zmysłów,
jak przyswajamy wiedzę i jak selekcjonujemy zapamiętywane informacje.
Wiedza ta może być przydatna przy dostosowaniu projektów do
rzeczywistych potrzeb i możliwości człowieka. Tekst, który czytasz
zawiera w sobie elementy nowej wiedzy o mózgu i płynące z niej wnioski.
Pamiętajmy jednak, że „mózg nie pragnie, podobnie, jak płuca nie
śpiewają a kolana nie ustanawiają rekordu w skoku w dal”2. Mózg to
jest zaledwie organ, jak wątroba, czy nerki. Droga od mózgu do umysłu
jest bardzo daleka. Z drugiej strony, mózg to organ szczególny, bowiem
uczestniczy w ludzkich pragnieniach i sposobach ich odczuwania. Między
mózgiem a pragnieniem istnieje zawsze świadoma osoba, przystosowana
do określonej kultury i funkcjonująca w jej kontekście. O tych
uwarunkowaniach nie możemy zapominać, mówiąc o percepcji
wzrokowej.
W roku 2005 zespół psychologa Ming Hsu odkrył, że nawet
niewielka dwuznaczność wywołuje wzmożoną aktywność ciał
migdałowatych (struktury te są aktywne w niebezpiecznych sytuacjach –
filtrują sytuację, klasyfikując ją pod kątem poziomu zagrożenia)
i równocześnie zmniejsza się aktywność w brzusznym prążkowiu (obszar
reagujący na nagrody). Odkrycie Ming Hsu potwierdza tezę, że człowiek
potrzebuje oparcia i dąży do redukowania niepewności. Umiejętność
przewidywania zdarzeń stwarza iluzję kontroli i zapewnia poczucie
komfortu psychicznego.
2

Cyt: Todd Essig.
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Pracę mózgu zawsze przyrównywano do największych
wynalazków ludzkości – do katapulty, strzelającej pomysłami, do pompy
wodnej, do telegrafu, maszyny parowej a w końcu do komputera,
w którym mózg to hardware, a umysł to oprogramowanie. Doszukiwanie
się takich analogii to niestety przykłady błędu kategoryzacji. Dziś błędny
wydaje się pogląd, że skoro umysł jest efektem pracy mózgu, to łatwo
sprowadzić jego funkcjonowanie do procesów biologicznych. Kartezjusz
przyjmował dualizm umysłu i ciała – dziś mówiąc o umyśle mówimy
o czynnościach mózgu. Upadł dualistyczny podział a wraz z nim tysiące
błędnych koncepcji naszej umysłowości.
„UMYSŁ TO PO PROSTU MÓZG, WYKONUJĄCY SWOJĄ PRACĘ”3
Popularne poradniki, instruujące jak wpływać na pracę własnego
mózgu okazują się niestety bezpodstawne i bezwartościowe.
Neurofizjologia nie potrafi zaopatrzyć nas w konkretne rozwiązania.
Neuroobrazowanie (metoda badania mózgu) dostarcza wielu informacji
na temat pobudzenia różnych obszarów w różnych sytuacjach, ale
dotychczas nie wiadomo dlaczego takie same bodźce wywołują
w różnych badaniach pobudzenie różnych obszarów mózgu. Uzyskiwane
wyniki nie spełniają podstawowego naukowego kryterium powtarzalności.
Nie można stosować metod neuroobrazowania na przykład w salach
sądowych, aby sprawdzić, czy ktoś kłamie. Przyjemnie jest wiedzieć
o sobie więcej, ale sama wiedza o tym, jak mózg nas zawodzi, nie jest
szczególnie użyteczna, bowiem nie możemy z nią niczego sensownego
zrobić.
Wiedza o aktywności mózgu w różnych sytuacjach uczy
jednakże, że należy zachować podejrzliwość wobec własnej naiwności.
Pragniemy uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania i chcemy ufać
ludziom, którzy podobno te odpowiedzi znają. Szczere pragnienie
redukowania niepewności i znalezienia słusznych rozwiązań może
prowadzić do naiwnej akceptacji dobrze uzasadnionych nonsensów. Nie
lekceważmy ich – są przydatne, bo przynoszą spokój, ale nie bądźmy
rozczarowani, jeśli tworzony w ten sposób ład rozsypie się wraz
z przeszłym już modelem pojmowania rzeczywistości, kolejnym,
przechodzącym do historii.
3

Simon LeVay „The sexual Brain” MA:MIT Press, Cambridge 2004
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Musimy być przygotowani na to, że niezwykle szybki rozwój
technologii i dodatnio z nim sprzężone zmiany społeczne i kulturowe,
nieustannie wpływają na nasze środowisko. Gotowość do stawienia czoła
dynamicznym wymaganiom świata to warunek naszego przeżycia.
Dlatego rację ma Piotr Voelkel4, twierdząc, że „wszystko, co przyzwyczaja
nas do zmian i sprawia, że potrafimy sobie poradzić w nowym otoczeniu,
jest cenne”. Umiejętność dostosowania do zmieniającego się nieustannie
środowiska kulturowego, to warunek konieczny, abyśmy mogli przeżyć
w nim fizycznie, emocjonalnie i umysłowo. Ludwik Pasteur twierdził, że:
„przypadek działa na korzyść przygotowanego umysłu”. Osoby
zorientowane przyszłościowo, ocenią niespodziewane zdarzenie, jako
szansę, a nie zagrożenie. Łatwiej przejdą od „AHA” do „A WIĘC TO TAK.”
Niestety - zmiany, które wymusza na nas dynamiczne
środowisko kulturowe są zwykle przyjmowane z dużą rezerwą i niechęcią.
Zainwestowaliśmy zbyt wiele czasu w opanowanie dotychczasowej
wiedzy. Uzyskaliśmy na tym polu dyplomy i tytuły naukowe. Potrafimy
porządkować świat i z lepszym, czy gorszym skutkiem przewidywać skutki
własnych i cudzych działań. Czy jesteśmy gotowi poświęcić to wszystko
w imię czegoś, czego nie tylko nie rozumiemy, ale niekiedy nawet nie
akceptujemy emocjonalnie (patrz np. tzw. „osłupienie moralne”)? Do tego
język, za pomocą którego twórcy opisują nową rzeczywistość powinien
pochodzić z tej nowej przestrzeni i wtedy komunikat staje się
niezrozumiały, albo jeśli pochodzi z przestrzeni, do której przywykliśmy,
może okazać się banalny i niegodny uwagi.
Mózg a umysł5
W poezji wiele mówi się o sercu. Czy na podstawie tak bogatej
literatury kardiologicznej można wnioskować o funkcjonowaniu tego
organu? Czy kardiolodzy studiują poezję, aby być lepszymi fachowcami?
A z drugiej strony - czy na podstawie badania mózgu można wnioskować
o cechach umysłu? Przecież, „tak jak żołądek nie może wiedzieć
dlaczego schabowy jest lepszy od pasztetowej, tak samo mózg nie
może wiedzieć dlaczego jedno płótno jest dziełem sztuki a drugie
bohomazem”.
4
5

Facility Manager nr.6 (53) 2013
Wykład Profesora A. Klawitera podczas seminarium ZLiK UAM Poznań 2013 r.
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Żołądek zajmuje się przetwarzaniem substancji a mózg
przetwarzaniem informacji, ale za tym narządem nie kryje się nic
wyjątkowego!
Jeżeli samochód przekroczy dozwoloną prędkość, to jest
oczywistym, że przyczyną było to, że tłok poruszał się zbyt szybko
w cylindrze i wał silnika, a tym samym koła kręciły się zbyt szybko!
Dlaczego policjant przyczepia się do kierowcy? Doskonała wiedza
o zależności prędkości kątowej punktów opony od parametrów cylindra
nie pozwala rozumieć przepisów ruchu drogowego. Kodeks drogowy
pojawił się później, jako zjawisko z innej przestrzeni, związanej oczywiście
z istnieniem samochodu. W procesach złożonych pojawiają się zjawiska,
które nazywamy emergentnymi, o których na poziomie podstawowym nie
mamy pojęcia i nie jesteśmy w stanie przewidzieć ich istnienia i skutków.
Z poziomu doskonałej wiedzy o cylindrze nie zrozumiemy, dlaczego
policjant domaga się od nas pieniędzy. Z poziomu wiedzy o mózgu nie
zrozumiemy umysłu.
Badania nad lokalizacją pobudzeń w mózgu, podczas działania
rozmaitych bodźców, nie pozwolą zbudować przewidywalnej teorii
umysłu. Proste bodźce nie muszą wywoływać prostych wrażeń. To co
obserwujemy, jako proste wrażenia, to niejednokrotnie bardzo złożone
struktury. Błędne jest przekonanie, że to co proste dla mózgu, jest
również proste dla umysłu (na przykład ocena dzieła sztuki, albo procesu
komunikowania się,… ).
Mózg analizuje otoczenie z punktu widzenia korzyści dla
organizmu, a nawet nie dla organizmu, a dla genów (pożywienie,
partner,…), podczas gdy umysł jest nastawiony na detekcję otoczenia.
Błędem jest wnioskowanie o wyższych czynnościach umysłowych na
podstawie
geografii
pobudzeń
różnych
obszarów
mózgu.
O zaawansowanych czynnościach decyduje cały organizm, zanurzony
w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym, a nie tylko
fizyczny obiekt, jakim jest mózg.
O rozumieniu dzieła sztuki.
Widok pięknego dzieła w naturalny sposób prowadzi do
szacunku dla artysty. Kiedy mówimy o estetyce, mówimy o ludzkich
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preferencjach, które rozwinęły się w celu faworyzowania tych cech dzieła,
które w wiarygodny sposób demonstrują sprawność twórcy. W czasach,
kiedy łyżki wykonywano ręcznie, za najpiękniejsze uważano te, które były
najbardziej symetryczne, gładkie i miały najbardziej wyszukane ozdoby.
Maszynowa produkcja, zapewniająca doskonałą symetrię, wykończenie
i detale stała się przyczyną zmiany standardów estetycznych. Obecnie
zachwyt budzą asymetria, nieregularność i prymitywne ozdoby.
Podobnie - zanim wynaleziono fotografię, tworzenie podobizn
wymagało niezwykłych umiejętności. Obecna możliwość szybkiego
i taniego zatrzymywania chwili bieżącej, sprawiła, że pojawiły się nowe
gatunki malarstwa, oparte na niefiguratywnej estetyce: impresjonizm,
kubizm, ekspresjonizm, surrealizm, abstrakcja...
Estetyka w naturalny sposób podzieliła się na dwa nurty:
- estetyka ludowa – która skupia się na popisie mistrzostwa
twórcy,
- estetyka elitarna – koncentrująca się na reakcji widza,
jako popisie społecznym - estetyka ta stoi
oczywiście w opozycji do ludowej.
Wyewoluowana estetyka ludowa ceni nadal precyzję ozdób,
dokładność odwzorowania, żywe barwy i inne tradycyjne wskaźniki
sprawności twórcy a pośrednio posiadacza dzieła. W dzisiejszych
czasach na wartość pracy artysty wskazują również inne wskaźniki:
przypadkowe błędy, nierówna powierzchnia, nieregularny kształt,
niespójny wzór…
Przyczyną częstego „niezrozumienia sztuki współczesnej” jest
próba interpretacji estetyki elitarnej w kategoriach „ludowych”.
Oczekujemy dowodów mistrzostwa twórcy oraz demonstracji tego, co
tradycyjnie uważamy za piękne i kosztowne – a tymczasem środki,
którymi dysponuje estetyka elitarna służą zupełnie innym celom.
Nasze codzienne oczekiwania estetyczne, przyporządkowane są
tradycyjnemu
pojmowaniu
piękna.
Nieświadomie
akceptujemy
i podziwiamy to, co jest zgodne z kanonami estetyki ludowej, chociaż
nasze ambicje dryfują ku sztuce elitarnej.
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Rysunek 1. Oprawa oświetleniowa
nagrodzona w prestiżowym
konkursie designerskim

Rysunek 2. Olśniewające stoisko
na Targach Arena Design 2013

W tym miejscu pragnę podkreślić, że aktywnością twórczą (i co
gorsza również jej oceną) zajmują się często ludzie, nie mający
odpowiedniego przygotowania (bo nie podejrzewam ich o złą wolę).
Można mnożyć przykłady.
Na rysunku 1. przedstawiono oprawę
oświetleniową nagrodzonej w prestiżowym konkursie designerskim,
Spójrzmy - nieosłoniętą żarówkę umieszczono w klatce z tworzywa!
Żarnik o dużej luminancji stanowi źródło olśnienia a użytkowanie
podobnego wynalazku grozi uszkodzeniem wzroku! Być może jest to
bardzo kreatywne i przez to interesujące rozwiązanie artystyczne, ale
wyróżnianie go (i to przez szacowną instytucję designerską), jako
nagrodzonej oprawy oświetleniowej, uważam za nieporozumienie.
Fotografia 2 przedstawia stoisko targowe (Targi ARENA DESIGN 2013)
prezentujące urządzenia sanitarne. Stoisko olśniewa (tzn. oślepia) gości
nieosłoniętymi żarówkami. Z oświetleniem jest podobnie jak ze zdrowiem
– wszyscy myślą, że się na nim znają. Czegóż można oczekiwać od
przeciętnego „Kowalskiego”, skoro przyszli architekci wnętrz projektują
własną ekspozycję targową w zaprezentowany sposób. To, o czym
napisałem dotychczas, to były wydarzenia incydentalne. Prawdziwą
zgrozę sieją „doradcy klienta” w dużych „mieszkaniowych” sieciach
handlowych, którzy wkręcają świetlówki kompaktowe do żyrandoli i do
lamp biurkowych, w taki sposób, że ponad połowa wystaje z klosza
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i polecają takie olśniewające produkty, jako energooszczędne {rysunek
3.). Czy można się dziwić, że w hotelu trafiamy na oświetlenie
przedstawione na rysunku 4.?

Rysunek 3. Sklep z oświetleniem

Rysunek 4. Oświetlenie w hotelu

Dodam jeszcze, że nawet o prostych rzeczach można mówić
hermetycznym, niezrozumiałym językiem, tworzącym barierę nie do
przebycia dla osób postronnych. Proszę spojrzeć na przedstawione na
rysunku 5. (oraz w załączniku 2.) cytaty z konferencji oświetleniowej
(notowane osobiście), na zaproszenie na wykład (załącznik 2.) oraz na
fragment książki popularnonaukowej (rysunek 6.). Czy trudno
odpowiedzieć na pytanie o spadek ilości osób, czytających książki?
Osoba z uznanym autorytetem, wygłaszająca mądre kwestie,
o rozbudowanej formie ale niestety nie niosące z sobą przyswajalnych
treści, tworzy kolejny mur między twórcami a potencjalnymi odbiorcami.
Pierwszy mur był skutkiem niekompetencji twórcy i krytyka, drugi wynika
ze złej komunikacji. Trzeci mur powstanie dlatego, że odbiorca nie jest
przygotowany do odbioru komunikatu artystycznego.
Odbiorca oszołomiony hermetycznym językiem przywdziewa
pancerz obojętności i nie ma ochoty na zgłębianie meandrów zawiłych
wypowiedzi profesorskich ani na studiowanie wysublimowanej estetyki
a przecież odbiór sztuki elitarnej wymaga znajomości kodu kulturowego
i szeroko pojętej wiedzy o prezentowanym obiekcie.
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Rysunek 5. Cytaty z konferencji, poświęconej sztuce (patrz dodatek 2.).

Rysunek 6. Fragment książki popularnonaukowej (dot. inteligencji).
Dzieło sztuki jest przedmiotem o szczególnym działaniu, ale w to,
aby zadziałało trzeba zainwestować nieco wysiłku i przygotowania.
Kuchenka mikrofalowa też lepiej działa, jeżeli ją podłączymy do sieci
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i naciśniemy stosowną kombinację przycisków, ale trzeba elementarnej
wiedzy, jako to zrobić. Do tego służy instrukcja, ewentualnie
doświadczenie lub intuicja. Dzieło sztuki nie ma instrukcji a do
gromadzenia doświadczeń zniechęcają powyższe bariery. Dlatego
w galerii zamiast odgłosów zachwytu, słyszymy czasami: „ja tej sztuki nie
rozumiem”.

Złożoność i jej konsekwencje.
Wyobraź sobie proszę jakikolwiek krajobraz. Jest? Dobrze.
A teraz jakiekolwiek wnętrze mieszkalne lub biurowe. Czy widzisz
różnicę?

Rysunek 7. Przykładowy krajobraz
Krajobraz bywa na ogół skomplikowany, nieprzewidywalny,
obfitujący w bogactwo form (rysunek 7.), natomiast przeciętne
pomieszczenie składa się z płaskich powierzchni, kątów prostych
i geometrycznie najprostszych obiektów (rysunek 8.).
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Rysunek 8. Przykładowe wnętrze.
Ingerencja człowieka w krajobraz jest kolejnym dowodem na
schematyczny i uproszczony odbiór świata. Tworzone przez nas
środowisko to niestety efekt skromnych możliwości umysłowych,
ograniczonych przez skłonność do uproszczeń. Ingerujemy w przestrzeń,
umieszczając w niej proste bryły (rysunek 9.).

Rysunek 9. Ingerencja człowieka w krajobraz (fot. Wł. Nielipiński).
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Należy
obiektywnie
przyznać,
że
brak
ingerencji
w pomieszczenie powoduje, że nabiera ono tych właśnie cech, które
cenimy w krajobrazie – wielości form i nieprzewidywalności.
Nieuporządkowanie przyrody ma cechy chaosu. Wprowadzamy
w krajobraz nasz własny, akceptowany kulturowo ład, który nazywamy
porządkiem a wszystkie inne łady, nieakceptowane kulturowo traktujemy,
jako niepożądane i nazywamy „nieporządkiem” (tym właśnie różni się
nieporządek od chaosu). Czym jest „ład akceptowany kulturowo”?
Człowiek w przeciwieństwie do innych żywych bytów ma wielkie
możliwości wyboru, ale ta wielość może skutkować paraliżem
decyzyjnym. Kultura nakłada „kaftan bezpieczeństwa” na zakres
możliwych decyzji, decydując za nas, co jest dobre, ładne i pożyteczne,
a co jest złe. Kaftan kulturowy jest dynamiczny, zależy od wielu
zmiennych (środowisko, kontekst, historia, gotowość do zmian,…)

Rysunek 10. Nieakceptowany kulturowo sposób uporządkowania wnętrza,
zwany niekiedy „bałaganem”.
Nasze umysły są skażone tendencją do prostego postrzegania
rzeczywistości. Nie lubimy komplikować sobie życia analizowaniem zbyt
złożonych obiektów. W naszym pojmowaniu świata dominuje prostota
i przewidywalność.
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Chcąc przedstawić innym nasze argumenty często posługujemy
się historiami i anegdotami, ponieważ tego typu relacje są zajmujące,
łatwo zapadają w pamięć i nietrudno jest je zrozumieć. Mamy skłonność
do budowania opowieści, do fabularyzowania statycznych obrazów. Bez
trudu potrafimy na przykład opowiedzieć, co zaszło przed chwilą
w przestrzeni przedstawionej na rysunku 11.

Rysunek 11. Czy potrafisz opowiedzieć, co się wydarzyło?
Gdyby ktoś teraz dopisał nad obrazkiem „… bo Putinowi nie
smakowała zupa”, nasza bajka natychmiast ulegnie modyfikacji.
Uprzedzając treść tej książki: według najnowszych koncepcji na tym
właśnie polega widzenie. Nie na tym, że oczami fotografujemy
rzeczywistość, ale na tym, że snujemy własną opowieść (każdy z nas
inną!), bajkę, która w marzeniach sennych nie podlega kontroli, ale na
jawie jest modyfikowana sygnałami z zewnątrz, dając nam iluzję widzenia
realnego świata.
Badania zjawiska konfabulacji prowadzili w latach 40-tych XX
wieku Franz Heider i Marianne Simmel6. Badanym pokazywano proste
figury geometryczne (dwa trójkąty i kółko), poruszające się wewnątrz i na
6

Heider F. Simmel M. An Experimental Study of apparent Behavior The
American Journal of Psychology vol.57 No.2 Apr.1944
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zewnątrz większego od nich kwadratu (rysunek. 12.). Obserwatorzy
spontanicznie dorabiali do ruchu figur opowieść: mały trójkącik jest
zakochany w kółeczku, kółeczko nie jest zdecydowane na związek a duży
trójkąt nachalnie usiłuje im przeszkodzić i do tego wykorzystać seksualnie
małe kółeczko. Kółeczko nie jest zdecydowane, aby okazać przychylność
dużemu trójkątowi, ale również nie mówi „nie”, ku rozpaczy małego
trójkącika. Sytuacja rozwija się mrożąc krew w żyłach widzów. Na
szczęście okropności znajdują szczęśliwy finał, (o ile można określić
totalną destrukcję wszystkiego na planie filmowym mianem „happy
endu”.)

Rysunek 12. Kadr z filmu Heidera i Simmel (1944 r.)
Wniosek z badań Heidera i Simmel jest taki, że uwielbiamy
fabuły, tworzymy bajki i doszukujemy się przyczyn tam, gdzie nie ma to
uzasadnienia (nawet kiedy obserwujemy ruchy figur geometrycznych,
przypisujemy im intencjonalność). Mamy skłonność do traktowania
przedmiotów tak, jakby zachowywały się jak ludzie („samochód nie chciał
zapalić”, „komputer stwarza problemy”, „krzesło się przesunęło i dlatego
upadłem”, „zupa się jeszcze nie ugotowała”). Personifikujemy żywe istoty
i przedmioty, dopatrujemy się u nich intencjonalności i doszukujemy relacji
społecznych w interakcjach.
Wbrew prostym schematom postrzegania, nasze otoczenie
obfituje w znaczną ilość zmiennych w czasie i wzajemnie przenikających
się procesów. Wzajemne zagnieżdżenie elementów i ich interakcje
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wpływają na zachowanie złożonych systemów. Ludzie oczekują, że świat
będzie się zachowywał w sposób prosty i przewidywalny. Nieustannie
redukujemy niepewność. Lubimy czuć kontrolę nad zjawiskami, bo daje to
poczucie bezpieczeństwa. Niestety – nawet doskonała znajomość
elementów składowych nie zredukuje niepewności i nie zagwarantuje
przewidywalności systemu złożonego. W systemach złożonych pojawiają
się nowe (tzw. emergentne) cechy, których istnienia nie można
przewidzieć z poziomów podstawowych.
Przyjmijmy na przykład, że wiemy wszystko o tłoku silnika
spalinowego, potrafimy go wytoczyć, dobrać pierścienie uszczelniające,
umieścić to wszystko w głowicy, podłączyć korbowody, wał i zmontować
silnik. Od naszej wiedzy i od jakości naszej pracy będą oczywiście
zależały parametry silnika, ale na tym etapie kreacji nie możemy jeszcze
przewidzieć finalnych parametrów, bo składać się na nie będzie jeszcze
kilka innych czynników (zapłon, gaźnik, rodzaj paliwa…). Silnik
umieszczony w odpowiedniej, wyposażonej w koła, konstrukcji wprawi ją
w ruch. Jeśli takich pojazdów będzie więcej, pojawią się przepisy ruchu
drogowego, kodeksy, znaki na jezdni, pasy bezpieczeństwa, stacje
benzynowe, przepisy dotyczące odliczania VATu od samochodów
z kratką itd. (rysunek 13.). Księgowi zajmą się rozliczaniem kilometrówek,
straże miejskie zakładaniem blokad na koła, fiskus nakładaniem
podatków… Samochód stanie się narzędziem pracy albo oznaką luksusu
i prestiżu społecznego a jego marka, czyli bajka dodana do przedmiotu,
wskaźnikiem atrakcyjności seksualnej, umożliwiającym skuteczne
podrywanie panienek na dyskotekach.

Rysunek 13. Nieprzewidywalny łańcuch następstw.

Znaliśmy się na podstawach budowy silnika, ale z poziomu
ówczesnej wiedzy, nie mogliśmy przewidzieć przyszłej eksplozji ilości
fotoradarów na polskich drogach czy sukcesów w kontaktach z płcią
odmienną. Patrząc na samochód nie możemy powiedzieć niczego
o korkach na drodze i ewentualnej korupcji wśród osób, decydujących
o budowie licznych progów zwalniających na drogach osiedlowych .
W miarę wzrostu złożoności systemu pojawiły się nowe właściwości
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emergentne, nowe zagrożenia i nowe możliwości generowania korzyści
ale przecież są one konsekwencją naszej pierwotnej wiedzy. Analizując
zagadnienie wstecz, z poziomu wyższego – możemy dostrzec łańcuch
przyczynowo skutkowy. Z poziomu dolnego, możemy zaledwie bawić się
w nieskuteczne proroctwa.
Nauka wobec zjawisk emergentnych.
W sierpniu 1972 Philip Anderson7 opublikował w magazynie
Science artykuł: „More is Different”. Anderson twierdzi, że zachowania
dużych, złożonych grup nie można zrozumieć za pomocą wiedzy
o właściwościach pojedynczych cząstek. Na nowym poziomie złożoności
pojawiają się nieznane właściwości. Nowa, niezrozumiała rzeczywistość
wymaga nowych zachowań, a zrozumienie sytuacji może nastąpić
dopiero w wyniku przyszłych badań. Nasze przyzwyczajenie mówi że aby
wykonać takie badania, należy rozłożyć obiekt (sytuację) na składowe
i kolejno przeanalizować i zrozumieć wszystkie elementy. Zdaniem
Andersona taka redukcjonistyczna metoda nie da nam odpowiedzi na
pytanie: jak i dlaczego powstało zjawisko złożone. Musimy obserwować
nowe przejawy, starać się je rozpoznać i dojść do tego, jakie reguły
rządzą złożonym postępowaniem . Zadaniem współczesnej nauki nie jest
tworzenie fundamentalnych równań, ale katalogowanie i wyjaśnianie
skutków i relacji w zachowaniach emergentnych.
Podejście Andersona jest sprzeczne z naturą człowieka. Nie
zanosi się na to, aby nauka miała zrezygnować z redukcjonistycznego
sposobu postępowania, tym bardziej, że nie mamy pojęcia, jak badacze
powinni zachowywać się wobec zjawisk emergentnych.
Dlaczego o tym piszę – Pragnę ustrzec Czytelnika przed
pochopnym wnioskowaniem. Nie możemy w oparciu o znajomość
prostych składników procesu percepcji (budowa oka, rozróżnianie
szczegółu pracy wzrokowej, oddawanie kontrastu, …) wnioskować
o interpretacji wrażeń wzrokowych i przewidywać reakcji człowieka.
Widzenie jest zjawiskiem złożonym i emergentnym! Wpływanie na
percepcję poprzez kreowanie środowiska świetlnego, czyli działalność
oświetleniowa, która jest oparta o analizę prostych zjawisk składowych nie
7

Philip Anderson - fizyk z oddziału badawczego Bell Labs, laureat Nagrody
Nobla
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doprowadzi do uzyskania rzetelnej wiedzy o rzeczywistych potrzebach
człowieka. Lepsze to oczywiście niż nic, ale nie oszukujmy się, że
poznaliśmy prawdę. Tak jak nie możemy w oparciu o badania mózgu
wnioskować o reakcjach umysłu i przewidywanym zachowaniu człowieka,
tak na podstawie obserwacji pierścieni Landolta (patrz rysunek. 55.) nie
uzyskamy odpowiedzi, jakie jest najlepsze oświetlenie.

Co wynika z wyboru modelu?
Jak odbieramy świat?
Mózg człowieka zachowuje swoją
niezmienioną formę od
kilkudziesięciu tysięcy lat. Nasze potrzeby poznawcze i intelektualne są
coraz większe, ale narzędzie, którego używamy do eksplorowania świata
nie zmienia się tak szybko jak my i nie nadąża za naszymi potrzebami.
Mózg pochodzi z innej epoki i powstał w zupełnie innym celu niż nam się
wydaje. Prawda jest brutalna - interesy mózgu i jego właściciela bywają
sprzeczne i z takiego konfliktu mózg zwykle wychodzi zwycięsko. Natura
dba zwykle o rozwiązania satysfakcjonujące, a wcale nie o najlepsze. Czy
możemy poprawnie funkcjonować, skoro używamy do kontaktów ze
światem
organu,
realizującego
własną
politykę
poznawczą
i komunikacyjną, politykę, która powstała i sprawdzała się w czasach, gdy
na świecie rządziły gady i od tego czasu niewiele się zmieniła?
Leonardo da Vinci podkreślał, że należy nieustannie doskonalić
zmysły, a w szczególności zmysł wzroku, aby pogłębiać procesy
doświadczenia. Twierdził, że wiemy tyle, na ile pozwala nam percepcja.
W sytuacji, kiedy percepcja nie wystarcza, poszerzamy możliwości
poznawcze, stosując układy optyczne, noktowizory, wzmacniacze
dźwięku itp. Według Immanuela Kanta wiedza podlega ograniczeniom,
a to, z czym nasze ciało nie potrafi się uporać, pozostanie poza zasięgiem
doświadczenia, bowiem nie będziemy w stanie tego zarejestrować.
W jaki sposób możemy badać otoczenie, które wymyka się poza
granice percepcji? Jak wydzierać światu tajemnice niedostępne zmysłom?
Przecież z tego, że nie można zobaczyć gazu, nie wynika, że on nie
istnieje - może nas nawet otruć! Gaz może być zbadany, wtedy, gdy
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sporządzimy model - sformułujemy symboliczny opis, na przykład
w postaci praw fizyki i poddamy ten opis badaniu.
Ogólnie, jeśli nie możemy bezpośrednio czegoś zaobserwować,
budujemy i testujemy model. Czym jest model? Jest to przede wszystkim
coś, co z definicji jest nieprawdziwe (bo gdyby było prawdziwe, nie byłoby
modelem)! Model, to inaczej sposób myślenia - ilustracja, jak coś może
wyglądać albo jak proces może przebiegać. Model atomu, na przykład, to
umysłowy obraz tego obiektu a model widzenia, to umysłowy obraz
procesu.
Twórca modelu zakłada, że odpowiada on rzeczywistości. Skoro
tak, to eksperyment powinien potwierdzić słuszność przewidywań.
Pozytywna weryfikacja pozwala uznać model (lub jego część) za trafny
(co nie oznacza „prawdziwy”!). Usprawiedliwia to formułowanie prognoz.
Prognozowanie jest najważniejszym skutkiem korzystania z modelu,
niestety, często bywa zawodne, bowiem model adekwatny w jednym
obszarze, może całkowicie zawieść w innym.

Kiedy następuje rewolucja naukowa?
Co robimy, kiedy wyniki eksperymentu weryfikującego są inne,
niż przewidywał model lub kiedy doświadczenie nie potwierdza teorii?
Czy przyznajemy się do błędu? Czy staramy się zmienić spojrzenie na
świat? Zbyt wiele wysiłku, serca, pieniędzy czasu, zaangażowania
poświęciliśmy kreowaniu i upowszechnianiu modelu, abyśmy teraz mieli
się z nim bez bólu rozstać. Bronimy swoich marzeń. Ignorujemy
doświadczenie (tym gorzej dla faktów) albo modyfikujemy nasz model
i powracamy do testów. A co robić w sytuacji, kiedy dojdziemy do granic
i nie potrafimy już modelu ulepszyć? Doszukujemy się błędów
proceduralnych w przebiegu eksperymentu, działania wrogów, spisku,
działania siły nadprzyrodzonej itp. Możemy również ogłosić, że nauka nie
dorosła jeszcze do rozwiązania problemu i odłożyć prace na później.
Jeżeli przeciwności ewidentnie piętrzą się aż do tego stopnia, że nie
możemy się już dalej samych siebie oszukiwać i chować głowy w piasek,
następuje kryzys wiedzy i wtedy być może pojawi się nowe, rewolucyjne
spojrzenie. Przykładami takich rewolucji były: przewrót kopernikański
w astronomii, odkrycie tlenu w chemii, kolejne modele atomu, fizyka
kwantowa i narodziny kognitywistyki.
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Najbardziej
znaną
pracą
traktującą o zmianach sposobu myślenia
jest, wydana w latach 1962-63 „The
Structure of
Scientific Revolutions”
Thomasa Kuhna (rysunek 14.)8. Według
Kuhna nauka bazuje na wyobrażeniach
o świecie. Działania, podejmowane przez
ludzi, mieszczą się zwykle w obrębie tych
wyobrażeń. Czas płynie i pojawiają się
niezgodności. Początkowo są ignorowane,
później piętrzą się i prowadzą do kryzysu
wiedzy.

Rysunek 14. Thomas Kuhn
(1922-1996)

Konieczną okazuje się ZMIANA PARADYGMATU. Powstaje
kolejny model i proces powtarza się na nieco wyższym poziomie
adekwatności, ale (z czego nie zdajemy sobie zwykle sprawy), przy
niższym rozumieniu reguł nowego modelu. Znów pojawi się tendencja do
redukowania do najprostszych schematów, opierania prognoz na złych
wzorach, nadmiernego dopasowania do aktualnych warunków i niestety rozczarowania, że w innych warunkach nasz nowy model również się nie
sprawdza.
Albert Einstein powiedział: „Wszystko powinno być tak proste,
jak to jest możliwe, ale nie prostsze!”

8

The Structure of Scientific Revolutions - była początkowo opublikowana jako
monografia
w Międzynarodowej
Encyklopedii
Jedności
Nauki (International Encyclopedia of Unified Science) 1962, a następnie
w 1963 r. wydawnictwo University of Chicago Press wydało ją w postaci
książkowej
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Jakie konsekwencje powoduje wiara w prawdziwość modelu?

Rysunek 15. Model świata wystarczający, aby pojechać na
wycieczkę rowerową.
Czy chcesz pojechać na wycieczkę rowerową nad pobliskie
jezioro? Do realizacji takiego celu w zupełności wystarcza model świata,
przedstawiony na rysunku 15. Nie możemy, w oparciu o ten model jechać
rowerem do Berlina, bo przecież Berlin nie istnieje! Możemy oczywiście
urealnić model i uwzględnić w nim Berlin. Możemy nawet dodać Lizbonę,
ale istnieje niebezpieczeństwo, że dobudowana część Europy spadnie
słoniowi na trąbę! Powiększając Europę mamy iluzję nadal kontroli! A co
zrobimy, kiedy zamierzamy polecieć samolotem do Buenos Aires?
Odpowiedź jest prosta - model musi ulec jeszcze większej zmianie.
Niestety, jeśli zdecydujemy się wysłać sondę na Marsa, żadna
modyfikacja nie wystarczy. Trzeba zmienić model.
W czasach Demokryta atom stanowił najmniejszą, niepodzielną
część materii. Pod koniec XIX wieku Joseph James Thomson
zaproponował bardziej zaawansowany model „ciasta z rodzynkami”.
Eksperymenty nie potwierdzały słuszności takiej koncepcji i dlatego ciasto
zostało zastąpione przez planetarny model Rutherforda, udoskonalony
następnie przez Nielsa Bohra. Współczesne koncepcje (elektron nie jest
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ujemnie naładowaną kulką, a gęstością prawdopodobieństwa…) są
niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka i dlatego, pozostając przy
pełnym szacunku dla wiedzy i mądrości naukowców, pozostajemy przy
tradycyjnym, planetarnym rozumieniu mikroświata. Nie spotykamy się na
co dzień z potrzebą molekularnej analizy materii a uproszczony model
mikroświata w zupełności wystarcza do iluzji kontroli i redukowania
niepewności.
A diament? Gdyby, stosownie do modelu Nielsa Bohra przyjąć,
że jądro atomu jest kulą, wokół której krążą elektrony, to jądro atomu,
powiększone do rozmiaru piłki nożnej, byłoby oddalone od sąsiadującej
piłki, o około 15 kilometrów. Elektrony są w tej skali mniejsze od komarów
i krążą po orbitach o promieniach rzędu kilku kilometrów. Wniosek jest
taki, że słynący z twardości diament składa się, tak naprawdę, głównie
z pustki! Czy jesteśmy mentalnie przygotowani do takiej prawdy?
Konsekwencje ślepej wiary w model mogą być przykre.
Przytoczę tu autentyczną historię z 1983 roku. 9
W lecie 1983 roku w Arlington, w stanie Wirginia,
amerykański
generał
Albert
Stubblebine
(dowodzący 16 tysiącami ludzi!) siedział za biurkiem
i gapił się w ścianę, na której wisiały jego dyplomy.
Myślał właśnie o tym, z czego składa się atom –
otóż z pustki! A z czego ja – też z pustki! Jeżeli
pozbędę się uprzedzeń to na pewno wpasuję
własne atomy miedzy atomy ściany i z łatwością
przeniknę przez nią i te wszystkie dyplomy. Generał
rozpędził się i walnął nosem w tapetę. Nie mógł się
nadziwić, że nie udało mu się przejść przez głupią
ścianę. Przecież to sprzeczne z nauką!
Czy można wykorzystywać umysł do rozumienia otaczającego
nas świata. Chcemy tego, tym bardziej, że nie mamy innej możliwości.
Oszukujemy się, że nasze modele są prawdziwe (choć z definicji
wynika, że być nie mogą!). Porównujemy zachodzące w świecie
i modelach relacje i karmimy się iluzją kontroli. Można tak robić, ale
9

(źródło: Richard Dawkins ”Magia rzeczywistości” CiS Stare Groszki 2012)
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efektywność takich działań, jest podobna do wbijania gwoździa za
pomocą gąbki. Pamiętajmy o tym podczas lektury dalszej części tekstu.
Umysł jest narzędziem, którego przeznaczeniem nie jest rozumność,
kreatywność, inteligencja czy inne społecznie cenione wartości! Czy nam
się to podoba, czy nie, umysł powstał w celu zupełnie innym, niż
wydzieranie naturze jej tajemnic.
Przeważająca część naszej aktywności życiowej przebiega poza
świadomością. Steruje nami automat i jest to zjawisko pożyteczne (sic!),
ale celem automatu nie jest zapewnienie człowiekowi wiarygodnych
informacji, rozumienia świata a nawet przeżycia.
Czy mózg coś wie? Tylko umysł może coś wiedzieć.
Encyklopedia zawiera informacje, ale trudno twierdzić, że encyklopedia
coś wie. Mózg jest jak encyklopedia, tylko zamiast liter zawiera aktywność
w neuronach. Kto tę aktywność odczytuje?

Modele percepcji wzrokowej .
Przegląd koncepcji
Oko nie powstało po to, abyśmy podziwiali obrazy Rembrandta
albo czytali dzieła Petrarki. Gdybyśmy historię organu widzenia przeliczyli
na jakikolwiek styczeń, przyjmując, że w pierwszym dniu roku pojawiły się
prymitywne jednokomórkowce, poruszające się w kierunku światła, to
w nocy z 4 na 5 stycznia wyewoluowały owady, między 10 i 12 dinozaury i ssaki, 26 stycznia, na imieniny Tytusa, przybyły małpy,
a pierwsze humanoidy w ostatnim dniu stycznia około godziny 9.00.
Cztery minuty przed północą pojawiły się pierwsze malowidła naskalne
(Lascaux – Francja), 0 23.59 wybudowano piramidy egipskie a historię
ostatnich trzydziestu sekund jesteśmy w stanie lepiej lub gorzej
rejestrować i odtworzyć.
Oko ludzkie, które wydaje się doskonałe i niezwykle
dopracowane nie jest wcale najbardziej skomplikowanym organem
widzenia w przyrodzie. Dla porównania niektóre owady o prostych
układach nerwowych, posiadają oczy składające się z wielu soczewek
i receptorów, podczas, gdy ssaki o rozbudowanych mózgach dysponują
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dość prostym okiem. Ewolucja zagłębiając komórki światłoczułe w ciele
robaka (wtedy to nastąpiło) i tworząc wklęsłe oko, wybrała drogę bez
odwrotu i nałożyła na siebie ograniczenia. Konsekwencją jest ślepa
plamka, budowa siatkówki, szerokość pola widzenia itp.
Według konstruktywistów (John Locke 1632-1704, George
Berkeley 1685-1753, David Hume 1711-1776), podstawowe wrażenia
tworzą wiedzę która oparta jest wyłącznie na zmysłach. Na to, co widzimy
wpływają oczywiście również czynniki subiektywne: przyzwyczajenia,
przypuszczenia, wspomnienia, ale są one zaledwie pomocą w tworzeniu
własnej wizji świata.
Przeciwna konstruktywizmowi jest filozofia określana mianem
natywizmu. Jej główny przedstawiciel Kartezjusz (1596-1650), twierdził że
zmysły są zawodne. Oczywiście nie sposób zrezygnować ze zdolności
do porządkowania i selekcji informacji, które do nas dochodzą ze zmysłów
ale źródłem wiedzy powinno być bazujące na takich informacjach czyste
rozumowanie. Stwierdzenie Kartezjusza, że ludzie są istotami
racjonalnymi, doprowadziło do poglądu, że świat składa się z dwóch
różnych substancji – myśli i materii. Stało się to elementem widzenia
świata przez przedstawicieli kultury europejskiej, które to widzenie (nie
licząc Spinozy i Schopenhauera) dopiero pod koniec XX wieku zostało
zmienione w kierunku opisywanym w tej książce.
W dziewiętnastym wieku Hermann von Helmholtz (1821-1894)
stwierdził, że obserwator ingeruje w proces obserwacji a postrzeganie
wymaga aktywności (nazwał ją „nieświadomą inferencją”), a więc to
obserwator nadaje znaczenie niejednoznacznej stymulacji sensorycznej.
Z takim poglądem nie zgadzał się Edvard Hering (1834-1918),
według którego zrozumiemy procesy psychologiczne dopiero wtedy, kiedy
poznamy aktywność neuronową która im towarzyszy. Hering zakładał, że
neuronalna podstawa procesów świadomego postrzegania jest wrodzona.
Ukazane powyżej przeciwstawne poglądy obowiązują do dziś,
jako skrajne granice poglądów naukowych. Badania koncentrują się
obecnie na wyjaśnianiu interakcji między procesami wrodzonymi
a doświadczaniem rzeczywistości.

33

Model Müllera.
Powszechnie znany i uznawany za jedynie słuszny, model
widzenia, którego uczy się do dziś w szkołach, został sformułowany przez
Johannesa Müllera. W roku 1826 sformułował on prawo specyficznych
energii nerwowych, zgodnie z którym różne nerwy niosą z sobą rodzaj
kodu, na podstawie którego mózg rozpoznaje ich pochodzenie. Zdania co
do daty powstania modelu widzenia są różne i zawierają się w przedziale
1825-1840, ale przyjmuje się rok 1834, w którym ukazała się obszerna
praca Müllera o tematyce psychologicznej. Według Müllera - na siatkówce
oka powstaje obraz, który jest przekazywany do mózgu i tam poddany
analizie. Nie wiadomo w jaki sposób przebiega ten proces – możemy
wyobrazić sobie, że w mózgu mamy coś w rodzaju kolorowego telewizora,
który jest obserwowany przez homunkulusa (zwanego również „little
manem”), reprezentującego naszą świadomość. Pamiętajmy, że rok 1834
to czas, w którym ukazało się w Paryżu pierwsze wydanie „Pana
Tadeusza” – doprawdy trudno zgodzić się z poglądem, że od tego czasu
w nauce o widzeniu niewiele się zmieniło. Model Müllera wystarcza do
wykonywania codziennych zajęć, bowiem na co dzień nie potrzebujemy
bardziej skomplikowanego sposobu myślenia, gdyby jednak w szkołach
uczono, że dzieci przynosi bocian, miałoby to podobną wartość
poznawczą. Dla infantylnego pojmowania rzeczywistości jest to wiedza
wystarczająca, ale przy chęci zrozumienia człowieka, jego reakcji
i interakcji społecznych i kulturowych, konsekwencje przyjęcia takiego
modelu mogą prowadzić do zaskoczenia a nawet rozczarowania.
Teoria tendencyjności zmysłów.
Teoria ta pochodzi z lat 70-90 XIX wieku. Jej twórcami byli
Herman von Helmholtz i Gustaw Fechner. W skrócie głosiła, że lubimy
niektóre elementy pola widzenia, bo jesteśmy na nie szczególnie
uwrażliwieni. Na przykład lubimy pasy, bo nasza pierwszorzędowa kora
wzrokowa jest najbardziej wrażliwa na wzory przypominające pasy,
lubimy nasycone barwy, bo takie barwy najbardziej aktywują nasze
fotoreceptory.
Istotnie pod koniec XX wieku – Nancy Aiken zidentyfikowała
mechanizmy mózgowe, które identyfikują pewne barwy, kształty, wzory
i symbole. Nie odpowiedziała na pytanie „dlaczego”.
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Prace Hubela i Wiesela
Przełomowe dla rozumienia procesu widzenia wnioski wynikły
z eksperymentów Dawida Hubela i Torstena Wiesela nad aktywnością
neuronów w korze mózgowej kota (za te eksperymenty otrzymali Nagrodę
Nobla w 1962 roku). Do tego czasu uważano, zgodnie z obowiązującą
teorią D.O. Hebba (1949), że bezpośrednio po narodzinach, połączenia
sieci neuronowych w mózgu są przypadkowe a późniejsze życiowe
doświadczenia stymulują powstawanie połączeń. Teoria ta, znana jest,
jako teoria perceptualnego uczenia się. Hubel i Wiesel wykazali że
neurony w korze wzrokowej reagują na specyficzne cechy środowiska,
zgodnie ze swoją specjalizacją - na przykład niektóre z nich na linie
równoległe w centrum pola widzenia, inne na linie ukośne w rejonach
bocznych, a jeszcze inne na kąty, łuki itp.
Hubbel i Wiesel odkryli coś jeszcze! Wiele neuronów w korze
mózgowej kota jest dwuocznych – dociera do nich sygnał z jednego
i drugiego oka jednocześnie. Badaczom udało się doprowadzić do tego,
że oczy odpowiadały na ograniczone bodźce - na przykład linie poziome
w jednym oku i pionowe w drugim. Widzenia uczymy się! Plastyczność
mózgu jest największa u bardzo młodych organizmów (na przykład u kota
do trzeciego miesiąca życia), a później zanika.
Istotnym odkryciem było również to że specjalizacja neuronów
jest wrodzona (dowiódł tego w roku 1991 Cronly-Dillon) i że system
kodujący może być modyfikowany doświadczeniem.
Od tego czasu poznano wiele nowych cech widzenia. Wiemy,
że postrzeganie takich jakości jak kontur, ruch, kolor i głębia odbywa się
w odrębnych kanałach w odrębnych rejonach kory mózgowej (Maunsell,
Newome 1987), wiemy również, że posiadamy bardziej wykształcone
neurony wrażliwe na ręce, poruszające się ciała i twarze (Perrett 1985)
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Rysunek 16. Pandemonium Selfrigde’a
Pandemonium Selfridge’a
Bazując na odkryciach Hubbla i Wiesela, Selfridge opracował
schemat „PANDEMONIUM” 10 11 (rysunek. 16.). Z perspektywy obecnej
wiedzy o procesie widzenia wydaje się on banalny, ale pozwala wyjaśnić
mechanizm rozpoznawania kształtów, korygowania deformacji, relacji
figura-tło i uwarunkowań przestrzennych.
Według modelu Selfridge’a mamy w mózgu system demonów,
które pracują nad odebranym obrazem, a każdy z nich jest
odpowiedzialny za inną czynność. Te, demony, które otrzymują wstępną
informację – tzw. demony cech, wyspecjalizowały się w dostrzeganiu
elementarnych cech obrazu – linii pionowych, ukośnych, łuków, itp. Jeżeli
w oglądanym obiekcie znajdzie się to, za co diabełki - specjaliści od cech,
są odpowiedzialne, zaczynają one krzyczeć.

one
10

11

Praca tych diabełków nie jest tak prosta, jak się to wydaje. Są
wyspecjalizowane
również
w
dekodowaniu
sygnałów

Lindsay P. Norman D. Procesy przetwarzania informacji u człowieka.
Wprowadzenie do psychologii. PWN Warszawa 1984
Selfridge O. Pandemonium: A paradigm for learning In Symposium of the
mechanization of thougt processes. London HM Stationery Office, 1959
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zdeformowanych. Na przykład – kiedy patrzysz na linię prostą, na
siatkówce oka powstaje obraz, przedstawiony na rys. 17. Jeśli uniesiemy
wzrok powyżej (spojrzymy na czerwony punkt na rysunku 18.) to obraz
linii na siatkówce ulegnie deformacji i demony cech powinny odkodować
wszystkie takie informacje. Trudno to sobie uzmysłowić, jeśli zapomnimy,
że mają one do czynienia z obrazem wyrażonym w języku symbolicznym
i wykrywają podobieństwa w tym języku.

Rysunek 17. Obraz linii prostej na siatkówce oka.

Rysunek 18. Zdeformowany obraz linii prostej na siatkówce oka.
Zadaniem demonów cech jest prawidłowe odczytanie cech
takiego zdeformowanego obiektu i przekazanie dalej takich informacji.
Kolejne demony (poznawcze) są inaczej wykształcone. Podczas naszego
życia nauczyły się, z jakich elementów języka symbolicznego składa się
litera A, klucz wiolinowy, drzewo, młotek, kalafior, Honda CBF125 i różne
inne obiekty. Jeśli odpowiadające wyuczonym obiektom demony cech
krzyczą, demony poznawcze też zaczynają krzyczeć. Demon decyzji –
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słysząc krzyki demonów poznawczych, decyduje o tym, co widzimy.
Model nie wyjaśnia w jaki sposób zapada decyzja ani czy to co widzimy
jest godne bliższego zainteresowania ani na czym polega wybór - jakie
działanie podjąć.
Psychologia Gestalt
Psychologia Gestalt głosiła że natura postrzegania jest holistyczna
i nie można rozkładać jej na części składowe. Istotny jest nie tyle sam
obraz, co jego organizacja. Organizacja obrazu jest analizowana bez
wysiłku a widzenie określone jest przez reguły organizacyjne, które
stanowią elementy pracy mózgu (Köhler 1929).
Fundamenty obecnej wiedzy o percepcji wzrokowej powstały
w laboratoriach psychologów postaci (Maxa Wertheimera, Wolfganga
Koehlera, Kurta Koffki). Wyniki ostatnich badań nakazują jednak sądzić,
że widzenie należy traktować jako twórcze chwytanie rzeczywistości,
a nie mechaniczną rejestrację elementów obrazu. W dwudziestym wieku
(przyjmuje się rok 1912),, kiedy powstała psychologia Gestalt niewiele
wiedziano o pracy mózgu. Z punktu widzenia obecnej wiedzy, psychologia
ta jest traktowana zaledwie jako ostrzeżenie przed tworzeniem zbyt
uproszczonego obrazu sytuacji.
Reguły Edgara Rubina
Psychologia Gestalt (a dokładniej reguły Rubina)
opisuje
szczegółowo te czynniki, które decydują, jak kategoryzujemy postrzegane
obrazy – dotyczy to następujących cech:
Orientacja w przestrzeni

Na powierzchni kwadratu rozmieszczono bezładnie 16 kropek.
Okazuje się, że łatwiej jest nam narysować te kropki w pewnym porządku.
Może to wydawać się dziwne, ale łatwiejsze jest dla nas wprowadzenie
porządku niż bezładu.
Przyjrzyjmy się wobec tego kropkom umieszczonym w pewnym
porządku:
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Ufamy tym figurom, bo je znamy (nasze diabełki ich się
nauczyły).
Inne kropki, których nie nauczyliśmy się z różnych powodów,
budzą w nas irracjonalne reakcje. Oczywiście, każdy może odbierać je
inaczej – najczęściej spotykane opisano na rysunku 19.
7 wywołuje niesmak
8. Asocjacja z twarzą
9 i 10. Do
zaakceptowania
11. Nie wystarczy
jeden rzut oka, aby
odczytać
12. Trudno
rozpoznawalna jako
5, konflikt z krzyżem
13. Trudno
rozpoznawalna,
konflikt z literą T
14. Konflikt z L asymetria budzi
niepokój
15. Podobne do
szóstki
16. Silna asocjacja
z trójkątem
17 ostra asymetria
i trójkątna
powierzchnia
18. Ukryta linia koła,
konieczne liczenie
kropek
Rysunek 19. Jak odbieramy różne rozmieszczenia kropek?
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Podobieństwo.
Podobne elementy widzimy, jako należące do siebie nawzajem,
bardziej, niż do innych elementów, równie bliskich, lecz mniej podobnych.
Możemy wyróżnić z „tłumu” obiekt, poprzez zakłócenie podobieństwa.

Rysunek 20. Podobieństwo sprawia, że widzimy tu kolumny, a nie wiersze.

Rysunek 21. Różne sposoby wyróżnienia obiektu poprzez zakłócenie

podobieństwa
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Bliskość

Rysunek 22. Bliskość powoduje, że elementy widzimy, jako należące do
siebie nawzajem.
Elementy, które są fizycznie bliskie, widzimy, jako należące do
siebie bardziej, niż do podobnych elementów, które znajdują się dalej.
Dlatego poniżej widzimy pary ZR, a nie RZ
ZR ZR ZR ZR

Zamykanie

Rysunek 23. Mamy skłonność do "zamykania" figury.
Jesteśmy skłonni spostrzegać figury niekompletne tak, jak gdyby były one
kompletne
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Prostota kształtu

Rysunek 24. Kształt prostszy kojarzymy z figurą.
Dążymy do maksymalnego uproszczenia widzianych obiektów. To,
co wydaje się najprostsze stanowi dla nas figurę. Rysunek 24. pokazuje,
jak niewielka deformacja powoduje zmianę sposobu postrzegania i obiekt
staje się tłem (i vice versa).
Kontynuacja

Traktujemy postrzegane elementy, jako należące wzajemnie do
siebie, jeśli zdają się być kontynuacją kierunku poprzednich elementów.
Ma to oczywiście związek z dążeniem do widzenia jak najprostszych
kształtów.

Rysunek 25. Linię falistą widzimy jako jedna figurę, mimo, że tak nie jest.
Wspólny los

42

Rysunek 26. Wspólny los sprawia, że figury należą do siebie nawzajem.
Elementy, które poruszają się w tym samym kierunku (rysunek
26 a) spostrzegamy, jako stanowiące jedna grupę. Jeśli część elementów
wyłamie się i zacznie poruszać inaczej, grupa zostanie rozdzielona
i będziemy postrzegać dwie grupy (b).
Dobroć figury

Układ nerwowy preferuje proste formy. Widzimy dwa zachodzące
na siebie kwadraty (rysunek 27.), nie zaś trójkąt i dwie nieregularne figury,
chociaż byłoby to równie możliwe, ze względu na odbierane bodźce
sensoryczne.

Rysunek 27. Trójkąt i dwie nieregularne figury?

43

Rysunek 28. Inny przykład „dobroci" figury
Relacja figura – tło.
Podstawowym zadaniem systemu wzrokowego jest odróżnienie
obiektu od tła. W dawnych kosmologiach uważano gwiazdy za otworki
w zasłonie nocnego nieba, przez które przeświecał rajski świat.
Od tego czasu określono wiele sposobów, za pomocą których
wyodrębniamy figurę z tła:
• Jako figurę jesteśmy skłonni postrzegać powierzchnię
obwiedzioną, a powierzchnię obwodzącą, jako tło.
• Jako figurę jesteśmy skłonni widzieć obszar mniejszy
• Jeżeli pole dzieli się poziomo na dwa obszary, tendencję
do wydawania się figurą ma obszar położony niżej.

Rysunek 29. Za figurę zwykle uważamy obszar położony niżej.
• Pierwszeństwo bycia figurą przysługuje figurze o prostszej.
orientacji przestrzennej
• Wypukłość sugeruje figurę, wklęsłość tło (rysunek. 30).
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Rysunek 30. Obiekt wklęsły odbieramy jako dziurę, a wypukły jako
plamę.
•
•
•
•

Obszar będący w ruchu uznajemy za figurę
Pierwszeństwo bycia figurą przysługuje figurze prostszej
Obszar jaśniejszy łatwiej uznać za figurę
Gęsta faktura wzmacnia charakter figuralny (rysunek 31.)

Rysunek 31. Gęsta faktura zakłóca proces percepcji (Henri Matisse
Leżący akt – drzeworyt 1906). Po prawej – wzmocnienie efektu
figuralnego za pomocą faktury.
Co się dzieje gdy prawo do konturu uzurpują sobie dwie
współzawodniczące powierzchnie o podobnych cechach?
Problem ten jest szczególnie istotny w architekturze. Traktujemy
kontur, jako należący do obiektu, a więc obramowanie okna przynależy
psychicznie do otworu a nie do elewacji budynku. Sposobem uniknięcia
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dyskomfortu estetycznego jest opanowanie tej krawędzi. Efekty takich
działań zachwycają na przykład turystów odwiedzających Barcelonę
(rysunek 32.)

Rysunek 32. Okno w Barcelonie.

Wspólny
kontur
jest
postrzeżeniowo
dwuznaczny.
Rozpoznawanie zawsze opiera się na dynamice. Linia jest wypukła
w stosunku do powierzchni wewnętrznej i wklęsła dla zewnętrznej.
Wypukłość i wklęsłość wzajemnie się wykluczają i są swoim
przeciwieństwem.
Na rysunku 33. linia profilu zmienia się, zależnie od tego, którą
twarz obserwujemy.

Rysunek 33. Zmienna linia profilu (z lewej - fotografia z Internetu (autor
nieznany) oraz fragment obrazu Braque’a - z prawej).
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Przedstawiona technika dała niektórym surrealistom okazję do
zabawy z widzem. Dali, Czeliczew a zwłaszcza Escher tworzyli dzieła
dwuznaczne, dopuszczające różne, wzajemnie wykluczające się
interpretacje.

Maurits Cornelis Escher

M.C. Escher - drzeworytnik, litograf i rysownik holenderski
(1898-1972). Tworzył obrazy, które, choć wydają się spójne na pierwszy
rzut oka, przedstawiają kompozycje, które nie mogą istnieć naprawdę.
Fragmenty przedstawione oddzielnie są logiczne, ale razem tworzą obraz,
który przeczy zasadom rzeczywistości.
Mimo, że obraz przedstawia obiekt, który nie może istnieć
w przestrzeni trójwymiarowej Andrew Lipson i Daniel Shiu dokonali rzeczy
niemożliwej i odtworzyli niektóre obrazy Eschera za pomocą klocków
LEGO (rysunek 34. i 35)

Rysunek 34. Relativity (1953) Eschera i praca Lipsona i Shiu
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Rysunek 35. Ascending and Descending odwzorowane za pomocą
klocków LEGO
Odwracalność figury i tła

Możemy odwrócić w umyśle relację obiekt-tło, ale nie możemy
widzieć jednocześnie dwóch obiektów, tu kielicha i twarzy, lub obrazu
bardziej skomplikowanego (rysunek 36). Czasami świadomie zakłócamy
relację obiekt – tło, aby utrudnić dostrzeżenie obiektu – rysunek 37.

Rysunek 36. Kiedy obiekt staje się tłem i odwrotnie - nie możemy widzieć
ich jednocześnie.
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Rysunek 37. Celowe zakłócenie relacji figura - tło
Koncepcja Gibsona.
James Gibson nieufnie podchodził do koncepcji mówiącej, że
elementy wrażeń zmysłowych są ze sobą połączone, w celu utworzenia
całkowicie spójnego obrazu. Koncepcja nie wyjaśniała, co jest elementem
łączącym.
Praca nad zagadnieniami związanymi z widzeniem pasów
startowych przez pilotów doprowadziła Gibsona do wniosku (1966), że dla
człowieka szczególnie istotna jest informacja dotycząca ruchu. Gibson
twierdził że istotne jest całe pole obserwacji, szczególnie kiedy przekazuje
informacje dotyczące ruchu. Gibson zaobserwował, że różne części pola
widzenia poruszają się z różnymi względnymi prędkościami (rysunek 38.).
Te różnice powodują powstanie gradientów stymulacji, zawierających
istotne informacje o otoczeniu. Gibson stwierdził, że stymulacja ruchem
jest niezależna od wiedzy obserwatora, nie zależy od funkcji
organizacyjnych mózgu, a jedynie od fizycznej struktury (rozkładu
prędkości elementów) światła docierającego do obserwatora.
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Rysunek 38. Gradienty zmian pola widzenia (ilustracja teorii Gibsona)

Teoria Gibsona świetnie tłumaczy widzenie pasa startowego
przez pilotów, natomiast jest zupełnie nieprzydatna przy analizie takich
czynności jak czytanie albo odbiór sztuki.
Gibson ignorował fizjologię. Twierdził, że interesowanie się nią
odwraca uwagę od spraw naprawdę istotnych. Zasługą Gibsona było
wyzwolenie ludzi od dotychczasowego sposobu myślenia i zwrócenie
uwagi na dynamiczne całopolowe postrzeganie.
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Obliczeniowy schemat rozpoznawania obiektów (koncepcja Marra)
Tworzenie szkicu pierwotnego
W 1989 roku David Marr przedstawił schemat obliczeniowego
rozpoznawania obiektów. Schemat Marra bazuje na stwierdzeniu, że
wszystkie użyteczne atrybuty trójwymiarowej sceny można odczytać
z siatkówkowego sygnału wejścia. Odczyt polega na określeniu i opisie
miejsc, w których dochodzi do zmiany intensywności obrazu.
Podstawą działań jest sporządzenie szkicu pierwotnego
(określenie Marra). Dzieje się to poprzez kodowanie i lokalizowanie
indywidualnych zmian natężenia bodźca w obrębie mapy
obrazu
siatkówkowego, grupowanie ich w zbiory odczytywanie informacji
dotyczących odległości oraz wzajemnego ułożenia płaszczyzn. W ten
sposób powstaje reprezentacja 2½D, opisująca widoczne części sceny.
Po skonfrontowaniu takiej reprezentacji z zawartością pamięci,
konstruowana jest kolejna reprezentacja, tym razem trójwymiarowa
i niezależna od punktu widzenia.
Schemat
tworzenia
reprezentacji (rysunek 39.)
jest realizowany w ten
sposób, że użyteczne
opisy świata są tworzone
z podstawowego obrazu
siatkówkowego
- ten
sposób
rozumowania
określamy jako „bottomup”. Alternatywnym było
podejście
„top-down”
reprezentowane
przez
Richarda
Gregory'ego
(1970), według którego
wiedza i doświadczenia
z przeszłości
mają
kluczowe znaczenie dla
percepcji.
Podejście
gibsonowskie
zdominowało
jednak
Rysunek 39. Kolejne etapy tworzenia
reprezentacji obiektu według D. Marra.
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późniejsze badania, z uwagi na względną łatwość tworzenia teorii
obliczeniowych.
Dekodowanie obrazu
Kiedy poprosimy kogoś o narysowanie jakiegokolwiek obiektu,
zacznie on od rysowania linii a nie od nakładania barwnych plam. Linia
określa granice obiekt-tło oraz pozycje i kształty płaszczyzn
konstytuujących obiekt. Dlatego działając odwrotnie - można rozpocząć
rozpoznawanie obiektu od określenia położenia krawędzi. Krawędzie to
miejsca, w których następuje nieciągłość luminancji. Pamiętajmy, że nie
wszystkie krawędzie dają efekt nieciągłości i nie wszystkie nieciągłości
odpowiadają rzeczywistym krawędziom (może to być na przykład granica
cienia lub plamy) – problem ten rozwiązuje się za pomocą odpowiednich
algorytmów - obliczenia średniej ważonej (np. według rozkładu Gaussa)
luminancji w otoczeniu rozważanego punktu i porównania z wynikiem dla
punktu sąsiedniego. Obliczenia muszą być wykonane w różnych
kierunkach oraz w różnych skalach.
Obliczenia prowadzą do uzyskania informacji o strukturze
powierzchni. Marr przyjął założenie, że powierzchnie rozważanego
obiektu są spójne i ciągłe (symbole sąsiadujące należą do tego samego
obrazu oraz posiadają wspólną fizyczna przyczynę). W początkowym
etapie można w ten sposób uzyskać informację o kształcie lub teksturze,
a następnie po ujawnieniu dodatkowych właściwości (np. gradient
tekstury) można wnioskować o głębi , krawędziach, granicach.
Watt (1991) sformułował hipotezę o wyliczaniu statystycznych
podsumowań na każdym etapie tworzenia opisu i identyfikowaniu tego, co
odbiega od przeciętności i co zostanie poddane analizie w kolejnym
etapie. Stąd już tylko krok do wyjaśnienia dlaczego to właśnie deformacja
powoduje, że sztuka działa na odbiorcę.
Dlaczego widzimy trójwymiarowo?
Oglądamy świat w trzech wymiarach. Dzięki temu łatwo ocenimy
odległość, zobaczymy głębię i czy wyobrazimy trójwymiarowy obiekt.
Naprawdę nie widzimy trójwymiarowo, bo narząd wzroku rejestruje obraz
dwuwymiarowy. Ponieważ jednak oczy znajdują się w pewnej od siebie

52

odległości, każde rejestruje inny obraz, nieco przesunięty i pod innym
kątem. W mózgu następuje połączenie tych obrazów z obu oczu w jeden,
przestrzenny. Kiedy obserwujemy ekran telewizora również dostrzegamy
głębię i jesteśmy w stanie ocenić odległości pomiędzy różnymi obiektami.
Tu działają programy mózgowe.
Wskazówki głębi.

Przed organem widzenia stoi trudne zadanie – zrekonstruowania
przestrzennego obrazu obiektu, na podstawie płaskiego obrazu
siatkówkowego. Psychologia określiła różne typy pomocnych informacji
(tzw. wskazówki głębi) a teoria obliczeniowa określiła jak i dlaczego
można te wskazówki wykorzystać. Istnieje na przykład teoria wykrywania
kształtów trójwymiarowych w oparciu o perspektywę liniową (Clowes
1981, Draper 1981), cień (Horn 1977), tekstury (Blake, Marinos 1990),
ruch (Clocksin 1980). Najważniejsze czynniki, które powodują, że
w mózgu wytwarza się wrażenie obrazu przestrzennego, to podobieństwo
rzeczy znajdujących się na zdjęciu do znanych z rzeczywistości, cienie
rzucane przez budynki i drzewa, perspektywa czy nieostrość obiektów
znajdujących się w oddali (rysunek 40).
Artyści żartują czasami z odbiorcy umieszczając na swoich
działach sprzeczne wskazówki głębi (rysunek 41). Nie jest to wynalazek
ostatnich czasów. Na rysunku 42. możemy zobaczyć, jak Wiliam Hogarth
żartował ze wskazówek głębi już w 1754 roku!.
Dwie fotografie na rysunku 43, przedstawiają ten sam obiekt, ale
ta z prawej strony została obrócona o 180 stopni. Nasza ocena
wypukłości, dokonuje się za pomocą odpowiedniego programu
mózgowego. Program zakłada padanie światła z góry. Jeśli światło pada
z dołu, jak w omawianym przypadku, ocena jest błędna! Problem ten
został dokładnej omówiony w literaturze12.

12

A. Stanczyk; P. Baranowski Concavity and convexity of illumination, Przegląd
Elektrotechniczny 8/2008
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Rysunek 40. Czy potrafisz zlokalizować wskazówki głębi? 13

Rysunek 41. Korzystamy ze wskazówek głębi, a jednak popełniamy błąd.

13

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Caillebotte
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Rysunek 42. Wiliam Hogarth Dr. Brook Taylor's Method of Perspective
1754

Rysunek 43. Błędna ocena wypukłości/wklęsłości.
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Co zrobić, aby mózg zobaczył obraz trójwymiarowy - Stereogramy

Prowadzą do tego dwa sposoby: można obserwować prawdziwy
trójwymiarowy obraz albo oszukać mózg, pokazując w odpowiedni sposób
obraz dwuwymiarowy. W tym celu należy do lewego i prawego oka
dostarczyć nieco inny obraz. Można to pokazując specjalnie
przygotowany obraz stereoskopowy (stereogram).
Wrażenie widzenia przestrzennego można osiągnąć zarówno
z wykorzystaniem dodatkowego urządzenia (na przykład specjalnych
okularów), jak również odpowiednio ustawiając wzrok. Stereogramy
można podzielić na jedno- i dwuobrazkowe. W jednoobrazkowych
(zwanych również autostereogramami), obraz dla lewego i prawego oka
znajduje się na tym samym obrazku. Stereogramy dwuobrazkowe
składają się z dwóch oddzielnych obrazów.
Stereopary

To najstarszy rodzaj stereogramu
dwuobrazkowego. Stereopary można
oglądać z wykorzystaniem stereoskopu
(rysunek 44.) lub bez dodatkowych
urządzeń. Stereopary dzielą się na takie,
do patrzenia równoległego (gdzie lewy
obrazek przeznaczony jest dla lewego
oka, a prawy dla prawego), które
wymagają ustawienia oczu w zezie
rozbieżnym, aby każde oko było
Rysunek 44. Stereoskop
skierowane na przeznaczony dla niego
obrazek
Stereopary do patrzenia krzyżowego (lewy obraz przeznaczony
dla prawego oka, a prawy dla lewego), są związane z koniecznością
zrobienia zeza zbieżnego. Trójwymiarowe obrazy powstające przy użyciu
tej metody są w pełni kolorowe, ale mocno ograniczone są ich rozmiary
(kilka centymetrów).
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Anaglify

Anaglif wygląda jak nieostra
i przebarwiona
fotografia.
Po
założeniu specjalnych niebieskoczerwonych
okularów
fotografia
nabiera głębi. Anaglif (rysunek 45.)
składa się z dwóch zdjęć wykonanych
z niewielkim
przesunięciem
odpowiadającym
obrazom
docierającym do lewego i prawego
oka. Przez okulary każde oko widzi
inną fotografię. Dzięki temu powstaje
wrażenie trójwymiarowości. Wadą tej
metody jest zubożona kolorystyka.

Rysunek 45. Anaglif

Stereogramy z przeplotem

Do oglądania stereogramu z przeplotem niezbędne są
ciekłokrystaliczne okulary migawkowe LCS (ang. Liquid-Crystal Shutter).
W okularach LCS kilkadziesiąt razy na sekundę, przemiennie, zmienia
się przezroczystość lewej i prawej soczewki. Dzięki temu, że na przemian
wyświetlane są obrazy dla lewego i prawego oka, powstaje wrażenie
trójwymiarowości. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość uzyskania
obrazu 3D w pełnej kolorystyce ale ta metoda może być stosowana tylko
w wypadku ekranów osiągających wysokie częstotliwości odświeżania.
Triki i sposoby

Głębię można postrzegać również w inny sposób. Obrazy
pochodzące z każdego oka nieznacznie różnią się między sobą.
Porównanie tych obrazów, wykrycie niezgodności i odczytanie z nich
informacji o odległościach prowadzi do widzenia przestrzennego. W ten
sposób powstają stereogramy.
Stereogramy to obrazy, które wywołują złudzenie optyczne
wykorzystujące znajomość mechanizmu tworzenia obrazu przez mózg
człowieka. Do mózgu docierają jednocześnie dwa płaskie obrazy – po
jednym z każdego oka i tu są integrowane w jeden przestrzenny obraz.
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Czy gdybyśmy posługiwali się jednym okiem, świat byłby
odbierany jako płaski, a oceny odległości dokonywane byłyby tylko na
podstawie zmian ostrości widzenia
(przedmioty dalsze są mniej
wyraźne)?
Niekoniecznie. Na przykład
dla odbioru obrazów
przedstawiających przestrzeń, jedno oko wystarcza do widzenia
trójwymiarowego. Wystarczy nieco poruszać głową. Przedmioty zmienią
swoje położenie a programy mózgowe przetłumaczą płaski obraz na
przestrzeń trójwymiarową. Dlatego w muzeum, przy oglądaniu płaskich
obrazów, przedstawiających krajobraz, można zamknąć jedno oko
i pozwolić mózgowi na stworzenie iluzji widzenia przestrzennego.
Kiedy obiekt zbliża się, linie wzroku zbliżają się do siebie, kiedy
się oddala, linie wzroku rozsuwają się. Mózg zna napięcie mięśni
poruszających okiem i informacja o kącie zbieżności pozwala ocenić
odległość. Można mózg oszukać, przesłać mu fałszywy obraz, krzyżując
wzrok nie na obrazku, a za nim. Wtedy każde oko odbiera inny obraz. Na
podstawie różnic w obrazach mózg „wyliczy” ukryty fragment obrazu.
Kluczem do oglądania stereogramów jest rozbieżne widzenie. Należy
skoncentrować wzrok nie na obrazie, a za nim.
Stereoskopia nie jest konsekwencją rozpoznawania, a jedynie
czynnikiem pomocniczym, który je ułatwia. Węgiersko-amerykański
psycholog Bela Julesz, dowiódł (w 1971 roku), że przestrzenne widzenie
obrazów stereoskopowych występuje przed rozpoznaniem ich treści.
Na ilustracjach 46. i 47. pokazano przykładowe stereogramy –
trójwymiarowe obrazy, w których widzenie przestrzenne następuje przed
rozpoznaniem obrazu.
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Rysunek 46. Stereogram 1. - widzenie przestrzenne występuje przed
rozpoznaniem obrazu.

Rysunek 47. Stereogram 2. - widzenie przestrzenne występuje przed
rozpoznaniem obrazu.
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Stereoskopia polaryzacyjna

W celu zobaczenia trójwymiarowego obrazu z zastosowaniem tej
metody, musimy wybrać się do kina. Dwa rzutniki z filtrami
polaryzacyjnymi o prostopadłych względem siebie kierunkach polaryzacji
wyświetlają obraz na specjalnym ekranie. Dzięki okularom
spolaryzowanym tak samo jak rzutniki do lewego i prawego oka docierają
inne obrazy.
Model Donalda Mc Kaya (1956)
Pojawienie się kolejnych, bardziej zaawansowanych modeli jest
konsekwencją nowych technik badania mózgu i nowej dyscypliny
naukowej – kognitywistyki.
Podstawowym zadaniem kory wzrokowej jest tworzenie
wewnętrznego modelu otaczającej nas rzeczywistości. Od kory do mózgu
prowadzi 10 razy więcej włókien nerwowych niż w stronę do mózgu.
W mózgu, w obszarach, do których nie mamy dostępu, powstaje,
uproszczone odwzorowanie, które jest korygowane na podstawie
zwrotnej informacji o błędach we własnej prognozie
Donald Mc Kay wysunął teorię że podstawowe zadanie kodeksu
drogowego polega na tworzeniu w umyśle wewnętrznego modelu
otaczającej nas rzeczywistości. Mając taki model możemy przewidywać
jego zachowanie w różnych sytuacjach. Percepcja polega na porównaniu
danych wejściowych z wewnętrzną prognozą.
Za prawdziwością koncepcji Mc Kaya przemawiają niektóre
dysfunkcje widzenia, na przykład - zespół Antona: pacjenci którzy utracili
wzrok doświadczają czegoś co uważają za widzenie ale jest to zaledwie
wewnętrzne generowanym obrazem, generowanym przez mózg bez
kontaktu z fizyczną rzeczywistością a zatem bez udziału sygnałów
korygujących hipotezę. Taki obraz nie różni się od snu, wizji narkotycznej
lub halucynacji.
Zespół Bonneta polega na tym, że osoby które doznają
dysfunkcji układu wzrokowego widzą rzeczy których nie ma. Są to często
kolorowe plamy lub wzory (złota siatka, owalne kształty wypełnione
ceglanymi deseniami, lub wybuchające fajerwerki).
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Modularna kolumnowa budowa kory, według Vernona Mountcastle’a
Najnowsze modele to bazujący na modularnej kolumnowej
budowie kory mózgowej (odkrycie Vernona Mountcastle’a) (rysunki 48.
i 49.)oraz model Davida van Essena, przedstawiony na rysunku 50.

Rysunek 48. Holistyczny obraz kolumnowego modelu budowy kory
mózgowej, opartego o koncepcję Newcastle’a
Model kolumnowy pozwala wyjaśnić w jaki sposób kolumny
w korze mózgowej rozpoznają bodźce (wyrażone w języku
symbolicznym), na czym polega doskonalenie i bycie ekspertem, gdzie
zachodzą interakcje multimodalne, oraz jak sygnały zwrotne weryfikują
hipotezę co widzimy.
Sygnał docierający do mózgu jest wstępnie analizowany
w określonym obszarze (co odpowiada pierwszym diabełkom modelu
Selfridge’a), a następnie kierowany do bardziej wyspecjalizowanych
obszarów. Na przykład kora wzrokowa V rozpoznaje elementarne
składniki obrazu, a na wyższych poziomach dokonuje się dokładniejsza
analiza, prowadząca po zintegrowaniu sygnałów z innych modalności do
utworzenia konstruktu polimodalnego. Takla integracja może oczywiście
nastąpić już na niższych poziomach. Przykładowy taki tor to: elementy
litery – litera – sylaba – wyraz- zdanie – tekst -… - konstrukt polimodalny).
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Informacja wsteczna z tychże poziomów jest wysyłana do
efektorów i służy korygowaniu kierunku obserwacji, powodowaniu ruchu
mięśni itp.
Wielkim osiągnieciem Vernona Mountcastle’a było sformułowanie
tezy, że każdy fragment kory mózgowej pracuje według tego samego
algorytmu. Nie ma powodu, dla którego kora wzrokowa miałaby pracować
inaczej niż inne obszary mózgu. Mountcastle na podstawie swoich
obserwacji sformułował tezę o hierarchicznej, kolumnowej architekturze
kory mózgowej.
Określenie kolumny jest nieco mylące, bowiem kolumny te są
utworzone przez około 10% połączeń synaptycznych (pozostałych 90% to
połączenia pozakolumnowe), ale pełnią istotną role funkcjonalną.
Impuls nerwowy pokonuje odległość 1 metra w czasie około 20
milisekund (pomierzył to Hermann Helmholtz w 1852 roku) . Czas reakcji
jest dłuższy (rzędu 100 milisekund) – nasze postrzeganie nie jest
natychmiastowe. W oparciu o te obserwacje Helmholtz postawił hipotezę,
ze nasza percepcja świata nie jest bezpośrednia, tylko oparta na
nieświadomych wnioskowaniach. Innymi słowy, abyśmy mogli coś
dostrzec, mózg musi najpierw wywnioskować, co to może być. Koncepcja
Helmholtza spotkała się z krytyką, głownie ze strony moralistów, bowiem,
czy można mówić o wolnej woli i o ewentualnej winie za zły czyn, skoro
wnioskujemy i działamy nieświadomie.
Aktualny stan wiedzy potwierdza koncepcję Helmholtza.
Połączenia wsteczne – umożliwiają coś w rodzaju gry w „20 pytań”
z obrazem. - Tak jakby każdy z nas miał nieustannie halucynacje, a to, co
nazywamy percepcją polegało na wybieraniu halucynacji, która najlepiej
pasuje do aktualnych danych i jej modyfikowaniu i uzupełnianiu o bodźce
z pola widzenia.
Wiedza o połączeniach wstecznych rzuca nowe światło na
zagadnienie kategoryzacji i rozpoznawania obiektów. Wydaje się, że
kluczowym jest nie kontur, czy kształt, ale funkcja przedmiotu. Krzesło
będziemy dekodować jako coś co służy do siedzenia, a nie coś, co ma
siedzisko, oparcie i cztery nogi. Układ nerwowy utożsami czynność
siedzenia ze spostrzeżeniem krzesła. Jest to nie tylko zgodne z koncepcją
Milnera i Goodale’a tłumacząca istnienie szlaku brzusznego
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i grzbietowego (rysunek. 79.), ale również z teorią ofert „Heideggera”,
zgodnie z którą, każdy przedmiot wysyła w naszym kierunku ofertę, co
i jak możemy z nim zrobić. Za związek działanie-percepcja
są
odpowiedzialne – neurony kanoniczne (uaktywniają się podczas
wykonywania określonej czynności –na przykład chwytania gałązki, ale
również na sam widok gałązki (cecha „chwytalności” stanowi nieodłączny
aspekt wizualnego kształtu przedmiotu) .
Cechy przedmiotu, zwane sygnaturami, mogą służyć do
rozpoznawania „na skróty”. Niektóre proste cechy służą jako etykiety
diagnostyczne. Na przykład zawijas jest ogonkiem tylko w określonym
kontekście. Jak układ wzrokowy ustala relacje między cechami? Jak
neurony kodują znaczenie i jak wywołują semantyczne skojarzenia?
Odpowiedź na te pytania to SWIĘTY GRAAL naukowców, zajmujących
się mózgiem.
Każdy, nawet najprostszy akt widzenia obejmuje percepcję
i interpretację. Percepcja to aktywnie tworzona opinia o świecie, a nie
bierna reakcja na docierający do mózgu strumień sygnałów zmysłowych.

Rysunek 49. Przebieg sygnałów w pojedynczej kolumnie.
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Model Mountcastle’a wyjaśnia również w jaki sposób konstrukty
polimodalne mogą być wyrażane w różnych formach – na przykład „Pan
Tadeusz” może być na podstawie takiego konstruktu, zakodowanego
w korze mózgowej, wyrażony poprzez recytację, może być napisany,
a nawet odegrany w formie pantomimy. Są to różne formy wyrażenia tego
samego konstruktu.

Rysunek 50. Model widzenia Davida van Essena – autor modelu utworzył
go dla mózgu małpy, bo dla człowieka byłoby skomplikowanym, aby go
narysować.
Nasza dzisiejsza wiedza o oświetleniowych
potrzebach
człowieka jest podobna do pewności, że dzieci przynosi bocian.
Powszechny, prosty model percepcji, prowadzi niestety do prostych ale
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niekoniecznie prawdziwych wniosków i prognoz. Nie znamy odpowiedzi
na wiele pytań, które pojawią się przy przyjęciu jeszcze bardziej
skomplikowanego modelu percepcji.
Zmiana paradygmatu zawsze
prowadzi do uszczuplenia wiedzy, ale w nauce najważniejszym jest
określanie obszaru niewiedzy i stawianie pytań, a tych pojawia się wiele.
Model Pawła Be
Stosowany powszechnie model widzenia według Johannesa
Müllera jest równie zgrabny jak nieprawdziwy. Nauka poczyniła od 1834
roku postępy, ale wygodnie jest tłumaczyć proces widzenia
w uproszczony sposób, Przypomina to sytuację, jakbyśmy podczas lekcji
biologii uczyli, że dzieci znajduje się w kapuście. Jeśli odbiorca
komunikatu jest zadowolony i czuje się dysponentem jedynie słusznej
wiedzy, nie ma potrzeby wprowadzania bardziej skomplikowanego
modelu z bocianem, równie nieprawdziwego, tylko nieco bardziej
zaawansowanego naukowo.
Model Müllera wystarcza, aby formułować prawa dotyczące
oświetlenia i udawać, że dbamy o oświetleniowe potrzeby człowieka. Nie
tłumaczy dynamicznego widzenia, nie pozwala zrozumieć jak światło
działa na emocje, jak wywołuje ono efekt behawioralny ani dlaczego
obcując z dziełem sztuki odczuwamy subtelne emocje (pozytywne,
negatywne lub obie jednocześnie!).
Pojawiają się jaskółki, w rodzaju wykresu Kruithoffa, pojawiają
się publikacje, traktujące o roli emocji w oświetleniu, pojawiają się wyniki
badań, niezgodne z obowiązującym modelem, a więc niepublikowane (np.
prace dr. Aleksandra Gandeckiego z lat 80-tych XX wieku). Nie wszystko
rozumiemy, ale ignorujemy niezgodności, bo tak wygodniej.
Psychologia poznawcza odnotowała kilka wspomnianych już
bardziej zaawansowanych modeli widzenia, jak „Pandemonium”
Sellfridge’a, model Marra, Gibsona (słuszny w przypadku widzenia
lotników, obserwujących pas startowy), … czy model van Essena
(rysunek 50.), przypominający skomplikowany schemat połączeń
elektrycznych w telewizorze Rubin. Van Essen oświadczył, że sporządził
ten model dla małpy, bowiem „dla człowieka byłoby to zbyt
skomplikowanym, aby go narysować”.
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Rysunek 51. Schemat odbioru bodźców artystycznych według Pawła Be.
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Mam przyjemność zaprezentować inny model (rysunek 51.) ,
który dotyczy nie tylko codziennego widzenia rzeczywistości, ale również
odbioru bodźców estetycznych.
Jesteśmy skąpcami i automatami poznawczymi. Umysł
(czymkolwiek by to nie było) nie powstał po to, aby dostarczać
człowiekowi informacji o świecie, ale zaledwie aby zapewnić gatunkowi
przeżycie i reprodukcję.
Myślenie i rozumienie są energetycznie kosztowne, dlatego
włączamy automat i większość aktywności życiowej przebiega na
poziomie bezrefleksyjnym. Nieświadomie analizujemy bodziec pod kątem
przewidywalności, ewentualnego zagrożenia, systemu wartości,
deformacji w różnych przestrzeniach. Wiele czynników wpływa na odbiór
świata i związane z nim zachowanie (kontrast, zakotwiczenie, teoria
perspektywy…). Niekoniecznie w świadomości powstanie jakikolwiek
obraz.
Zdarza się, że bodziec wyda się na tyle interesujący, że
włączymy system refleksyjny (według Jonathana Haidta jest to około 10
procent procesu percepcji). Wtedy staramy się zaobserwować szczególne
cechy lub cokolwiek zrozumieć. To lewa strona prezentowanego wykresu.
Po złożeniu sygnałów w całość i nadaniu im sensu (w ramach
modelu!) odnosimy wrażenie, że coś zobaczyliśmy i nawet zrozumieliśmy.
Możemy również coś odczuwać lub współodczuwać. Na wykresie
zaznaczyłem w których miejscach procesu nieświadomego i świadomego
powstaje emocja, wywołana przez działo sztuki.
Efektem może być aktywność behawioralna. Prosty schemat
takiego reagowania w postaci modelu Kleina mieści się w górnej części
schematu.
Gdzie w tym modelu jest miejsce na światło? Czym zajmują się
oświetleniowcy? Działania oświetleniowców są reprezentowane przez
żółtą przerywaną linię w lewym dolnym narożniku - między małą kropką,
reprezentującą źródło światła a drugą nieco większą kropką,
odpowiadająca temu, co dzieje się na siatkówce oka. Rysunek pokazuje,
jak wiele czynników wpływa na odbiór bodźców wzrokowych na poziomie
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nieświadomym (prawa strona) i ewentualnie świadomym (strona lewa,
nienaturalnie powiększona).
Model ma wielką wadę - jesteśmy istotami żywymi, które
podlegają prawom uniwersalnym dla obiektów ożywionych, ale mamy
również nieobserwowalne stany psychiczne, nie podlegające tym
prawom. Niestety – do wyjaśnienia tych stanów model używa właśnie
niesłusznych, uniwersalnych praw. Intuicyjnej istoty odczuwania piękna
nie można rozpatrywać w oparciu o synapsy, neurony i neuroprzekaźniki.
Mamy skłonność do redukowania niezrozumiałych zjawisk do elementów
składowych i analizowania po kolei tych składników, a później łączenia
w całość. W systemach złożonych pojawiają się nieoczekiwane efekty –
tak zwane zjawiska emergentne, których z poziomu podstawowego nie
jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego proponowany model odbioru
bodźców wizualnych należy traktować, jako zaproszenie do dyskusji nad
widzeniem, a nie prawdę objawioną przez Autora. W nauce najważniejsze
jest zadawanie pytań. Ten model jest w opinii Autora takim właśnie
pytaniem.
I jeszcze jedna uwaga. Model emocjonalno – nieświadomy nie
może być w opinii Autora rozważany i opisywany za pomocą praw
pochodzących z przestrzeni racjonalno-percepcyjnej. Do analizy
potrzebne są opisy i prawa pochodzące z tej samej co model przestrzeni
emocjonalno - intuicyjnej. Jakie? Nie wiem!

Widzenie w przestrzeni oraz widzenie przedmiotów (Bela Julesz).
W środku siatkówki znajduje się obszar zwany dołkiem
środkowym. Są tu gęsto upakowane receptory. Obszar ten jest
stymulowany tym punktem na którym koncentrujemy wzrok, a jego
zadaniem jest wykrywanie najdrobniejszych szczegółów oraz barw.
Wiemy że obserwując obraz przestrzenny, korzystamy z takich
wskazówek jak gradienty tekstury, perspektywa, wymiary, interpozycja
przedmiot bliższy zasłania dalszy.
W galerii oglądając prace ukazujące krajobrazy, możemy
zamknąć jedno oko i doznać wrażenia „przestrzenności” obrazu. Nasz
umysł kierując się powyższymi wskazówkami przetłumaczy obraz płaski
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na przestrzenny. Interesującym jest, że jeśli w stereoskopach zamienimy
przezrocza miejscami (prawe zamiast lewego i odwrotnie), to w obrazach
ukazujących krajobrazy nadal będziemy widzieli przestrzennie, a w innych
sytuacjach nie. Nasz umysł wie lepiej od nas, że krajobraz jest
przestrzenny i tworzy odpowiednią iluzję. Widzenia przestrzennego
można się nauczyć ale możliwe są sytuacje w których widzimy
stereoskopowo obraz, który wcale nie przedstawia przestrzennego
obiektu. Badania nad tym zagadnieniem prowadził Bela Julesz. Doszedł
on do wniosku że w systemem wzrokowy jest zbudowany kod który
wykrywa głębię przestrzenną, na tej samej zasadzie, jak kody
odpowiedzialne za wykrywanie barw i konturów.
Na proces widzenia przestrzennego składają się dwa czynniki:
dominacja tego obrazu który nasz umysł uzna za najważniejszy oraz fuzja
czyli łączenie obrazów znajdujących się w tle. Ten drugi czynnik może
zostać sztucznie wytworzony przez umysł, podczas obserwacji
stereogramów (rysunek 46 i 47.)

Co mówi współczesna neurofizjologia?14
Paradygmat percepcji
Według powszechnego mniemania, widzenie zapewnia jednolitą
reprezentację wewnętrzną świata, która służy jako fundament percepcyjny
dla myślenia i działania. Nauka o widzeniu sprowadza się do zrozumienia,
jak czasoprzestrzenna mozaika światła padającego na siatkówkę oka jest
rozkładana na zespól zdarzeń, które wywołują doświadczenie
percepcyjne.
Paradygmat percepcji przyjmuje, ze nie ma znaczenia, jakiego
zachowania oczekuje się od obiektu zadań. Takie nastawienie obowiązuje
do dziś i jest widoczne nie tylko we współczesnych ujęciach funkcji
wzroku w psychologii i fizjologii ale również w teorii przetwarzania
informacji. W badaniach przeprowadzanych u ludzi, wymaga się od
uczestnika aby wskazał, czy potrafi (lub nie) wykryć określony bodziec,
jego położenie lub różnice między bodźcami. Wybór reakcji zależy od
14

Milner A.David, Goodale Melyin A. Mózg wzrokowy w działaniu PWN
Warszawa 2008
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wygody eksperymentatora – może to myć wypowiedź słowna, uderzenie
w klawisz, wciśniecie przycisku, ruch oczu itp.) Wysiłki w kierunku
rozumienia widzenia koncentrują się na fazie początkowej procesu
a ignorują końcowe etapy, których zadaniem jest zachowanie: efektywne
i zapewniające adaptację. Idea, że różne reakcje ruchowe mogą mieć
uprzywilejowany dostęp do systemu wzrokowego jest ignorowana.
Wyjątkiem w takim podejściu był Gibson (1977), który doceniał
rolę aktywności behawioralnej w procesie widzenia. Zakwestionował on
klasyczne podejście, w którym rozróżnia się „eksteroreceptory” (systemy
zmysłowe dostarczające informacji z zewnątrz) i „proprioceptory”
(systemy dostarczające informację o własnych działaniach). Według
Gibsona widzenie odgrywa istotną role nie tylko w dostarczaniu informacji
wizualnej, ale również w monitorowaniu zmian w kanale wizualnym,
wywołanych działaniami człowieka.
Moduły wzrokowo-ruchowe u żaby
David Ingle15 badając system widzenia stwierdził,, że siatkówka
żaby zawiera między innymi komórki „typu II”, reagujące na małe plamki
w polu widzenia (zwane detektorami owada) oraz komórki „typu IV”,
połączone z modułem
„ucieczki, kierowanej za pomocą wzroku”.
W wyniku badań doszedł do wniosku, że organizację śródmózgowia
wzrokowego żaby można scharakteryzować, nie jako system wzrokowy,
ale jako zestaw podsystemów wzrokowo-ruchowych.
Widzenie u żaby nie wyewoluowało aby umożliwić jej percepcję
świata, ale aby zapewnić kontrolę ruchów, które zwierzę wykonuje, aby
przetrwać i rozmnażać się. Selekcja naturalna nie premiuje osobników
„dobrze widzących” a te, które dobrze zdobywają pokarm, unikają
drapieżników, znajdują partnerów i skutecznie przemieszczają się.

15

.David J. Ingle Brain Mechanisms of Visual Localization by Frogs and Toads.
Advances in Vertebrate Neuroethology pp 177-226 NATO Advanced
Science Institutes Series Springer-Verlag US 1983
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Moduły wzrokowo-ruchowe u gryzoni i ssaków.
Główną przeszkodą badania kontroli wzrokowo-ruchowej są
względy filozoficzne a nie praktyczne, bo dla większości badaczy nauka
o widzeniu jest całkowicie odrębna od badania kontroli ruchowej.
Hess, Bürgi i Bucher scharakteryzowali (1946) zachowanie
orientacyjne, jako „odruch chwytania wzrokiem (visueller Greifreflex)” czyli szybkie przesunięcie spojrzenia tak, aby wprowadzić bodziec
w obszar dołka środkowego, gdzie może on być poddany dokładniejszej
analizie.
Taki odruch może trafnie opisywać zachowanie kotów lub małp,
które mają dobrze rozwinięte pole centralne, ale nie wyjaśnia dlaczego
takie ruchy można stwierdzić również u gryzoni, u których rozkład
przestrzenny komórek światłoczułych nie wykazuje tak znacznych różnic.
Tłumaczy się to (Goodale i Carey 1990) tym, że ustawianie się w kierunku
bodźca jest w tym przypadku prekursorem rzeczywistego chwytania,
przygotowaniem do szybkiego działania.
W modułowej organizacji zachowania wzrokowo-ruchowego
u ssaków i gryzoni, podobnie, jak u żaby, w wywoływaniu ruchów
orientacyjnych i reakcji ucieczki (omijania przeszkód) uczestniczą odrębne
pasma z siatkówki do pnia mózgu i rdzenia kręgowego. Sugeruje to, że
modułowość w kontroli wzrokowo-ruchowej jest pradawną i efektywną
cechą charakterystyczną kręgowców.
Świat w którym żyje małpa jest bardziej skomplikowany
i nieprzewidywalny niż świat żaby lub gryzonia i wymaga bardziej
elastycznego przetwarzania informacji, ale mimo złożoności połączeń
w korze mózgowej, można wyodrębnić dwie grupy funkcjonalne – jedna
ma powiązania z systemami kontroli ruchowej, druga z pamięcią,
planowaniem i procesami poznawczymi.
Ta druga grupa prawdopodobnie wspomaga tworzenie
reprezentacji percepcyjnych przedmiotów i ich wzajemnych relacji.
Posługiwanie się wzrokiem w procesie kategoryzacji i rozpoznawania
przedmiotów musi polegać na magazynowaniu informacji, którą można
wydobyć z różnych kontekstów, w których obiekt był już widziany. System
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taki musi być wolny od sztywnych sprzężeń z możliwymi reakcjami, a więc
wolny od z góry zdefiniowanych wyjściowych reakcji. Moduły wzrokoworuchowe wspierają wiele wyuczonych zachowań, w których wymagany
jest wysoki stopień koordynacji ruchów palców, dłoni, kończyn, głowy
i oczu. W korze wzrokowej wyewoluowały dwie sieci pól – system
percepcyjny, wiążący się z działaniem przez procesy poznawcze i system
ściśle związany z kontrola ruchową.
Hipoteza dwóch systemów wzrokowych
Colvyn Trevarthen (University of Edinburgh ) zasugerował
w 1968 roku, że system śródmózgowia uczestniczy w „widzeniu
otoczenia” a system kolankowo-prążkowy w „widzeniu ogniskowym”.
Widzenie ogniskowe służy do kierowania precyzyjnymi czynnościami (np.
manipulacja), a widzenie otoczenia do kierowania ruchami całego ciała.
W 1969 roku sformułowano „hipotezę Schneidera”, według której
projekcje z siatkówki do wzgórka górnego umożliwiają organizmom
lokalizację bodźca a system kolankowo-prążkowy umożliwia jego
identyfikację.
Model Ungerleidera i Mishkina (1982)
Model ten stanowił pod koniec XX Wieku podbudowę do
teoretyzowania o wyższym poziomie przetwarzania danych wzrokowych
w mózgach naczelnych. Do tej pory odróżnia się dwa systemy widzenia –
jeden wyspecjalizowany w widzeniu przedmiotu, drugi w widzeniu
przestrzennym. Ungerleider i Mishkin doszli (1982) do wniosku, że
szacowanie własności przedmiotu oraz jego lokalizacji przestrzennej
zależy od przetwarzania różnego rodzaju informacji wzrokowej,
odpowiednio w korze skroniowej dolnej i ciemieniowej tylnej. Jest to
koncepcja podobna do Schneidera, ale tym razem z kory prążkowej
wychodzą dwa strumienie: „co” (brzuszny, do kory dolnoskroniowej) i
„gdzie” (grzbietowy do kory ciemieniowej tylnej). Pasmo „gdzie” jest tu
identyfikowane z percepcją, a nie z systemem kontroli ruchu, jak to widział
Schneider.
Ungerleider i Mishkin zmodyfikowali swój model w 1993 roku,
uwzględniając ważną rolę, jaką w kontroli wzrokowo-ruchowej odgrywa
strumień grzbietowy.
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Milner i Goodale
Milner i Goodale uważają za mało prawdopodobne, aby dwa
systemy projekcji wzrokowej wyewoluowały po to, aby obchodzić się
z rożnymi aspektami bodźca. Przypuszczają, że powstały one niezależnie
i służą przetwarzaniu informacji wzrokowych dla różnych celów
(tj. reprezentacji percepcyjnej i kontroli wzrokowo-ruchowej). Celem
percepcji jest działanie. Przedmioty rozumiemy w sposób, w jaki możemy
z nich skorzystać.
Teza Marvina Minsky’ego
Marvin Lee Minsky (USA)
zajmuje się głównie naukami
kognitywnymi, a szczególnie sztuczną inteligencją (AI). Marvin Minsky
postawił tezę, że ludzki mózg składa się z licznych, wzajemnie
połączonych podsystemów z których każdy działa bezmyślnie. Któryś
z nich staje się dominujący i wtedy wpływa na nasze postrzeganie świata.
Brakującym
elementem
teorii
Minsky’ego
było
wyjaśnienie
współzawodnictwa. Mózg składa się z niezależnych podsystemów które
ciągle komunikują się z sobą i współzawodniczą o kontrolę nad
pojedynczym kanałem wyjścia, jakim jest nasze zachowanie (patrz
schemat umysłu według S. Guttenplana - rysunek 73.). Dzięki temu
możemy przeżywać rozterki, kłócić się sami z sobą i dokonywać wyborów.
Nowoczesne komputery tego nie robią.
W 1969 roku Minsky razem z Seymourem Papertem16 wskazali
na ograniczenia sieci neuronowej o liniowej funkcji aktywacji. Zwrócili
uwagę na fakt, że dowolną wielowarstwową sieć neuronową można
zredukować - zastąpić równoważną siecią jednowarstwową, a taka sieć
nadaje się jedynie do klasyfikacji szczególnego rodzaju wzorców (tzw.
separowalnych liniowo). Oznacza to, że w sieciach neuronowych nie jest
możliwa klasyfikacja wszystkich wzorców, niezależnie od ilości warstw
sieci. Twierdzenia zawarte w ich publikacji przyczyniły się do rezygnacji
z naukowego badania sieci neuronowych. Dopiero na początku lat 80-tych
okazało się, że powyższym ograniczeniom nie podlega sieć o nieliniowej
funkcji aktywacji i badania mogą być kontynuowane.
16

Perceptrons, (razem z Seymour A. Papert), MIT Press, 1969
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Modularna koncepcja budowy mózgu.
Modularna koncepcja stanowiła próbę wyjaśnienia końcowego
etapu percepcji za pomocą kompaktowych, ograniczonych i obudowanych
informacyjnie jednostek w mózgu, które zajmują się określonymi (niekiedy
bardzo złożonymi) operacjami umysłowymi. Modularna koncepcja
stanowiła próbę reanimowania dziewiętnastowiecznej freneologii. Została
niestety obalona i zdyskredytowana przez neuronaukę. Można czasami
spotkać w literaturze sarkastyczne odniesienia do poznawczego modułu,
w postaci „neuronu babci”17, w którym byłby zmagazynowany obraz babci
obserwatora.

Atraktory vs wspomnienia.
Dziewiętnastowieczny matematyk Julien Henri Poincare
wprowadził do nauki pojęcie atraktora, Atraktor określa sytuację, kiedy
równanie posiada jedno, stałe
rozwiązanie, niezależnie od
wprowadzanych wartości liczbowych. Każdy atraktor posiada tak zwany
„basen przyciągania”, czyli zbiór podobnych bodźców, które powodują
przejście systemu w stan atraktora.
Najbardziej interesujące właściwości mózgu wynikają nie z cech
i właściwości jego składników ale z wielości interakcji między jego
elementami. Takie międzyneuronowe interakcje mogą być aktywowane
przez bardzo obszerny zakres podobnych wzorców aktywacji i wtedy
będą rozpoznawane przez system percepcyjny, jako równoważne.
Jeden z pionierów modelowania sieci neuronowych John
Hopfield uznał, że atraktory mózgowe są de facto wspomnieniami.
Czym się różni atraktor od modułu? Moduł jest z założenia dany
i jest funkcjonalnie zamkniętą całością, strukturalnie wydzieloną i odrębną.
Atraktor wyłania się wraz z rozwojem mózgu, a liczne atraktory zawierają
te same, odmienne funkcjonalnie neuronowe składniki, które mogą być
rozpostarte nawet na rozległych obszarach korowych.

17

Elkhonom Goldberg Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg sie starzeje. PWN
Warszawa 2014
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Koncepcja ART Grossberga
Stephen Grossberg rozwinął teorię adaptacyjnego rezonanasu
(adaptive resonance theory – ART). Rozpoznawanie i nadanie sensu
wydarzeniu nastąpi, kiedy bodźce sensoryczne docierające do mózgu
pasują do którejś z wytworzonych wcześniej sieci atraktorów (wejdą z nią
rezonans). Według modelu Grossberga akt rozpoznania polega na
aktywacji wcześniej powstałej sieci neuronowej. Grossbergowski sposób
rozumienia procesów, zachodzących w ludzkim mózgu, kiedy
rozpoznajemy obiekt lub wydobywamy go z pamięci, jest obecnie coraz
powszechniej akceptowany przez neuronaukę.

Odbiór dzieła malarskiego
Zgodnie ze współczesną neurofizjologią układ wzrokowy zawiera
równoległe szlaki zajmujące się przetwarzaniem odmiennych aspektów
sceny wzrokowej, takich jak: kształt, kolor, głębia czy ruch. Szlaki te daje
się wyodrębnić już na etapie przetwarzania siatkówkowego. Na przykład
jedną z warstw komórek siatkówki tworzą tzw. komórki zwojowe (ganglion
cells), wśród których występuje podział na komórki typu P (parvo – małe)
oraz M (magno – duże), specjalizujące się w analizie różnych typów
informacji. Inicjowany przez komórki P, szlak „co” (zwany niekiedy
„szlakiem parvo”) specjalizuje się w rozpoznawaniu koloru, analizie
kształtu i detali. Szlak M, „gdzie” („szlak magno”), zarządza percepcją
ruchu, głębi organizacji przestrzennej i położenia. Według Margaret
Livingstone, neurobiologa zajmującego się neuroestetyką, na podstawie
tak zarysowanego podziału pracy można wnioskować, że odmienne
aspekty dzieła malarskiego będą analizowane przez odmienne szlaki:
szlak „co” zajmować się będzie analizą koloru i szczegółów na obrazie,
natomiast szlak „gdzie” zwróci uwagę na rozmieszczenie na płótnie
namalowanych przedmiotów i przyczyni się do powstania iluzji głębi18.
Millner i Goodale interpretują te dwa szlaki nieco inaczej chodzi o kategoryzację i działanie.

18

Por. M. Livingstone, Vision and the brain. The biology of seeing. New York:
Abrams (2002), s. 50-52.
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O roli emocji i umysłu nieświadomego.
Słoń Jonathana Haidta
W książce „Szczęście. Od mądrości starożytnych po współczesne
koncepcje” Jonathan Haidt (z uniwersytetu Wirginia) przyrównuje
człowieka do jeźdźca na słoniu (w tej właśnie proporcji 1:9 – rysunek 52.)
– jeździec to odpowiednik rozumu, słoń to emocje, podświadomość,
automatyzmy i schematy postępowania.
Jeździec, który zamierza dojechać do celu, powinien zaplanować
przyszłość, wytyczyć drogę i skutecznie panować nad słoniem. Jeździec
waży kilkadziesiąt kilogramów, słoń - sześć ton. Jeżeli umysł nie zapanuje
nad emocjami, zawsze przegrywa. Słoń jest leniwy i kapryśny, uwielbia
szybkie nagrody, nie ma ochoty na krótkoterminowe poświęcenia dla
osiągnięcia długofalowych celów, bowiem ich nie rozumie. Słoń dysponuje
za to ogromną siłą.

Rysunek 52. Według Jonathana Haidta człowiek przypomina jeźdźca na słoniu
(fot. Lili Fijałkowska)

Jeździec, w przeciwieństwie do słonia, planuje przyszłość, wznosi
się ponad teraźniejszość, wytycza kierunki działań, ale jest słaby i ma
skłonność do nadmiernego analizowania i zbędnego intelektualizowania.
W przypadku różnicy zdań, jeździec może próbować okiełznać słonia
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(robimy to, używając siły woli), ale nie ma szans w starciu z tak dużym
zwierzęciem.
Emocje zajmują się przetwarzaniem poznawczym, zapobiegają
rozkojarzeniu umysłu i pomagają ludziom wzajemnie się rozumieć.
Spełniają istotną funkcję komunikacyjną.
Kilka słów o emocjach
W postrzeganiu otoczenia kierujemy się nie tylko rozumem,
a przede wszystkim emocjami. Zdaniem Leonarda Berkowitza (1990),
emocje potrafią obejść system myślenia i prowadzą wprost do działania.
Mają one charakter przejściowy i posiadają trzy zadania:
•
Wprawienie ciała w ruch
w celu przeprowadzenia pewnych działań.
Być może emocja potrafi ona obejść system
racjonalny i prowadzi wprost do działania.
•
Emocje
zajmują
się
przetwarzaniem poznawczym. Zapobiegają
rozkojarzeniu umysłu
•
Emocje pomagają ludziom
wzajemnie się rozumieć. Spełniają funkcję
komunikacyjną
Ludzie zwykle odczuwają jednocześnie emocje - negatywne
i pozytywne, bowiem posiadają dwa odrębne systemy emocjonalne – dla
emocji dobrych i złych. Emocje negatywne łączą się, pozytywne też, ale
negatywne z pozytywnymi nie mają powiązania. Potrafimy kontrolować
i ukierunkowywać myśli ale nie potrafimy powstrzymywać się od pragnień.
Siła woli nie działa na emocje – stosujemy wtedy strategie pośrednie dla
wytworzenia innych stanów emocjonalnych (kupowanie sobie prezentów
w chwili przygnębienia, poszukiwanie towarzystwa przyjaciół, spalanie
energii przez ruch, lub używanie używek).
Empatia19, to zdolność do współodczuwania stanów
emocjonalnych innych istot (ludzi i zwierząt).i Mechanizm empatii nie jest
19

Pojęcie empatii wprowadził niemiecki filozof Robert Vischer (1847-1933), a do
doznań estetycznych zaadaptował Theodor Lipps (1851-1914)
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znany – przypuszczalnie są za nią odpowiedzialne neurony lustrzane.
Rozróżniamy dwa rodzaje empatii. Empatia wrodzona ujawnia
się wcześnie (od chwili, gdy dziecko rozpoznaje siebie w lustrze), a jej
funkcją jest ustalenie granic własnego i cudzego „ja”. W tych granicach
rozwija się indywidualność. Empatia warunkowana (determinowana) ma
funkcję komunikacyjną, a jej celem jest tworzenie tożsamości grupowej.
Natura nie wytworzyłaby emocji, gdyby nie dawało to korzyści.
Emocje są zdolne skłonić ludzi do czynów szalonych i irracjonalnych.
Ludzie odczuwają emocje wobec spraw, na których im zależy. Pozwalają
one skoncentrować system poznawczy na rzeczach istotnych. Racjonalne
zachowanie wymaga stłumienia emocji, ale wiemy już, że człowiek nie
jest istotą racjonalną.
Neurony lustrzane
Neurony lustrzane to grupy komórek
nerwowych, które uaktywniają się podczas
obserwowania czynności u innych osobników.
Odkryto je w mózgu małp i człowieka.
Prawdopodobnie na widok wykonywanej
czynności obserwator jest w stanie odgadnąć
intencje innego osobnika i to nie tylko tego
samego gatunku. U człowieka neurony
lustrzane
odpowiadają
prawdopodobnie
również za zdolność do rozpoznawania
cudzych emocji oraz intencji wyrażanych
niewerbalnie, czyli empatii i współczucia.

Rysunek 53. Giacomo
Rizzolatti

Neurony lustrzane20 zostały odkryte podczas prac nad korą
ruchową mózgu makaków, na początku lat dziewięćdziesiątych we
Włoszech, przez zespół w składzie: Giacomo Rizzolatti (rysunek. 53.),
Leonardo Fogassi i Vittorio Gallese.

20

RIZZOLATTI, G., FADIGA, L., GALLESE, V., AND FOGASSI, L. Premotor
cortex and the recognition of motor actions. Cognit. Brain Res. 3: 131–
141, 1996.
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Uwagi praktyczne (jak postępować z własnym słoniem):
Jeśli zamierzamy osiągnąć racjonalny cel, musimy odpowiednio
pokierować swoim słoniem: wytyczyć cel, wybrać drogę, pokonać
prokrastynację (tzw. efekt studenta), skłonić słonia do wykonania
pierwszego kroku i nagradzając go za posłuszeństwo prowadzić do celu.
Zalecenia, dotyczące postępowania z własnym słoniem są takie:
Określaj cele21 w pozytywny sposób i mów o nich (wąskie gardło
pamięci)
Umieszczaj cele w kontekście (dokąd mnie to zaprowadzi, czy
w każdej sytuacji, kiedy…)
Wyrażaj je za pomocą konkretnych pojęć sensorycznych (wizualizuj,
…co będziesz czuł?)
Wybieraj takie cele, które zrealizujesz samodzielnie (własny cel,
bez względu na to kto skorzysta z jego zrealizowania)
Uczciwie oceniaj stopień realizacji celu (poszukaj tańszego sposobu
jego osiągnięcia)
Wybieraj cele warte wysiłku. (co zyskam, jaka zmiana nastąpi
w życiu, ewentualnie co się wydarzy jeśli go nie osiągnę?)
Od czasów Johna Stuarta Milla do dziś.
Od czasów Johna Stuarta Milla, człowieka traktowano
w ekonomii, jako HOMO ECONOMICUS, czyli
„istotę racjonalną
i dbającą o własny interes, która pożąda bogactwa, unika niepotrzebnego
wysiłku i potrafi dokonywać ocen sprzyjających osiąganiu tych celów”.
Takie podejście nie sprawdza się w obecnych czasach. Daniel
Kahnemann i Amos Tversky dowiedli, że człowiek podejmuje większość
decyzji emocjonalnie i na poziomie nieświadomym. Zmiana sposobu
postrzegania człowieka i dostrzeżenie jego irracjonalności, skutkowały
pojawieniem się nowych produktów i wzrostem zysków generowanych
przez instytucje finansowe.
Według tradycyjnego spojrzenia oświetleniowców - człowiek
w swoim postrzeganiu świata kieruje się (tak jak w byłej ekonomii)
percepcją i rozumem. Dla takiego człowieka wykonano badania, które
21

Cel powinien być szczegółowo określony, mierzalny, ambitny, realny oraz
określony w czasie (patrz: zasada SMART)
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określiły wymagania oświetleniowe na stanowisku pracy, stosownie do
rozmiaru szczegółu pracy wzrokowej, kontrastu, luminancji, kąta widzenia,
czasu obserwacji, rozkładu luminancji, wieku itp. Zdaniem Autora
rozumienie oświetleniowych potrzeb człowieka, jest przestarzałe i nie
nadąża za rozwojem techniki (rysunek 54.).

DZIŚ
Rysunek 54. Rozumienie potrzeb człowieka nie nadąża za rozwojem
techniki.

Spośród pięciu książek i licznych opublikowanych artykułów
najbardziej znaną pracą Thomasa Kuhna jest The Structure of Scientific
Revolutions (napisał ją jako absolwent fizyki teoretycznej na Harvardzie).
Tytuł ten ukazał się w szesnastu językach w nakładzie zapewne
przewyższającym milion egzemplarzy, i jest obowiązkowym materiałem
na kierunkach studiów takich jak pedagogika, historia, psychologia,
filozofia i historia nauki. Zgodnie z teorią Kuhna i przewidywaniami autora
niebawem okaże się konieczną zmiana paradygmatu techniki oświetlania,
na taki, który dotyczy prawdziwego człowieka, a nie jego niewielkiej
racjonalnej części.
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Efekt złożony
W życiu, większość zachowań zachodzi jednocześnie na wielu
różnych poziomach znaczenia. Ludzie mogą zdawać sobie sprawę
z jednego poziomu, a funkcjonować na pozostałych. Na przykład
czynność pisania opowiadania odnosi się do średniego poziomu
znaczenia. Na niższym poziomie tę samą czynność można opisać, jako
ruch ręki na klawiaturze komputera, na wyższym można ją rozumieć, jako
fragment złożonego procesu komunikacji interpersonalnej.
Kultura języka odnosi się do wyższego poziomu zachowania,
zmierzającego do osiągnięcia długoterminowego celu. Zachowanie takie
składa się z etapu deliberacji, kiedy rozważamy, czy warto dążyć do celu
oraz etapu jego realizacji. Deliberacja często bazuje na schemacie „jeżelito”. Jest to struktura znaczeniowa, charakterystyczna dla kultury języka.
Proces realizacji charakteryzuje się natomiast skoncentrowaniem uwagi
na celu oraz początkowych informacjach niezbędnych dla wykonania
zadania. Umysł świadomy przekazuje stopniowo funkcjonowanie
automatycznemu pilotowi. Przypomina to organizację firmy, w której
prezes podejmuje strategiczne decyzje a następnie tylko dorywczo
nadzoruje przebieg ich realizacji. W dwóch zaledwie sytuacjach wywiera
on wpływ na realizację – wtedy, gdy pojawiają się problemy
i automatyczny pilot nie wie, co robić oraz wtedy, gdy zachowanie już
odbywa się, a pojawiają się wątpliwości czy z punktu widzenia rozmaitych
przyczyn (moralne, ekologiczne, prawne itp.…) jest ono właściwe.
Komunikat wizualny może wywoływać zaprogramowany efekt
behawioralny przy czynnościach o niskim poziomie znaczeniowym
i w przypadkach korygowania pracy pilota automatycznego. Dotyczy to
emocji i reakcji najprostszych typu strach -walka/ucieczka. Uruchomienie
takich działań nie wymaga dobrych warunków oświetleniowych. Wymaga
zaledwie sygnału, który wyzwoli proces. W przypadkach bardziej
złożonych, emocje uruchamiają programy behawioralne, zapewniające
adaptację jednostki. Są to: włączanie, odrzucanie, ochrona, destrukcja,
reprodukcja, reintegracja, orientacja i eksploracja. W modelu Plutchika22.
Emocje podstawowe tworzą z sąsiednią „pierwotne diady” (na przykład

22

Strelau, J. Doliński D., Psychologia akademicka, GWP Gdańsk 2010
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smutek i zaskoczenie dają w efekcie współwystępowania rozczarowanie,
a gniew ze wstrętem pogardę – patrz rysunek 55.

Rysunek 55. Koło i stożek emocji Plutchika.
Połączenie emocji drugiego rzędu, daje efekty jeszcze bardziej
złożone – emocje trzeciego rzędu (pogarda i wrogość dają w efekcie
ironię). Jeżeli zainicjowany tymi emocjami proces wymaga udziału umysłu
analitycznego, (tj. jeżeli jeździec próbuje okiełznać słonia), wtedy „dobre”
oświetlenie może okazać się ważne i niezbędne.

Umwelt według Uexkülla
Biologiczne ograniczenia
Oczy, do których dotarło odpowiednie promieniowanie
elektromagnetyczne, wysyłają sygnały do mózgu, ale oczywiście nie
dostrzegamy całego spektrum elektromagnetycznego (patrz rysunek 48.).
Nieustannie przepływają przez nasze ciała: programy telewizyjne, sygnały
radiowe, mikrofale, promieniowanie rentgenowskie, rozmowy prowadzone
przez telefony komórkowe… Nie jesteśmy świadomi tych promieniowań
i nie brakuje nam niesionych przez nie sygnałów (nie odczuwamy „czerni”
związanej z brakiem odbioru). Nasze doświadczanie świata jest
ograniczone przez biologię. W 1909 roku Jakob von Uexküll zauważył, że
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różne gatunki zwierząt odbierają z tego samego otoczenia różne sygnały,
mimo, że żyją w tym samym ekosystemie.
W świecie kleszcza który nie widzi i nie słyszy, liczy się
temperatura i zapach kwasu masłowego, dla nietoperza istotne jest
echo... Uexküll wprowadził nowe pojęcie - ta część świata którą jesteśmy
w stanie dostrzec to Umwelt, a większa rzeczywistość (o ile istnieje) to
Umgebung. Pomiędzy Umweltem kleszcza i człowieka istnieje wielka
różnica. Podobnie między ludźmi zachodzą indywidualne różnice.
Jesteśmy przekonani, że to czego doświadczamy, to rzeczywistość ale
czy tak jest naprawdę?
Synestezja
Czy potrafisz wyobrazić sobie fioletowe wtorki albo spiczasty
kształt kurczaka? Jedna osoba na sto widzi świat w taki sposób.
Przyczyną jest synestezja, czyli zdolność równoczesnego postrzegania.
Pobudzenie któregokolwiek zmysłu, powoduje takie nietypowe
doświadczenia.
Synestetyk może słyszeć kolory, czuć smak kształtów,
doświadczać różnych mieszanek doznań. Doświadczenia synestetyków
nie są patologiczne, są one wyłącznie nietypowe statystycznie.
Najbardziej typową odmianą synestezji jest postrzeganie dni
tygodnia w kolorach, barwne litery i kształty, smak słów, słyszenie
kolorowych dźwięków, percepcja ciągów cyfr jako form trójwymiarowych,
postrzeganie liter i cyfr jako mających płeć i osobowość.
Myśli, których nie jesteśmy w stanie pomyśleć.
Nie jesteśmy w stanie objąć umysłem sekstylionów gwiazd we
Wszechświecie, wyobrazić sobie pięciowymiarowego sześcianu, ani
uznać żaby za atrakcyjną seksualnie. Funkcją mózgu jest generowanie
zachowania odpowiedniego dla danych nam warunków środowiskowych.
Ewolucja dostosowała do tych warunków nie tylko nasze oczy, i organy
wewnętrzne, ale również naturę naszych myśli oraz poglądów. System
neuronów człowieka służy do rozwiązywania problemów z którymi
spotykali się nasi przodkowie, przez ponad 99 procent historii homo
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sapiens. Zajmowali się oni polowaniem i zbieractwem, stąd mózg jest
obiektem zawierającym zestaw programów które rozwiązywały problemy,
napotykane w ówczesnych warunkach.
Według Ledy Cosmides i Johna Tooby’ego bicie serca jest
czymś uniwersalnym ponieważ wywołujący je organ jest wszędzie taki
sam. Również relacje międzyludzkie są wszędzie podobne. bowiem
mozg, tak jak serce, nie potrzebuje kultury do przejawiania zachowań
społecznych. Jest tak zaprogramowany.
Potrzeby emocjonalne człowieka

Rysunek 56. W jaki sposób postrzegamy otoczenie? – obszar umysłu
racjonalnego mieści się w pierwszej (lewa, górna) ćwiartce. O pozostałych
wiemy niewiele!
Potrzeby emocjonalne człowieka to biała plama w dziedzinie
techniki oświetlania. Nie wiemy, jak zaspokoić tę sferę potrzeb. Wyjątek
stanowi wykres Kruithoffa (patrz rysunek 62.), który zresztą jest obiektem
krytyki ze strony naukowych purystów, z uwagi na niezbyt profesjonalne
przeprowadzenie badań (Kruithoff uogólnił wyniki badań dokonanych na
próbce dwuosobowej – na sobie oraz swoim synu). Drugi wyjątek, to
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wyniki badań wpływu różnych rodzajów światła na gospodarkę
hormonalną organizmu. Bardzo wiele pozostaje jeszcze do odkrycia.
Obszar w lewej górnej ćwiartce (percepcja-rozum), na rysunku
56, to obszar, w którym człowiek jest istotą racjonalną, czyli taką, za jaką
zwykliśmy go uważać. Obszar skierowany ku ćwiartce „intuicja-emocje”,
to odpowiednik zdefiniowanego przez Jakoba Uexkülla Umweltu . Jest to
obszar, w którym przebywamy na co dzień, w którym nauczyliśmy się żyć
bezrefleksyjnie,
a
naszym
postępowaniem
steruje
automat,
uruchamiający schematy reagowania na typowe sytuacje lub ich
przeciwieństwa.
Instynkty
Instynkty są tradycyjnie uważane za przeciwieństwo rozumu
i wyuczonych umiejętności. Wiliam James twierdził (w dziewiętnastym
wieku), że ludzkie zachowanie może być bardziej elastyczne niż
zwierzęce ponieważ posiadamy więcej, a nie mniej instynktów. Zwykle
nie zauważamy istnienia instynktów, bowiem działają skutecznie
i automatycznie, nie wymagając wysiłku.
Instynkt różni się od zautomatyzowanych zachowań tym, że nie
musimy się go uczyć. Zautomatyzowane zachowania, to na przykład:
pisanie na klawiaturze, jazda na rowerze, gra w tenisa.
Instynkty zapewniają dwie właściwości niezbędne do przetrwania
przy
optymalnej
efektywności
mózgu
szybkość
oraz
energooszczędność. Ceną jest to, że nie jesteśmy w stanie świadomie
analizować takich programów poznawczych, Zjawisko to zostało
nazwane przez Cosmides i Tooby’ego „ślepotą na instynkt” . Programy te
są dla nas niedostępne nie dlatego, że są nieistotne, ale przeciwnie dlatego, że są bardzo ważne i niezbędne. Gdybyśmy próbowali
świadomie w nie ingerować moglibyśmy coś popsuć a to zagroziłoby
naszemu bezpieczeństwu.
Przykładowe takie nie wymagające, natychmiastowe programy,
dotyczą fascynacji seksualnej, obniżenia progu lęku w ciemności,
współczucia, kłótni, odczuwania zazdrości, pragnienia sprawiedliwości,
poszukiwania
rozwiązania
problemu,
unikania
kazirodztwa,
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rozpoznawania nastroju po postawie lub mimice. Jeśli świadomie uznamy
czynność za łatwą, mamy
naturalną tendencję do lekceważenia
złożoności układu, dzięki której jest ona możliwa. Im bardziej oczywiste
i łatwe coś się nam wydaje, tym większe jest prawdopodobieństwo, że
wspomnianą czynność realizuje niezwykle skomplikowany system.
Widzenie wydaje się niezwykle łatwe i natychmiastowe, ale opiera się na
bardzo skomplikowanej i niezwykle delikatnej aparaturze. Żyjemy otoczeni
przez Umwelt naszych instynktów i są one dla nas tak oczywiste, że
dostrzegamy je równie często, jak ryba dostrzega wodę, w której zwykła
przebywać.
Poza stanem bezrefleksyjności
Pojawienie się nietypowych bodźców wybija człowieka ze stanu
bezrefleksyjności. Uruchamia się prosty program: ucieczka vs walka23.
Jeśli uda się nad tym zapanować, to staramy się nowe bodźce zrozumieć.
Na przykład, jeżeli ujrzymy jabłko, wiemy co zrobić, aby je zjeść. Nie
musimy o tym myśleć - uruchamiamy gotowy program i konsumujemy.
Jeżeli napotkamy nietypowy owoc, nasz umysł przenosi się do obszaru
„percepcja-rozum”, co oznacza konieczność analizy szczegółów
i redukowania niepewności. W takim przypadku obszar zainteresowań
współczesnego oświetleniowca jest dostosowany do potrzeb człowieka,
dla którego ów owoc oświetlamy. Ma to niestety miejsce zaledwie w 10
procentach naszych kontaktów z otoczeniem. W pozostałych – to znaczy
w zdecydowanej większości przypadków - oświetlamy po to, aby spełnić
wymagania normy, a nie po to, aby człowiek czuł się dobrze!
Obszar wewnątrz największej elipsy (rysunek 56.), to
zdefiniowane przez Wittgensteina „granice mojego świata, wyznaczone
przez granice języka”.
Najnowsze koncepcje odbioru wrażeń zmysłowych odwracają
dotychczasowy porządek. Obraz nie powstaje w Mullerowski sposób,
a jest tworzoną przez umysł halucynacją. Zjawiskiem z tej samej bajki jest
sen, którego nie potrafimy kontrolować i dlatego rozwija się on
spontanicznie. Halucynacja związana z widzeniem jest korygowana przez
sygnały zwrotne z receptorów zmysłowych. Każdy człowiek ma swoją
23

Według najnowszych koncepcji również: opieka – poszukiwanie pomocy.
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halucynację i każdy widzi na swój sposób. Taki model wyjaśnia wiele
zjawisk trudnych a nawet niemożliwych do wyjaśnienia w innych
modelach, a za jego słusznością przemawia znaczna (dziewięciokrotnie
większa) liczba połączeń neuronalnych kierowanych nie w kierunku
mózgu, a odwrotnym.
Oczywiście widzenie jest dynamiczne, nie tylko dlatego, że
sygnały zwrotne weryfikują nasze halucynacje, stosownie do wiedzy,
doświadczenia i ograniczeń kulturowych ale również dlatego, że proces
ulega nieustannym zmianom w czasie. Obszary pojmowania racjonalnego
i Umweltu na rysunku 56. nie są zdefiniowane na zawsze! Zmieniają one
nieustannie swoje granice i tak będzie się działo aż do czasu kolejnego
Kuhnowskiego przewrotu w sposobie myślenia o środowisku, w którym
żyjemy.

Rysunek 57. W naszym świecie rzadko występują wielkogabarytowe,
szybkozmienne sytuacje.
Mapping – dlaczego działa?
Ostatnimi czasy, dla nocnego uatrakcyjniania obiektów
architektonicznych stosuje się nową technikę iluminacji, zwaną
mappingiem. Jeżeli zdarzy się, że w naszym otoczeniu pojawią się
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obiekty niezwykłe, niecodzienne, to przyciągają one uwagę i wybijają ze
stanu bezrefleksyjności. W Umwelcie niezwykle rzadko występują
wielkogabarytowe, szybkozmienne obiekty (rysunek 57.). Jaka jest
przyczyna fascynacji mappingiem i jak przebiega proces „podobania się”?
Zagadnienie to zostanie omówione w rozdziale „Mapping.

Nawiasem mówiąc – czyli model sprawiedliwego świata vs model
harvardzki (konsekwencja sposobu widzenia rzeczywistości)
Percepcja osób i przedmiotów bardzo różnią się od siebie.
W przypadku przedmiotu, który zwykle definiuje sam siebie, percepcja
i kategoryzacja dostarczają kompletnego opisu funkcji oraz związanych
z nimi ofert, to znaczy tego, co przedmiot może dla nas zrobić i co my
możemy zrobić z nim. Szczególnym rodzajem przedmiotu jest dzieło
sztuki. Dzieło sztuki jest zjawiskiem z granicy między obiektem martwym
a społecznym. Pojawia się w naszej przestrzeni życiowej i musi zostać
odpowiednio zinterpretowane, abyśmy wiedzieli jak reagować i czego się
po nim spodziewać.
Zarówno w relacjach ze światem fizycznym, jak i społecznym,
jedną najważniejszych potrzeb człowieka jest potrzeba zrozumienia
(kontroli) otoczenia. Wszystko, co nieznane i niezrozumiałe stanowi
potencjalne zagrożenie. Model świata sprawiedliwego Melvina J. Lernera,
powstał w odpowiedzi na potrzebę stworzenia iluzji kontroli nad
nieprzewidywalnym światem. W skrócie – model ten opiera się na
następujących założeniach:
• Ludzie posiadają obraz sprawiedliwego świata, w którym
nie ma zdarzeń losowych a wszystko ma swoje
przyczyny i konsekwencje.
• Brak rozwagi kończy się przykrymi konsekwencjami
a roztropność przyjemnymi, miłymi i pożądanymi
efektami.
• W sytuacjach trudnych tworzymy poczucie stabilnego,
przewidywalnego świata
Zgodnie ze stwierdzeniem Francisa Cricka: „widzimy to, co
chcemy widzieć”. Chcemy widzieć, że ludzie dostają to, na co zasługują,
czyli w ostatecznym rozrachunku dobrzy ludzie otrzymują nagrodę a źli
nieuniknioną karę. Model taki jest wygodny dla wszystkich, ale
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szczególnie pożyteczny jest dla ludzi, którzy go wykorzystują, aby żyć
i bogacić się kosztem szlachetnych, ale naiwnych.
Model świata sprawiedliwego ma istotne konsekwencje:
• Hamuje aktywną postawę. Skoro zasłużona nagroda
nieuchronnie nadejdzie, należy na nią cierpliwie czekać
(“Siedź w kącie- znajdą cię”). Dobrzy fachowcy czekają
latami na awans, w czasie kiedy inni podpisują się pod ich
osiągnięciami. Artyści, zamiast dbać o uwagę odbiorców,
tworzą w poczuciu moralnej wyższości nad beztalenciami,
które jednak, dzięki rozmaitym układom, brylują w mediach
i na salonach. Kierowcy stoją cierpliwie w korkach,
bezsilnie irytując się, kiedy cwaniaki omijają ich
samochody, wciskając się przed maskę. Czy w naszym
świecie naprawdę zyskuje ten, kto ma wyższość moralną?
• Na poziomie nieświadomym model ten zaburza sposób
rozumienia mechanizmów otaczającego nas świata
i tajników
rzeczywistej
drogi
awansu.
Zwykliśmy
identyfikować szeroko pojęte władze, jako ludzi lepszych
i doskonalszych, bowiem nic się nie dzieje przypadkowo
i właśnie ci najlepsi zostali nagrodzeni.
• Najpoważniejszą
konsekwencją
jest
konfrontacyjne
nastawienie w relacjach międzyludzkich (społecznych,
biznesowych,
politycznych…).
Relacje
z drugim
człowiekiem przypominają mecz bokserski, w którym
możliwa jest jedynie wygrana jednej strony lub remis.
Każda oznaka słabości partnera zostanie wykorzystana dla
zbudowania przewagi. Tak odbywają się negocjacje
biznesowe, rozmowy o dostawach towaru, itp.
Konfrontacyjny model prowadzenia negocjacji jest głęboko
zakotwiczony w naszej kulturze i trudno uwolnić się od tej drugiej natury
człowieka. Pomyślmy, czy jest możliwym, żeby prowadzić rozmowy tak,
aby nie walczyć, a raczej budować porozumienie. Czy naprawdę
prowadzimy rozmowy w takim duchu, aby wypracować wspólny efekt,
który będzie korzystny dla obu stron (tak, aby powstał efekt synergii), czy
zależy nam jedynie na uzyskaniu przewagi?
Nowy, partnerski model relacji w negocjacjach nazywa się (od
miejsca powstania) modelem harvardzkim. Jak już wspomniałem –
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stosowanie tego modelu jest trudne, bowiem obie strony powinny
zidentyfikować
źródła
swoich postaw i wspólnie
wypracować
porozumienie, uwzględniając potrzeby swoje i partnera. Brzmi to nieco
utopijnie, ale doświadczenie wskazuje, że jest to możliwe.
Przykład z zakupami i inne przykłady z życia
Założyciel pierwszego domu towarowego w Filadelfii John
Wanamaker twierdził, że połowa pieniędzy wydawanych na reklamę jest
wyrzucana w błoto – niestety nikt nie wie, która to połowa. Są oczywiście
w reklamie skuteczne wzory, empirycznie sprawdzone i efektywne,
i dlatego chętnie stosowane, ale bywają one odbierane, jako nudne.
Eksperymenty w dziedzinie komunikatów reklamowych są kosztowne
i ryzykowne. Od kilkunastu lat potrafimy badać wpływ obrazu na mózg,
sprawdzać, czy obraz budzi pozytywne, czy negatywne reakcje, jak są
one silne oraz czy przekaz reklamowy
jest zdolny spowodować
uaktywnienie ośrodków decyzyjnych człowieka..
Wpływ komunikatu wizualnego na zachowanie odbiorcy najlepiej
prześledzić na przykładzie komunikatów reklamowych (patrz tabela 1).

ZAANGAŻOWANIE
NISKIE
WYSOKIE

ZAKUPY
RACJONALNE
EMOCJONALNE
Proszek do
Papierosy, alkohol,
prania,
słodycze
Samochód, dom, Biżuteria, kosmetyki,
pralka, leki
ubranie

Tabela 1. Sposób dokonywania zakupów poszczególnych grup produktów
według taksonomii J. O’Toole’a 24(1981)
Skuteczność komunikatów reklamowych zależy od ich
emocjonalnego i racjonalnego dopasowania do charakteru produktów.
W codziennej aktywności człowieka zdarzają się sytuacje, w których
kierujemy się sercem lub rozumem (tj. dominuje jeździec lub słoń).
Przykłady zestawiono w tabeli 2. Skuteczność
oddziaływania
perswazyjnego zależy również od dobrego dopasowania komunikatu do
24

Baumeister Roy F., Zwierzę kulturowe, PWN Warszawa 2011
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odbiorcy oraz zapewnienia słoniowi odpowiedniej drogi (tj. dostosowania
warunków otoczenia – w tym oświetleniowych).
Tam, gdzie obraz ma wpłynąć na decyzję racjonalną, warunki
jego ekspozycji powinny być takie, aby umożliwić przekazanie
rzeczowego
komunikatu,
zawierającego
konkretne
informacje
o prezentowanym obiekcie. „Choć długonoga piękność wysiadająca
z samochodu jest czymś przyjemnym (niekiedy nawet bardzo
przyjemnym), to wątpliwe, aby obraz ten skłonił kogoś do zakupu
określonego modelu auta” (cyt. Prof. D. Doliński).
Przekaz rzeczowych informacji wymaga stosowania dobrych
warunków oświetleniowych, przy czym „dobrych” należy rozumieć, jako
„zapewniających komfortowe warunki widzenia”.
Tam, gdzie zaangażowanie emocji jest duże, ważnym jest
stworzenie pozytywnego nastroju i specyficznego klimatu. Zakup nowej
biżuterii, czy kosmetyku to wejście do nowego, lepszego świata. Takie
wejście powinno mieć odpowiednią oprawę (elegancja, błyskotki, dobre
oddawanie barw…).
W sytuacjach o niskim stopniu zaangażowania rozumu, tam,
gdzie nie ma potrzeby nadmiernego angażowania pamięci operacyjnej,
wystarczy nawet podać quasiracjonalną informację (na przykład, że wyrób
zawiera „system TAED” lub „ceramidy R”), aby stworzyć decydentowi
iluzję racjonalnego działania. Odbiór takiej informacji wymaga również
zapewnienia odpowiednich warunków pracy oka, ale w takim przypadku,
bez zbędnej przesady.
Sytuacje o niskim zaangażowaniu rozumu i niskim poziomie
emocji nie wymagają szczególnych warunków oświetleniowych. Istotnym
jest utwierdzenie decydenta w jego dobrym guście i utrwalenie
stereotypów. Ważniejsza od dobrego rozróżniania szczegółów jest
odpowiednia atmosfera. Zdarza się nawet, że skomplikowana praca,
wykonywana rutynowo od lat, nie wymaga prawie wcale oświetlenia.
Przykładem mogą być niepublikowane prace Aleksandra
Gandeckiego, z których wynikało, że nawet w bardzo złych warunkach
oświetleniowych ilość błędów popełnianych w procesie kontroli jakości
była nieznaczna, jeśli kontrola była dokonywana przez doświadczony
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personel. Wyniki prac Aleksandra Gandeckiego nie są zgodne
z aktualnym paradygmatem, ale jeśli przyjmiemy, że widzenie jest
czynnością złożoną, w której pojawiają się zjawiska emergentne, to są
one oczywiste. Niestety uznanie tych wyników wymaga zmiany
paradygmatu, a zmiana paradygmatu pozbawia nas poczucia
bezpieczeństwa, bo nie rozumiemy nowej sytuacji.
Nieskuteczności działania słowa lub obrazu przy próbie
wywołania efektu behawioralnego, można dopatrywać się w stosowaniu
argumentów racjonalnych tam, gdzie wskazane byłyby emocjonalne i na
odwrót. Reklamy są przeważnie emocjonalne. Dlaczego?
ZAANGAŻOWANIE
EMOCJE
NISKIE

WYSOKIE

ROZUM
NISKIE
Odśnieżanie,
wycieranie kurzu,
jedzenie chleba,
codzienna jazda
tramwajem, picie
wody, wiązanie butów,
mycie zębów, praca
przy taśmie
produkcyjnej
Wysyłanie toto- lotka,
pożegnanie
z kochanką, picie wina
– rocznik 1892,
trzepanie dywanu,
zabicie pająka,
rywalizacja (np.
przeciąganie liny).

WYSOKIE
Obliczanie podatku osób
trzecich, korepetycje
z fizyki, nauka języka
angielskiego,
przygotowywanie pytań
egzaminacyjnych

Obliczanie podatku
własnego, sprawa
rozwodowa, imieniny
bliskiej osoby, egzamin

Tabela 2. Przejawy aktywności życiowej według ankiety rozpisanej wśród
studentów SSW).
Po pierwsze, reklamy są przeważnie kierowane do kobiet,
bowiem kobiety są częstszymi klientami sklepów. Dlatego twórcy,
uważając stereotypowo, że grupa docelowa kieruje się częściej sercem,
niż rozumem, nasycają reklamy wątkami emocjonalnymi, rezygnując
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z przekazu racjonalnego (tj. kierują komunikat do słonia, a nie do
jeźdźca).
Po wtóre twórcy mają ambicje artystyczne i przez to koncentrują
się bardziej na oryginalności komunikatu, niż na skutecznym przekazie
perswazyjnym.
Komunikacja perswazyjna może być przekonująca, nakłaniająca
(pozyskanie dla idei) lub agitująca (szukanie poparcia dla idei).
O perswazji mówimy, kiedy nakłanianie pozwala odbiorcy komunikatu na
swobodny wybór. Komunikat perswazyjny jest przeważnie elementem
kultury słowa, kierowanym do rozsądku. W przypadku odwoływania się do
emocji, bez podawania rozsądnych argumentów, mamy przeważnie do
czynienia z manipulacją. Może ona korzystać z reguł: wzajemności,
zaangażowania
–
konsekwencji,
niedostępności,
autorytetu,
podobieństwa lub wpływu społecznego. W propagandzie wizualnej
warstwa emocjonalna wyraźnie przeważa nad informacyjną. Obraz jest
przez automatycznego pilota przyjmowany, a priori, jako prawdziwy
i niezwykle rzadko falsyfikowany. Obraz jest i będzie szczególnie
wdzięcznym narzędziem manipulacji.
Emocje powinny być dostosowane do odbiorcy. Ludzie preferują
okoliczności, które są zgodne z ich wyobrażeniem o sobie. Stąd produkty
wyzwalające emocje, związane z luksusem, powinny być prezentowane
w warunkach luksusowego oświetlenia. Artykuły kojarzone z luzem,
negowaniem, konsumpcyjnego stylu życia (na przykład dla kontestującej
młodzieży) w warunkach niezbyt wyrafinowanych.
Inaczej oświetlamy obiekty, które mają być oceniane umysłem
analitycznym, a inaczej w przypadku oceny emocjonalnej. Umysł
analityczny wymaga bowiem dobrego widzenia szczegółu, zachowania
wymagań opisanych w normach i zgodności z inżynierskim rzemiosłem.
Przekaz kierowany do emocji wymaga kieruje się innymi
zasadami, odbiegającymi od inżynierskich reguł. Dla skuteczności
przekazu emocjonalnego może nawet okazać się koniecznym zakłócenie
pracy pamięci operacyjnej, w celu wyłączenia umysłu analitycznego,
a więc zastosowania oświetlenia, które obecnie uznajemy za drastycznie
niezgodne z dobrymi zasadami inżynierskimi.
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Na przykład:
dziewczyna, która chce związać z sobą chłopaka, może
umówić się z nim w bibliotece i podjąć rozmowę na temat
projektowania podwozi pojazdów, metodą elementów
skończonych, z zastosowaniem transponowanych macierzy
dopełnień algebraicznych, zawierającej wyniki procesu
polioptymalizacji sparetyzowanej funkcji celu i to nawet
z ewentualnym zastosowaniem funkcji Bessela
albo:
ta sama dziewczyna może ubrać się seksownie
i w dyskotece dać chłopakowi do zrozumienia, że może
liczyć na szalone doznania pozaintelektualne…
Który komunikat okaże się bardziej skuteczny? Jakie warunki
trzeba zapewnić dla jego maksymalnej skuteczności? Komunikat
kierowany do umysłu analitycznego, wymaga spokoju, ciszy i poprawnego
oświetlenia. Przekaz kierowany do emocji, wymaga wręcz zakłócenia
pracy umysłu analitycznego a najskuteczniejszy jest w hałasie, wśród
migających świateł dyskoteki i przy wytworzeniu odpowiednio
intensywnych dystraktorów. Nawet, jeżeli chłopak nie jest zainteresowany
komunikatem, łatwiej daje się przekonać, jeśli sytuacja zmienia się
szybko. Jedna z tłumaczących to hipotez to tzw. efekt rozbrojenia
kontrargumentacji. Nie potrafimy kontrolować szybko zmieniającej się
pełnej szumów i dystraktorów sytuacji i jednocześnie krytycznie jej
analizować.

Środowisko
Dwa słowa (a nawet więcej).
Omawianie szczegółów techniki oświetlania przy okazji książki
o odbiorze wizualnych bodźców artystycznych wydaje się podobne do
sytuacji, gdyby przy omawianiu liryki prowansalskiej, gdzie często
wspomina się o sercu, dołączono elementarną wiedzę z zakresu
kardiologii i hematologii. Pozwalam sobie na takie nadużycie z dwóch
powodów. Po pierwsze bez światła nie ma wizualnych bodźców i właśnie
od ilości i jakości światła zależy to, jak bodźce będą skuteczne. Po wtóre
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dla specjalisty – oświetleniowca światło kończy się na siatkówce oka, a to,
co się dzieje dalej jest już mniej interesujące. Pragnę uświadomić
oświetleniowcom (sam nim się czuję), że przy wielkim szacunku dla ich
wiedzy i umiejętności, zajmują się oni zaledwie krótkim żółtym odcinkiem,
łączącym dwie żółte kropki w lewym dolnym rogu rysunku 51.
Promieniowanie
Otaczająca nas przestrzeń jest wypełniona promieniowaniem.
Promieniowanie to ma charakter fal elektromagnetycznych, które można
scharakteryzować, podając częstotliwość drgań, lub odpowiadającą jej
długość fali. Różne promieniowania wywierają (lub nie) różny wpływ na
człowieka i znajdują różne zastosowania techniczne. Na rysunku 58.
pokazano zakresy długości fal promieniowań oraz ich zastosowanie
w technice.
Czym jest światło?
Promieniowanie o długości fali zawartej w przedziale od 380 do
760 nanometrów może wywołać w oku ludzkim wrażenie światła (rysunek
58). Promieniowanie o większych długościach fal powoduje w skórze
wrażenie ciepła. Promieniowanie ultrafioletowe (poniżej 380 nm)
i o jeszcze niższych długościach fal, może oddziaływać kancerogennie.
Różne promieniowania odbieramy za pomocą różnych sensorów i inaczej
nazywamy skutki ich działania. Światło nie istnieje! – jest to tylko nazwa
iluzji, której doznajemy wtedy, kiedy nasze oko reaguje na
promieniowanie zawarte w zakresie promieniowania (380-760 nm), który
to zakres nazywamy zakresem widzialnym.
Podobnie nie istnieją barwy! Barwy są jedynie nazwami iluzji,
które zostały wywołane przez promieniowania o określonej długości fali,
padające na fotoreceptory. Iluzje te i sposób tworzenia barw są różne
w różnych kulturach! 25
Fotoreceptory nie reagują tak samo na różne długości fal
promieniowania. W warunkach, kiedy promieniowania jest dużo
(luminancja powyżej 10 cd/m2), mamy do czynienia z tak zwanym
25

P.Przybysz, P. Baranowski „Sztuka a mózg. Neuroestetyczne sekrety
wieloznaczności” Czas Kultury nr.164/5/2011
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widzeniem fotopowym (albo dziennym) i wtedy reagują czopki. Czopki
umożliwiają widzenie barwne. Ta sama energia jest odbierana, jako
niewiele światła, jeśli odpowiada barwie niebieskiej ale jako dużo światła,
jeśli żółtej i znów, jako mało światła, jeśli czerwonej. Zależność względnej
efektywności receptorów od długości fali promieniowania przedstawia
rysunek 59. (czerwona „dzwonowa” linia dla czopków i niebieska dla
pręcików). Maksimum efektywności czopków przypada na 555
nanometrów.

Rysunek 58. Zakres fal elektromagnetycznych

Gdyby promieniowanie było równoenergetyczne (tj. energia jest
stała w funkcji długości fali), to pole pod krzywą byłoby proporcjonalne do
strumienia świetlnego. Innymi słowy: strumień świetlny, to wielkość
promieniowania energetycznego, oceniona za pomocą oka ludzkiego.
W przypadku, gdy energii jest mniej (luminancja poniżej
10 cd/m2 ), mamy do czynienia z widzeniem skotopowym (inaczej
2
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nocnym). W takich warunkach aktywne są pręciki, które nie rozróżniają
barw.
Wykres względnej
efektywności receptorów przesuwa się
w przypadku aktywności pręcików w kierunku fal krótszych (maksimum
ok. 510 nm).

Rysunek 59. Względna efektywność receptorów

Wykres względnej
efektywności receptorów przesuwa się
w przypadku aktywności pręcików (tj. w ciemności) w kierunku fal
krótszych (maksimum ok. 510 nm).
Tu ważna uwaga – człowiek nie jest ewolucyjnie przystosowany
nie tylko do światła w nocy 26, ale również do obserwacji barw w porze
nocnej. Tworzenie barwnego środowiska w nocy, wymaga wiedzy nie
tylko technicznej, ale przede wszystkim o psychofizjologii widzenia

26

Cytat: „Nie jest przypadkiem, że żarówkę i tabletkę nasenną wynalazło to
samo pokolenie”.
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i o gospodarce hormonalnej organizmu. Należy zachować umiar, bo
niezwykle łatwo przekroczyć granicę kiczu.
W warunkach zmierzchowych (luminancja między 10-2 cd/m2
a 10 cd/m2 aktywne są czopki i pręciki i wtedy mówimy o widzeniu
mezopowym, a maksimum efektywności jest zawarte między 510 i 555
nm.
Problem 1, Malujemy farbami dwa koty – jednego na czerwono,
drugiego na niebieski. Który kot będzie lepiej widoczny w nocy?
Odpowiedź – Barwom kotów odpowiadają dwa paski pionowe
na rysunku 50. W ciągu dnia, wtedy, kiedy jest jasno, efektywność
czopków jest większa i kot czerwony jest lepiej widoczny. O zmierzchu
i w nocy przy obserwacji niebieskiego kota większa jest efektywność
pręcików i widać go lepiej.
Problem 2. A teraz kota czerwonego przemalujemy na zielono.
Który kot będzie teraz lepiej widoczny w nocy?
Odpowiedź – O zmierzchu i w nocy kot zielony (ok 530 nm)
będzie wydawał się jaśniejszy od kota niebieskiego, ale oczywiście oba
koty będziemy widzieli, jako szare.
Efekt ten zwany jest „efektem Purkinjego”, od nazwiska
praskiego nauczyciela, który idąc za dnia do pracy i wracając
o zmierzchu, mostem Karola w Pradze, obserwował czerwono-niebieskie
pasy namalowane na tamtejszych słupach, zaobserwował, że w różnych
porach jedne lub drugie pasy wydają się jaśniejsze. Purkinje opisał
i wyjaśnił to zjawisko27.
Dualizm korpuskularno-falowy
Są w fizyce zjawiska, których nie można wyjaśnić na gruncie
falowej teorii światła. Według alternatywnej koncepcji światło nie ma
charakteru falowego, a jest to strumień cząstek, zwanych fotonami. Dla
27

Z pewnością był świetnym nauczycielem, spełniającym się w pracy zawodowej
a przeszedł do historii, bo opisał jakieś pasy namalowane na moście! Los
bywa nieprzewidywalny i okrutny.
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potrzeb techniki oświetlania przyjęto stosować model falowy i według tego
modelu będą określane cechy światła w dalszej części tekstu. Dualizm
korpuskularno falowy stanowi jednak argument za tym, że model światła
jest niedoskonały. Jak już wspomniałem, to że model wydaje się
przekonujący i wygodny w stosowaniu nie oznacza, że jest prawdziwy.
Nie stać nas przy obecnym stanie wiedzy na bardziej zaawansowane
rozumienie istoty światła.
Cechy światła (ilościowe)
Strumień świetlny:

jest to moc promienista oceniona za pomocą oka. Wielkość tę
oznaczamy przez Φ i mierzymy w lumenach [lm].
Skuteczność świetlna: η [ lm/W]

Wielkość ta informuje ile lumenów uzyskamy z jednego wata mocy
promienistej. Jest różna dla różnych źródeł i charakteryzuje efektywność
wytwarzania światła. Na przykład dla świeczki jest rzędu 1 lm/W, dla
żarówek około 10 lm/w, świetlówki mają skuteczności rzędu 80 lm/W, a
źródła LED-owe od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu, zależnie od
budowy, zastosowanych materiałów i sposobu użytkowania (zasilanie,
chłodzenie…)
Światłość kierunkowa

to wielkość wektorowa, mająca kierunek rozchodzenia się światła,
Światłość ma wartość jednej kandeli, jeżeli strumień świetlny o wartości
1 lumena jest wysyłany w kąt bryłowy o wartości jednego steradiana.
Strumień świetlny, światłość, natężenie oświetlenia

Jeśli strumień świetlny pada na oświetlaną powierzchnię, to jeśli
podzielimy wartość tego strumienia przez pole powierzchni – uzyskamy
wielkość zwana natężeniem oświetlenia. Jest to wielkość wektorowa,
mierzona w luksach (rysunek. 60).
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Rysunek 60. Wielkości oświetleniowe.
Luminancja, czyli na co reaguje człowiek

Oświetlana powierzchnia może wydawać się jasna lub ciemna,
w zależności od tego, ile (i jak) odbija światła. Wielkość, która mówi jak
jasna jest powierzchnia, to luminancja. Mierzymy ją w kandelach na metr
kwadratowy (kiedyś jednostką był nit, a wcześniej stilb). Natężenie
oświetlenia na źrenicy oka zależy od luminancji oświetlanej powierzchni.
W przypadku kierunkowego odbicia lub zbyt dużej wartości luminancji
(np. nasłoneczniony śnieg) może dojść do efektu olśnienia, powodującego
dyskomfort widzenia a w krytycznym przypadku nawet uszkodzenie oka.
Cechy światła (jakościowe)
Rozkład widmowy

Dostarcza informacji ile światła wysyła źródło w określonym
zakresie długości fali. Na rysunku 61. pokazano rozkład widmowy żarówki
(rysunek górny - widmo ciągłe, dużo światła w zakresie czerwieni – mało
niebieskiego), lampy wyładowczej (w środku - widmo prążkowe,
niezawierające niektórych promieniowań) oraz lampy wyładowczej
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rtęciowej, domieszkowanej innymi pierwiastkami (poszerzone widmo, ale
nadal prążkowe).

Rysunek 61. Przykładowe rozkłady widmowe źródeł światła.
Barwa światła

Barwę światła określamy w jednostkach temperatury barwowej:
Tb [ K]. Barwę światła określa się podając (w kelwinach) temperaturę ciała
czarnego, promieniującego z taka samą barwa, jak światło badane.
Im temperatura ta jest wyższa, tym bielsze jest światło. Dla przykładu:
żarówka klasyczna wytwarza światło o Tb=2700K, a żarówka halogenowa
o Tb=3100K. Świetlówki wysyłają światło o temperaturze barwowej od
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2700K (ciepłe) do kilku a nawet kilkunastu tysięcy kelwinów (bardzo
zimne).

Wskaźnik oddawania barw

Wskaźnik oddawania barw: Ra [ 0 ÷100 ] określa zdolność
światła do oddawania barw oświetlanych przedmiotów. Wskaźnik ten
określany jest w granicach od 0 do 100, „0” oznacza brak własności
oddawania barw, „100” - pełne oddawanie barw.
Wykres Kruithoffa

Wykres Kruithoffa (rysunek 62.) pokazuje zależność między
temperaturą barwową a natężeniem oświetlenia. Obszar zawarty między
środkowymi zakrzywionymi liniami, to obszar, w którym światło jest
oceniane, jako przyjemne. Poniżej mamy do czynienia ze światłem “zbyt
zimnym” a powyżej z nienaturalnym.

Rysunek 62. Wykres Kruithoffa
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Wykres wskazuje, że przy oświetleniu żarówkowym (temperatura
barwowa 2700 K), korzystny jest obszar między 100 a 500 luksów ale
wyższe temperatury barwowe wymagają wyższych poziomów natężenia
oświetlenia. Kolacja przy świecach (niecałe 2000 K) nie stawia przed
organizatorem poważnych wymagań oświetleniowych i można poświęcić
się doborowi potraw, napojów i muzyki.
Jak już wspomniano, wykres Kruithoffa jest obiektem krytyki ze
strony osóby wrażliwych na poprawność prowadzenia badań naukowych,
bowiem został sporządzony w oparciu o zbyt mało liczną, a wiec
niereprezentatywną próbkę respondentów (w badaniach wzięły dwie osoby
– tj. Kruithoff jego syn). Obrońcy eksperymentatora twierdzą, że gdyby na
przykład należało stwierdzić ile nóg posiada koń, nie trzeba badać całego
stada, bo wystarczy obejrzeć dwa konie.
Dla kogo oświetlamy?
W latach 30-tych XX Wieku przeprowadzano badania zależności
ilości błędów popełnianych przy wykonywaniu zadania wzrokowego, od
natężenia oświetlenia, kontrastu, rozmiarów obserwowanego obiektu itp.
Takim przykładowym obiektem są Pierścienie Landolta, w których należy
określić położenie przerwy (rysunek 63.). Dla tego typu zadań
wzrokowych określono wymagania oświetleniowe. Z badań wynikało, że
komfortowe poziomy natężenia oświetlenia są rzędu 2 tysięcy luksów
(rysunek. 64). Oko adaptuje się bez problemu do jeszcze wyższych
poziomów, więc trudno powiedzieć, czy te wyższe wartości były oceniane
gorzej dlatego, że było już zbyt jasno, czy z powodu zbyt wysokiej
temperatury
pomieszczenia
(stanowiska
badawcze
oświetlano
żarówkami) .
Dlaczego, skoro z badań wynika, że powinno być 2000 luksów
(rysunek 63.), w normach pojawiły się wartości wielokrotnie niższe (rzędu
300 lx)? Odpowiedź jest prosta. Ludzi nie było stać na zapewnienie tak
rzęsistego oświetlenia. Przyjęto kompromis między tym, co powinno być,
a tym na co nas stać.
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Rysunek 63. Pierścienie Landolta (do badania wydolności wzrokowej).
Należy w tym miejscu przypomnieć, że oko nie reaguje liniowo,
a logarytmicznie (Zgodnie z prawem Webera – Fechnera), więc różnica
między 300 a 2000 nie jest aż tak znaczna, jak wydaje się osobom
niezorientowanym. Teraz, kiedy pojawiły się wysokowydajne źródła
światła można powrócić do rozważań o wymaganiach oświetleniowych,
ale po pierwsze działa inercja i przyzwyczajenie, a po drugie widzenie
należy traktować, jako proces niezwykle złożony i komfort osób
obserwujących pierścienie Landolta może być źródłem wskazówek – jak
oświetlać laboratoryjne stanowisko rozróżniania pierścieni Landolta, ale
nie ma wielkiego znaczenia dla holistycznego spojrzenia na proces
percepcji wzrokowej. Dodam jeszcze, że w badaniach uczestniczą
przeważnie ludzie młodzi (studenci), których oczekiwania oświetleniowe
są zdecydowanie różne od potrzeb ludzi w zaawansowanym wieku,
a nasze społeczeństwa się starzeją! Jednym słowem nie wiadomo jakie
są wymagania dla indywidualnego użytkownika oświetlenia. Statystyki
potrafią wprowadzać w błąd – kiedy idziemy z psem na spacer, mamy
średnio po trzy nogi. Podobnie, jak nie ma w medycynie uśrednionego
żywego pacjenta i do każdego należy podejść indywidualnie, nie ma
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średniego ucznia w szkole, nie ma średniego użytkownika oświetlenia.
Należy tak oświetlać, aby człowiek czuł się dobrze.
Odpowiednia ilość światła

Badania wskazują na zależność ilości popełnianych błędów
w funkcji ilości światła padającego na oświetlaną powierzchnię.
W warunkach bliskim progowym, jest to bardzo ważne, choć jak wcześniej
wspomniano indywidualne różnice (na przykład zależne od wieku) mogą
być bardzo duże. Generalnie – im jaśniej, tym lepiej (oczywiście, do
pewnej granicy - jeśli jest tak jasno, że oświetlenie sprawia przykrość,
lub dyskomfort, to należy dokonać korekty).
.

Rysunek 64. Wyniki poszukiwań najkorzystniejszego natężenia
oświetlenia (lata 30-te XX wieku)
Czcionka o rozmiarze 4

Czcionka o rozmiarze 6

Czcionka o rozmiarze 8

Czcionka o rozmiarze 10

Czcionka o rozmiarze 12

Czcionka o rozmiarze 16
Rysunek 65. Wpływ rozmiaru
kątowego na ostrość widzenia.

Kontrast 1 Kontrast 1
Kontrast 2 Kontrast 2
Kontrast 3 Kontrast 3
Kontrast 4 Kontrast 4

Rysunek 66. Wpływ kontrastu na
ostrość widzenia.
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Rozmiar obserwowanego przedmiotu

Rozmiar obserwowanego obiektu ma duży wpływ na możliwości
jego dostrzeżenia (rysunek 65.). W przypadku małych obiektów stosuje
się urządzenia optyczne, zwiększające ich rozmiar kątowy.
Kontrast

Kontrast umożliwia dostrzeżenie różnic w luminancji lub barwie.
W technice oświetlania definiuje się kontrast, jako stosunek różnicy
luminancji obiektu i tła i luminancji tła (tzw. współczynnik Webera).
Współczynnik Webera może być dodatni (jasny obiekt na ciemnym tle –
rysunek 67 – lewa strona) lub ujemny (ciemny obiekt na jasnym tle –
prawa strona). Kontrast pełni kluczową rolę w odróżnianiu przedmiotów
od tła, wykrywaniu tekstury, barwy, ruchu, kształtu i głębi.

Rysunek 67. Mgła zmniejsza kontrast i utrudnia obserwację

28 29

.

Może się zdarzyć, że kontrast będzie duży, a mimo to wystąpią
trudności w zaobserwowaniu szczegółów obiektu (rysunek 68,).
Zmniejszenie kontrastu może nastąpić nie tylko na skutek bezpośrednich
zmian współczynników odbicia obiektu i tła, ale również na skutek
zamglenia (rysunek. 67). Efekt zamglenia może być wywołany nie tylko
przez mgłę, ale również przez zbyt jasne obiekty w polu widzenia,
stanowiące źródło olśnienia bezpośredniego lub odbiciowego (rysunek
70).

28

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,14780105,Mgla_na_lotnisku_w_M
odlinie__Znow_przekierowano_loty.html
29
http://www.tapeta-mgla-jezioro-odka-czlowiek.na-telefon.org/
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Czas obserwacji30
Czas obserwacji jest z pewnością istotnym czynnikiem,
wpływającym na zdolność rozróżniania szczegółów pola wzrokowego, ale
przecież żyjemy w co najmniej trzech jednoczesnych wymiarach
czasowych. Którego z nich dotyczą wymagania co do czasu obserwacji?
Pierwszy z naszych czasów, to ten obiektywny, mierzony
zegarami. Drugi, to czas biologiczny - jeden z najwcześniejszych
wynalazków natury, odkryty przez Jeana Jacquesa de Mairana w 1729
roku. W zegar biologiczny wyposażone są nie tylko prymitywne
jednokomórkowce, jak euglena, ale również każda (!) komórka
w organizmie człowieka. Poczucie czasu człowieka jest koordynowane
przez jądra nadskrzyżowane (para splotów nerwowych, wielkości ziarnka
ryżu, odległych o ok 3 cm od nasady nosa). Co interesujące –
wewnętrzny zegar koordynujący mikrozegary w komórkach, jest zdolny
wysyłać impulsy nawet przez wiele dni po śmierci, jeśli jądro
nadskrzyżowane zostanie wyodrębnione z mózgu i umieszczone
w odżywczym roztworze.
Trzeci czas – to czas wewnętrzny, zależny od wielu czynników
(za chwile wrócimy do tego tematu).
Powtórzmy pytanie - który z tych wymiarów czasowych jest
istotny z punktu widzenia zdolności postrzegania? Domyślamy się, że
badania różnych zależności były przeprowadzane z użyciem czasu
zegarowego. Czy słusznie?
Rytmy dobowe

Nie jest przypadkiem, że centralny ośrodek sterujący znalazł się
w miejscu, gdzie krzyżują się drogi wzrokowe. Światło jest potrzebne, aby
rano i wieczorem skoordynować zegar biologiczny ze zmieniającym się
rytmem słońca. Preferencje co do czasu zwiększonej aktywności (ranny
ptaszek, nocny marek) są uwarunkowane genetycznie - badacze snu
odkryli
warianty genów „zegarowych”, występujących u osób
wykazujących większe ożywienie rano.
30

Patrz również: Philip Zimbardo, John Boyd „Paradoks czasu”. PWN
Warszawa 2009.
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Nasz wewnętrzny zegar jest uaktualniany przez światło, ale
cywilizacja spowodowała, że życie przeniosło się do wnętrza budynków.
Oko adaptuje się tam do poziomów luminancji, które są niestety
kilkadziesiąt razy niższe od oczekiwanych przez organizm. Dlatego zegar
biologiczny nie może być właściwie synchronizowany. Monachijski
chronobiolog Till Roenneberg prowadził doświadczenia w zakładach
Volkswagena. Mierzył poziom melatoniny i kortyzolu pracowników przy
różnych warunkach oświetleniowych (strumień świetlny, temperatura
barwy, wytwarzanie cieni…) i dobrał takie oświetlenie, przy którym
pomyłki i absencja chorobowa były najmniejsze.
Tu nastąpiło zaskoczenie! Efekt był dużo gorszy od
zamierzonego. Dlaczego? – do tego, aby wewnętrzny zegar dopasował
się do sztucznego światła potrzeba około dwóch tygodni, a pracownicy nie
godzili się, aby przez tak długi czas pracować tylko na „nocki”. Stąd
ankiety, dotyczące samopoczucia nie dostarczyły wiarygodnych
odpowiedzi - pracownicy nie pisali prawdy, obawiając się odgórnego
decydowania o porach ich pracy.
W tym miejscu warto wspomnieć o „efekcie Hawthorne”. Został
on odkryty przez Eltona Mayo podczas badań nad wydajnością pracy
wśród pracowników Western Electric Company w fabryce Hawthorne
Works w USA. Po poprawie warunków oświetleniowych, wydajność pracy
wzrastała w każdej grupie - zarówno w eksperymentalnej jak
i w kontrolnej, bowiem sama obecność badaczy powodowała, że osoby
badane starały się pracować bardziej wydajnie.
Szczególnie interesujące było nie to, że kiedy poprawiono
warunki oświetleniowe, wydajność w obu grupach wzrosła, ale to, że
kiedy ponownie je pogorszono, wydajność uległa kolejnej poprawie.
Po powrocie do warunków sprzed eksperymentu, produkcja
dzienna i tygodniowa wzrosła jeszcze bardziej. Ten wzrost wydajności
pracy tłumaczono tym, że pracownicy poczuli, że mogą na coś wpływać,
poczuli się „dowartościowani” i bardziej zadowoleni, a przez to pracowali
wydajniej.
Efekt Hawthorne dowodzi tego, jak ważne dla efektywności
oświetlenia są czynniki pozafizjologiczne. Nie oświetlamy po to, aby
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spełnić wymagania normy, ale aby zapewnić człowiekowi komfortowe
warunki oświetleniowe, a na to składają się również emocje, sfera umysłu
nieświadomego i czynniki kulturowe.
Krótkie czasy.

W 1936 roku mistrz Yang Chengfu sformułował w regule tai-chi
(„szukaj spoczynku w ruchu a ruchu w spoczynku”) związek między
poczuciem czasu a sposobem, jakim się poruszamy. Znawcy tej chińskiej
sztuki walki twierdzą, że tai-chi zmieniło ich poczucie czasu. Amerykański
weteran tenisa Jimmy Connors twierdził, że doznawał wrażenia, jakby
czas był zwolniony, umożliwiając mu spokojne przygotowanie się do
kolejnego uderzenia. Wiemy, że istotnie, w ważnych chwilach życia
doznajemy wrażenia, jakby czas płynął wolniej.
Wiemy jak reagujemy na światło, ciepło, dźwięki… Zostaliśmy
wyposażeni w odpowiednie receptory. Nie znamy natury rejestracji
czasu a nawet doświadczamy tego, że poczucie czasu może być łatwo
oszukane. Jeśli słyszymy coraz głośniejszy dźwięk, wydaje się nam, że
tempo przyspiesza. Przykładem jest Bolero Maurice’a Ravela - partytura
nakazuje precyzyjne zachowanie tempa, zmienia się jedynie natężenie
i barwa dźwięku, a doznajemy odczucia „przyspieszania”.
Badania mózgu (polegające na tym, że obserwatorzy oceniają
dwa obrazy i decydują, który był dłużej widoczny) wykazały aktywność
w móżdżku i w jądrze podstawnym. Móżdżek jest odpowiedzialny za
powtarzalne ruchy np. stawianie nogi za nogą – steruje on sekwencjami
poleceń kierowanych do mięśni, a świadomość może zająć się w tym
czasie czymś innym.
Jądro podstawne koordynuje
wykonywanie precyzyjnych
i nierutynowych ruchów (jak np. nawlekanie igły). Jądro to wysyła
taktujące impulsy elektryczne do innych ośrodków mózgu – i w ten
sposób koordynuje współdziałanie mięśni. Podczas chodzenia, na
przykład, współdziałać musi ponad sześćdziesiąt mięśni. Gdyby tylko
jeden z nich otrzymał sygnał sterujący w nieodpowiednim czasie,
zakończyłoby się to upadkiem.
Natura,
zamiast
wyposażyć
człowieka
w
wyspecjalizowany zmysł czasu,
wykorzystała system

odrębny,
taktujący
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przeznaczony dla mięśni. Dlaczego? Być może dlatego, że ewolucja jest
konserwatywna i skoro jakieś rozwiązanie już się sprawdziło, to wytyczy
kierunek rozwoju, mimo, że inne mogłoby być znacznie lepsze. Wypukłe
oko owada wydaje się rozwiązaniem korzystniejszym od wklęsłego oka
ludzkiego, ale ewolucja zrobiła krok w tym kierunku i nie miała już
możliwości odwrotu. Gdyby inżynierowie postępowali podobnie, to biorąc
pod uwagę rozwój zegarów od czasów antycznych do dziś, mierzylibyśmy
obecnie czas za pomocą bardzo precyzyjnych zegarów piaskowych.
Dlaczego inaczej postrzegamy czas, kiedy obserwujemy ruch
szybki lub powolny innego człowieka? Postrzeganie czasu ulega w takich
sytuacjach zniekształceniu, bo neurony lustrzane w głowie widza nadają
podobne sygnały, jak u osoby obserwowanej. Takiej iluzji zniekształcenia
biegu czasu doznajemy na przykład, kiedy obserwujemy sceny walki
w filmie Matrix, gdzie ruch odbywa się w zwolnionym tempie.
W codziennych sytuacjach życiowych zwykle obserwujemy
ruchy, które trwają nie dłużej niż trzy sekundy. W przypadku czasów
dłuższych uaktywniają się ośrodki mózgowe regulujące sekwencję
ruchów (SMA - supplementary motor area), ulokowane pod ciemieniem.
Według hipotezy Warrena Mecka, różne zdarzenia w życiu
otrzymują coś w rodzaju stempla czasowego. W mózgu, w którym drga
wiele oscylatorów, znajduje się rytm dopasowany do aktualnego
zdarzenia. W ten sposób następuje pomiar określonego czasu. Nie
można oczywiście w ten sposób sprawdzić, która jest godzina, ale można
kontrolować upływ czasu.
Krótsze odcinki czasu kojarzymy z ruchem i rytmem ale przy
dłuższych istotna jest obserwowana zmiana. Zmiana oznacza
przekroczenie progu między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.
Wymaga to wykorzystania pamięci. Joaquein Fuster odkrył komórki,
wykazujące aktywność wtedy, kiedy zachodzi potrzeba porównania stanu
obecnego z pożądanym (w odniesieniu do doświadczeń z przeszłości).
Neurony te odpowiadają za odczekanie określonego czasu i podjęcie
działania.
Neurolog z Lubeki Ferdinand Binkofski opisał przykład urzędnika
B. z Düsseldorfu, który siedząc w samochodzie doznał odczucia, jakby
w jego widzeniu świata włączono „szybkie przewijanie”. Zatrzymał auto
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na poboczu i czekał „aż przejdzie”. Nie przeszło! Trwało nadal, nawet,
kiedy żona przywiozła go do domu. Rodzina przemieszczała się
w szybkim tempie a herbata wydawała się wystrzeliwana do ust.
Postronni obserwatorzy nie widzieli tego przyśpieszenia. Lekarze, badając
pana B., prosili o wskazanie, jak długo jego zdaniem trwa minuta –
okazało się, ze wewnętrzne poczucie czasu wydłużyło się pięciokrotnie.
Przyczyną okazał się nowotwór w płacie czołowym. Objawy ustąpiły po
operacji.
Przykład urzędnika B. nakazuje sądzić, że każdy człowiek ma
własne, indywidualne poczucie czasu (patrz komentarz do rysunku 73.
„Pirandello”). Czas trwania zjawiska mierzymy według tego, jak się
poruszamy – za jednostki czasu służą nam nie minuty, czy sekundy
a mgnienie oka, krok lub zgięcie palca. Do tego dochodzi pamięć –
niecierpliwimy się, gdy coś trwa dłużej, niż trwało kiedyś w podobnych
okolicznościach. Ruch i pamięć stanowią odniesienie dla czasu
wewnętrznego. Odbiór tego czasu jest zależny od przyzwyczajeń (palec
można zgiąć szybko, albo powoli, zapamiętane okresy mogą być
wypełnione oczekiwaniem, albo nie), ale zawsze jest powiązany ze
zdarzeniami.
Czasy długie

O ile zmysł ruchu i pamięć krótkotrwała są przydatne przy ocenie
szybkich zdarzeń, o tyle nie posiadamy instrumentu do oceny upływu
minut i godzin. Mózg pomaga sobie, wyszukując punkty orientacyjne
w świecie zewnętrznym – wiemy jak długo człowiek idzie od jednego
miejsca do drugiego, albo jak szybko zmieniają się dania w restauracji.
Na odczuwanie czasu składa się również zaangażowanie, z jakim
śledzimy daną sprawę – nieoczekiwane zdarzenia silniej przykuwają
uwagę , co skutkuje oceną, że podczas obserwacji minął dłuższy czas.
Badania a Richarda Block’a wykazały również, że zażycie
kofeiny skraca rejestrowane odcinki czasu nawet o 50 procent. Uczestnicy
badań bardziej angażują się wtedy w przebieg eksperymentu i oceniają
czas jego trwania jako krótszy od rzeczywistego.
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Panowanie nad własnym poczuciem czasu.

Nie jesteśmy skazani na bierne uleganie zasadzie, że:
„Najpiękniejsze godziny w życiu mijają błyskawicznie a przykre
chwile wloką się bez końca”. Nasz czas wewnętrzny można spowolnić
poprzez odpowiednie ruchy ciała, zmieniając rytm oddechu lub tempo
obserwowanych zdarzeń. Poczucie czasu to nie tylko funkcja procesów
zachodzących samoistnie ale również funkcja świadomości. Decydujemy
o odczuciu długości mijającego czasu - na przykład skracamy go
kartkując czasopismo w poczekalni u dentysty.
Trudniejsze jest
przedłużanie miłych chwil – można to osiągnąć jedynie, zdając sobie
sprawę z ich wyjątkowości i ulotności.
Czasy bardzo krótkie

Pierwsze wzmianki o bardzo krótkich czasach pojawiły się
w nieoczekiwanym miejscu. Średniowieczni uczeni zastanawiali się jak
długo trwało zmartwychwstanie Chrystusa. Według I listu do Koryntian
przyszłe zmartwychwstanie miało się dokonać „w okamgnieniu” . Stąd
Święty Augustyn sformułował pogląd o „atomach czasu” – najmniejszych
jego niepodzielnych „ziarenkach”, równych długością czasowi
zmartwychwstania.
W ostatnich dziesięcioleciach udało się fizykom zbadać czasy
o wiele rzędów krótsze od tych, które możemy rejestrować zmysłami.
Najkrótsze z nich trwają kilka attosekund (10-38 sekundy). Teoria fizyki
kwantowej przewiduje granicę (10-43) sekundy, poniżej której niemożliwe
są krótsze zdarzenia.
Komórki nerwowe w ciele człowieka przekazują impulsy
z prędkością do 100 metrów na sekundę. Jeśli ktoś nadepnie nam na
nogę, ból dotrze do mózgu po 0,02 sekundy. Sygnał z oka ma krótszą
drogę do przebycia i dotrze już po 0,001 sekundy. U komara sygnały mają
mniejszą odległość do pokonania, więc żyje on w szybszym tempie –
uderza skrzydłami w tempie 1000 razy na sekundę. Najszybsze neurony
w mózgu wysyłają około 600 sygnałów na sekundę a każdy sygnał trwa
około 0,001 sekundy, więc tyle, ile uderzenie skrzydełek komara. Procesy
postrzegania zachodzą o wiele wolniej i im bardziej są skomplikowane,
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tym więcej komórek bierze udział w ich analizowaniu (być może tu kryje
się tajemnica dlaczego tak trudno trafić gazetą w muchę.31
Czasy w reakcjach polisensorycznych

Mimo wcześniej opisanych uwarunkowań, możemy rozpoznawać
różnice czasu rzędu dziesięciotysięcznych części sekundy. Dotyczy to
przestrzennego słyszenia. Mózg ustala kierunek źródła dźwięku wtedy,
gdy sygnał dociera do jednego ucha nieco później niż do drugiego. Dzieje
się to z dokładnością do kilku dziesięciotysięcznych części sekundy, ale
nie jest odbierane ani postaci czasu ani dźwięku. Nie jest przypadkiem, że
sygnałem startowym w zawodach sportowych jest strzał, a nie błysk, bo
na strzał reagujemy szybciej. To, co dla słuchu jest już przeszłością, dla
wzroku dopiero nastąpi. Tę różnicę koryguje mózg, przetrzymując
elementy, które do siebie nie pasują i prezentując je dopiero wtedy, kiedy
poskłada je w całość.
Mózg może przesunąć teraźniejszość nawet o pół sekundy –
kiedy na widok wpadającej na jezdnię piłki naciskamy hamulec – między
zdarzeniem a reakcją upływa ok. 0,2 sekundy. W tym czasie impuls
dociera do kory mózgowej, jest tam rozpoznany i przetwarzany. Sygnał
biegnie do móżdżku a ten przekazuje polecenia do mięśni i w efekcie
następuje ich skurcz. Wszystko to dzieje się zanim zobaczymy piłkę –
sygnał elektryczny do mięśni jest już w drodze, zanim do świadomości
dotrze obraz piłki. System ruchowy ma bezpośrednie połączenie
z ośrodkami odpowiedzialnymi za postrzeganie zmysłowe.
Reasumując – długość czasu zależy od tego, którym zmysłem go
doświadczamy a posługiwanie się czasem zegarowym przy określaniu
warunków dobrego widzenia („czas obserwacji”) wynika z tego, że innych
czasów nie potrafimy mierzyć. Lepiej mierzyć czas zegarowy, niż nic, ale
to nie oznacza, że dowiadujemy się z tych pomiarów czegokolwiek
o rzeczywistych czasowych potrzebach człowieka.

31

oczywiście chodzi o żywą muchę!.
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Rozkład luminancji w polu widzenia
Generalna zasada oświetlania mówi, że w polu widzenia należy
unikać zbyt dużych różnic luminancji, obszarów zbyt jasnych oraz zbyt
ciemnych. Różnice takie mogą uniemożliwić dostrzeżenie szczegółów
obserwowanego obiektu, mimo dużego kontrastu (rysunek 68.). Dotyczy
to nie tylko olśniewających, źle osłoniętych elementów świecących, ale
również obszarów niedoświetlonych oraz – co ważne, a rzadko brane pod
uwagę - odbicia zbyt jasnych powierzchni w obserwowanych
powierzchniach.
Niezwykle istotnym jest dobór charakterystyk
odbiciowych (zarówno co do wartości, jak i charakteru współczynnika
odbicia) takich powierzchni.
Kierunkowe odbicia światła, w przypadku materiałów
odbijających w sposób kierunkowo rozproszony, mogą powodować na
miejscu pracy wzrokowej występowanie niekorzystnych zjawisk. Jest to
związane ze zmianami kontrastu przedmiotu pracy wzrokowej. Rysunek
69. pokazuje, jak pogorszenie kontrastu (strzałka A zamiast B) powoduje
konieczność znacznego zwiększenia poziomu natężenia oświetlenia
a więc jest sprzeczne z zasadami racjonalnego użytkowania energii
elektrycznej. Badania przeprowadzono dla różnych wielkości szczegółu
pracy wzrokowej (1,5 i 3,0 minuty kątowej),
Płynie stąd dodatkowy wniosek. Nie trzeba zwiększać natężenia
oświetlenia dla poprawy warunków widzenia. Można zwiększyć kontrast.
Jest to jedna z metod do racjonalizacji zużycia energii elektrycznej
zużywanej na cele oświetleniowe.
Znaczne różnice luminancji mogą być spowodowane obrazami
kierunkowo odbitymi obrazami źródła światła. Zależą one od właściwości
odbiciowych materiałów, na które patrzymy oraz od stosunku luminancji
źródła światła w kierunku przedmiotu pracy wzrokowej do natężenia
oświetlenia na tym przedmiocie. Występowanie na powierzchni pracy
wzrokowej plam o dużej luminancji powoduje pogorszenie warunków
widzenia nazywane olśnieniem odbiciowym.
W przypadku materiałów, które odbijają światło w sposób
idealnie rozproszony istnieje prosty związek między luminancją tych
materiałów i natężeniem oświetlenia z jakim są one oświetlone oraz
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współczynnikiem odbicia tych materiałów. Materiały tak odbijające światło
stanowią jednak szczególny przypadek.

Rysunek 68. Niewłaściwy
rozkład luminancji
uniemożliwia dostrzeganie
szczegółów

Rysunek 69. Wydolność wzrokowa
w zależności od natężenia oświetlenia,
wielkości szczegółu i jego kontrastu 32

Przy zastosowaniu materiałów odbijających światło w sposób
kierunkowy, luminancja odbitego obrazu źródła światła jest równa
luminancji tego źródła w kierunku oświetlanego materiału, pomnożonej
przez jego kierunkowy współczynnik odbicia.
Materiały odbijające światło w sposób kierunkowo rozproszony
powodują wystąpienie zjawiska odbicia rozproszonego i kierunkowego
jednocześnie. Na obserwowanych powierzchniach mogą występować
32

Angieszka Wolska Zdolność widzenia a oświetlenie – bezpieczeństwo Pracy,
nauka i praktyka 1/1999 str 11-14
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plamy, które są wynikiem nałożenia na luminancje wynikającą z odbicia
rozproszonego, luminancji kierunkowo odbitych źródeł światła.
Uniemożliwia to lub istotnie zakłóca odbiór bodźców wizualnych (rysunek
69.).
Zjawisko to jest szczególnie ważne przy oglądaniu dzieł sztuki,
które z różnych przyczyn (umieszczenie za szkłem, lakierowanie…)
odbijają światło w sposób kierunkowo rozproszony.
Rozsądne
oświetlenie decyduje w takim przypadku o tym, czy wizualne bodźce
artystyczne, których działanie jest przedmiotem tej książki, będą w stanie
w ogóle dotrzeć do obserwatora.

Rysunek 70. Olśnienie odbiciowe uniemożliwia odczytanie tekstu
lub dostrzeżenie szczegółów obrazu (góra: fragment ilustrowanej gazety,
dół: Karl Kehr „Hof der Tucherschlosses” po prawej: obraz olejny
Tomasza Akusza.
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Wrażenia, doznania, przeżycia autokinetyczne.
O co chodzi?
Historia ludzkiego mózgu sięga 150 tysięcy lat, ale można uznać,
że od 30 tysięcy lat ludzie dysponują niezmienionym mózgiem. Zmiana
w otoczeniu (na przykład kulturowa) spowodowała, że mózg powinien
inaczej poszukiwać informacji, niż kiedyś, ale niestety nie jest do tego
przystosowany. Proces poznawczy jest fragmentem działań, które mają
dostosować człowieka do otoczenia. Nie mamy kontaktu ze światem,
a tylko z naszą niszą poznawczą, w której kultura coraz bardziej wypiera
naturę. Niszę pojmujemy, jako zbiór dostępnych ofert. Poznanie służy
działaniu. W niszy poznawczej staramy się wykraczać poza czas,
planować
przyszłość,
oceniać
konsekwencje działań. Oferty niszy
sugerują nam co możemy z nimi zrobić
i jaką wiedzę możemy dzięki nim
uzyskać.
Nasz
odbiór
świata
jest
ograniczony. Dociera do nas 10-100
milionów bitów na sekundę (ale
odbieramy z tego 40-100 bitów),
z których skorzystamy w różny sposób,
zależnie od indywidualnych preferencji
poznawczych.
Rysunek 71. Piramida percepcji.
Wrażenia a doznania – typy poznawcze
Wrażenia są elementarnymi składnikami procesu widzenia
(rysunek 71.). Odnoszą się one do fizycznych cech bodźca. Wrażeniem
jest na przykład czerwoność truskawki.
Doznanie to wyższy etap percepcji – doznaniem jest wyzwolona
przez wrażenie gotowość do działania, na przykład do zjedzenia tej
truskawki – doznanie jest odpowiedzią na ofertę. Podobnie w przypadku
kostki do gry – jej kształt jest wrażeniem, ale poczucie, że mogę ją ująć
w dłoń jest doznaniem. Doznanie jest związane z poznaniem obiektu i na
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tym etapie dominuje natura. Kultura dochodzi do głosu a nawet przeważa,
w przypadku przeżyć autokinetycznych, to znaczy takiej formy percepcji,
w której przedmiotem jest jakość poznania.
Ten sam obiekt może być postrzegany, jako archetyp (czyli
obiekt idealny – np. pies któremu amputowano nogę, jest nadal
czworonogiem), jako monotyp (obiekt identyczny z tym, co widzę), jako
prototyp (czyli reprezentant większej grupy podobnych obiektów) albo
jako quasityp (punkt wyjściowy do procesu twórczego).
Procesy
poznawcze osób, które odmiennie postrzegają, zachodzą w odmienny
sposób – na przykład inaczej klasyfikowane i odrzucane są zbędne
elementy. Odbiór może być automatyczny lub świadomy, nastawiony na
konkret, lub na abstrakcję.

Rysunek 72. Różne typy poznawcze i ich sposób odbioru świata.
Każdy człowiek odbiera świat inaczej (rysunek 72.) Doskonałą
ilustracją jest praca Pierpaolo Strony „Pirandello” (rysunek 73.). Fotografia
przedstawia fasadę budynku. Każde okno odbija świat inaczej, mimo, że
jest to ten sam świat. Podobnie - nie ma dwóch identycznych odbiorów
rzeczywistości u dwóch różnych osób.
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Rysunek 73. Pierpaolo Strona - Pirandello.
Pamiętajmy, że w strukturze umysłu percepcja stanowi zaledwie
jeden z elementów, będących we wzajemnych interakcjach (rysunek 74.).
Mimo, że procesy percepcyjne są silnie zindywidualizowane i nie
poddające się uśrednianiu, percepcja jest najlepiej zbadanym składnikiem
umysłu. Dlaczego? – bo najłatwiej ją badać. Czy potrafimy badać
wyobrażenia, pragnienia lub przekonania?
Rola deformacji w procesie twórczym
Oferty zawierają w sobie komponenty, które przewidują , jak
w tych samych warunkach zachowają się różne typy podmiotów
poznawczych. W przypadku, kiedy doprowadzimy do deformacji takich
struktur, możemy widzieć i oceniać możliwe warianty kierunków i skutków
rozwoju. Deformacji takich możemy doszukiwać się w otoczeniu (na
przykład w świecie sztuki), albo możemy, jeśli jesteśmy do tego zdolni
i reprezentujemy odpowiedni typ poznawczy, dokonywać mentalnych
deformacji różnych obiektów i ta drogą poszukiwać twórczych rozwiązań.
.

119

Rysunek 74. Mapa umysłu według S. Guttenplana (1994)

Obraz sensoryczny - Czy czujemy czerń zapachową?
Zmysły u wszystkich gatunków służą przede wszystkim
przetrwaniu, choć dyskusyjnym jest, co właściwie ma przetrwać (gatunek,
osobnik, geny…). Dla zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa, należy
dysponować adekwatnymi (co nie oznacza wiernymi) informacjami
o świecie. Zakładamy oczywiście, że to, co odbieramy jest kopią
rzeczywistości, choć wiemy, że w porównaniu z mistrzami jesteśmy
kiepsko wyposażeni (sokół posiada o wiele lepszy wzrok, nietoperz –
słuch, gryzonie – węch). W miarę rozwoju wiedzy oddaliliśmy się od
klasycznej piątki zmysłów
Archimedesa. Według współczesnych
poglądów – mamy co najmniej dziesięć zmysłów: wzrok, słuch, zapach,
smak, dotyk, zmysł ciepła, zimna, równowagi, kinestetyczny
(prioprocepcja i schemat ciała) oraz bólu.
Pies posiada 200 milionów receptorów węchowych, dodatkowo
wilgotne nozdrza, zeny skuteczniej wchłaniać cząstki zapachów
i kłapiaste uszy, aby podrywać je ku górze. Człowiek, wiele uboższy pod
względem czułości zmysłu węchu, nie ma poczucia braku tego zmysłu, po
prostu nie zdaje sobie sprawy, że może być inaczej. Podobnie ludzie,
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którzy nie rozróżniają barw, sadzą, ze widzenie barwne byłoby zbyt
męczące, bo zbytnio przeciąża umysł.
Umysł świetnie radzi sobie z nagromadzeniem bodźców,
stosując
uproszczenia.
Schematy
upraszczające
zapobiegają
dezorientacji wynikającej ze zbyt wielu możliwości wyboru. Są oszczędne
energetycznie, ale ceną, którą płacimy jest pozaświadomy odbiór wrażeń.
Programy te są niedostępne nie dlatego, że nie są istotne, ale właśnie
z uwagi na ich niezbędność.
Do programów, którym bezwiednie podlegamy należą na
przykład: fascynacja seksualna, obniżenie progu lęku w ciemności,
zazdrość, pragnienie sprawiedliwości, poszukiwanie rozwiązań problemu,
unikanie kazirodztwa, rozpoznawanie nastroju z postawy i mimiki…
Z punktu widzenia budowy sztucznej inteligencji – nie istnieje
optymalne rozwiązanie problemu. Biologia uczy, że istnieje kilka
podsystemów o pokrywających się funkcjach, a każdy z nich zajmuje się
procesem z innej strony. Istotą pracy umysłu jest zarządzanie konfliktem
między tymi podsystemami, automatyczny wybór jednego z rozwiązań
(przy preferowaniu interesów genów, czyli piątej kolumny w organizmie).
Na koniec przystępuje do pracy lewa półkula mózgu. Zadaniem umysłu
nie jest zrozumienie sytuacji a dostarczenie nam wyglądających
racjonalnie argumentów, uzasadniających nasze decyzje lub zachowanie.
Eksperyment Libeta
Legenda neurofizjologii Benjamin Libet, przeprowadził w roku
1983 interesujący eksperyment – badany miał podnosić palec ilekroć
poczuł chęć, aby to zrobić. Za pomocą EEG mierzono aktywność mózgu.
Świadoma chęć podniesienia palca pojawiała się 200 milisekund przed
jego faktycznym podniesieniem, ale sensacyjnym okazało się to, że
zmiana aktywności mózgu następowała już 500 milisekund przed
podniesieniem palca. Zatem zmiana aktywności mózgu następowała ok
300 milisekund przed uświadomieniem sobie chęci działania (rysunek
75.)! Nawet najprostsze działania wolicjonalne są z góry określone
(predeterminowane). W chwili, w której myślimy, że podejmujemy decyzję,
nasz mózg już to za nas zrobił. Mózg może podejmować właściwe
działania, nawet wtedy, kiedy nie mamy pojęcia, że jest to do
czegokolwiek potrzebne.
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Rysunek 75. Nasz mózg jest aktywny już pół sekundy przed podjęciem
działania!
Ciało człowieka potrafi doskonale radzić sobie ze światem, choć
nie wiadomo, jak to robi. Nasze informacje o rzeczywistości są fałszywe.
Wiedza o stanie ciała jest równie zapośredniczona jak wiedza o świecie
zewnętrznym. W interakcji normalnego mózgu z normalnym ciałem, mózg
może wmówić człowiekowi, że porusza się inaczej, niż jest naprawdę
albo, że przebywa w innym miejscu niż jest. Jeśli relacje ciała i mózgu
zostaną zaburzone, pojawia się przestrzeń dla działań twórczych.
Nikt nie płacze po utraconych neuronach.
Podstawowe zadanie naszej kory mózgowej to tworzenie
wewnętrznego modelu otaczającej nas rzeczywistości.
Proces ten
zachodzi w sposób dla nas niedostępny i tajemniczy. Pacjenci z zespołem
Antona, to tacy, którzy utracili wzrok i doświadczają czegoś, co uznają za
widzenie. Jest to zaledwie wewnętrznie generowany obraz, bez kontaktu
z fizycznym otoczeniem. Nie różni się od wizji narkotycznej lub
halucynacji.
Osoby, które doznają dysfunkcji układu wzrokowego widzą
rzeczy, których nie ma (zespół Bonnetta).
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Z drugiej strony udało się wyizolować ludzki gen fotopigmentu
z siatkówki i wszczepić myszy. Mysz, która dotychczas widziała
monochromatycznie nauczyła się naciskać niebieski guzik. Być może jest
to początek drogi do rozszerzenia możliwości również ludzkich zmysłów?

Budowa oka i co z tego wynika33
Ewolucja oka
Najprostsze sposoby reagowania na światło obserwujemy już
u eugleny. Światłoczułe zakończenie wici reaguje na cień czerwonej
plamki, umieszczonej na komórce i umożliwia dążenie do światła, a tym
samym intensywniejszą fotosyntezę. W przypadku pierścienic
(drabinkowy układ nerwowy), zero-jedynkowa informacja, czy jest jasno,
czy ciemno, zapewnia organizmowi możliwość powrotu do naturalnego
środowiska i bezpieczeństwo.
Generalną zasadą biologii jest, że KAŻDY ORGNIZM
OTRZYMUJE OD ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO TYLKO TYLE
INFORMACJI, ILE JEST MU NIEZBĘDNYCH DO PRZEŻYCIA.
Informacja, czy jest jasno, czy ciemno, wystarcza skorupiakom,
aby zjadać plankton w nocy przy powierzchni wody, a w dzień opaść
w pobliże dna i tam ukryć się przed rybami. Nieprzezroczysty organizm
może lokalizować kierunek, z którego dociera światło i ustawiać się
w pożądanym kierunku. Robią tak, na przykład, czerwie, by odpełznąć
z oświetlonej przestrzeni.
Przemieszczenie komórek światłoczułych i ich koncentracja
w przedniej części, zapewnia szybsze reagowanie na zmiany środowiska
oraz zwiększa czułość organu widzenia - umożliwia dostrzeżenie
słabszego światła. Zakrzywienie powierzchni stwarza możliwość
określenia kierunku, z którego dociera światło. W obu przypadkach - gdy
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Soczewki stosowane w aparatach fotograficznych mają bardzo precyzyjnie
dobrany kształt, ale nawet zastosowanie tak prymitywnego rozwiązania, jakim
jest torebka foliowa wypełniona wodą, pozwala na uzyskanie całkiem czytelnego
zdjęcia.
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tarczka stanie się wypukła, albo wklęsła zostaje zapewniona możliwość
wykrywania kierunku, z którego dociera światło.
W tym miejscu rozchodzą się drogi ewolucji dwóch głównych
rodzajów oczu: wypukłych (owady) i wklęsłych (ssaki).
Oko wklęsłe odbiera światło, pozwala ustalić kierunek, ale nie
umożliwia rozpoznawania kształtów. Im bardziej wklęsła staje się tarczka,
tym mniej wpada promieni. Kiedy promienie będą wpadały tylko przez
mały otworek, powstanie camera obscura, obraz staje się wyraźny, ale
bardzo ciemny. Takie oczy mają niektóre ślimaki.
Drobne zanieczyszczenia wody dostają się do takiego oka
i zakłócają proces widzenia. Oczy wypełniają się przezroczysta
substancją, blokująca dostęp ciał obcych. Ewolucja zamyka otwór oczny
przezroczystą błoną. Obraz staje się znów nieostry, ale ewolucja
wytwarza zgrubienia błony, które z czasem tworzą soczewkę. Promienie
światła skupiają się w jednym punkcie obrazu.
Kolejnym krokiem ewolucji jest przemieszczanie oczu
z położenia bocznego (gołąb) do frontalnego (sowa). Frontalne położenie
oczu umożliwia porównanie obu obrazów, eliminację szumów i lepsze
rozróżnianie szczegółów w nocy.
Receptor poddawany nieustannie działaniu takiego samego
bodźca, przestaje reagować (adaptacja sensoryczna). Dlatego oś wzroku
zaczyna drgać – zmieniający się obraz pada na sąsiednie receptory
zapobiegając w ten sposób adaptacji sensorycznej
Soczewka
Lepki płyn wypełniający soczewkę ma konsystencję żelu a jego
jasnożółta barwa jest zasługą 25 proc. zawartości białek. Nieprawidłowy
metabolizm tych białek prowadzi do zmętnienia soczewki i choroby
zwanej zaćmą. Choroba ta poważnie upośledza wzrok a pierwszymi jej
objawami są nieruchome plamki w polu widzenia.
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Rysunek 76. Budowa oka
Kształt soczewki zależy od otaczającego ją mięśnia rzęskowego.
Kurcząc się lub rozkurczając zmienia on ogniskową oka (akomodacja).
Taki sposób regulacji spotykamy u wszystkich ssaków i gadów,
z wyjątkiem węży. Płazy ryby i węże maja inny, „odległościowy”
mechanizm akomodacji. Ewenement stanowi płaszczka – widzenie ostre
zawdzięcza mocno pofałdowanej siatkówce (na jakimś fragmencie
zawsze powstanie ostry obraz).
Źrenica
Łacińska nazwa PUPILLA oznacza mała laleczkę, czyli obraz
obserwatora odbity w oku. U ludzi zawsze pozostaje okrągła. Źrenice
człowieka zachowują się identycznie, nawet, jak zamkniemy jedno oko.
Ryby nie maja odruchu źrenicowego – są bardziej wrażliwe na oślepienie.
W skrajnych przypadkach źrenica może skurczyć się do rozmiarów łebka
od szpilki (po narkotykach) lub rozlać na cała tęczówkę (po atropinie, na
skutek strachu lub widoku pięknej kobiety).
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Zakochani maja rozszerzone źrenice, bo obraz jest wtedy
nieostry, a mgła skrywa niedostatki urody partnera. Stąd osoby
o rozszerzonych źrenicach budzą sympatię – wywołuje się to sztucznie
u aktorów, grających role kochanków, za pomocą wyciągu z belladonny.
Również spojrzenie na coś, budzącego pozytywne emocje
spowoduje poszerzenie źrenic (rysunek 77.). Taki efekt występuje na
przykład u mężczyzny oglądającego fotografię nagiej kobiety (ewentualnie
osoby tej samej płci w przypadku orientacji homoseksualnej).

Rysunek 77. Osoba o rozszerzonych źrenicach budzi sympatię (efekt ten
wykorzystuje się w reklamie)
Siatkówka
Najważniejsza w oku jest błona, zwana siatkówką, umieszczona
w środkowej i tylnej części gałki ocznej. Jest ona niewiele większa od
znaczka pocztowego i równie cienka. W siatkówce wyróżniamy dwa
rodzaje receptorów: czopki i pręciki, wyposażonych w barwniki, w których
pod wpływem światła zachodzą reakcje chemiczne.
Siatkówka ma najwyższe ze wszystkich tkanek zużycie tlenu na
jednostkę masy. Chwilowe niedotlenienie może skutkować utratą wzroku
(spotkało to Stevie Wondera). Uszkodzeń siatkówki (częste u starszych
osób, szczególnie chorych na cukrzycę i nadciśnienie) nie daje się leczyć.
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Odwarstwienie siatkówki (oddzielenie od naczyniówki) jest bezbolesne,
a zwiastują je uporczywe błyski i mroczki w polu widzenia.
Pręciki.
Pręciki – jest ich około 125 milionów, występują najliczniej
w bocznej części siatkówki. Zawierają barwnik światłoczuły rodopsynę
i przetwarzają sygnały zarówno przy dużych
jak i niewielkich
luminancjach (poniżej 10-2 cd/m2). Odpowiadają za postrzeganie kształtu
oraz ruchu.
Czopki
Czopki - z barwnikiem jodopsyną, w liczbie ok. 6,5 milionów,
odpowiadają za widzenie szczegółów obrazu oraz za postrzeganie barw.
Skupiają się w środkowej części siatkówki — najwięcej jest ich
naprzeciwko źrenicy, w obszarze zwanym plamką żółtą, która jest
miejscem najostrzejszego widzenia. Każdy czopek jest tu połączony
z komórką mózgu oddzielnym włóknem nerwowym. Czopki położone
peryferyjnie połączone są w grupy.
Trzy rodzaje czopków są wrażliwe na różne długości fal
świetlnych, a tym samym za widzenie barw: niebieskiej, zielonej
i czerwonej. Między 500 and 600 nanometrów, oko ludzkie może
rozróżnić około 7,5 milliona odcieni, między 400 and 500 nanometrów
około 1,2 miliona a między 600 and 700 nanometrów około 1.3 miliona
odcieni.
Czopki są odpowiedzialne za widzenie dzienne, to znaczy przy
luminancjach większych od 10 cd/m2.
Przy średniej wielkości bodźca świetlnego (od 10-2 Do 10 cd/m2)
w oku równocześnie funkcjonują czopki i pręciki – takie widzenie
nazywamy mezopowym lub zmierzchowym.
Największa wrażliwość
Największa wrażliwość fotoreceptorów występuje, gdy synteza
rodopsyny przewyższa jej rozpad. Taki stan najłatwiej osiągnąć
w ciemnym pomieszczeniu. Odnowienie rezerw trwa około pół godziny.

127

Dowództwo RAF-u zalecało lotnikom, aby ostatnich 40 minut przed
startem spędzali w ciemnym pomieszczeniu. W miarę postępu badań,
kiedy okazało się, że pręciki nie reagują na czerwone światło, zmieniono
warunki adaptacji i piloci, zamiast siedzieć w ciemności, zakładali
czerwone okulary.
Sumowanie sygnału
Na powierzchnię receptorów dociera około 100 miliardów bitów
informacji na sekundę, ale możemy uświadomić sobie zaledwie 100
bitów.
Nie jest możliwym, aby zasoby poznawcze były przeznaczone
wyłącznie na obserwację i interpretację. Są one przeznaczone również
na:
• Obróbkę tego, co jest przedmiotem operacji (czyli percepcję)
• Analizę sytuacji pozazadaniowej (kontekst, bodźce, zadania
drugoplanowe...)
• Kontrolę przebiegu własnych procesów psychicznych
Według Vitusa Dróschnera („Świat Zmysłów”): „ Przyroda
wynalazła układ oszczędnościowy, który bez uszczerbku na jakości czyni
zbędnymi 129 z każdych 130 nerwów” (chodzi o to, że ze 130 mln
komórek światłoczułych do mózgu prowadzi zaledwie 1 milion komórek
nerwowych). Z teorii informacji wynika, że nie ilość jest ważna a jakość.
Banalizując przykład – książka telefoniczna zawiera mnóstwo informacji,
ale dla osoby, która z niej korzysta, interesujący jest tylko niewielki jej
fragment – podobnie jest z percepcją wzrokową.
Ślepa plamka
Plamka ślepa to obszar siatkówki, w którym
fotoreceptorów. Jest to miejsce wyjścia nerwu wzrokowego.

nie

ma

Nerw wzrokowy
Pod wpływem światła barwniki obecne w czopkach i pręcikach
ulegają przemianom chemicznym, co powoduje generowanie impulsów
elektrycznych. Impulsy są przesyłane do mózgu za pośrednictwem
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neuronów budujących nerw wzrokowy. W nerwie wzrokowym mamy około
800 tysięcy włókien.
Tęczówka
To mięsień, którego zadaniem jest ochrona siatkówki przed
nadmiarem światła. Nazwa IRIS (łac. tęcza) jest myląca, bowiem paleta
barw tęczówki jest skromna, ale mimo to jej barwę uznano za cechę na
tyle charakterystyczną, że godną wpisania do dowodu osobistego.
Znacznie bardziej charakterystyczne, są wzorki na powierzchni. Barwa
tęczówki nie zależy od rodzaju pigmentu, a od jego ilości. Najmniej mają
go niebieskoocy, najwięcej brązowoocy. Po śmierci tęczówka przyjmuje
zielonobrązowoszary odcień.
Tęczówka posiada aż 266 elementów charakterystycznych (tzw.
stopni swobody). Są to różne zagłębienia, wypustki, prążki, przebarwienia
itp.
Łączna liczba kombinacji sięga bilionów. Prawdopodobieństwo
napotkania dwu takich samych tęczówek jest równe 1: 1078 . Dlatego
wzory tęczówki pozwalają na identyfikację człowieka.
David Hubel i Torsen Wiesel
... z kliniki Johnsa Hopkinsa w Baltimore odkryli w 1959 roku, że
spostrzeżony obraz zostaje podzielony na elementy, takie jak zarys,
kształt, barwa, ruch, odległość i głębia. Każdy z elementów jest
analizowany przez osobne struktury kory mózgowej a następnie wszystkie
elementy ulegają złożeniu a otrzymany wynik jest porównywany ze
wspomnieniami i konfrontowany z doświadczeniem.
Przełomowe dla rozumienia procesu widzenia wnioski wynikły
z późniejszych eksperymentów Hubela i Torsena (lata siedemdziesiąte
XX Wieku). Wykazali oni, że neurony w korze wzrokowej reagują na
specyficzne cechy środowiska, zgodnie ze swoją specjalizacją - na
przykład niektóre z nich na linie równoległe w centrum pola widzenia, inne
na linie ukośne w rejonach bocznych, a jeszcze inne na kąty, łuki itp.
Odkryli również, że uczymy się widzenia!
Istotnym odkryciem było również to że specjalizacja neuronów
jest wrodzona oraz (czego dowiódł w roku 1991 Cronly-Dillon), że system
kodujący może być modyfikowany doświadczeniem.

129

Obróbka sygnału
Amygdala – analiza emocjonalna.

Rysunek 78. Amygdala - ilustracja do teorii pejzażu znaczeń.
Mózg jest przeciążony bodźcami zmysłowymi a jednocześnie
musi działać szybko i skutecznie. Informacje z siatkówki są, jeszcze przed
analizą w korze mózgowej, przekazywane do amygdali (inna nazwa ciała
migdałowatego), która zajmuje się wykrywaniem niebezpiecznych sytuacji
i jest odpowiedzialna za lęk, niepokój i strach34
W amygdali (rysunek 78.) następuje wyszukiwanie elementów
o zabarwieniu emocjonalnym i stosownie
do bodźca następuje
uaktywnienie układu autonomicznego lub opanowanie paniki.
Sygnały kierowane do ciała migdałowatego są stosownie do
sytuacji i potrzeb wzmacniane lub tłumione. Literatura wspomina, że były
czynione próby osłabienia hamującego działania, za pomocą pola
magnetycznego, w celu uaktywnienia emocji i zwiększenia zdolności
twórczych człowieka. Zagadnieniami tymi zajmuje się „Teoria pejzażu
znaczeń35

34
35

John Morris, P. J. Whalen.
Bill Hirstein i Portia Iversen
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Tor brzuszny i grzbietowy.
Po opuszczeniu siatkówki, informacja jest przekazywana przez
nerw wzrokowy i struktury podkorowe do tzw. pierwszorzędowej kory
wzrokowej (pole V1) umiejscowionej w płatach potylicznych mózgu (por.
rys. 79). Zadaniem pierwszorzędowej kory wzrokowej jest przetworzenie
informacji wzrokowej do postaci tzw. pierwotnego widzenia, prymitywnej
reprezentacji sceny wzrokowej odwzorowującej topografię obrazu na
siatkówce. Z badań D. Hubela i T. Wiesela, laureatów nagrody Nobla
z medycyny, wiadomo, że w V1 występują neurony odpowiadające na
pojawienie się w ich polach recepcyjnych linii i prążków o określonej
orientacji przestrzennej. Powszechnie wiadomo, że to, co mamy przed
oczami, da się wyrazić w postaci szkicowej mapy zawierającej jedynie
kontury, krawędzie, linie i cienie, w powstawaniu której kluczową role
odgrywają prawdopodobnie obszary wczesnego widzenia. Według Semira
Zekiego, neurofizjologa i pioniera badań neuroestetycznych, obszary
wczesnego widzenia V1 i V2, mogą odgrywać krytyczną rolę podczas
oglądania abstrakcyjnych linii, kompozycji plam barwnych czy prostych
kształtów geometrycznych, których mnóstwo znaleźć można na obrazach
takich malarzy jak K. Malewicz czy W. Kandinsky36.

V4

Rysunek 79. Zarys powierzchni bocznej mózgu człowieka ze
schematycznie zaznaczonymi szlakami wzrokowymi „co i „gdzie” oraz
polami V1, V2, V4 i V5.

36

S. Zeki, “The Woodhull Lecture 1995: Visual Art and the Visual Brain”.
Proceedings of the Royal Institution of Great Britain, 68 (1997), s. 29-63.
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Tak przetworzona informacja, rozchodzi się do odrębnych
obszarów wzrokowej kory asocjacyjnej. Na tym etapie percepcji sztuki ma
miejsce identyfikacja obiektu, analiza położenia przestrzennego i zostają
wyzwolone niezbędne asocjacje. Szlak „co” prowadzony jest drogą
brzuszną i specjalizuje się w rozpoznawaniu przedmiotów oraz
w percepcji koloru (rysunek 79). Dla powstania wrażenia kolorystycznego
podczas oglądania „barwnych Mondrianów”, kluczowa jest aktywność
pola V4 odpowiadającego za percepcję koloru37. Z kolei szlak
„gdzie/działanie” przebiega drogą grzbietową i zarządza percepcją głębi,
przestrzennej organizacji oraz ruchu, w detekcji którego kluczową rolę
pełni obszar V5.
Efektem uszkodzenia obszaru barwy V4 jest achromatopsja –
łatwo można sobie to wyobrazić, pamiętając, ja wygląda film czarno-biały.
Trudniej uzmysłowić sobie skutki dysfunkcji obszaru V5 (spostrzeganie
ruchu). Obiekty pojawiają się w coraz to innym położeniu, ale nie ma
wrażenia ciągłości ruchu (akinetopsja). Neuroestetycy domyślają się, że
aktywność komórek z obszaru V5 pełni podstawową rolę podczas
percepcji sztuki kinetycznej38.

Etapy percepcji wzrokowej.
Sensepcja
Wrażenia wzrokowe można wywoływać bez światła: termicznie,
chemicznie, mechanicznie, ale dane otrzymane w ten sposób nie
dostarczają oczywiście wiarygodnych informacji na temat otoczenia.
Zajmiemy się procesem, w którym główną rolę odgrywa światło.
Pamiętajmy, że podobnie jak w radioodbiorniku dostrajamy się tu do fali
nośnej, ale światło to tylko nośnik informacji, a naszym celem nie jest
odebranie fali nośnej, ale zakodowanych na niej sygnałów.

37

Por. S. Zeki, Inner Vision. An Exploration of Art and the Brain, Oxford: Oxford
University Press (1999), s. 186 i nast.
38
Por. S. Zeki, M. Lamb, “The Neurology of Kinetic Art”, Brain, 117, (1994), s.
607-636.
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Bodźce wzrokowe służą temu, aby odebrać komunikaty (oferty)
z otoczenia, a światło jest zaledwie środkiem, który to umożliwia. Światło
jest interesujące tylko w początkowym, inicjującym etapie procesu
widzenia, później mamy do czynienia z komunikatem wyrażonym
w języku symbolicznym.
Na siatkówkę oka pada odwrócony obraz oglądanego obiektu
i tam następuje przemiana obrazu na impulsy nerwowe (rysunek.81.).
Proces zamiany jednego rodzaju energii na inną nazywa się
transdukcją, a w przypadku zamiany światła na impulsy nerwowe na
siatkówce oka – sensepcją. Fotoreceptory są usytuowane tak, że
w okolicy osi wzroku zapewniają dużą rozdzielczość a im dalej od tzw.
dołka środkowego, tym większa liczba fotoreceptorów jest połączona
razem i przekazuje zsumowany sygnał włóknem nerwowym do mózgu.
Dlatego im dalej od dołka środkowego, tym „ostrość widzenia” jest
mniejsza. Piszę o ostrości w cudzysłowie, bowiem sygnał po procesie
transdukcji nie ma już charakteru obrazu. Został on przełożony na język
symboliczny – język sygnałów elektrycznych (rysunek 82.)..
Jeśli wyciągniesz przed siebie rękę i spojrzysz na paznokieć
własnego kciuka, to dojrzysz go ostro. W takim właśnie kącie bryłowym
(rzędu 3-4 steradianów) rozróżniamy szczegóły (porównaj rysunek 80).
To, że dobrze widzimy pozostałą część pola widzenia jest efektem pracy
mózgu - iluzją, tworzoną przez umysł.

Rysunek 80. Niewielki obszar ostrego widzenia otoczony jest
niewyraźnym, zamazanym i dużo większym polem widzenia peryferyjnego
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Rysunek 81. Na siatkówce oka następuje przemiana obrazu na
komunikat wyrażony w języku symbolicznym. Do mózgu kierowane są
sygnały o stałej amplitudzie i zmiennej częstotliwości

Rysunek 82. Sygnały o stałej amplitudzie i różnej częstotliwości, wysyłane
do mózgu. Umysł uczy się wyszukiwać i łączyć sekwencje podobnych
sygnałów i na tej podstawie przewidywać kolejne sygnały.
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Progi absolutne
Gustav Fechner (1801-1887) zajmował się badaniem korelacji
między bodźcem fizycznym a zachowaniem (ewentualnie doznaniem
psychicznym lub umysłowym). Fechner określił progi absolutne – czyli
wartości poniżej których bodźce nie wywołują żadnego wrażenia,
a powyżej tak. W praktyce próg taki definiuje się, kiedy jest on wykrywany
w połowie dużej ilości prób. Dla światła progiem absolutnym jest płomień
świecy, widziany z odległości 40 kilometrów podczas bezchmurnej nocy.
Zdarza się, że ludzie zachowują się tak, jakby coś widzieli, choć
bodziec jest poniżej progu sensorycznego. Zjawisko takie nazywamy
detekcją podprogową lub subliminalną.
Pomiary progów mogą zostać zakłócone przez tendencyjność
reakcji (response bias). Źródłami takich tendencyjności mogą być
pragnienie, oczekiwanie lub nawyk.
Interesujące zjawisko odkrył Elton Mayo, podczas badań nad
wydajnością pracy wśród pracowników fabryki Hawthorne Works, w latach
1928-37. Badacze próbowali określić w jakich warunkach oświetleniowych
wzrasta wydajność pracy. Okazało się że w obu grupach (badanej
i kontrolnej) wydajność wzrastała niezależnie od tego, czy warunki
oświetleniowe poprawiały się, czy pogarszały. Nawet wprowadzenie
przerw na posiłki skutkowało wzrostem wydajności.
Kiedy po badaniach powrócono do „zwyczajnych” warunków,
produkcja dzienna i tygodniowa wzrosła jak nigdy wcześniej. Efekt ten
nazwano „efektem Hawthorne” i tłumaczono tym, że pracownicy poczuli,
że mogą sterować własnym losem i przez to poczuli się „dowartościowani”
i zadowoleni.
Podobne wyniki uzyskał w latach 80-tych XX wieku Aleksander
Gandecki, z Politechniki Poznańskiej, który badał sposoby oświetlenia
stanowiska kontroli jakości powierzchni kulek do łożysk tocznych. Praca
wzrokowa polega na dojrzeniu mikrorysy na powierzchni świecącej kuli,
która skupia każdy rodzaj oświetlenia i stanowi istotne źródło olśnienia.
Wynik był tak szokujący, że nie mieścił się w aktualnym paradygmacie
naukowym i nie został opublikowany: doświadczeni pracownicy kontroli
jakości dostrzegali rysę, niezależnie od warunków oświetleniowych.
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Bardzo ważnymi badaniami Gustava Fechnera
określenia ledwo dostrzegalnych różnic bodźców. W oparciu
Ernst Weber sformułował w 1834 roku prawo, głoszące,
przyrostu bodźca, niezbędna do dostrzeżenia różnicy,
ułamkiem bodźca wzorcowego. Stała Webera dla światła
dźwięku 0,003.

były próby
o te badania
że wielkość
jest stałym
to 0,01, dla

W 1860 roku Gustav Fechner stwierdził, że skale metryczne nie
nadają się do pomiaru wrażeń psychicznych. Różnica psychologiczna
między 1 centymetrem a dwoma centymetrami jest zdecydowanie inna,
niż miedzy 101 a 102 centymetrami, aczkolwiek fizycznie jest taka sama
(podobnie między sumami 1 i 2 złote a kwotami 101 i 102 złote).
W zestawieniu z prawem Webera widać, że równe przyrosty natężenia
fizycznego bodźca (np. światła) tworzą przyrosty wrażenia najpierw duże,
a później coraz mniejsze.
Prawo Fechnera formułuje się następująco: w pewnych
granicach doznanie sensoryczne jest proporcjonalne do logarytmu
natężenia bodźca:

S = k log l
S - to wielkość doznania zmysłowego,
I - intensywność fizyczna,
k – stała właściwa dla modalności.
Sto lat po sformułowaniu prawa Fechnera S. STEVENS
opracował inną metodę tworzenia skal psychofizycznych. Wynikało to
z obserwacji, że zmysły różnie reagują na odmienne rodzaje (zakresy)
energii bodźca i dostarczają wrażeń różnej jakości.

S = klb
(oznaczenia jak wyżej ,
b – wykładnik zmienny dla różnych warunków)
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Rysunek 83. Zgodnie z równaniem Fechnera jednostki wrażenia najpierw
wzrastają szybko ze wzrostem intensywności bodźca a później coraz
wolniej (dodanie jednej świecy do drugiej zwiększa postrzeganą
intensywność bodźca bardziej, niż dodanie świecy do stu świec)

Rysunek 84. Krzywa psychofizyczna Stevensa jest odmienna dla różnych
bodźców. Krzywa jaskrawości jest podobna do fechnerowskiej, ale
w warunkach olśnienia (lub szoku elektrycznego) wzrost intensywności
prowadzi do coraz silniejszego dyskomfortu
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Kodowanie sensoryczne
W 1825 roku Johannes Müller sformułował po raz pierwszy
doktrynę specyficznej energii nerwowej, twierdząca, ze mózg różnicuje
sygnały różnych modalności na podstawie stymulacji różnych receptorów.
Użył porównania z budową domu, do której elektrownia doprowadziła
prąd, gazownia rurę z gazem , wodociągi rurę z woda i drugą do ścieków.
Właściciel domu po prostu wie, która rura do czego służy. Podobnie mózg
wie z których receptorów pochodzą sygnały.
Teoria Müllera została opisana w wydanej w 1834 roku (w tym
samym roku ukazało się pierwsze wydanie Pana Tadeusza!), a następnie
w kolejnych wydaniach Handbuch der Psychologie des Menschen für
Vorlesungen.
Obecnie wiemy, że do mózgu wysyłane są impulsy o stałej
amplitudzie i różnej częstotliwości, ale należy przyznać Mullerowi rację,
że kodowanie sensoryczne zachodzi w specyficznych szlakach
nerwowych pobudzanych przez różne modalności.

Rysunek 85. Wstępna adaptacja do bodźca jest intensywna, ale
z czasem następuje nasycenie. Niski poziom aktywności (nawet poniżej
progu świadomości) ustaje po zaniku bodźca. Krótkie okresowo
pojawiające się bodźce w pełni aktywują receptor (reakcja na wartość
maksymalna).
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Adaptacja sensoryczna
Każdy kolejny bodziec uzupełnia zbiór informacji, za pomocą
którego interpretujemy stan pola widzenia. Zbyt duża ilość bodźców
wpłynęłaby negatywnie ma zdolność przetwarzania poprzednich wrażeń.
Mechanizm adaptacji sensorycznej powoduje zmniejszenie reaktywności
sytemu sensorycznego na przedłużająca się aktywację. Skutkuje to
wyczuleniem na nowe bodźce w polu widzenia (rysunek 84.).
Cechy światła (ilościowe)
Strumień świetlny:

jest to moc promienista oceniona za pomocą oka. Wielkość tę
oznaczamy przez Φ i mierzymy w lumenach [lm].
Skuteczność świetlna: η [ lm/W]

informuje
ile lumenów uzyskamy z jednego wata mocy
promienistej. Jest różna dla różnych źródeł i charakteryzuje efektywność
wytwarzania światła. Na przykład dla świeczki jest rzędu 1 lm/W, dla
żarówek około 10 lm/w, świetlówki mają skuteczności rzędu 80 lm/W,
a źródła LED-owe od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu, zależnie od
budowy, zastosowanych materiałów i sposobu użytkowania (zasilanie,
chłodzenie…)
Światłość kierunkowa

to wielkość wektorowa, mająca kierunek rozchodzenia się
światła, Światłość ma wartość jednej kandeli, jeżeli strumień świetlny
o wartości 1 lumena jest wysyłany w kąt bryłowy o wartości jednego
steradiana.
Natężenie oświetlenia

Jeśli strumień świetlny pada na oświetlaną powierzchnię, to jeśli
podzielimy wartość tego strumienia przez pole powierzchni – uzyskamy
wielkość zwana natężeniem oświetlenia. Jest to wielkość wektorowa,
mierzona w luksach (rysunek. 86).
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Rysunek 86. Wielkości oświetleniowe.
Doprowadzona do promiennika moc zostaje zamieniona na moc promienistą (W).
Tę moc, ocenioną za pomocą oka ludzkiego., albo przetwornika o widmowej
czułości względnej skorygowanej do widmowej czułości oka, nazywamy
strumieniem świetlnym (lumen). Strumień świetlny jest wysyłany w pewien kąt
przestrzenny .Gęstość przestrzenną strumienia świetlnego nazywamy światłością
i mierzymy w kandelach. Strumień świetlny podzielony przez powierzchnię to
natężenie oświetlenia, kjtóre rzutujemy na trzy prostopadłe kierunki i uzyskujemy
poziome i dwa pionowe wektory natężenia oświetlenia.Tym, na co reaguje oko
jest luminancja (patrz niżej)

Luminancja, czyli na co reaguje oko?

Oświetlana powierzchnia może wydawać się jasna lub ciemna,
w zależności od tego, ile (i jak) odbija światła. Wielkość, która mówi jak
jasna jest powierzchnia, to luminancja. Mierzymy ją w kandelach na metr
kwadratowy (kiedyś jednostką był nit, a wcześniej stilb). Natężenie
oświetlenia na źrenicy oka zależy od luminancji oświetlanej powierzchni.
W przypadku kierunkowego odbicia lub zbyt dużej wartości luminancji
(np. nasłoneczniony śnieg) może dojść do efektu olśnienia, powodującego
dyskomfort widzenia a w krytycznym przypadku nawet uszkodzenie oka.
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Obróbka na poziomie nieświadomym

Rysunek 87. Błędna ocena wypukłości (ta sama fotografia, obrócona
o 180 stopni)
Zamiast zakładać, ze widzenie polega na tworzeniu wewnętrznej
reprezentacji świata, uważamy obecnie, że widzenie jest sensorycznomotoryczną aktywnością eksploracyjną, jest trybem eksplorowania świata,
wspomaganym przez wiedzę o zbieżnościach sensoryczno –
motorycznych.
Niestety (a może na szczęście)– widzenie jest wspomagane nie
tylko przez wiedzę. Proces musi zachodzić szybko i zapewnić minimum
bezpieczeństwa i komfortu. Według Herberta Simona natura dba
o „satisfying” - tj. rozwiązanie wystarczająco dobre. Chodzi o skuteczność
a nie o estetykę lub elegancję rozwiązań. Natura nie dba o elegancję.
Upowszechnia się to, co dobrze funkcjonuje. Umysł jest prowizorką,
podobnie jak kręgosłup, czy zęby. W proces włączają się gotowe
programy reagowania w różnych okolicznościach. Jeśli zależy nam na
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dokładnym potraktowaniu obiektu obserwacji, przełączymy się z trybu
automatycznego na świadomy i racjonalny, ale jest to wolniejsze
i kosztowne energetycznie. W warunkach zagrożenia nie ma czasu na
analizowanie szczegółów, trzeba uruchomić program ucieczki a energię
wykorzystać do zwiększenia sprawności organizmu.

Kategoryzacja
Dobór kategorii semantycznej
Decyzja końcowego demona zależy od wielu czynników.
Spośród wielu możliwych desygnatów, wybiera on taki, który najlepiej
pasuje do danej sytuacji, dostosowując rozwiązanie do założonego
poziomu ziarnistości.
Pies może dla nas być na jednym poziomie czworonogiem, na
innym ssakiem, a na innym jamnikiem. Ten sam desygnat może być
przyporządkowany różnym kategoriom semantycznym i zależnie od nich
zupełnie inaczej postrzegany. Nasz demon decyzji potrafi nadać obiektowi
odpowiednią kategorię semantyczną, nawet, jeżeli obraz zawiera tylko
niektóre, nawet zdeformowane cechy (rys.88.)

Rysunek 88. Identyfikacja konturu i rozpoznanie obiektu
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Rysunek 89.Czy widzisz tu
głębię?

Rysunek 90.Czy widzisz szkielet?
(obraz Allana M. Clarka).
Rysunek 91. Czy górna belka
jest pozioma?

Na rysunku 89. widzimy perspektywę, bo nasze schematy
postrzegania decydują, że taki układ linii powinien kojarzyć się
z wrażeniem głębi. Widzimy perspektywę, choć rozsądek podszeptuje, że
jest to płaski obraz.
A co się stanie, jeżeli diabełki (patrz schemat Selfridge’a –
rysunek 16.) otrzymują sprzeczne sygnały? Demon decyzji jest bezradny!
W takiej sytuacji mamy dwie możliwości: wydaje się nam to śmieszne albo
negujemy prawdziwość obrazu.
Na obrazie 90. nie ma szkieletu (są to gałęzie),. Mimo to,
widzimy szkielet, bo taki obraz ma u demona decyzji priorytet. Jest to dla
organizmu ważne, bo tam, gdzie jest szkielet, może występować
niebezpieczeństwo. Osobniki, które nie zastanawiają się nad tym, co
widzą, a natychmiast uciekają, mają większe szanse przeżycia od
„myślicieli”. Taka jest geneza takiego szybkiego sposobu reagowania. Na
rysunku 91. widzimy przechyloną belkę, bo takie jej położenie wydaje się
naszemu umysłowi zgodne z działaniem zaznaczonej na rysunku siły.
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Podobnych zagadnień dotyczy teoria „sił spostrzeżeniowych”
w kompozycji plastycznej. Osoby zainteresowane odsyłam do literatury39
Złudzenia wzrokowe.
Widzenie nie jest prostym odzwierciedlaniem (fotografowaniem)
otoczenia. Polega ono na ciągłej eksploracji otoczenia i odrzucaniu tego,
co umysł uznaje za niepotrzebne. Mózg stanowi około 2% masy ciała, ale
pobiera ponad 20 procent energii organizmu40. Z energią w organizmie
jest podobnie, jak z pieniędzmi w gospodarce – nie wystarczy jej na
wszystko. Organizm oszczędnie rozdziela energię, stosownie do
biologicznie uzasadnionych priorytetów. Umysł pracujący w warunkach
niedoinwestowania, wypracował drogi "na skróty": posługuje się
uproszczeniami, skryptami, samodzielnie tworzy obraz świata,
niekoniecznie prawdziwy.
Szczególnie
ważnym
efektem
ubocznym
tego
typu
działalności mózgu są iluzje wzrokowe. Z iluzją wzrokową mamy do
czynienia wtedy, gdy fizyczny bodziec wywołuje w umyśle odbiorcy
wrażenie
istnienia
przedmiotu,
relacji lub
cechy,
które
w rzeczywistości nie występują. Wszystkie bodźce iluzyjne wywołują
w zasadzie to samo wrażenie – sprawiają, że widzimy coś, czego
w świecie materialnym nie ma. Iluzje są więc zjawiskami umysłowymi,
wywołanymi taką a nie inną praca naszego mózgu, a nie
zjawiskami fizycznymi.
Przykładowo, prosta wizualna iluzja pojawiająca się kracie
Hermanna (rysunek 92a) polega na powstawaniu wrażenia migoczących
ciemnych plamek na przecięciu białych linii. Iluzja ta wywołana jest
prawdopodobnie działalnością komórek zwojowych w naszym oku.
Z kolei w przypadku słynnej iluzji trójkąta Kanizsy dostrzegamy biały
trójkąt (bielszy od tła), który w rzeczywistości nie istnieje (rysunek 92b).
Taką figurę wytworzoną przez nasz umysł psychologowie nazywają
obrazem fantomowym lub figurą subiektywną. Neurofizjolodzy doszli do
wniosku, że za pojawienie się w świadomości wrażenia występowania
39

E.H. Hombrich „Zmysł porządku – o psychologii sztuki dekoracyjnej”
Universitas Kraków 2009
40
Frith Ch. Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2011
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konturów subiektywnych w figurze Kanizsy mogą być odpowiedzialne
interakcje pomiędzy komórkami pól V2 i V1 w mózgu wzrokowym.
a

b

c

Rysunek 92. Przykłady prostych bodźców iluzyjnych (a) krata Hermanna;
(b) trójkąt Kanizsy; (c) strzałki Müllera-Lyera.
W przypadku
strzałek
Müllera-Lyera
widzimy
z kolei nierówne strzałki (rysunek 92c).
Po dokonaniu
pomiaru
ich
długości skonstatujemy, że wbrew
temu co widzimy, są one równe.
W tym przypadku prawdopodobnie
nasz umysł podczas porównywania
strzałek bezwiednie „mierzy wzrokiem”
i zwraca uwagę na powierzchnie
zajmowane przez oba rysunki, zamiast
porównywać długości strzałek (jako
odległości między grotami) – i stąd
nasze mylne przekonanie, że strzałka
górna jest krótsza niż dolna.
W sztuce często dochodzi do
wytworzenia przez artystę bodźców
iluzyjnych, choć są one zwykle
bardziej złożone i skomplikowane.

Rysunek 93. Plama na chodniku
potrafi wytworzyć iluzję unoszenia
postaci w powietrzu (foto z internetu
- David Schneider)
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Bodźce iluzyjne wykorzystywali malarze renesansowi (iluzja
głębi), przedstawiciele sztuki kinetycznej (iluzje kinetyczne) oraz opartyści (iluzje geometryczne i kinetyczne).

Partenon – tak go widzimy

Partenon – tak został zbudowany

Partenon – tak byłby widziany,
gdyby nie wprowadzono
zakrzywień
Rysunek 94. Krzywe linie Partenonu.
Żadna uniwersalna teoria powstawania złudzeń nie zyskała
akceptacji bo wpływa tu zbyt wiele czynników. Być może złudzenia są
spowodowane mechanizmami kodowania informacji albo sposobem
interpretowania układu oglądanej sytuacji albo błędną interpretacją
wskazówek dotyczących odległości między punktami lub obiektami.
Artyści wykorzystywali złudzenia wzrokowe już w czasach
starożytnych. W 1847 roku Francis Penrose dokonał pomiaru pozornie
prostych i równoległych linii Partenonu i opublikował artykuł „Anomalies in
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the Construction of the Parthenon”, w którym potwierdził, że linie stylobatu
Partenonu są zakrzywione do wewnątrz (rysunek 94.)41
Nasz odbiór świata jest ciągły w czasie i przestrzeni. To co
obserwator widzi zmienia się dużo wolniej niż zmieniają się cechy
środowiska które obserwuje - na przykład oddalający się człowiek ma dla
nas ten sam wzrost, mimo że jego obraz siatkówkowy jest coraz
mniejszy. Ta powstała na drodze ewolucji skłonność do korygowania
cech (kształt, barwa…) tak, aby były zgodne z oczekiwaniami, jest
przyczyną złudzeń wzrokowych (rysunek 95.).

Rysunek 95. Przykłady złudzeń wzrokowych
(Cafe Wall, strzałki Muller Lyera i złudzenie Ponzo).

Informacja
wzrokowa
jest
wzbogacana
informacjami
pozawzrokowymi (dotykowe, słuchowe, inne…). Rola takich wskazówek
weryfikujących obraz świata, była przedmiotem zainteresowania
amerykańskich psychologów, zwanych transakcjonalistami (Kilpatrick
1961) . Ich prace dowodzą jak łatwo jest manipulować wizualnymi
41

Chris Frith “Od mózgu do umysłu - Jak powstaje nasz wewnętrzny świat „
Wydawnictwo Uniwersytetu. Warszawskiego. 2012
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informacjami, jak jesteśmy uzależnieni od przyzwyczajeń poznawczych,
związanych ze stabilnym wizualnie otoczeniem. Prace transakcjonistów
doprowadziły do utworzenia różnych krzywych pokojów oraz innych
iluzorycznych rozwiązań. Na rysunku 96. pokazano pokój Amesa42,
zaprojektowany przez Adalberta Amesa Juniora, w 1946 roku, na
podstawie pomysłu Helmholtza.

Rysunek 96. Pokój Amesa.

Ekonomizacja percepcji
A teraz zadanie – proszę odnaleźć na
ilustracji 97 na następnej stronie („Wojna postu
z karnawałem” – obraz Petera Breughle’a) pokazany
obok fragment:
…………………….

42

Wuittreich W.J. (1959) Visual Perception and Personality - Scientific American
200 (4)
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Jest? Zastanówmy się teraz co się wydarzyło. Kiedy
szukaliśmy fragmentu przestaliśmy widzieć domy, szczegóły… w końcu
skoncentrowaliśmy się na sylwetkach ludzkich i wybraliśmy te właściwe.
Od tego czasu widzieliśmy tylko ten interesujący fragment i nic innego.
Czy tak było?

Rysunek 97. Proszę odnaleźć pokazany wyżej fragment obrazu
Poszukiwanie obiektu angażowało naszą uwagę. Proces ten
następuje na poziomie umysłu nieświadomego. Umysł nieustannie
eksploruje otoczenie i odrzuca z obrazu to, co uzna za nieważne.
Kryterium ważności zostało nam narzucone ewolucyjnie ale jest dla
każdej osoby inne, bo dodatkowo zostało zmodyfikowane wiedzą,
kontekstem, kulturą, oczekiwaniami i nastawieniem. To drugi, etap
procesu widzenia, przebiegający na poziomie umysłu nieświadomego.
Pamiętajmy, że widzenie nie jest fotografowaniem pola
widzenia
a eksploracją otoczenia. Proces polega na ciągłym odrzucaniu tego, co
niepotrzebne. Koncentrujemy się na tym, co nasz umysł uzna za istotne
ale to, co dociera do odbiorcy, nie jest jeszcze efektem świadomej decyzji.
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A teraz powtórzmy eksperyment. Ponownie
szukamy, tego samego fragmentu – tym razem na
rysunku 98. Proszę zwrócić uwagę, co dzieje się
w umyśle obserwatora podczas poszukiwania.

Rysunek 98. Proszę ponownie odnaleźć wskazany fragment obrazu.

Nauczyliśmy się już, gdzie powinien być poszukiwany fragment.
W pierwszym, momencie pojawia się zdziwienie, bowiem mało
prawdopodobnym jest, aby Piotr Breughel namalował dwa podobne
obrazy na potrzeby tej książki43. Później poszukujemy czarno białych
prążków (preferowany motyw) i po ich odnalezieniu odczuwamy ulgę
(patrz zasada „A KUKU”). Nie dostrzegamy innych szczegółów obrazu –
w tym momencie nie są dla nas istotne.
Zjawisko upraszczania pola widzenia i koncentracji na tym, co
konstytuuje obserwowane obiekty, nazywa się ekonomizacją percepcji.
Odbieramy kilka szczegółów, umysł dopisuje resztę i bezrefleksyjnie
43

Istotnie, nie udało się Piotra namówić – przyp. Autora.
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funkcjonujemy w otaczającym nas świecie. Możemy oczywiście w każdej
chwili skoncentrować uwagę na szczególe, który uznamy za interesujący
– tu na widzenie wpłynie już umysł świadomy.
Często
podajemy
odbiorcy
komunikat
w
postaci
zekonomizowanej percepcyjnie. Taki obrazem jest na przykład schemat
linii komunikacyjnych (rysunek 98.).

Rysunek 99. Obraz zekonomizowany percepcyjnie.
Wielcy myśliciele zastanawiali się nad tym problemem. Husserl
zastanawiał się na czym polega „filiżankowatość” filiżanki. Odrzucał
z wymyślonej filiżanki to wszystko, co w filiżance jest niefiliżankowate, aby
dotrzeć do samej esencji filiżankowatości. Picasso próbował dotrzeć do
bykowatości byka. Wyeliminował z byka to, co w byku jest niebycze….
Dotarł tą drogą do źródła. Do bykowatości byka (rysunek 100.)
To, co widzimy, zależy od naszej kultury i wiedzy.
Jeśli usłyszymy pytanie „co przedstawia rysunek 101?” - wiele osób
będzie miało trudności z udzieleniem odpowiedzi, ale jeśli dowiemy się,
że jest to szyja żyrafy, to natychmiast możemy wyobrazić sobie jej głowę,
tułów i nogi. Przy odrobinie wysiłku jesteśmy w stanie zobaczyć żyrafę na
tym rysunku, tym razem to werbalny opis zdecydował o tym, co widzimy!
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Rysunek 100. Efekt rozważań Picassa nad „bykowatością” byka.
Rysunek 102 zawiera wiele symboli, które Autorka zawarła
w tytule: „Dwa zdychające węże nad brzegiem rzeki (widok zza zboża)”.
Tytuł oczywiście ułatwia w tym przypadku odczytanie intencji Autora,
wręcz ją narzuca. W sztuce Decentryzmu będzie to niemile widziane. Tam
nie będzie ważne, co chciał autor powiedzieć. Ważne jest to, co powstaje
w umyśle odbiorcy a doprowadzenie do zgodności intencji Twórcy
i odczucia Odbiorcy często okazuje się przeszkodą nie do przebycia.

Rysunek 101. Co przedstawia ten
rysunek?
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Rysunek 102. Agata Poszwa „Dwa
zdychające węże…”

Może się wydarzyć, że w polu widzenia pojawi się dystraktor coś, co jest bardzo silnym bodźcem i utrudnia pracę pamięci operacyjnej.
Obecność dystraktora powoduje znaczne zubożenie percepcji. Spójrz
proszę na scenę z biblioteki – rysunek 104
………………………………………………………………………
A teraz odpowiedz na pytanie – Czy tytuły na grzbietach książek
są polskojęzyczne?
……………Chwila zastanowienia i … proszę sprawdzić.

Rysunek 103 Czy brak kasków
jest przyczyną wypadków na
Jamajce?

Rysunek 104. Wpływ dystraktora na percepcję.
Okazuje się,, że obrazek wcale nie przedstawia biblioteki,. Jest
to sklep z cygarami. Silny dystraktor w polu widzenia powoduje, że
bezkrytycznie przyjmujemy sugestię, że mamy do czynienia z biblioteką.
A teraz rysunek 103.. Co jest przyczyną wypadków na Jamajce?
Oczywiście, że brak kasków! Bzdura! Brak kasków może wpłynąć
na skutki wypadku, ale nie być ich przyczyną. Pamięć operacyjna źle
pracuje w obecności dystraktora i niestety dajemy sobie wmówić
głupstwo.
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O tym co widzimy decydują
również
doświadczenie,
wiedza
i emocje. Rysunek105. (po prawej)
mówi pozornie niewiele – widzimy coś
podobnego w galerii i mówimy „ja tego
malarstwa nie rozumiem”. Jeśli jednak
wiemy, że koperta z banknotami
wsunięta
przez
pacjenta
pod
podkładkę leżącą na biurku lekarza
znacznie przyśpieszyła czas oczekiwania na operację (kolejne rysunki
105 ukazują kolejne etapy wsuwania koperty) - odbierzemy ten obraz
zupełnie inaczej (oprócz „rozumienia” sytuacji pojawi się silny komponent
emocjonalny).

Rysunek 105. Znajomość historii pozwala zrozumieć sens ilustracji.
Aktywność odwrotna
do ekonomizacji to reekonomizacja.
Wystarczy kilka rzutów oka, uchwycenie kilku szczegółów, aby w umyśle
powstał wystarczający obraz obserwowanego przedmiotu lub zjawiska
(rysunek 106)
Nierozwiązanym problemem, fascynującym od dawna filozofów
jest adekwatność, natura i sposób percepcyjnego reprezentowania
rzeczywistości
oraz związki percepcji z wyższymi procesami
umysłowymi,
jak
konceptualizowanie,
formułowanie
sądów
i wnioskowanie. Psychologia kładzie nacisk na sam przebieg procesu
percepcyjnego, kognitywistyka natomiast zastanawia się na czym polega
proces przetwarzania informacji percepcyjnej, w jaki sposób tworzone są
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reprezentacje obiektów i w jakich strukturach neuronowych implementują
się procesy percepcyjne.

Rysunek 106. Spróbuj zreekonomizować percepcyjnie tę linię.
W przypadku, kiedy umysł zdecyduje o takiej konieczności,
nastąpi świadoma kategoryzacja obserwowanego obiektu. Trzecia faza
procesu widzenia, to właśnie określanie kategorii semantycznej (pierwszą
była sensepcja, druga ocena emocjonalna i podświadoma). Decydujemy czym jest, to, co widzimy. Spośród wielu możliwych desygnatów,
wybieramy ten najbardziej odpowiedni w danej sytuacji.
Większość interpretacji może zachodzić na różnych poziomach
znaczenia. Ludzie mogą zdawać sobie sprawę z jednego poziomu,
a funkcjonować na pozostałych. Na przykład czynność pisania listu odnosi
się do średniego poziomu znaczenia. Na niższym poziomie tę samą
czynność można opisać, jako ruch ręki na klawiaturze komputera, na
wyższym można ją rozumieć, jako fragment złożonego procesu
komunikacji interpersonalnej.
Pies może dla nas być na jednym poziomie czworonogiem, na
innym ssakiem, a na innym jamnikiem. Ten sam desygnat może być
przyporządkowany różnym kategoriom semantycznym i zależnie od nich
zupełnie inaczej postrzegany. Nasz demon decyzji potrafi nadać obiektowi
odpowiednią kategorię semantyczną nawet, jeżeli obraz zawiera
fragmentaryczne lub zdeformowane cechy (patrz rysunek 88.).
W tym miejscu pojawia się problem prawdziwości doświadczenia
percepcyjnego. Istotną wydaje się nie adekwatność, a relacje, które

155

otwierają furtkę do analizowania kontekstu percepcji. Zjawiska o różnych
statusach mentalnych (realne, iluzyjne, halucynacyjne) otwierają
oczywiście różne furtki i jeśli dobrze ocenimy ich status, unikniemy
niebezpieczeństwa nietrafnej oceny.
Nadanie wartości metaforycznej
Nadawanie obiektom wartości metaforycznej, to kolejny, czwarty
etap
procesu
widzenia.
Powstawanie
świadomej,
wyraźnej
i nacechowanej emocjonalnie percepcji wzrokowej, wymaga uruchomienia
wielu
dodatkowych
procesów:
uwagowych,
pamięciowych,
kategoryzacyjnych, afektywnych i wyobrażeniowych. Zależy ona od
mnóstwa czynników dodatkowych – wiedzy, doświadczenia kulturowego,
kontekstu, dystraktorów, itp. Dodajmy, że wszystkie te procesy są
dynamiczne, zmienne w czasie. Przykładowo, proces kategoryzacji nie
tylko jest dynamiczny ale zależy od wielu czynników, od kultury, poziomu
wiedzy… a nawet od poziomu ”lenistwa umysłowego” człowieka. Ten sam
obiekt może być przez różne osoby widziany inaczej – (rysunek 107.) liść
klonu jest dla Kanadyjczyka symbolem ojczyzny, dla biologa systemem
komórkowym, dla dziecka zabawką a dla ogrodnika kompostem. Opornik
noszony w klapie marynarki w czasach stanu wojennego wcale nie
oznaczał, że jestem elektrykiem. Nadajemy postrzeganym obiektom
odpowiednią kategorię, a później obraz może działać (lub nie)
perswazyjnie i wywołać efekt behawioralny (na przykład oberwać pałą od
Milicji Obywatelskiej za demonstrowanie opornika). Niektórzy ludzie
oglądając Czarny kwadrat na białym tle K. Malewicza zobaczą w nim
jedynie niewartą zainteresowania ciemną plamę na jasnym tle, inni zaś
doszukają się w tym dziele przejmującego studium minimalizmu
kolorystycznego, kontrastu, opozycji barw i proporcji geometrycznej.
Spójrzmy na rysunek 108. Mamy tu trzy identyczne obrazy, ale
odwróć proszę stronę i spójrz na te same obrazy „do góry nogami”. Co się
dzieje?
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Rysunek 107. Jak różne osoby widzą ten sam obiekt?

Rysunek 108. Trzy identyczne obrazy.
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Po odwróceniu o 180 stopni, widzimy, że coś się nie zgadza.
Dlaczego? Otóż „do góry nogami” widzimy przedmiot. Jeżeli widzimy
twarz, to w naszym mózgu uruchamia się program oceny twarzy, a ten
jest wyczulony na dostrzeganie mikroekspresji. Odczytywanie z twarzy
drugiego człowieka jego zamiarów, jest jedną z najważniejszych ludzkich
kompetencji społecznych. Twarz odwrócona jest dla mózgu przedmiotem
a do oceny przedmiotu nie potrzebujemy szczegółów.
Przewidywanie
Wyobraź sobie, że segregujesz kolorowe kartki (rysunek 109.
Wrzucasz je do jednego z pięciu możliwych pojemników. Po pewnym
czasie zauważysz prawidłowość - po czerwonej kartce zawsze występują
dwie zielone. Od tego czasu będziesz oczekiwał potwierdzenia swojej
obserwacji – każdą wątpliwość będziesz wyjaśniał zgodnie z tym
schematem. Podobnie, jeżeli przed nieprzyjemnym wydarzeniem Twoją
drogę przetnie czarny kot i wydarzy się to kilka razy z rzędu, każdorazowo
po ujrzeniu czarnego kota będziesz oczekiwał czegoś nieprzyjemnego
i prawdopodobnie
zadziała
znany
z psychologii
mechanizm
„samospełniającej się przepowiedni” i czarny kot naprawdę przyniesie
nieszczęście!

Rysunek 109. Sortowanie kolorowych kartek (skąd bierze się
przewidywanie?)
Wśród segregowanych kartek nie ma barwy fioletowej. Kartka
fioletowa zostanie potraktowana, jako niebieska, ale jeśli ilość takich
kartek będzie znaczna, zostaniemy zmuszeni do dołożenia jeszcze
jednego pojemnika (patrz – teoria rewolucji naukowych Kuhna). Czy
błędem było dotychczasowe zakwalifikowanie fioletowej kartki do
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niebieskiego pojemnika? Nie, bowiem każda epoka ma swoją własną
prawdę. Heretyk, opisujący doktrynę Abellarda w „Dwunastu opatach… „
Laury Mancinelli stwierdził, że:
KAŻDA DOKTRYNA MA SWOJĄ LOGIKĘ,
KAŻDA KULTURA I OKRES SWOJĄ FILOZOFIĘ
I MIMO, ŻE SĄ ZE SOBA SPRZECZNE, NIE SĄ NIEPRAWDZIWE.
Z podobną do segregowania kartek sytuacją mamy do czynienia
przy analizowaniu, zapisanych w postaci symbolicznej impulsów,
wysyłanych z siatkówki oka do mózgu (rys. 82.). Mózg wyszukuje
powtarzalnych sekwencji impulsów. Dzięki temu możemy organizować
postrzeganie, uzupełniać braki w polu widzenia, uruchamiać schematy
postrzegania. Pozwala to w porę przewidywać zagrożenie, pozwala
istnieć i działać intuicji…

Rozumienie
Redukowanie niepewności

Rysunek 110. Strategie opanowania niepewności.
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Człowiek dąży nieustannie do redukowania niepewności.
Większość tego typu procesów odbywa się na poziomie nieświadomym,
ale zdarza się, że włączamy system racjonalny. Skuteczność zależy od
typu niepewności i poziomu inteligencji – to ona decyduje o sprawności
umysłu.
Niepewność może przybierać proste formy i wtedy posiadamy
pełną kontrolę nad obiektem (zdarzeniem) , ale może być bardziej
skomplikowana, wymagająca redukcji i stosowania odpowiednich strategii
(rysunek 110.). Pamiętamy z poprzednich rozdziałów, że redukowanie
sytuacji do prostych komponentów powoduje, że z pola widzenia znikają
zjawiska emergentne, będące skutkiem złożoności.
Stopień redukowania niepewności zależy od typu umysłu, który
determinuje jego ukierunkowanie eksploracyjne. Skrajną orientacją
umysłu może być nakierowanie na konkret, co skutkuje skłonnością do
ograniczania możliwych zbiorów zdarzeń. Druga skrajność to
nakierowanie na ogólne reguły i prawidłowości, a to jest związane ze
skłonnością do rozszerzania zbiorów zdarzeń. Obie orientacje umysłu są
wrażliwe na logiczną strukturę informacji i tworzą struktury zamknięte
o różnym zakresie.
Redukowanie wersji powoduje skłonność do traktowania obiektu
(sytuacji) jako zamkniętego i prostego. Najgorsza jest sytuacja, w której
wąskie kategorie rozumienia wiążą się z silnym przekonaniem o ich
trafności/ Prowadzi to do dogmatyzmu (fanatyzmu).
W przypadku szerokiego spojrzenia, tworzymy wiedzę w formie
systemu powiązań, ale ma to złe konsekwencje. W miarę rozrostu maleje
stopień pewności tak tworzonej struktury. Wzrasta otwartość wiedzy, przy
nieustannym podtrzymywaniu sceptycyzmu i wątpliwości.
Taki typ umysłu charakteryzuje ekspertów, którzy
posiadania gruntowanej wiedzy nie wykluczają innych możliwości

mimo

Błędy poznawcze
Nasze mózgi wyewoluowały w warunkach, w których informacja
była zdobywana osobiście, za pomocą osobistego doświadczenia lub
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uzyskana od osób zaufanych. Taka informacja była wiarygodna. Obecnie
uzyskujemy wiedzę o świecie z odmiennych źródeł (inni ludzie, media,
reklamy,…). Nasze mózgi nie nauczyły się traktować takich źródeł
z rezerwą a weryfikacja pozyskanej wiedzy wymaga postępowania wbrew
zakodowanym w mózgu schematom. Jest to dla organizmu kosztowne
(wysiłek i energia), a do tego nie chce nam się myśleć (zjawisko
„skąpstwa poznawczego”) – stąd skłonność do łatwowierności.
Skąpstwo poznawcze przejawia się na przykład w:
• Dostrzeganiu wzorców w przypadkowych układach
elementów
• Dostrzeganiu iluzorycznych związków przyczynowoskutkowych (stosownie do stopnia atrakcyjności historii).
• Interpretowaniu zdarzeń wcześniejszych, jako przyczyn.
W przypadku zdarzeń złożonych przyczyny zostają zredukowane
do jednego powodu, co pozwala zrozumieć pojedynczy składnik, ale
eliminuje zjawiska emergentne i uniemożliwia holistyczne spojrzenie na
zjawisko (proces), a w konsekwencji zapewnia jego bardzo
powierzchowne i nieadekwatne rozumienie.
Z błędami postrzegania związane jest zjawisko dysonansu
poznawczego. Według Leona Festingera mamy skłonność do tłumaczenia
rzeczywistości tak, aby pasowała do naszych przekonań (w nowej pracy
ludzie popełniają zwykle te same błędy).
Inne błędy postrzegania mogą być spowodowane przez:
• Złudzenie atrybucji – winimy innych za klęskę, sukces
przypisujemy sobie itp.
• Błąd dostępności - ocena szans, ryzyka i statystyki –
kierujemy się najświeższymi doświadczeniami.
• Błąd zakotwiczenia – trzymamy się poznanej wartości
dużych (patrz torowanie), wolimy małe liczby od dużych.
• Niechęć do straty i do czekania na zysk.
• Torowanie ( ewolucyjnie – w małej grupie wczuwaliśmy się
w nastrój teraz w globalnej wiosce to pozostało).
• Poziom zadowolenia niezależny od przychodów (większe
zasoby dają chwilowe zadowolenie).
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Bodźce polimodalne
Nasz mózg postrzega różne przedmioty za pomocą wszystkich
zmysłów jednocześnie. W wyniku złożenia efektów działania tych
bodźców powstaje konstrukt polimodalny, na który składają się nie tylko
barwa, kształt, rozmiar, zapach, smak, tekstura powierzchni, itp., ale
również efekty akustyczne, dotykowe itp.. Dane te są wykorzystywane
podczas procesu kategoryzacji
Jaka jest hierarchia ważności bodźców w przypadku działania
polimodalnego (np. słuch i wzrok jednocześnie)? Nie można rozpatrywać
poszczególnych modalności w izolacji. Proces percepcji jest
wielopoziomowy i integracja modalności może wystąpić na różnych jego
etapach, stosownie do rodzaju bodźców i doświadczenia obserwatora.
Spotykamy się w życiu codziennym z przypadkami kiedy bodźce
rywalizują (słyszymy samolot, ale widzimy go w zupełnie innym miejscu)
oraz kiedy są integrowane (efekt brzuchomówcy). Nie wiemy, jak
powstają konstrukty polimodalne – na czym to polega i jakie reguły tym
rządzą (oprócz jedności miejsca i akcji jeśli zachowane będą warunki tzw.
horyzontu jednoczesności). Nie wiemy na czym polega tworzenie
kontekstów polimodalnych (to, że odbieramy konstrukt, który nie jest
obrazem, a na przykład grającym skrzypkiem). Nie należy tego mylić
z kategoryzowaniem lub konceptualizowaniem, bo nie jest to już proces
percepcyjny.
Jaka z takiego konstruktu polimodalnego płynie korzyść
ewolucyjna? Poszerza on oczywiście wiedzę o obserwowanym
przedmiocie a im większą wiedzę posiada osobnik, tym, większe posiada
szanse przeżycia i replikacji.
Autouzupełnianie obrazu
Zasłoń lewą część rysunku 111. i spójrz na panią na prawej
fotografii. Czy Twój umysł domyśla się tego, co zostało ukryte pod
pomarańczowym rastrem i pozwala widzieć więcej, niż pokazano?
W ten sposób omija się w niektórych krajach zakaz publikowania
fotografii roznegliżowanych kobiet. Wystarczy pokazać w prasie panią
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ubraną, z nałożonym na fotografię rastrem a każdy z odbiorców dostrzeże
w takiej fotografii to, co pragnie ujrzeć.

Rysunek 111. Widzimy znacznie więcej, niż pokazano (prawa fotografia)
Mózg człowieka, dopełnia obrazu, bazując na życiowym
doświadczeniu oraz na kontekście. Jak już wiemy, proces widzenia nie
jest fotografowaniem otoczenia, a jedynie budowaniem własnego obrazu
w oparciu o kilka szczegółów z pola widzenia. Nigdy nie widzimy
wszystkich szczegółów. więc bazując na kluczowych
elementach
dopełniamy obraz samodzielnie.
Powierzchowność sądów
Czy zgadzasz się z poniższym rozumowaniem?
ISTOTY ŻYWE potrzebują wody.
RÓŻE potrzebują wody.
RÓŻE są istotami żywymi!
Jeśli tak, to zamień słowo „róże” na „akumulatory” i powtórz
rozumowanie. Co się wydarzyło?

163

Wnioskowanie na podstawie niepełnej informacji

Rysunek 112. Czy wysłuchanie każdego instrumentu pojedynczo daje taki
sam efekt jak wysłuchanie orkiestry?
Efekt wysłuchania koncertu jest diametralnie różny od wrażenia
powstałego w wyniku odsłuchania każdego instrumentu oddzielnie.
A przecież nigdy nie odbieramy pełnej informacji. Upraszczamy odbiór
(dotyczy to również bodźców wizualnych - patrz - ekonomizacja
percepcji). Mamy skłonność do nadmiernej koncentracji na informacjach
negatywnych oraz do konstruowania historii z niewielkiej ilości faktów.
Każde wrażenie wzrokowe rozumiemy w aktualnym, zubożonym
kontekście, na który wpływa wiedza, kultura, doświadczenie, dystraktory
itp., a jego holistyczne traktowanie jest niemożliwe, zarówno z powodu
wad procesu percepcji, jak i niedostępności perspektywy całego życia,
z której moglibyśmy dokonać w miarę sensownych ocen.
Mózg ukrywa przed nami nieświadome wnioskowania i tworzy
iluzję, że mamy bezpośredni kontakt z przedmiotami w świecie fizycznym.
Tworzy złudzenie, że nasz świat umysłowy jest czymś odrębnym
i prywatnym. Doświadczamy w ten sposób samych siebie, jako niezależne
podmioty sprawcze. Dzięki temu, że potrafimy dzielić się swoim
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przeżywaniem świata, narodziła się kultura, która z kolei zmieniła
funkcjonowanie mózgu44.
Trudno w to uwierzyć, ale niektóre z mózgowych schematów
mają za zadanie przekazać fałszywy obraz! Na przykład ocena
atrakcyjności kobiety przez mężczyzn odbywa się na podstawie
szacowania relacji obwodu talii i bioder. Według Playboya powinno to być
około 0,7. Jeżeli czas obserwacji jest zbyt krótki, lub warunki obserwacji
utrudnione, układ wzrokowy pomyli się na korzyść ocenianej kobiety. Ma
to istotne znaczenie z punktu widzenia genów. To właśnie interes genów,
a nie emocje i nie rozsądek decydują w takim przypadku o interpretacji
obrazu!
Zadaniem umysłu nie jest dostarczanie prawdziwego obrazu,
a raczej stwarzanie iluzji, że substytut, który otrzymujemy jest pełnym,
wiarygodnym i adekwatnym obrazem rzeczywistości. Umysł pełni rolę nie naukowca eksplorujacego rzeczywistość, ale adwokata, który ma nas
przekonać o prawdziwości wniosków na temat wrażeń zmysłowych.
Przekonać w interesie naszych genów!
Lewa półkula pełni rolę adwokata umysłu. Na podstawie naszego
zachowania tworzy sensowną wersję zdarzeń. O własnych poglądach
i uczuciach dowiadujemy się przez obserwację swoich własnych
zachowań! Umysł nie pomaga podejmować racjonalnych decyzji,
a jedynie
post
factum
dostarcza
racjonalnych
argumentów,
wyjaśniających dlaczego aż tak mądrze postąpiliśmy.
Iluzje poznawcze
Przekonanie o prawdziwości obrazu

Baruch Spinoza twierdził, że: „wszystkie informacje są najpierw
akceptowane w trakcie ich pojmowania, a fałszywe są odrzucane dopiero
później” (badał to Daniel Gilbert w 1990). Ewolucja nie przystosowała nas
44

Osoby urodzone w krajach anglojęzycznych używają do czytania nieco innych
obszarów mózgu, niż urodzeni we Włoszech (Anglicy mają 40 głosek,
które można zapisać na 1120 sposobów, Włosi 25 zapisywanych na 33
sposoby)
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do nieprawdziwych obrazów, bo takie występują w przyrodzie niezmiernie
rzadko – są one wytworem współczesnej kultury. (patrz „błędy
poznawcze”)
Ślepota pozauwagowa

Jeśli wejdziemy do znanego pomieszczenia, to nasza pamięć
rekonstruuje to, co według nas powinno się tam znajdować, a później
szukamy różnic między tym, co sobie wyobraziliśmy a stanem
faktycznym. Ślepota pozauwagowa zdarza się wtedy, kiedy nie jesteśmy
w stanie zauważyć czegoś, czego się nie spodziewaliśmy zobaczyć.
Próby wyeliminowania ślepoty pozauwagowej są podobne do próby
uniesienia się w powietrze poprzez energiczne machanie rękami.
Podobnie, jak struktura ludzkiego ciała nie pozwala nam na latanie,
struktura umysłu nie pozwala dostrzec wszystkiego, co znajduje się
dookoła nas.
Ślepota na zmianę

Ślepota na zmianę zdarza się, kiedy nie jesteśmy w stanie
porównać tego, co widzimy obecnie, z tym, co widzieliśmy przed chwilą.
Bardziej istotne niż niedostrzeganie zmian jest to, że wydaje nam się że
powinniśmy je dostrzec. Daniel Levin nazwał to zjawisko ironicznie
ślepotą na ślepotę na zmiany.
Iluzja uwagi

Iluzja uwagi skłania nas do myślenia że ważne zdarzenia
koncentrują na sobie naszą uwagę podczas kiedy rzeczywistości tak nie
jest.
Iluzja pamięci

Iluzja pamięci odzwierciedla podstawową różnicę, jaka zachodzi
między poczuciem, co zapamiętaliśmy, a tym, co rzeczywiście zapadło
w pamięć.
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Iluzja pewności siebie

Ludzie oczekują że w głowie eksperta została zgromadzona cała
niezbędna wiedza. Jeśli ekspert konsultuje się lub sprawdza informacje,
to jest to oceniane negatywnie. Wiemy oczywiście, że na przykład lekarz
powinien być świadom ograniczeń swojej wiedzy i znać rzeczywisty
poziom swoich kompetencji ale oczekujemy od niego że będzie
fachowcem i podejmie trafną decyzję. W konsekwencji lekarz,
odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne,
podejmuj decyzje
o wysokim stopniu pewności, przy niskim stopniu prawdopodobieństwa,
w przeciwieństwie np. do metereologów, których prognozy cechuje
wysoka trafność, przy niskim stopniu pewności.
Iluzja wiedzy

Iluzja wiedzy polega na wewnętrznym przekonaniu że rozumiemy
różne rzeczy, na znacznie głębszym poziomie, niż ma to miejsce
w rzeczywistości. Naprawdę dysponujemy jedynie ogólnikowymi,
optymistycznymi przypuszczeniami, powstałymi na podstawie płytkiej
i pobieżnej wiedzy. Nawet w przypadku prostych urządzeń z codziennego
życia (długopis, kłódka, spłuczka…) drugie, trzecie pytanie „w jaki sposób
to działa”, drążące temat, pozostanie bez odpowiedzi!
Iluzja przyczyny

Nasz umysł doszukuje się znaczących wzorców lub ich
substytutów i nadaje im znaczenie. Mamy skłonność do wnioskowań
przyczynowo skutkowych na podstawie przypadkowych zbiegów
okoliczności i koincydencji. Dodatkowo jesteśmy przekonani, że zdarzenia
poprzedzające są przyczyną późniejszych. Mam wewnętrzny przymus
zakładania związku przyczynowo skutkowego tam gdzie mamy do
czynienia jedynie z porządkiem chronologicznym. Bierze się to stąd, że
nasze mózgi zostały ewolucyjnie dostosowane zaprojektowane do
wnioskowania a nie do wyszukiwania zdarzeń.
Jak może oddziaływać iluzja przyczyny?
• po pierwsze: w przypadkowych układach elementów
dostrzegamy powtarzające się wzorce,
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• po drugie: zdarzenia, które przypadkowo zachodzą jedne
po drugich, są postrzegane jako powiązane relacją
przyczynowo skutkową,
• po trzecie: mamy tendencję do interpretowania zdarzeń
przypadkowych za pomocą wcześniej zaistniałych
przyczyn.
Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów, w którym
percepcja wzorców może ulec zaburzeniu jest dostrzeganie rysów twarzy
w niezwykłych miejscach. Taka skłonność nosi miano pareidolii. Osoby
grające na giełdzie sądzą że rozumieją przyczyny ruchów cenowych
i mogą skutecznie przewidywać przyszłość. Prawidłowe rozpoznawanie
wzorców pozwala odnaleźć twarz dziecka, które oddaliło się w tłumie
klientów centrum handlowego, ale jeśli postrzeganie jest hiperaktywne,
dostrzeżemy Matkę Boską w oknie myjni samochodowej (rysunek 113.),
albo trendy cen akcji na giełdzie lub reguły rządzące losowaniem
Totolotka.

Rysunek 113. Wizerunek Matki Boskiej, zaobserwowany na oknie myjni
samochodowej w Trenton
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Iluzja potencjału

Iluzja potencjału skłania nas do przekonania że w mózgu
znajduje się olbrzymi zapas niewykorzystanych możliwości mentalnych,
które czekają, abyśmy je odkryli i zaczęli z nich korzystać. Przekonanie
taki umacnia powszechnie głoszony nonsens, że „badania naukowe
dowodzą, że wykorzystujemy 10 procent mózgu”. Uzupełnieniem iluzji
potencjału jest pogląd, że dodatkową potencję mózgu można wyzwolić za
pomocą prostych technik (na przykład słuchając muzyki Mozarta).
Wszyscy chcielibyśmy być bardziej inteligentni niż jesteśmy
(efekt Mozarta głosi, że możemy stać się tacy dzięki słuchaniu muzyki).
Mimo, że jest to nonsens, 40 procent ludzi wierzy skuteczność działania
takiej prostej metody. Ludzie sa skłonni wierzyć również w to, że muzyka
Mozarta wpływa korzystnie na mleczność krów i a nawet przyrost masy
zielonej u roślin!
Ślepota na instynkt

Zjawisko nazwane przez Cosmides i Tooby’ego „ślepotą na
instynkt” zostało omówione w rozdziale „Umwelt według Uexkulla –
instynkty”

Podsumowanie – myślenie intuicyjne.

Intuicja podpowiada, że zwracamy uwagę na więcej elementów
otoczenia, niż to jest naprawdę, że nasze wspomnienia są bardziej
dokładne, niż jest to w rzeczywistości, że ludzie pewni siebie są osobami
kompetentnymi, że wiemy więcej niż jest to w istocie, że koincydencje lub
następstwa czasowe wskazują na istnienie związków przyczynowych
oraz, że nasz mózg posiada wielkie moce, które możemy bez większego
trudu wykorzystać za pomocą prostych technik.
Myślenie intuicyjne powstało, bo pozwala szybko i skutecznie
reagować w
środowisku przyrodniczym, przy niewielkim wysiłku
i niewielkim zapotrzebowaniu mózgu na energię. Niestety to, że jest
szybsze i łatwiejsze na sawannie (tam powstało), nie znaczy że prowadzi
do prawdziwych wniosków w dynamicznym środowisku kulturowym.
Więcej o intuicji – w rozdziale „Kilka słów o intuicji”.
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Kiedy przeceniamy informacje negatywne?

Obserwacje rzeczywistych zachowań ludzi doprowadziły do
wniosku, że wbrew teorii, nie kierują się oni w swoim postępowaniu
racjonalnymi przesłankami45.
Nie dokonują nawet analizy liczbowej,
kiedy porównują koszty i skutki swoich decyzji. Przy braku czasu,
w warunkach niepełnej informacji, typowa kolejność postępowania jest
następująca: budujemy szybką reprezentację sytuacji I ekstrapolujemy jej
rozwój. Stosujemy przy tym wyraźnie rozpoznawalne wzory i heurystyki.
Szukamy odpowiedzi na pytanie – czy mogę zatrzymać (a lepiej
pomnożyć) to, co dla mnie cenne oraz czy grozi mi strata? Funkcja tak
pojmowanej użyteczności nie jest liniową funkcją prawdopodobieństwa.
Pojawiła się “teoria oczekiwanej użyteczności” a w ślad za nią rozwijano
teorie alternatywne, zazwyczaj stanowiące jej uogólnienie, będące
w stanie wyjaśnić, w warunkach nieliniowych zależności, inne uznane
własności ludzkich preferencji. Należą do nich teoria oczekiwanego żalu
i teoria perspektywy46 (Prospect Theory 1979), Daniela Kahnemana
i Amosa Tversky'ego (między innymi z tę pracę Kahneman otrzymał
w 2002 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii).
Eksperymenty Kahnemanna I Tversky'ego wskazały na istnienie
efektów:
• pewności (preferowane są rozwiązania, które dają pewny
zysk, nawet jeśli inne warianty prowadzą do lepszego
efektu, ale niepewnego).
• odbicia (inaczej traktujemy prognozę strat niż prognozę
zysków. Możliwość straty, sprzyja skłonności do ryzyka).
• izolacji (upraszczamy problemy skupiając się zwykle na
tym, co różni możliwe rozwiązania, a nie na tym co je
łączy. Sposób sformułowania problemu wpływa na
sposoby jego rozwiązania).

45

Herman Scherer Denken ist dumm. Wie Sie trotzdem klug handeln. Cabal
Verlag 2012
46
Kahneman D., Tversky A. (1979) "Prospect Theory: An Analysis of Decision
under Risk", Econometrica, XLVII (1979), 263-291.
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Teoria perspektywy opisuje rzeczywisty proces podejmowania
decyzji przez ludzi. Proces ten składa się z dwóch etapów:
- obróbki: (ustalenie punktu granicznego od którego
zaczyna się
zysk, upraszczanie złożonych
struktur,
eliminowanie
zdarzeń
o małych
prawdopodobieństwach, analiza - co jest pewne
i co związane z ryzykiem, pomijanie wspólnych
elementów, tak aby można było porównać
jedynie to, co rożni dane wyjściowe)
- oceny: (wpływ prawdopodobieństw poszczególnych
elementów na wartość całej decyzji oraz
subiektywnej wartości możliwych skutków,
względem
wcześniej
ustalonego
punktu
granicznego (strata/zysk)
Położenie punktu granicznego zależy od stanu materialnego,
osobistych doświadczeń, itp. Im dalej od punktu granicznego, tym
mniejsza jest dla decydenta różnica między skutkami decyzji, ale krzywa
nasyca się wcześniej dla prognoz pozytywnych, z czego wynika, że
ludzie bardziej boją się strat niż cenią zyski (rysunek 114.)
.
Rzadkie zdarzenia mają większy wpływ na decyzje ludzi niż
wynikałoby to z małego prawdopodobieństwa ich zaistnienia, jednakże
bardzo rzadkie zdarzenia traktowane są jako niemożliwe. Z drugiej strony
zdarzenia bardzo prawdopodobne, traktowane są jako pewne.

Rysunek 114. Ilustracja teorii perspektywy Kahnemana i Tversky'ego.
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Efekt behawioralny
Obróbka na poziomie nieświadomym – jak to działa?
W momencie, w którym sygnał z receptorów dotrze do
mózgowych struktur neuronowych, następuje weryfikacja
hipotezy
percepcyjnej, która wraz z ofertą wysyłaną przez obiekt obserwacji (teoria
ofert Heideggera) uruchamia poprzez tor grzbietowy symulację
potencjalnego działania. Powoduje to wydzielenie dopaminy do ośrodka
nagrody.

Rysunek 115. Ocena skutków potencjalnego działania

Wyobrażamy sobie efekt przyszłej aktywności i dwutorowo
dokonujemy oceny jej skutków. Pierwszym torem dokonywana jest ocena
poznawcza, bazująca na schematach postrzegania, oparta o wiedzę,
kulturę, doświadczenia i zakotwiczona w odpowiednim kontekście. Drugi
tor jest skutkiem działania markerów somatycznych (koncepcja Antonio

172

Damasio). W przypadku negatywnej oceny potencjalnego działania,
w mózgu pojawia się sygnał hamujący wydzielanie dopaminy ERN. Umysł
generuje inne rozwiązanie, które skutkuje potencjałem dodatnim ERP,
który powoduje powtórzenie cyklu aż do uzyskania satysfakcjonującego
rozwiązania (rysunek 115 i 116.).

Rysunek 116. Co dzieje się w mózgu przed podjęciem działania?

Za
słusznością
tej
koncepcji
przemawiają
trudności
z podejmowaniem
decyzji
u
osób
z upośledzeniem
systemu
dopaminowego (narkomani, chorzy na Alzheimera i Parkinsona oraz
osoby w podeszłym wieku).
Niebieska truskawka

Rysunek 117. Czerwona i niebieska truskawka
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Kiedy widzimy czerwoną, dojrzałą truskawkę (rysunek 117 lewa.), w naszym mózgu uaktywnia się kilka obszarów – odpowiedzialny
za postrzeganie barw,
za wydobycie truskawki z pamięci i za
czynności ruchowe. Chcemy pochwycić tę truskawkę i zjeść, zanim ktoś
nam ją zabierze.
A gdyby truskawka była niebieska (prawa strona rysunku 117.)?
Znów aktywny jest obszar odpowiedzialny za barwy, nie następuje
wydobywanie z pamięci, nie chcemy tej truskawki pochwycić i zjeść,
natomiast uaktywnia się niezwykle ważny obszar, odpowiedzialny za
monitorowanie otoczenia. Chcemy zrozumieć to, co widzimy
i zastanawiamy się jak się zachować. Deformacja barwy silnie aktywizuje
aparat poznawczy!!! (patrz – przesunięcie szczytowe).
Gdzie zapadają decyzje?

Rysunek 118. Gdzie w mózgu znajdują się ośrodki decyzyjne?
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1. Kora przednia zakrętu obręczy (szybka reakcja na niezgodność
z wzorcem – np. czerwone jagody – największe szanse
przeżycia
mieli
ci,
którzy
reagowali
największym
zaskoczeniem)
2. Jądro ogoniaste (szuka związków przyczynowo – skutkowych,
nawet irracjonalnych: czerwone majtki = zdana matura).
Dezaktywuje ośrodek strachu w ciele migdałowatym (5)
i pozbawia ostrożności.
3. Jądro półleżące – szuka schematów poprzedzających nagrodę
4. Hipokamp – ożywia się na widok znajomych osób lub przedmiotów
5. Ciało migdałowate. Reaguje błyskawicznie na zagrożenia –
znieczula się po serii sukcesów a seria niepowodzeń
zniechęca je do aktywności
6. Część podkolanowa zakrętu obręczy – silnie reaguje na kolejne
sukcesy, znieczula na ryzyko (uniemożliwia hazardzistom
odejście od „szczęśliwego automatu”).
7. Bruzda śródciemieniowa – wizualizuje konsekwencje przyszłych
działań – tym wyraźniej im bardziej niepewny skutek –
nakręca spirale lęku i skłania do nerwowych decyzji.
8. Miejsce wydzielania dopaminy – lubi być zaskakiwane, silnie
reaguje na nowe bodźce
Działanie perswazyjne
Przekaz podprogowy (według Jamesa Vicary’ego)

Kolejny, niekoniecznie świadomy, etap percepcji , to działanie
perswazyjne. Obraz wywołuje (lub nie) efekt behawioralny. Metody
prowokowania odbiorcy do działania są różne, zależne od miejsca, czasu
i kultury. Podlegają dynamicznym zmianom – najczęściej odwołują się do
emocji a nie do rozsądku, bo większość decyzji podejmuje za nas nasz
umysł nieświadomy. Rozsądek angażujemy tylko do szczególnych
sytuacji.
Na mózg wpływają bodźce, których nie rejestrujemy. W 1957
roku James Vicary ogłosił, że wstawił dwa komunikaty reklamowe („Jedz
popcorn” i „Pij coca colę”) do filmu „Piknik”. W ciągu sześciu tygodni
sprzedaż popcornu wzrosła o 58 procent a coca coli o 18 procent. Nigdy
nie udowodniono, że taki efekt istotnie występuje, a w 1962 roku Vicary
przyznał się do konfabulacji. Sygnał podprogowy jest tu zbyt słaby, aby
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dotrzeć do podświadomości. Nie przeszkodziło to, aby w wielu państwach
pojawiły się przepisy, zabraniające takiej formy reklamy. Z chwilą, kiedy
okazało się, że mamy do czynienia z oszustwem, sytuacja stała się
niezręczna, bo prawnie zabroniono czegoś, co nie działa. Szybko
wymyślono uzasadnienie, że nie chodzi o skutki postepowania a o etyke
a z etycznego punktu widzenia byłoby to naganne. Nie przeszkadzało to
oczywiście, aby wykorzystać ten motyw w sztuce, na przykład
w literaturze (m.in. „Subliminal Seduction”)

Rysunek 119. Czy przekaz podprogowy jest skuteczny?

Czy można działać na podświadomość w inny sposób? Badania
nad tym zagadnieniem będą z pewnością kontynuowane, bo zbyt wiele
osób i firm jest zainteresowanych wpływaniem na klientów, konsumentów
i wyborców taką metodą. Jest to tym bardziej atrakcyjny kierunek badań,
że przekaz kierowany do podświadomości nie jest krytycznie analizowany
przez korę mózgową, a więc pojawia się możliwość zrobienia z odbiorcy
marionetki i sterowania jego zachowaniem.
Działanie za pomocą barwy

Ponad tysiąc trzysta respondentów wypełniało ankietę, z czym
kojarzą im się różne barwy. Tak powstał atlas barw (rysunek 120.),
prezentujący w postaci graficznej, z jakimi barwami (i w jakim procencie)
kojarzą się agresja, radość, smutek, bieda, luksus i wiele innych. Jeżeli
teraz na przykład bank zamierza reklamować kredyty na zakup
rezydencji, obsługujący go grafik skorzysta z zaznaczonego strzałką
zestawu barw, zawierającego zgniłą zieleń, żółty, fiolet, szarość, czerń
i czerwień, bo taki zestaw barw kojarzy się z luksusem.
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Rysunek 120. Atlas skojarzeń barwnych

(fragment).

Odbiór barwy zależy również od kultury. To co u nas jest
określane, jako zieleń, czy czerwień, w kulturze Nowej Gwinei nie istnieje.
Jest tam natomiast nieznana u nas barwa NOL, zawierająca w sobie
różnorodne znane nam barwy (rysunek 121.). W kulturze Nowej Gwinei
jest to jedna barwa! My, Europejczycy nie widzimy różnicy między WAP
a NOL!!! A ile odcieni bieli odróżniają Eskimosi? To też wpływ kultury.

47

E. Heller „Wie Farben wirken” Farbpsychologie, Farbsymbolik, Kreative
Farbgestaltung, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2006
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Rysunek 121. Barwy w naszej kulturze (góra) i w Nowej Gwinei (dół).

Rysunek 122. Obraz świata w różnych kulturach.

Aby to lepiej zobrazować – spójrzmy na mapę świata. Wszyscy
wiemy, jak wygląda świat – właśnie tak, jak na rys.122., z lewej strony.
Gdybyśmy byli Chińczykami – świat byłby taki, jak na rysunku
środkowym (wiadomo - Chiny są Państwem Środka!). A, gdybyśmy byli
Australijczykami – jak wygląda mapa świata, w gabinecie geografii
w naszej australijskiej szkole? Tak, jak po prawej48! To ten sam świat,
postrzegany inaczej, obraz
został dostosowany do wymagań
kulturowych.

48

Jest to oczywiście żart.
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Proces twórczy
Teoria wyobraźni Stephena Kosslyna49
Dyskusja o kodowaniu (Imagery Debate - Historia sporu)

Steven Kosslyn
(z Harvardu)
prowadził od lat siedemdziesiątych XX
wieku
eksperymenty,
dotyczące
wyobrażeniowego przetwarzania danych.
W tym czasie wyobraźnia interesowała
psychologów,
jako
mnemotechniczna
strategia poznawcza lub jako proces
analogiczny do percepcji. Roger Shepard
(z uniwersytetu
Stanford)
prowadził
eksperymenty
związane
z
rotacjami
umysłowymi
i
składaniem
obrazów
przestrzennych.
Kosslyn
zajął
się
scanningiem umysłowym.

Rysunek 123. Stephen

Kosslyn.

W roku 1973 Zenon Pylyshin (z uniwersytetu Rutgers)
opublikował artykuł, w którym dowodził, że wyobraźnia jest związana
z przetwarzaniem informacji semantycznej zawartej w sądach – tj. jest
rodzajem iluzji, której doznajemy, kiedy rozważamy relacje przestrzenne
między obiektami lub ich własności wizualne. Pylyshin nie zgadzał się
z poglądem, ze dane wizualne są kodowane w umyśle za pomocą
systemów przeznaczonych wyłącznie do analizy danych sensorycznych.
W odpowiedzi Kosslyn opublikował w 1980 roku książkę „Image
and Mind”, w której twierdził, że niektórych eksperymentów nie można
wyjaśnić, bez odwołania się do „umysłowego oka” (mind's eye) ,
skanującego umysłowe obrazy, przechowywane w pamięci.
Do tej dyskusji, zwanej w literaturze „imagery debate” włączył się
w 1986 roku Allan Paivio (Western Ontario), który zaproponował
koncepcję podwójnego kodowanie, zgodnie z którą mózg koduje
docierające do niego informacje nie tylko za pomocą sądów (logogenów),
ale również obrazów (imagenów).
49

: „Obrazy w umyśle – studia nad percepcją i wyobraźnią, pod redakcją Piotra
Francuza” Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
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W 1993 roku Kosslyn przeprowadził przełomowy eksperyment
z zastosowaniem techniki badania kory wzrokowej (PET scan) i stwierdził
aktywność pierwszo- i drugorzędowej kory wzrokowej (pole 17 i 18
według Brodmanna) podczas wykonywania zadań, wymagających udziału
wyobraźni. Wyniki te Kosslyn potwierdził za pomocą urządzenia
o większej czułości pomiarowej (fMRI) w roku 2003.
Kosslyn nie ukrywał, że jego stanowisko co do relacji mózgumysł jest redukcjonistyczne. Twierdził, że „Umysł jest tym, co robi
mózg50. Dlatego uważał, że tylko poszerzanie wiedzy dotyczącej
funkcjonowania mózgu może przynieść rozwiązania, dotyczące
wyobraźni.
Założenia teorii wyobraźni Kosslyna.

Według Kosslyna możemy mówić o percepcji wzrokowej wtedy,
kiedy receptory rejestrują obecność bodźca oraz gdy może być on
rozpoznany (poczucie znajomości) lub zidentyfikowany (nazwany lub
skojarzony z innymi obiektami), wyobraźnia natomiast jest procesem
odpowiedzialnym za poczucie „wewnętrznego widzenia”, wtedy, gdy
receptory nie rejestrują obecności bodźca.
Kosslyn zakłada istnienie sześciu modułów, przygotowanych
funkcjonalnie do odbioru informacji wizualnej, zapamiętania jej
i przetworzenia. Rysunek 124, ilustrujący założenia teorii Kosslyna został
wzbogacony o nowsze wyniki badań.
Bufor wizualny w teorii Kosslyna.

Bufor wizualny to struktura funkcjonalna, reprezentująca grupę
pierwszo- i drugorzędowych pól wzrokowych (pola 17 i 18), znajdujących
się w płatach potylicznych kory mózgowej. Komórki nerwowe w tym
obszarze odzwierciedlają zarys kształtu postrzeganego przedmiotu.
W buforze wizualnym może być reprezentowany również kolor lub
jasność. Kosslyn przyrównuje bufor wizualny do dynamicznego ekranu,
w którym pod wpływem zewnętrznej stymulacji nieustannie zmieniają się
obrazy.
50

“The mind is what the brain does”.
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Rysunek 124. Moduły szlaku wzrokowego zaangażowane w proces wyobraźni.

Okno uwagi stanowi filtr, który selekcjonuje część materiału
wizualnego do dalszego przetwarzania.
Przetwarzanie danych o cechach obiektu i jego lokalizacji

Sygnał przetworzony przez okno uwagi jest przekazywany do
dwóch niezależnych systemów wzrokowych. Szlak brzuszny (ventral
stream) prowadzi do dolnej części płatów skroniowych i jest
odpowiedzialny za przetwarzanie własności obiektów (kształt, kolor,
faktura...).
Szlak grzbietowy (dorsal stream) zmierza do tylnych obszarów
ciemieniowych i zajmuje się analizą
przestrzeni egocentrycznej
obserwatora. Zgodnie z hipotezą Davida Milnera (Durham) i Melvyna
Goodale'a (Western Ontario), analiza tej przestrzeni jest nakierowana nie
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tyle na rozpoznanie, ale na przygotowanie zachowania motorycznego
obserwatora.

Pamięć asocjacyjna

Badania neurologiczne wskazują, ze różne rodzaje pamięci
długotrwałej są zlokalizowane w różnych obszarach mózgu. Kosslyn
przyjmuje założenie, że musi funkcjonować również pamięć, kojarząca
własności postrzegania obiektów z własnościami przestrzeni. Najbardziej
prawdopodobnym położeniem tej pamięci jest okolica zakrętu kątowego
i część pola 19, na styku płatów skroniowych i ciemieniowych.
Różne modalności zmysłowe kodują poszczególne części
obserwowanych obiektów i dopiero w pamięci asocjacyjnej są one
łączone w całość.

Przerzucanie informacji

System przerzucania informacji jest zlokalizowany w płatach
czołowych. Jest on odpowiedzialny za wyciągnięcie danych z pamięci
asocjacyjnej, sformułowanie hipotezy percepcyjnej i skierowanie jej do
modułu przesunięcia uwagi.

Moduł przesunięcia uwagi (attention shifting) i torowania (top-down priming)

Moduł przesunięcia uwagi steruje buforem wizualnym – kieruje
go w stronę tych części obserwowanego obiektu, która może być istotna
z punktu widzenia weryfikacji hipotezy percepcyjnej. Kluczowe, według
Kosslyna jest to, że równocześnie ze skierowaniem sygnału do modułu
przesunięcia uwagi, jest on kierowany do systemu analizy własności
obiektów wizualnych. Sygnał płynący z góry zawiera informacje
określające najbardziej prawdopodobną wersją hipotezy percepcyjnej,
a więc można przyjąć, ze toruje sposób interpretowania danych.
W procesie wyobrażeniowym biorą udział te same moduły, ale
w tym przypadku system wzrokowy nie ma kontaktu z bodźcem, za
pośrednictwem receptorów. W pierwotnej korze wzrokowej nie ma wobec
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tego odwzorowania obrazu siatkówkowego. Zgodnie z sugestią Kosslyna
odpowiedzialny za aktywność neuronalną jest wówczas sygnał torujący,
kierowany z płatów czołowych do systemu analizy obiektów wizualnych).
Obraz w buforze może być teraz poddany dokładniejszej analizie
sterowanej przez system przesunięcia uwagi.

Sterowanie oknem uwagi

Kosslyn traktuje okno uwagi jako filtr, działający na wczesnych
etapach przetwarzania sensorycznego. System wzrokowy poszukuje
informacji najbardziej użytecznych, które pozwolą mu na rozpoznanie
obiektu, ale okno uwagi nie pełni funkcji selekcyjnych, a jedynie
weryfikacyjne. Jego zadaniem nie jest ograniczanie liczby informacji
ale testowanie trafności pierwotnej hipotezy percepcyjnej.
Wyniki badań Fangtu T. Qiu i Rüdigera von der Heydta (John
Hopkins University) wskazują, że neurony w polu V2 są wrażliwe nie tylko
na linie konturowe, ale również na informację dotyczącą głębi, wynikającą
z widzenia stereoskopowego. Pole V2 jest odpowiedzialne za tworzenie
dwuwymiarowych i trójwymiarowych kształtów, zgodnie z gestaltowską
regułą organizacji „figura-tło”, na podstawie dwuwymiarowych danych
pochodzących z V1.
Pole V2 jest odpowiedzialne za korowy ośrodek mimowolnych
ruchów gałek ocznych – poszukiwania lub śledzenia. Ośrodek
odpowiedzialny za formułowanie hipotezy percepcyjnej dysponuje wobec
tego narzędziem do weryfikacji. Potwierdzają to badania Stephana
Branda i Lawrence'a Starka (Berlin – Neuroimaging Center 1997)
wskazujące, że podczas wizualizacji, operacjom skanowania mapy
topograficznej w pierwszorzędowej korze mózgowej, towarzyszą ruchy
gałek ocznych.
Pierwotna hipoteza percepcyjna zawiera najważniejsze
informacje, dotyczące kształtu przedmiotu. Obserwowany obiekt jest
dokładniej skanowany za pomocą kolejnych ruchów oczu i wtedy wzrasta
rozdzielczość holograficznej (tj. sformułowanej na podstawie fragmentu
obrazu) hipotezy i prawdopodobieństwo jej trafnej weryfikacji.
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Wpływ pola magnetycznego na wyobraźnię i pamięć.

51

Jeśli chcemy przypomnieć sobie takie szczegóły, jak ilość okien
w domu, lub informacja o geometrii budynku, konstrukt polimodalny
zostanie rozpakowany z pamięci i wysyłany do pola widzenia. Wizualne
wspomnienia są odtwarzane w tylnej części mózgu. Zarówno prawdziwe,
jak wyimaginowane sceny są odtwarzane na tym samym „ekranie”, co
może prowadzić do nieporozumień.
Technika zwana przedczaszkową stymulacją magnetyczną
(rTMS), pozwala zastosować pole magnetyczne do zmiany aktywności
mózgu (opóźniania procesu wizualizacji wspomnień).
Badania Kosslyna polegały na tym, że pokazywał on badanym
wzory pasków znajdujących się w czterech różnych polach a następnie
zadawał pytania, o kształt tych pasów w rożnych położeniach (pionowe
lub poziome, grubsze lub cieńsze, skośnie lub prosto).
Następnie generowano pole magnetyczne, które wnikało
w obszar, w którym są odtwarzane wizualne obrazy.. Ludzie, poddani
stymulacji magnetycznej potrzebowali więcej czasu na wizualizację
i dostrzeżenie wzorów. Być może tak stosowane pole magnetyczne
znajdzie zastosowanie do wymazania wspomnień – na przykład u osób
po traumatycznych przeżyciach.
Badania są prowadzone również w kierunku odróżniania
rzeczywistych i indukowanych wspomnień, na przykład u świadków
przestępstwa. Prawdopodobnie fałszywe i prawdziwe wspomnienia mogą
zostać zweryfikowane na podstawie wzorów związanych z nimi
aktywności mózgu. Prawdziwe wspomnienia zawierają więcej informacji,
więcej szczegółów, a tym samym aktywizują mózg inaczej. Na razie to
tylko spekulacje, ale być może będzie można wykorzystać te różnice do
weryfikacji prawdziwości pamięci.
Abstrahowanie intermodalne

51

Na podstawie
http://www.news.harvard.edu/gazette/1999/04.15/magnetism.html
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Ósmy etap procesu widzenia polega na tworzeniu symbolicznych
wyobrażeń przedmiotów i żonglowaniu nimi w umyśle, a w wyższym
stadium zaawansowania na uwolnienie wyobrażeń od konkretu.
Obszar mózgu, zwany IPL, leżący na skrzyżowaniu obszarów
specyficznych dla wzroku (płaty potyliczne), słuchu (płaty skroniowe)
i dotyku (płaty ciemieniowe), umożliwia integrowanie informacji ze
wszystkich
modalności
zmysłowych.
Pojawia
się
możliwość
abstrahowania międzymodalnego oraz zdolność rzutowania jednego
wymiaru na drugi.

To brzask na Wschodzie
a słońcem jest Julia
wzrok

słuch

dotyk

Rysunek 125. Międzymodalne abstrahowanie u Szekspira.

Twórczość polega na łączeniu zdeformowanych wzorców
reprezentujących cała wiedzę, przy akceptacji i rozumieniu ich
metaforycznego znaczenia. W cytacie z Szekspira (rysunek 125.) jest
mowa o Słońcu, ale wiemy doskonale, że nie chodzi o doprowadzoną do
wysokiej temperatury kulę plazmy, która niszczy wszystko, co znajdzie się
w jej zasięgu, a w kierunku obiektów bardziej odległych wysyła szkodliwy
ultrafiolet. Pojęcie słońca należy odnieść do ukochanej kobiety. Czy
komputer byłby w stanie tak to zrozumieć? Czy komputer byłby w stanie
zrozumieć frazę z Makbeta „Tu każdy uśmiech jest nożem?
Czy komputer jest wobec tego w stanie tworzyć i odbierać
sztukę? Nie ma maszyn, które myślą, są jedynie takie, które wykonują
zadania! Pytanie: czy wykonanie zadania można uznać za sztukę wydaje
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się retorycznym. Za sztukę zwykliśmy uważać to, co jest dziełem
człowieka.
Źródłem nieporozumień w tym zakresie może być mylenie sztuki
z estetyką. Nie wszystko, co jest estetyczne jest sztuką i nie wszystko, co
jest sztuką jest estetyczne (rysunek 126.).

Rysunek 126. Mylenie sztuki z estetyką - częste źródło nieporozumień.

Dysfunkcją procesu abstrahowana intermodalnego może być
apraksja ideomotoryczna – osoby dotknięte tą dysfunkcją nie potrafią
wywołać wewnętrznego obrazu czynności (na przykład wyobrazić sobie,
że czeszą własne włosy).
Kilka słów o intuicji
Przez długi czas emocje i procesy myślowe sytuowano na dwóch
różnych poziomach, zupełnie, jakby jedne zachodziły w ciemnej piwnicy,
a drugie na dobrze oświetlonym poddaszu (cyt. Wolf Singer). Od czasów
Platona wspominano o odrębności duszy i ciała, a taki dualizm
zadekretowany przez Kartezjusza, został ugruntowany przez Zygmunta
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Freuda. Freud utwierdził ludzi w przekonaniu, że skoro emocje znajdują
się w mrocznej części duszy, skoro kojarzą się z grzeszną naturą i skoro
wydobywamy je z podświadomości, aby odkryć ciemne strony ludzkiej
duszy, to jednoznacznie kojarzą się ze złem. Dodatkowo uważano intuicję
za zjawisko niegodne naukowego badania, kojarzone z postrzeganiem
pozazmysłowym, magią lub czarami.
Według najnowszych koncepcji, emocje i myślenie są niezbędne
i uzupełniają się, jak dzień i noc w filozofii TAO, tworząc całość. Intuicja
polega na tym, że w nurcie doznań, które do nas docierają i wpływają na
podejmowanie decyzji, rozpoznajemy wzorce, trafiające do umysłu nie
poprzez telepatię, czy inne nadprzyrodzone drogi, ale tradycyjną drogą.
Ekspertowi wystarczy drobny strzępek informacji, aby wyzwolić
mechanizmy odpowiedzialne za postrzeganie całości. Dotyczy to nie tylko
przedmiotów, ale również sytuacji społecznych i zjawisk kulturowych. Jest
to wiedza nieświadoma. Nie wiemy o tym, że ją przyswoiliśmy a różne
osoby w różnym stopniu przyswajają zdolność korzystania z tej
rozwiniętej formy percepcji. Jonah Lehrer stwierdził, że platońska
metafora, w której umysł jest woźnicą pojazdu, ciągniętego przez dwa
konie (poznanie i emocje) jest bardzo trafna, tyle, że poznanie jest w tych
relacjach zaledwie małym konikiem a uczucia wielkim słoniem. Jest to
zbieżne z cytowanym już Jonathanem Haidt'em, który przyrównał emocje
do słonia a rozum do jeźdźca (w relacji 9:1).
W środowiskach, w których nie ugruntowały się negatywne
konotacje emocji, postrzega się intuicję, jako źródło kreatywności oraz
radości w podejmowaniu decyzji. W kulturze wyrosłej na bazie
konfucjanizmu (na przykład w środowisku chińskich menedżerów)
uprawnione jest uzasadnianie decyzji intuicją lub natchnieniem.
W Europie jest to nie do przyjęcia, chociaż i do nas dociera powoli
prawda, że człowiek nie jest istotą racjonalną a „logika jest pomocna przy
konstruowaniu dowodów matematycznych ale nie w odkrywaniu nowych
rzeczy” (cyt. Henri Poincare). Herbert Simon (późniejszy noblista z
ekonomii) wprowadził w 1956 roku pojęcie ograniczonej racjonalności.
Twierdził, że przy podejmowaniu decyzji nigdy nie jesteśmy w stanie
zgromadzić kompletu informacji. Redukujemy niepewność albo
maksymalnie redukując liczbę danych, albo przesadnie mnożąc ich ilość,
aż do stopnia uniemożliwiającego kontrolę. W jednym i drugim przypadku
podejmowane decyzje nie mają odpowiednich podstaw a rozum służy
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jako adwokat, do racjonalizacji podjętych decyzji, niewiele mając
wspólnego z ich podejmowaniem.
Futurolog Ray Kurzweil (aktualnie pracujący dla Google)
twierdzi, że postęp dokonuje się geometrycznie. Musimy nieustannie
nadążać za zmieniającym się środowiskiem kulturowym, bowiem w
przeciwnym wypadku pozostaniemy daleko w tyle. Ray Kurzweil zdaje
sobie sprawę, że istnieją w nauce obszary, w których okazuje się ona
bezradna – nie wiemy na przykład co się dzieje w czarnej dziurze (aż do
promienia Schwarzschilda), tracimy kontrolę nad samouczącymi się
mechanizmami – nawet nad popularną wyszukiwarką Google'a - efekt
wyszukiwania jest różny dla różnych osób , bo uwzględnia kontekst
i historię. Jak to się dzieje, że dzieło człowieka wymknęło się spod jego
kontroli? Kurzweil wyliczył, że w 2045 roku komputery utworzą własną
sztuczną inteligencję, niezrozumiałą dla człowieka. Czy powstanie
olbrzymia i nieokiełznana siła, zagrażająca ludzkiej cywilizacji?
Pocieszamy się tym, że człowiek wciąż czegoś chce i do czegoś dąży,
a czegóż może chcieć komputer? Większej pamięci, imponującej innym
komputerom kolekcji dyskietek? Inteligencja świata cyfrowego nie będzie
dla nas groźna, dopóki nie zostanie wykorzystana przez niegodziwych
ludzi.
Nie obawiajmy się błędów. James Joyce twierdził, że „Błędy są
bramą do nowych odkryć”. Błędy są podstawą ludzkiej aktywności. Są
niezbędne w procesie decyzyjnym! Według neurologa z Dortmundu
Michaela Falkensteina, już na etapie przyjmowania hipotezy percepcyjnej,
stwierdzony błąd wywołuje ujemny potencjał ERN (error related negativity)
– porównaj rysunek 115. Działa to tak: na poziomie nieświadomym
wyobrażamy sobie efekt, następuje wydzielanie dopaminy w układzie
śródmózgowie-jądro podstawy-układ limbiczny. Przednia część zakrętu
obręczy w przypadku stwierdzenia niezgodności aktywuje komórki
piramidowe, które reagują ujemnym impulsem ERN. Zagrożenie błędem
powoduje zablokowanie systemu nagrody. Generujemy nową koncepcję
i nowy wyobrażony efekt – procedura powtarza się aż do pozytywnego
efektu, związanego z nieskrępowanym wydzielaniem dopaminy.
Posiadamy dwa takie nieświadome systemy intuicyjne markerów somatycznych i równoległy, oparty na ocenie poznawczej.
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System markerów somatycznych opisany przez Antonio Damasio52 to
system, w którym emocjonalny impuls spodziewanego żalu może
przekreślić konkretne decyzje, bo stoi w sprzeczności z innymi sygnałami
emocjonalnymi. Sygnały pochodzą z organów wewnętrznych, a stymulują
je przeszłe złe doświadczenia.
Według Damasio następujące obszary mózgu uczestniczą
w tworzeniu wrażeń intucyjnych:
- ciało prążkowane (corpus striatum) łączy emocje, motywacje
i myślenie
- przednia część kory zakrętu obręczy - górna część płata
czołowego (anterior cingulate cortex) – tu wcześniejsze
doświadczenia
są
konfrontowane
z bodźcami
z otoczenia (przeczucia)
- kora przedczołowa przetwarza abstrakcyjne wydarzenia
w porządku czasowym (najpierw najbliższy punkt).
Jeśli to, co się wydarza nie jest dla człowieka dobre, pojawia się
sygnał ERN a po nim odwrotnie spolaryzowany ERP (error related
positivity), który może (ale nie musi) włączyć świadomy rozum.
Ludzie są różni w i różny sposób reagują. Na omawiane sygnały i
zdolność decydowania mogą wpłynąć indywidualne predyspozycje (np.
nerwica natręctw) lub skutki zażywania narkotyków, które wpływają na
układ dopaminowy i powodują, że ludzie nie są zdolni do przewidywania
własnych błędów i ślepi na ich następstwa. Słabsze ERN występuje
również tam, gdzie mniejsza jest produkcja dopaminy – występuje to u
takich grup, jak narkomani, chorzy na Alzheimera, Parkinsona a nawet
ludzie w podeszłym wieku.
W racjonalno-emocjonalnym modelu podejmowania decyzji
Andresona, sformułowano cztery przyczyny niemocy decyzyjnej:
Tendencja do utrzymywania status quo (obawa, że będę bardziej
żałował, jeśli zaryzykuję) (Kahneman 69)
Obawa przed stresem, związanym ze zmianą

52

(Model podejmowania decyzji, według Antonio Damasio – Science t.275
luty 1997)
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Odkładanie decyzji – chcę poszukać innych rozwiązań lub
dodatkowych argumentów – efekt ten jest tym silniejszy,
im większy konflikt między rozwiązaniami
Niemożność
działania
spowodowana
wcześniejszym
uczestnictwem w niemożności (wyuczona niemożność)
(Festinger)
Jesteśmy wyposażeni w uniwersalia poznawcze, to znaczy
genetycznie zakodowane schematy postrzegania – na przykład to, że
światło pada z góry (zostało to zakodowane przed wynalezieniem żarówki
i przeszkadza w ocenie wypukłości-wklęsłości)53. Ukształtowanie i
modyfikacja tej wiedzy wymaga konkretnych doświadczeń w interakcji ze
środowiskiem. W dynamicznym środowisku kulturowym uniwersalia nie
wystarczają już do szybkiego podejmowania trafnych decyzji. Reagujemy
szybko i trafnie, jeżeli nieświadomie rozpoznajemy bodźce zgodne
z doświadczeniem (lub przeciwne). Bodźce takie nie muszą być
kompletne, a im mniejszy i słabszy bodziec jest w stanie wywołać trafną
reakcję, tym bardziej możemy mówić o intuicji.
Zacytujmy klasyka: „ Nie wystarczy przekazać dowódcy możliwie
wielu informacji, aby podjął właściwą decyzję. Talent stratega polega na
tym, że ma coup d'oeil, czyli błyskawiczną ocenę sytuacji. Intuicja opiera
się na doświadczeniu” (Carl von Clausewitz).
Jako podsumowanie tego
z wypowiedzi George Loewensteina:

rozdziału

niech

posłuży

cytat

„ Intuicja polega na tym, że w nurcie doznań, które do
nas docierają i wpływają na podejmowanie decyzji,
rozpoznajemy wzorce trafiające do umysłu nie przez
telepatię, czy podobne drogi a przez wyuczenie – jest
to taka wiedza, o której nie wiemy, że ją
przyswoiliśmy”.
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A. Stanczyk; P. Baranowski Concavity and convexity of illumination, Przegląd
Elektrotechniczny 8/2008
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W stronę kreatywności
W wyniku badań nad sztuczną
inteligencją Gerald Edelman (laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny
1972, założyciel Instytutu Neuronauk),
doszedł do wniosku, że mózg jest
głęboko powiązany wewnętrznie a jego
pierwotne części są dokładnie splecione
z najnowszymi
- na przykład korą
przedczołową. Świadomość stanowi
ewolucyjny produkt uboczny bilionów
interakcji zachodzących w każdej chwili
między komórkami. Ile może być takich
interakcji?

Rysunek 127. Prof. Gerald
Edelman

Gdybyśmy mogli policzyć wszystkie cząstki w znanym nam
wszechświecie, to według obecnej wiedzy, uzyskalibyśmy liczbę 10, za
którą byłoby 79 zer. Gdybyśmy policzyli wszystkie możliwe połączenia
neuronalne w mózgu otrzymamy 10 po której następuje milion zer!
Nauka dzieli mózg na sześć istotnych stref. Są to wzgórze, pień
mózgu, kora mózgowa, zwoje podstawy mózgu, hipokamp i móżdżek.
Część mózgu ulokowana między pniem a korą przedczołową, zwana
wzgórzem jest emocjonalnym portierem mózgu. Wszystko czego
doświadczamy dochodzi do kory mózgowej przez wzgórze. Pobiera ono
i składa informacje, pochodzące ze zwojów podstawy mózgu (zajmują się
planowaniem i koordynowaniem złożonych sprawności ruchowych),
z hipokampa, który specjalizuje się w przekazywaniu krótkotrwałej
pamięci do jej długoterminowego magazynu oraz z móżdżka, który
pomaga synchronizować i koordynować ruchy. Kora przedczołowa
nadzoruje tę aktywność, ustala priorytety i hamuje odruchy. Zdolności do
opóźniania i hamowania sygnałów, gwarantuje sprawność ustalania
priorytetów i
tworzenia własnych spójnych czasowo sygnałów
umysłowych. Do tych sygnałów, zwanych myślami przypisujemy (według
Terrence'a Deacona) symbole, które czynią je przenośnymi
i modularnymi, co oznacza, że możemy je porównywać i dowolnie
przestawiać.
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Docierająca do mózgu informacja wzrokowa podlega wstępnej
obróbce i później dzięki łączeniu własnej hipotezy i przygotowanych
w języku symbolicznym sygnałów korygujących, zostaje uformowany
wstępny obraz świata. Obrazy takie wydają się nam kompletne, spójne
i ciągle, mimo że różne części mózgu wcale ich tak nie odbierają. To kora
wzrokowa łączy wybrane sygnały w nieprzerwaną serię zdarzeń.
Świadomość, według Edelmana powstaje podobnie. Mózg
przetwarza informacje wewnętrzne i zewnętrzne. Informacje te są
modulowane w obszarach które zajmują się różnymi modalnościami i są
konsultowane z pamięcią długo- i krótkoterminową, aby sprawdzić czy
odczucie jest znajome. W obszarach odpowiedzialnych za ruch zostanie
podjęta wstępna decyzja o działaniu, przewidujemy jej efekt i pojawia się
nagroda za przyszłe osiągniecie celu, w postaci wydzielania dopaminy.
Emergentna natura świadomości czyni z niej najbardziej
spektakularny przykład tego, jak skomplikowany potrafi być system
złożony.
Świadomość, jakiej doświadczają ssaki różni się od
świadomości wyższej – specjalnego rodzaju świadomości siebie i świata,
której doświadcza człowiek, dzięki korze przedczołowej. Właśnie dzięki
samoświadomości człowiek przestał po prostu reagować na środowisko
a zaczął skupiać na nim uwagę i je kształtować.
Kluczowy wpływ na kreatywność ma jednak - nie świat fizyczny
ani nawet wewnętrzny świat myśli, ale świat społeczny, a szczególnie
jego najwyższa forma - świat kultury.
Zwierzęta zostały wyposażone w schematy reagowania.
Schematy te są skuteczne, bowiem środowisko fizyczne w którym żyją nie
ulega szybkim zmianom. Środowisko kulturowe człowieka zmienia się
nieustannie54. Człowiek reaguje oczywiście za pomocą „zwierzęcych”
schematów na bodźce środowiska naturalnego i stąd biorą się na
przykład iluzje wzrokowe; stąd biorą się również niewłaściwe reakcje
w środowisku społecznym. Dynamiczne środowisko kulturowe ma
szczególne wymagania. Gotowość do zmian jest tu niezbędnym
czynnikiem przetrwania. Wszystko co dostosowuje człowieka do
nieustannych i nieuniknionych zmian jest pożyteczne.
54

„Duet, który zbuduje Bałtyk – Facility Manager nr.6.(65) 2013 – str. 46-49
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A może wystarczy akceptować zmiany i dostosowywać się do
nich? Oczywiście, niektórym ludziom to wystarcza, ale aby stymulować
kreatywność, pozytywnie wpływać na proces twórczy i wywierać wpływ na
środowisko kulturowe, należy zapewnić odpowiednie warunki
osobowościowe i zewnętrzne. To temat na inną książkę...
Tajemnica sztuki
Tajemnica sztuki intryguje ludzi od dawna. Jak to coś działa? Po
co w ogóle jest sztuka? Natura wytworzyła mechanizm zwany głodem,
sprawiający, że przyjemnie jest jeść. Ten właśnie mechanizm sprawia, że
uzupełniamy rezerwy energetyczne organizmu, delektując się gamą
przyjemnych doznań. Czy wiemy w jakim celu powstał mechanizm
odczuwania przyjemności podczas obcowania z dziełem sztuki? Pozornie
mechanizm ten nie posiada biologicznego uzasadnienia, nie pomaga
zdobywać pożywienia, nie gwarantuje szybkiej ucieczki ani przewagi
ewolucyjnej. Wiemy, że pęd do tworzenia sztuki występuje wszędzie tam,
gdzie pojawi się człowiek, niezależne od położenia geograficznego
i kultury, a więc musi być to dla człowieka niezmiernie istotna forma
aktywności. Zapytajmy – w jakim celu ludzie tworzą sztukę. Czy wartość
estetyczna jest dodatkiem do walorów funkcjonalnych (jak lukier na
cieście), czy też posiada inne, szczególnie istotne dla człowieka
znaczenie?
Psychologia postaci wskazywała prawa rządzące percepcją, ale
nie potrafiła wyjaśnić dlaczego powstały ani jak zagnieździły się
w neuronalnej architekturze mózgu. Późniejsza psychologia ewolucyjna
wskazuje funkcje, które prawa percepcji mogą spełniać, ale dyscyplina ta
nie interesuje się mechanizmami neuronalnymi ani nawet tym, czy
rozważane prawo rzeczywiście istnieje (na przykład: czy istnieje prawo
gotowania, skoro we wszystkich kulturach się gotuje). Neurofizjolodzy,
z kolei, nie interesują się logiką działania ani ewolucyjnym
uzasadnieniem. Każde z podejść do problemu sztuki jest z definicji
niepełne.
Wiadomo, że istnieją uniwersalia – każdemu podoba się
szemrzący potok czy rozgwieżdżone niebo. Zachwycamy się pięknem
i zapachem róży i wszyscy widzimy, że słońce wschodzi na wschodzie
a zachodzi z po przeciwnej stronie. Efektem tych uniwersaliów jest
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podświadome przekonanie, że wszyscy ludzie reagują i czują tak samo.
Umacnia nas w tym błędzie nauka, która podaje wyniki badań w postaci
średniej z pomiarów, media, które informują o średniej płacy, czy hasła
typu „wszyscy mamy takie same żołądki”.

Rysunek 128. Artysta dawniej i dziś (grafika Adama Pękalskiego)

Artysta widzi niekonwencjonalnie
(patrz – abstrahowanie
intermodalne). i pokazuje inne od powszechnego, nasycone emocjami,
własne spojrzenie na świat. Z ewolucyjnego punktu widzenia –
podstawowym wyzwaniem, przed którym stoi twórca, jest pokazanie
własnej sprawności przez wykonanie czegoś, czego rywale wykonać nie
potrafią. Artysta dowodzi w ten sposób swojej wyższej atrakcyjności
społecznej i seksualnej. To koncepcja Geoffreya Millera. Sztuka jest
według niego czymś w rodzaju „ogona pawia”, bezsensownym z punktu
widzenia logiki dnia codziennego dodatkiem do rzeczywistości społecznej,
służącym optymalnej replikacji genów.
Według Stevena Pinkera, sztuka uruchamia nie tylko
mechanizmy doznań estetycznych, ale również odwołuje się do
psychologii statusu społecznego. Zrozumienie istoty sztuki wymaga
oddzielenia tych komponentów. Obraz Picassa nie ma istotnej wartości
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użytkowej, ale pokazuje innym, że jego posiadacz dysponuje zasobami,
które czynią go kimś lepszym. Społeczeństwo naśladuje ostentacyjną
konsumpcję elit i w ten sposób stymuluje poszukiwanie coraz to nowych
form manifestacji bogactwa. Sztuka przejęta przez masy traci swój
elitarny charakter.
Estetyka ma niewiele wspólnego z wartością pieniężną sztuki.
Dzieło może być piękne, ale jeśli jest jedynie kopią, okazuje się
bezwartościowe. Mylenie sztuki z estetyką często bywa przyczyną
nieporozumień. Na przykład umieszczenie pisuaru Duchampa na
wystawie zostało uznane za działanie artystyczne, mimo, że miało
niewiele wspólnego z estetyką. Pokazy mody albo iluminowanie
budynków to zjawiska z obszaru estetyki, które nie są uznawane za
sztukę.
W American Heritage College Dictionary zdefiniowano estetykę,
jako gałąź filozofii zajmująca się naturą i ekspresją piękna. Istota samego
piękna może być postrzegana w różny sposób: u Platona piękno jest
niezależne od obserwatora, a według poglądów Kanta tkwi w oku
patrzącego – jest przedmiotem subiektywnej oceny.
Jak jest naprawdę – nie wiadomo. Badanie reakcji psychicznych
na piękno i doświadczenia artystyczne prowadzą do wniosku, że estetyki
nie zalicza się ani do sfery reakcji, ani emocjonalnej ale według
najnowszych koncepcji przyjmuje się, że jest to sposób poznawania
świata.
Nancy Aiken dzieli sztukę na cztery elementy: artysta, który
tworzy dzieło, samo dzieło, odbiorca dzieła (obserwator) oraz wartość,
którą przypisuje odbiorca. Wszystkie te elementy są istotne z punktu
widzenia działania dzieła sztuki na odbiorcę.
Donald Norman (uniwersytet Northwestern) zastanawiając się
nad zjawiskami, mającymi wartość artystyczną doszedł do wniosku, że
istnieją trzy poziomy piękna: powierzchniowe (natychmiastowa reakcja na
bodziec), piękno w działaniu (jak to nowe BMW zachowuje się na
autostradzie) oraz piękno refleksyjne (świadomy odbiór, zależny od
kultury, wykształcenia, doświadczenia...). Według Normana istnieją dwa
typy ocen estetycznych – instynktowne (automatyczne) oraz świadome
(refleksyjne).
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Nicholas Humprey próbuje odpowiedzieć na pytanie – czy
istnieje cecha percepcyjna, która jest wspólna dla wszystkiego, co
piękne? Humprey przyjął założenie, że niektóre obiekty analizuje się
łatwiej a kiedy analiza jest łatwiejsza, wtedy przyjemność okazuje się
większa. W efekcie pozytywne odczucie wpływa na osąd a płynność
przetwarzania informacji może być modyfikowana przez oczekiwania
odbiorcy oraz to, w czym upatrujemy przyczyn owej płynności i może
wzrastać z doświadczeniem. Czy to pochwała lenistwa poznawczego czy
docenienie roli kontaktów ze światem na poziomie umysłu
nieświadomego, poziomie na którym człowiek może stać się ekspertem?
Według Ellen Dissanayake: sztuka jest zachowaniem
biologicznym – śpiew, taniec, malarstwo występują we wszystkich
kulturach. Stanowią one źródło przyjemności. Sztuka jest związana ze
zjawiskiem społecznym, które Dissanayake nazywa
potrzebą
uszlachetniania, czyli dążenia do odróżnienia przedmiotu od tego, co
zwyczajne. Odbywa się to poprzez działanie na emocje. Dotyczy to
również zachowań społecznych. Ekstremalne formy uszlachetniania
wiązały się często ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, w tym z religią.
Zwiększało to spójność grupy, było związane z wydatkowaniem
dodatkowych zasobów, ale musiało być opłacalne.
Jakie korzyści przynosi fikcyjne doświadczenie lub obcowanie
z wytworami wyobraźni? Udawanie jest przecież sprzeczne z zasadą
dążenia do adekwatności wrażeń. Wiemy, że pojawia się ono szczególnie
intensywnie w okresie dzieciństwa. Prawdopodobnie chodzi o trening
zapobiegający w przyszłości myleniu fikcji z rzeczywistością. Czy taki
trening przynosi efekty? Wiemy, że potrzebujemy dokładnych informacji,
ale preferujemy fikcję (uwielbiamy opowieści, wolimy film fabularny lub
książkę od czytania instrukcji). Człowiek jest nie tylko istotą biologiczną,
ale przede wszystkim kulturową, a skłonność do konfabulacji stała się
niezwykle istotnym składnikiem naszych relacji ze światem (patrz rysunek
11.).
Dlaczego sztuka działa na emocje? Działa, bo odczuwamy
przyjemność, kiedy korzystamy z wypracowanych przez ewolucję
mechanizmów adaptacji neuropoznawczych. Mechanizmy te są
wyposażone w dwa tryby działania: funkcjonalny (np. mówienie dla
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systemu językowego)
konfabulacja).

oraz

organizacyjny

(budowanie

adaptacji,

Tryb organizacyjny zawiera komponent estetyczny. Działania
podejmowane pod wpływem motywacji estetycznych wydają się
bezużyteczne, bo przyglądamy się im przez pryzmat adaptacji do świata
zewnętrznego. Nie doceniamy ich roli w rozwoju wewnętrznym, bo nie
wiemy na przykład jak taniec wpływa na rozwój mózgu, obserwujemy
tylko, to ze jest bezużyteczny. Zgodnie z „piramidą Maslowa”
podejmujemy działania artystyczne wtedy, kiedy koszty zewnętrzne nie są
zbyt wysokie (tj. nie musimy konkurować o pożywienie, partnerów
seksualnych ani dach nad głową). Dlatego tak mało jest poetów
w krajach, w których panuje głód a inwestycje w rozwój wewnętrzny są
najbardziej opłacalne w pierwszych latach życia, kiedy o koszty
zewnętrzne troszczą się rodzice.
Poglądy na ważność sztuki dla życia wewnętrznego prowadzą do
kolejnej definicji piękna, sformułowanej przez Tooby'ego i Cosmides:
piękne jest to, na czym warto skupić uwagę, mimo że nie ma
praktycznych wskazówek, które by to uzasadniały.
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Dlaczego każdy odbierze sztukę inaczej?
Nasze pragnienie redukowania niepewności i chęć znalezienia
jedynego słusznego rozwiązania może prowadzić do naiwnej akceptacji
dobrze uzasadnionych nonsensów.
W 2005 roku zespół psychologa
Ming Hsu. wykazał że nawet niewielka
niejasność lub dwuznaczność wywołuje
wzmożoną aktywność ciał migdałowatych
a jednocześnie zmniejsza się aktywność
mózgu w tak zwanym brzusznym
prążkowiu uczestniczącym w reakcjach
na nagrody. Redukcja niepewności jest
niezbędna dla wytworzenia dobrego
samopoczucia.

Rysunek 129. Ming Hsu

W przypadku kiedy dysponujemy
ograniczonymi
lub
zniekształconym
informacjami, mamy skłonność do działań
pod
wpływem
nastawień,
które
przeceniają ocenę własnych możliwości.

Pojawia się
niebezpieczeństwo zabrnięcia w ślepą uliczkę
i wówczas powinniśmy zrobić użytek z umysłu racjonalnego. Niestety nie
potrafimy precyzyjnie ocenić kiedy heurystyka powinna a kiedy nie
powinna być stosowana. Stosowanie heurystyk jest naturalną skłonnością
organizmu. Możemy je kwestionować ale wtedy narosną niejasności
i wieloznaczności a mózg odczuwać będzie dyskomfort, dlatego nie
opłaca się włączać racjonalnego myślenia.
Dążenie do szukania dowodów potwierdzających własne
przekonania oraz ignorowania faktów które im zaprzeczają nazywana jest
psychologii nastawieniem konfirmacyjnym. Nieustannie szukamy
potwierdzenia własnych koncepcji i odrzucamy argumenty które mogłyby
je podważyć (określamy to jako dążenie do zamknięcia poznawczego).
Schematy poznawcze, to schematy mentalne których mózgi
używają do organizowania informacji. Wraz z ich rozwojem maleje zakres
informacji które można do nich dołączyć.
Oceniamy nowe informacje
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posługując się ukształtowanymi wcześniej wzorcami - nowe informacje
muszę do nich pasować! W przypadku pojawienia się niezgodności
z wzorcem może nastąpić selektywne ignorowanie niespójnych danych.
Mózg interpretuje taki stan, jako zagrożenie. Co zrobimy w takiej sytuacji?
Czy będziemy podtrzymywać ten stan dyskomfortu, czy odrzucimy nie
pasujące informacje, żeby przerwać ten proces?
Odpowiedź zależy od indywidualnych cech. Osoby o mniejszej
potrzebie domknięcia poznawczego podejdą twórczo do problemu, będą
gotowe podjąć większe ryzyko dla przezwyciężenia trudności. Inni
posłużą się schematem i będą ignorować lub odrzucać niezgodności.
Dlatego sztuka działa inaczej na każdego odbiorcę.
Dzieło sztuki jako superbodziec.
Jak to działa?
Dzieło sztuki nie jest typowym przedmiotem z codziennego życia,
takim jak nożyczki, otwieracz do piwa czy krzak bzu. Artysta posługuje się
odpowiednio spreparowanymi bodźcami, których zadaniem jest działanie
na system percepcyjny i emocjonalny widza. Jak to się dzieje? Dlaczego
dzieła sztuki działają intensywniej niż obiekty naturalne i przedmioty
codziennego użytku?
Neuropsycholog V. Ramachandran oraz filozof W. Hirstein
zaproponowali koncepcję superbodźca55. Uznali, że dzieło sztuki
w szczególny sposób pobudza aparat percepcyjno-emocjonalny, ukazuje
bowiem w percepcyjnie dostępny sposób istotę zjawiska, wywołuje
silniejszą niż zwykle reakcję odbiorcy i co najistotniejsze – w akcie
twórczym artysta posługuje się artystycznymi przerysowaniami
i wyolbrzymieniami.
Rzeźbiarze czy malarze mogą dla przykładu uchwycić istotę
kobiecości poprzez podkreślenie i wyolbrzymienie cech, które są
55

Por. Ramachandran, V, Hirstein, W, „Nauka wobec zagadnienia sztuki.
Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego”, w: W. Dziarnowska, A.
Klawiter (red.), Mózg i jego umysły, Poznań: Zysk i S-ka (2006), s. 327-364.
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charakterystyczne dla kobiety, pomijając drugorzędne szczegóły.
Prawdopodobnie takim właśnie zabiegiem posłużył się autor
starohinduskiej rzeźby bogini Parvatti, który przesadnie podkreślił kobiece
kształty jej ciała
(powiększone piersi, nienaturalnie wcięta talia,
poszerzone biodra, wydłużona ręka.). Podobną technikę wyolbrzymiania
cech przedstawianej postaci, dostrzec można np. w słynnych rzeźbach
Giacommettiego (wydłużenie linii ciała, nienaturalnie powiększone stopy)
oraz w charakterystycznych obrazach El Greco (wydłużone postacie
świętych). Stosowne ilustracje przedstawiono na rysunku 130.).

a
b

c

Rysunek 130. Przykłady bodźców wyolbrzymionych (a) Bogini Parvatti,
(XI w. n.e., z kolekcji V. Ramachandrana); (b) Alberto Giacometti, Kroczący
człowiek (1960, Foundation Marguerite et Aime Maeght, Saint-Paul-deVence); (c) Święty Andrzej i święty Franciszek, (1587-97, Museo del Prado,
Madryt).

Przestrzenie deformacji
Artyści deformując prezentowane obiekty posługują się nie tylko
przerysowaniami i wyolbrzymieniami w przestrzeni kształtów, ale
również sięgają po deformacje w innych wymiarach, takich jak barwa,
ruch, relacje a nawet zaprogramowane niedopowiedzenie. Środkiem do
otrzymania efektu niesamowitego i niespotykanego w realnym świecie,
mogą być odpowiednie cieniowanie, światło czy perspektywa.
Przykładowo:
Van
Gogh
i Monet
posługiwali się
wyolbrzymieniami i przerysowaniami, aby w subtelny sposób uzyskać
nierealistyczny kolor słoneczników lub lilii wodnych. Za każdym razem
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efektem działań było utworzenie superbodźca dla systemu wzrokowoemocjonalnego odbiorcy.
Ramachandran i Hirstein proponują dwa wyjaśnienia zjawiska
silniejszej reakcji, na wyolbrzymienia i przerysowania. Pierwsze z nich
odwołuje się do praw psychologii, drugie – do neurobiologii.
W wyjaśnieniu psychologicznym autorzy przywołują znaną
z psychologii uczenia zwierząt zasadę „przesunięcia szczytowego”. Istota
tej zasady sprowadza się sposobu reagowania na wyolbrzymione bodźce,
na przykład na przedmiot nienaturalnie wydłużony czy zmieniony pod
innym względem. Jeśli za pomocą nagradzania nauczymy szczura
rozróżniać kwadrat od prostokąta (o stosunku boków 2:1), a następnie
pokażemy mu jeszcze bardziej wydłużony prostokąt (o stosunku boków
3:1), to okaże się, że zwierzę preferuje wydłużoną figurę. Być może dzieje
się tak dlatego, że organizm spodziewa się większej nagrody w zamian za
zainteresowanie obiektem posiadającym nagradzaną cechę w większym
natężeniu. Ramachandran i Hirstein uogólniają ten przypadek i wnioskują,
że skłonność do silnego reagowania na przesadzone cechy może być
czymś powszechnym również wśród ludzi i że tłumaczy to ludzkie reakcje
na artystyczne wyolbrzymienia. Silnie reagujemy na rozciągnięte kształty
w twórczości El Greco, na nienaturalne i nasycone kolory fowistów lub
wyostrzone „piękne krawędzie” na obrazach Seurata. Zdeformowane
elementy dzieła w uprzywilejowany sposób pobudzają nasz system
emocjonalny.
W neurobiologicznym wyjaśnieniu tłumaczącym działanie
superbodźca na układ wzrokowy, Ramachandran i Hirstein sugerują, że
w mózgu mogą istnieć wyspecjalizowane neurony, które uaktywniają się,
gdy w ich polu recepcyjnym znajdą się obiekty z nienaturalnymi,
przesadzonymi cechami. Nawiązują oni pośrednio do odkryć dokonanych
w neurobiologii w drugiej połowie XX wieku. Chodzi tu o zidentyfikowanie
pojedynczych neuronów reagujących na znane kształty i obiekty, takie jak
linie o określonej orientacji, proste figury geometryczne, przedmioty
codziennego użytku, znajome miejsca lub twarze (patrz schemat
Selfridge’a – rys.16.).
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(a)

(b)
(c)

Rysunek 131. (a) Przykłady kształtów prezentowanych małpie
w eksperymencie przeprowadzonym przez Charlesa Grossa. „Neurony
ręki” najsłabiej reagowały na bodźce typu I, a najsilniej na bodźce
oznaczone numerem 5, 656; (b) Wykresy aktywności pojedynczej
komórki nerwowej, w której polu recepcyjnym znajdowały się bodźce
twarzowe poddane różnym deformacjom (silne pobudzenie) oraz kształt
ręki (słabe pobudzenie)57; (c) Czy istnieją neurony, które reagowałyby
wzmożoną aktywnością na zdeformowane artystycznie twarze z portretów
Picassa? – P Picasso, Portret Dora Maar (1937, Musee Picasso, Paryż).
Szczególnie interesujący wydaje się przypadek neuronów
reagujących na anatomiczne fragmenty ciała, jak ręce czy twarze.
Neuropsycholog Charles Gross odkrył, że niektóre neurony w dolnej
korze skroniowej małp makaków silnie reagują, gdy w ich polu
recepcyjnym znajdą się kształty przypominające ręce: niektóre neurony
reagowały na widok rąk uniesionych ku górze, inne na widok
56

Za: Ch. Gross, C. Rocha-Miranda, D. Bender, „Visual Properties of
Neurons in Inferotemporal Cortex of the Macaque”, Journal of Neuropsychology,
35(1972), s. 104
57
Za: R. Desimone, T.D. Albright, C. Gross, C. Bruce, “Stimulus-selective
Properties of Inferior Temporal Neurons in the Macaque”, Journal of
Neuroscience, 4 (1984), s. 2051-2062.
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ręki skierowanej ku dołowi, a jeszcze inne na widok pięści (rysunek.
131a). Podobne neurony, tym razem jednak reagujące na widok twarzy,
odkrył neurofizjolog Robert Desimone w zakręcie wrzecionowatym mózgu
małpy – okolicy mózgu wzrokowego ulokowanej w brzusznej części płata
skroniowego. Niektóre z odkrytych komórek reagowały na znane
z doświadczenia twarze, jeszcze inne aktywowały się podczas oglądania
twarzy pod określonym kątem i z odpowiedniej perspektywy (rysunek
131 b.). Występuje również klasa neuronów, które zajmują się
prawdopodobnie identyfikacją twarzy jako takich, niezależnie od ich kąta
oglądania, odległości i poziomu znajomości (patrz rozdział „przesunięcie
szczytowe”
Nawiązując do tych odkryć, Ramachandran i Hirstein
zastanawiają się czy istnieją w mózgu neurony, które w podobny sposób
reagują na przesadzone, wyolbrzymione i zdeformowane artystycznie
cechy. Weźmy portrety malowane przez Picassa, na których twarz
prezentowana jest równocześnie w kilku ujęciach (rysunek 131c).
Ramachandran sugeruje, że niektóre komórki kodujące widok twarzy
mogą podlegać hiperaktywacji podczas oglądania portretów Picassa:
jeśli obraz malarski uwzględnia wiele wyglądów twarzy równocześnie,
można się spodziewać, że niektóre komórki zareagują nie na pojedyncze
ujęcie twarzy, ale w sposób zwielokrotniony na wszystkie zarazem58.
Bodziec, jakim jest portret namalowany przez Picassa, mógłby aktywować
takie neurony silniej niż cokolwiek innego w naturze.
Typy bodźców artystycznych
Uproszczone pojmowanie świata zawodzi tam, gdzie zjawisk nie
można traktować jako zamkniętych i odizolowanych. Uproszczenia
prowadzą na manowce wtedy, kiedy ogranicza nas kontekst albo
pojawiają się elementy których nie akceptuje nasz stan bezrefleksyjności
– na przykład bodźce niestałe, nieliniowo zmieniające się w czasie lub
przestrzeni.
Otoczenie
zawiera
wiele
dynamicznych,
wzajemnie
przenikających się procesów. Ich wzajemne zagnieżdżenie wpływa na
58

V. Ramachandran, “Sharpening up “The science of art”. An interview with
Anthony Freeman”, Journal of Consciousness Studies, 8 (2001), s. 9-29.
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przebieg tych procesów. Ludzie oczekują że świat będzie zachowywał się
sposób na tyle prosty, aby można go było rozsądnie przybliżyć za pomocą
modelu. Karmimy się iluzją, że tak jest. Niestety – mamy do czynienia
z systemem złożonym i próby poznania go za pomocą prostych
schematów muszą prowadzić do porażki (patrz rozdział o złożoności).
Według Semira Zeki:

„Artysta to nieświadomy neurobiolog, który
wykorzystuje nieznane mu, ale wyczuwalne
intuicyjnie
mechanizmy
artystyczne,
do
pobudzenia aparatu poznawczego odbiorcy”.
Podkreślmy – mistrz nieświadomie stosuje bodźce, które są
odbierane przez nieświadomy umysł odbiorcy. Komunikacja odbywa się
kanałem, którego istoty nie pojmujemy. Vilayanur Ramachandran podjął
próbę klasyfikacji stosowanych przez artystów sposobów intrygowania
aparatu poznawczego. Oto one:
Dziewięć zasad estetyki według Ramachandrana.
Według Vilayanura Ramachandrana następujące zasady estetyki
są odpowiedzialne za kreowanie wizualnych wrażeń estetycznych:
Grupowanie
Przesunięcie szczytowe
Kontrasty
Izolacja
A kuku, czyli rozwiązywanie problemów percepcyjnych
Odrzucanie zbiegów okoliczności
Porządek
Symetria
Metafora
Do zasad Ramachandrana Autor dodaje jeszcze dwie:
Zaprogramowane niedopowiedzenie
Empatyzowanie
Zasady te zostaną omówione w dalszej części tekstu.
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Grupowanie

Jeśli obserwator patrzy na duży element, którego niewielki
fragment jest widoczny, to w jego mózgu pojawiają się wyładowania
w wielu komórkach, sygnalizujących obecność różnych elementów.
Sekwencje tych wyładowań podlegają synchronizacji, która prowadzi do
zgrupowania tych elementów.
Dlatego na rysunku 132. widzimy, że elementy stroju modelki są
odpowiednio dobrane. Gdyby na przykład jej rękawiczki były żółte,
uznalibyśmy, że „nie pasują”. Zdolność i poczucie istotności grupowania
zależy od płaci. Właśnie w grupowaniu tkwi kobieca tajemnica doboru
torebki do butów i szalika, tajemnica zupełnie nieprzenikniona dla
mężczyzn.
Ewolucyjnie – grupowanie powstało, abyśmy mogli szybko
dostrzec kształt drapieżnika, ukrytego wśród liści. (fot.132. z prawej).
Osobniki, które posiadły te umiejętność miały większe szanse przeżycia,
stąd była ona ewolucyjnie preferowana.

Rysunek 132. Elementy składowe zostają zgrupowane w jedną całość.
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Przesunięcie szczytowe

Rysunek 133.Gdyby mewy
tworzyły galerię...

Rysunek 134. Jak działa na odbiorcę
deformacja twarzy?

Wspominaliśmy już o czerwonej truskawce (rysunek 117.)
i o ośrodkach w mózgu, które uaktywniają się, kiedy ją dostrzeżemy.
Zauważyliśmy również, ze zdeformowana barwnie truskawka silnie
aktywizuje aparat poznawczy.
W latach 50-tych XX wieku Nickolas Tinbergen przeprowadzał
badania na mewach. Młode mewy, kiedy są głodne, dziobią w czerwone
kropki na dziobie matki i w ten sposób sklaniają ją do przekazania
pokarmu. Tinbergen namalował na żółtym kawałku papieru czerwony
pasek i zaobserwował, że mewy oczekując pożywienia dziobią ten pasek.
Kiedy na papierze pojawiły się trzy paski, mewy wykazywały dużo
większą aktywność. Czerwone paski silnie pobudzają mewy. Gdyby mewy
tworzyły galerię sztuki, powiesiłyby w niej długi cienki kij z trzema paskami
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i nazwały go Picassem. Mewy podziwiałyby to i płaciły za niego miliony
dolarów.
Deformacja twarzy (rysunek 133) działa jeszcze inaczej – twarz
człowieka odbieramy za pośrednictwem programu, wyczulonego na
mikroekspresje. Jest to ważne, bo człowiek jest istotą społeczną a twarz
drugiego człowieka stanowi interfejs,, z którego można odczytać
ewentualne zamiary. Dlatego program oceny twarzy jest szczególnie
wrażliwy na odbiór deformacji.
Artyści tacy, jak Henry Moore, czy Picasso odkryli, dzięki
geniuszowi lub intuicji, właściwy dla ludzkiego mózgu odpowiednik
mewiego kartonika z trzema paskami. Utworzyli ponadnormatywne
bodźce, które silnie pobudzają neurony układu wzrokowego. Na
stosowaniu takich bodźców polega wielkość artysty.
Monet i van Gogh wprowadzili przesunięcie maksimum w innej
przestrzeni – w przestrzeni barwy, a nawet w miarę potrzeby rozmazywali
formę. Czarno - biały Monet to sprzeczność sama w sobie (patrz –
przestrzenie deformacji).

Kontrasty

Kontrast tworzy krawędzie i granice, odcina figurę od tła.
Wyodrębnianie figury z tła jest bardzo ważne, bowiem szybkie
dostrzeżenie zagrożenia zapewniało przeżycie, a niektóre organizmy
osiągnęły niezwykła biegłość w upodobnianiu się do tła. Sam kontrast nie
wystarczy – widzenia trzeba się nauczyć . Niezwykle trudno jest dostrzec
gwiazdę na rysunku 135. Podobnie ktoś, kto zyskał wzrok w wieku
kilkunastu lat (na przykład w wyniku usunięcia katarakty), ale wcześniej
nie nauczył się widzieć, patrząc na rysunek 136 dostrzeże tylko plątaninę
linii. Takie osoby, przechodząc przez ruchliwą ulicę zamykają oczy, bo
wtedy nie męczy ich nadmiar niezrozumiałych bodźców i czują się
bezpieczne.
Odbiór koloru powstał, aby doprowadzić do przewagi
konkurencyjnej. Osoba, widząca barwnie dostrzeże czerwone jagódki
wcześniej i ma większe szanse ich zjedzenia (rysunek 137.). Dziś
w praktyce projektowej projektant wykorzysta kontrast, podkreślając
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wizualne znaczenie krawędzi, posłuży się zróżnicowanymi kolorami, aby
wyodrębnić elementy rysunku, ale wykorzysta podobne barwy
w odległych miejscach (grupowanie).

Rysunek 135. Czy odnajdziesz
pięcioramienną gwiazdę na rysunku
poniżej?

Rysunek 136. Osoba, która nie
nauczyła się widzieć, dostrzeże tu tylko
plątaninę linii

Rysunek 137. Po co powstały barwy?

208

Rysunek 138. niektóre kombinacje
kontrastu są dla oka bardziej atrakcyjne.

Rysunek 139. Kontrasty konceptualne
Tary Donovan

Mechanizmy ewolucyjne spowodowały, że niektóre kombinacje
kontrastu są dla oka bardziej atrakcyjne (rysunek 138.) a inne nie są
akceptowane kulturowo, co oczywiście podlega nieustannym zmianom,
na przykład kiedy dotyczy to mody.
Innym sposobem wykorzystania kontrastu w twórczości
artystycznej są kontrasty konceptualne. Na przykład- rzeźba Tary
Donovan (Museum of Conterporary Art. San Diego) przypomina futro
zrobione z połyskującego metalu (rysunek 139.). Następuje tu naruszenie
oczekiwań. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wielkie bloki mają
gładkie powierzchnie a ten jest pokryty futrem. Kolejne rozczarowanie
przynosi bliższe zapoznanie się z fakturą powierzchni. Znamy futro, jako
brązowe lub białe i miękkie w dotyku a to jest metaliczne i kłujące.
Wspominaliśmy już o technice oświetlania i o kontraście. Kontrast
decyduje o dobrym widzeniu. Pamiętajmy, że jest duża różnica między
wskazaniami urządzeń pomiarowych a tym, co i jak odbierze człowiek. To,
będzie wynikiem procesu percepcyjnego, zależy nie tylko od
uwarunkowań technicznych, ale również od licznych innych czynników
(nastawienie, poziom adaptacji, kultura…) oraz od kontekstu. Luminancja
kwadratów zaznaczonych na rysunku 140.
jest taka sama, ale
postrzegamy je jako zróżnicowane. Jest to przykład pokazujący jak
zawodny bywa wzrok człowieka przy ocenie nawet tak prostych obiektów.
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Rysunek 140. Luminancja zaznaczonych kwadratów jest taka sam, ale jej
subiektywny odbiór jest różny!
Izolacja

Zasada izolacji jest praktycznie realizowana w ten sposób, że
artysta podkreśla jedno źródło informacji, celowo pomniejszając
znaczenie innych. Istnieje tu pozorna sprzeczność – wcześniej była mowa
o przesunięciu maksimum, czyli, lapidarnie ujmiując, zastosowaniu
przesady a teraz mówimy o niedopowiedzeniu. Komórki kory
pierwszorzędowej reagują tylko na krawędzie - nie są wrażliwe na inne
cechy obrazu – szkic jest dla odbiorcy komunikatu równie wystarczający
jak kompletny obraz.
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Jeśli obraz będzie bogatszy w szczegóły, utrudni to odbiór
bodźców, bo mózg ma ograniczone możliwości. Dynamika percepcji
spowoduje, że jeden percept wykluczy pozostałe. Wzorce aktywności
neuronalnej rywalizują o zasoby uwagi. Jeśli obserwujemy barwną
fotografię, to nawet barwa może powodować, że uwaga będzie
rozpraszana przez nadmiar informacji. Takie przeciążenie systemu
percepcyjnego mogłoby wystąpić u osób z upośledzeniem widzenia
barwnego, które nauczyły się
widzieć czarno-biało, a którym
„naprawiono” możliwość odbioru barw. Proces ekonomizacji percepcji
chroni nas przed przeciążeniem nadmiarem bodźców. Jeśli w otoczeniu
pojawi się silny bodziec, przyciągający uwagę (tzw. dystraktor), nie
dostrzeżemy istotnych szczegółów pola wzrokowego. Takie bodźce
często są umieszczane w polu widzenia świadomie, w celu odwrócenia
uwagi od rzeczy istotnych (na przykład w handlu, reklamie, w polityce
i w sztuce).
Artysta, który zamierza przywołać barwy, minimalizuje kontury,
aby nie rozpraszać uwagi zbędnymi elementami pola obrazu - tak właśnie
czynili van Gogh i Monet.
Struktury mózgu specjalizują się w różnych funkcjach (określamy
to mianem modularności). Prawy płat ciemieniowy odpowiada na przykład
za wyczucie proporcji a lewy za zdolność rysowania. Przykrą
wiadomością jest to, że formalne wykształcenie ogranicza zdolności
twórcze. Negatywne skutki wykształcenia można ograniczyć, stosując
przedczaszkową stymulację magnetyczną (TMS). Allan Snyder stosował
pole magnetyczne w celu wyciszenia wyższych ośrodków mózgowych59.
Dzięki temu twórca może uzyskać dostęp do niższych reprezentacji
i znacznie szerzej (bez hamowania bodźców) postrzegać otoczenie.

59

FIONA MACRAE “The 'thinking cap' that could unlock your inner genius and
boost creativity” http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1064431/Thethinking-cap-unlock-inner-genius-boost-creativity.html#ixzz2ujtmQ9hv
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Zasada A KUKU

Nasze obwody mózgowe są specjalnie zaprojektowane do
rozwiązywania zagadek. Świadczy o tym ich budowa – w tym połączenie
z limbicznymi układami nagrody. Tu znajduje się odpowiedź na pytanie –
dlaczego lubimy zagadki typu „znajdź 10 szczegółów, różniących obrazki”
oraz różne krzyżówki i łamigłówki. W codziennym otoczeniu nasz mózg
nieustannie analizuje niejednoznaczne dane, testuje hipotezy, wyszukuje
prawidłowości i porównuje z zawartością pamięci oraz z oczekiwaniami.
Czy dostrzegasz
na tym rysunku Edwarda
Krefta
nagą
kobietę
(rysunek 141.)?
Jeśli masz z tym problem,
obróć kartkę o 90 stopni
zgodnie
z
ruchem
wskazówek zegara,
Jest to przykład, jak kilka
linii może wpłynąć na
uruchomienie schematów
postrzegania
i
jak
opowieść dodana do
dzieła sztuki powoduje,
że patrzymy na nie już
inaczej, doszukując się
tego, czego nie widzą
inni. Nawiasem mówiąc
Edward Kreft był bardzo
zdziwiony,
kiedy
dowiedział
się
„jakie
świństwa rysuje”
Rysunek 141. Edward Kreft "Fiord"

Widzenie nie jest sekwencyjnym ani hierarchicznym
przetwarzaniem obrazu. Połączenia zwrotne są bardzo liczne, sygnały
wsteczne dziewięciokrotnie przewyższają ilość sygnałów biegnących
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„TAM” (czyli w kierunku mózgu). Proporcja 9:1 wydaje się szokująca.
Tłumaczy się to tak, że początkowo kilka hipotez może rywalizować
o dominację, ale z czasem, dzięki zwrotnemu wzmacnianiu i kolejnym
iteracjom osiągamy ostateczne rozwiązanie percepcyjne. Połączenia
wsteczne umożliwiają coś w rodzaju
gry w „20 pytań” z obrazem - tak jakby
każdy z nas miał nieustannie
halucynacje, a to, co nazywamy
percepcją polegało na wybieraniu
halucynacji, która najlepiej pasuje do
aktualnych danych.
Rysunek 142. Usta, czy liść?

W procesie grupowania – synchronizacja powoduje również
uaktywnienie ośrodków limbicznych (nagrody). Być może podobny proces
zachodzi również podczas percepcji dzieła sztuki. Być może
synchronizacja bodźców wywołuje przyjemny i harmonijny rezonans
podczas odbioru różnych aspektów i to na każdym etapie przetwarzania
sygnału wzrokowego. Nie wiemy, czy istnieje i czym różni się
przyjemność odbioru wrażenia wzrokowego od estetycznej reakcji na
piękno.
Porządek

Wyobraź sobie, ze otrzymałeś kopertę z przyklejonym włosem,
albo, że spostrzegłeś nitkę na swoim ubraniu itp... Nie zostało spełnione
nasze oczekiwanie porządku i estetyki - pojawia się niechęć do
zaobserwowanego zjawiska.
W domu mojego przyjaciela
w Berlinie wisi na ścianie obraz.
Według niego obraz wisi prosto
(rysunek
143).
Na
obrazie
najważniejsze jest bowiem to, co na
nim namalowano – kwiaty są
usytuowane właściwie, a to, że rama
nie jest równoległa do sufitu, to mój
problem, związany z nadmiernym
przywiązaniem
do
schematów.
Rysunek 143. Obraz w Berlinie
Trudno
coś
zarzucić
takiej
argumentacji.
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Zamiłowanie do porządku wynika nie tylko z potrzeby higieny ale
również z wbudowanej w mózg potrzeby regularności i przewidywalności
(również ekonomii pracy układu wzrokowego). Potrzeba taka jest
składnikiem
programów
mózgowych,
służących
redukowaniu
niepewności. Nie lubimy sytuacji zaskakujących, nieprzewidywalnych
i godzących w poczucie ładu.

Symetria

Skąd wzięło się zamiłowanie do symetrii i dlaczego to, co
symetryczne uznajemy za szczególnie atrakcyjne? Przecież nasze
naturalne pole widzenia pełne jest niesymetrycznych obiektów (patrz
„złożoność…”).
W jaki
sposób
ustalamy
hierarchię
ważności
obserwowanych obiektów?
Symetria jest nieuświadomionym, zakorzenionym w strumieniu
brzusznym, ważnym składnikiem doboru naturalnego. Zarażenie
pasożytami na etapie życia płodowego powoduje zaburzenie symetrii
ciała. Tym tłumaczy się to, że skłonność do preferowania symetrii
wyewoluowała, jako marker dobrego stanu zdrowia. Tym samym (między
innymi60) tłumaczy się atrakcyjność blondynek (u blondynki łatwiej wykryć
anemię lub żółtaczkę wywołaną przez pasożyty).
Kiedy urządzamy pokój, albo ingerujemy w krajobraz, tworzymy
w nim wyspy symetrii (rysunek. 6.) – zasada odnosi się do obiektów a nie
do scen – źle czulibyśmy się w symetrycznym lesie, albo na idealnie
wyrównanym brzegu morza, ale w pełni akceptujemy park w stylu
francuskim, lub angielskim.
W wyniku porównywania i doboru najładniejszych elementów
uzyskano z 64 fotografii kandydatek do tytułu Miss Bawarii i 36
kandydatów do tytułu Mistera wizerunki idealnych twarzy (rysunek 144.)
Twarze te są idealnie symetryczne i niewiarygodnie podobne. Zwróćmy
uwagę, że mimo tej doskonałości znacznie odbiegają one od twarzy osób
powszechnie uważanych za atrakcyjne (rysunek 145.). Przypuszczalnie
60

Inne argumenty, to powiązanie jasności włosów z poziomem estrogenów,
rzadkość występowania, itp…
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dochodzi tu do konfliktu między markerem stanu zdrowia a intrygującym
działaniem deformacji, rozumianej tu jako ochyłka od stanu doskonałości.

Tu wklej swoją
fotografię.

Rysunek 144. Twarze idealne vs twarze osób uznawanych za atrakcyjne.

Kanony idealnych proporcji zmieniały się w czasie. Dla Platona
szerokość idealnej twarzy to trzy czwarte jej długości, a nos nie powinien
być dłuższy niż odległość między oczami. Leonardo da Vinci
w definiowaniu dobrych proporcji odwoływał się do analogii do „złotego
podziału”. Czasy współczesne, a szczególnie praktyka gabinetów chirurgii
plastycznej doprowadziły do koncepcji Stephena Marquata, który
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opracował założenia tak zwanej „maski piękna”. Jest ona złożona
z wielokątów, okalających różne części twarzy i pozwalających wychwycić
proporcje gwarantujące piękno (rysy regularne, nos zajmuje jedną trzecią
twarzy, zewnętrzny kąt oka wyżej, niż wewnętrzny…). Osoby które zostały
poddane takim operacjom wyglądają prawie identycznie, ale zasadność
takich operacji jest motywowana względami społecznymi.
Pierre Bordieu wyróżnia61 trzy szerokie klasy: lud, klasę średnia
i wyższą. O przynależności do klasy decydują wysokość zarobków,
majątek, wykształcenie, pozycja zawodowa... Znaczenie ma również sieć
kontaktów i dostęp do zasobów (kultura, wiedza, gusta muzyczne
i estetyczne). Każda z klas posiada własne formy demonstrowania
przynależności. Według Macieja Gduli (socjolog z UW) w Polsce,
w klasie pracowników niewykwalifikowanych pożądane jest eksponowanie
nóg, biustu i farbowanie włosów – odpowiednikiem u mężczyzn jest
manifestowanie siły fizycznej (siłownia).

Rysunek 145. Natalia Siwiec,
jako przykład hiperbodźca.
61
62

W klasie średniej kobiecość
eksponuje się mniej ostentacyjnie
a dobra autoprezentacja i zdrowe ciało
mogą przyczynić się do sukcesu
zawodowego
i towarzyskiego.
Tym
można wytłumaczyć polski fenomen
ostatnich lat – fenomen Natalii Siwiec
(rysunek 142.), stanowiący przejaw
tendencji do przekraczania granic –
komunikat, że inwestycjami w ciało
można wiele osiągnąć62. Nieważne, że
jest to uroda sztuczna, ważne, że są
odbiorcy komunikatu, do których on
trafia. Jest to raczej ideał sukcesu niż
ideał piękna, ale jest to również przykład
hiperbodźca,
deformacji
w kierunku
doskonałości estetycznej, czyli również
czegoś, co silnie aktywizuje aparat
poznawczy.

WPROST 1/2014 „Uroda z klasą” – Grzegorz Lewicki s. 84/85
Jak wyżej
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Inwestowanie w wygląd jest kosztowne (chodzi tu nie tylko
o pieniądze, ale również o czas). Nie opłaca się to z uwagi na cele
zarobkowe, więc po znalezieniu partnera troska o autoprezentację zwykle
ustaje.
Metafora

Rysunek 146. Zastosowanie
metafory w sztukach plastycznych.

Rysunek 147. Życie nie zawsze
jest różowe.

Metafora w estetyce związana jest z zasadą grupowania
w przestrzeni, zwaną domknięciem. Na przykład słowo „pochylony”,
pisane pochyłą czcionką prowadzi do rozmycia granicy między koncepcją
(ujęciem pojęciowym) a percepcją (ujęciem zmysłowym). Takie
zwielokrotnione działanie bodźca na umysł może spowodować jego
bardziej intensywne działanie.
Spotykamy to często w komiksach – słowo „STRACH” pisane
drżącą czcionką działa silniej - rysunek 146.. Stwierdzenie „życie nie
zawsze jest różowe…” pisane czarnymi literami działa w sposób
zwielokrotniony, bo uaktywnia jednocześnie kilka obszarów w mózgu a
skutki ich działania sumują się (rysunek 147.).
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Zaprogramowane niedopowiedzenie

Akty interpretacji polegają na odkodowywaniu niejawnych
i niejednoznacznych treści zawartych w obrazie (rysunek 148.).
Interpretacja bazuje na grze skojarzeń, angażuje szeroką wiedzę
i wymaga czynnej postawy obserwatora –
obserwator współkreuje
odbierane wrażenie.
Według Semira Zeki’ego mózg człowieka w wyniku biologicznej
presji selekcyjnej przystosował się do przetwarzania trzech rodzajów
informacji: informacji jednoznacznej
(np. o długości fali świetlnej),
informacji dwuznacznej
(np.
niejednoznaczne
kształty)
oraz
informacji wieloznacznej, gdzie występuje bardzo wiele, równie
prawdopodobnych interpretacji. Choć w naturze jest wiele sytuacji, gdy
mózg musi radzić sobie z przypadkami wieloznaczności (np. podczas
widzenia
we
mgle,
odczytywania
znaczenia metafor językowych itd.),
szczególnym
przypadkiem
obiektów
wieloznacznych
są
dzieła
sztuki.
"Wieloznaczność, to nie jest niepewność,
ale pewność – pewność wielu, równie
prawdopodobnych interpretacji, z których
każda jest niezależna, kiedy pojawia się
na scenie świadomości"63. Artyści, choć
rzadko zdają sobie z tego sprawę,
wykorzystują często tę funkcję ludzkiego
mózgu i tworzą dzieła otwarte na różne
interpretacje.
Tematyka
zaprogramowanego
niedopowiedzenia
zostanie
szerzej
Rysunek 148. Michał Anioł,
omówiona
w rozdziale,
traktującym
Niewolnik (Atlas) (1519-1523,
o sztuce Decentryzmu.
Galleria dell’Accademia,
Florencja);

63

S. Zeki „Neurologia wieloznaczności”, w: A. Klawiter (red.), Formy
aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne, T. 2: Ewolucja i złożone
struktury poznawcze (2009), Warszawa: PWN, s. 424.
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Empatyzowanie

Nasz mózg – prawdopodobnie dzięki tzw. neuronom lustrzanym
– umożliwia rozpoznawanie stanów wewnętrznych innych osób oraz
ułatwia rozumienie działań, jakie inni podejmują.
Człowiek
jest
istotą
społeczną
i kulturową a w jego mózgu powstały,
prawdopodobnie dzięki neuronom lustrzanym,
programy szybkiego rozpoznawania stanów
wewnętrznych innych osób i podejmowanych
przez nie działań. Obserwacja osoby, która
przeżywa silne emocje, jest związana ze
współodczuwaniem.
Na przykład podczas
oglądania obrazu Vermeera, przedstawionego na
rysunku 149, pojawia się hipoteza kognitywna,
nie tyle chodzi o treść listu, a bardziej, jakie
emocje on budzi”.

Rysunek 149. Vermeer Kobieta czytająca list.

Już w Średniowieczu artyści próbowali wpływać na doznania
emocjonalne odbiorcy, stosując zwielokrotnienia cierpiących postaci i inne
sposoby, omówione w literaturze64.
Deformacja w nietypowych obszarach:
65

W przestrzeni barwy

Świat widzialny jawi się nam, jako barwny. Malarstwo od wieków
posługuje się kolorem właściwym naturze prezentowanych obiektów. Jak
każda zasada i ta musiała zostać złamana w burzliwym okresie
modernizmu. Już Paul Gauguin w niektórych swoim obrazach operował

64

Piotr Markiewicz, Piotr Przybysz Neuroestetyczne aspekty komunikacji
wizualnej i wyobraźni – IV rozdział opracowania Obrazy w umyśle –
Studia nad percepcja i wyobraźnią – Wydawnictwo Naukowe Scholar –
Warszawa 2007
65
Na podstawie: Paweł Baranowski, Piotr Przybysz „Arcydzieła polskiego
Decentryzmu w świetle neuroestetyki” – materiały wystawy „Arcydzieła
Polskiego Decentryzmu” - Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych Żychlin, wrzesień 2012 roku
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barwą dość swobodnie, ale prawdziwa burza kolorów rozpętała się na
początku XX wieku.
W rozwijającym się ekspresjonizmie, akcentujący poryw
malarski, wyrażał się m.in. w szokujących zestawieniach kolorystycznych.
Fowizm to kierunek w malarstwie francuskim początku XX wieku,
o bardzo żywej i oderwanej od rzeczywistości kolorystyce dzieł. Był on
gwałtowną reakcją na tradycyjną sztukę, która opiera się na motywach
literackich. Fowiści malowali zamaszyście, gwałtownie zestawiając
kontrastowe kolory. Cechy formalne fowizmu: czysta nasycona plama
barwna, ostre, dysonansowe zestawienia kolorystyczne, płaska
kompozycja, silnie uproszczony i graniczący z deformacją rysunek.
Fowizm to właściwie odłam ekspresjonizmu, który jednak nie posiada
płaszczyzny dramaturgicznej i intelektualnej. Ta beztroska wyraża się już
w samej nazwie ruchu, pochodzącej od francuskiego rzeczownika les
fauves, oznaczającego "dzikie zwierzęta". Słowem tym francuski
dziennikarz Louis Vauxcelles określił grupę artystów, którzy wystawiali
swoje prace na Salonie Jesiennym w 1905 roku.
"Przywódcą fowistów" nazywano Henri Matisse'a, który na
swoich obrazach zestawiał czyste kolory, często pozbawiając je ich
związków z rzeczywistością. Jego silnie uproszczone, dziś
powiedzielibyśmy – "komiksowe", płótna są tak naprawdę plamami
wyrazistych kolorów (jak np. w "Tańcu" z 1910).
Maurice
de
Vlaminck i André Derain
stosowali
mniejsze
pociągnięcia kontrastujących
barw, budujących absurdalny
świat, w którym trawa jest
czerwona, a góry purpurowe.
Obydwaj
chętnie
przedstawiali świat miasta
("Most
w
Chatou"
de
Vlamincka - 1906, "Katedra
Św. Pawła" Deraina z tego
samego roku).
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Rysunek 150. Maurice de Vlaminck
"Landscape with Red Trees" 1906

Również Raoul Dufy ożywiał malowane przez siebie krajobrazy,
jednak raczej wyostrzając kolory niż je zamieniając - jego płótna
przypominają dziecięce kolorowanki (np. "Kasyno w Nicei" z 1927). Kees
van Dongen malował portrety w stylu przypominającym Matissa,
ożywiając je chętnie ostrymi czerwieniami.
Z fowizmem łączony jest także Georges Rouault, jednak jego styl
był bliższy czystemu ekspresjonizmowi: stosował on bardziej łagodną
paletę i często sięgał do tematu śmierci, w stylu przypominającym
dramatyczne wizje Jamesa Ensora. Również Georges Braque przez
pewien czas tworzył w stylu fowistycznym, ale większość swego
malarskiego życia poświęcił kubizmowi.
Fowizm szybko wyczerpał swój twórczy potencjał, a artyści
rozeszli się w swoich kierunkach, zwykle oscylując wokół ekspresjonizmu.
Dalekie echa buntowniczego koloru fowistów można dziś odnaleźć
w transawangardzie włoskiej i u neofowistów.
W przestrzeni zaprogramowanego niedopowiedzenia

Tematyka zaprogramowanego niedpowiedzenia zostanie
omówiona w rozdziale o sztuce Decentryzmu.
W przestrzeni relacji społecznych

Na ulicach dużych miast często pojawia się człowiek – reklama,
z planszami przypiętymi na brzuchu i plecach. W Nowym Jorku wpadli na
inny pomysł. Reklama na majteczkach hostess i slipkach modeli
przechadzających się po ulicach (rysunek 151.). Spowodowało to
zaskoczenie,
szok
i oburzenie!
Promocja przyniosła
większe
zainteresowanie społeczne niż tradycyjna reklama w telewizji. Literatura
nie podaje, jak zainteresowanie przełożyło się na wzrost obrotów
reklamodawcy, bowiem silny dystraktor zakłóca tu zdolności percepcyjne i
możliwości dostrzeżenia treści reklamy. Przyciągnięcie uwagi jest
bezsporne.
Działanie w sferze relacji społecznych może dotyczyć również
zaprogramowanego niedopowiedzenia. Traktuje o tym rozdział
„o dotkliwym braku człowieka”..
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Rysunek 151. Nietypowy sposób zwrócenia uwagi

W przestrzeni relacji struktury

Spójrzmy na fotografię 152. Być może uznamy, że jest
interesująca kompozycyjnie, ale nie widzimy w niej nic szczególnego,
dopóki nie zestawimy jej z obrazem Balthusa (rysunek 153.).
Relacja dwóch obrazów może być w miarę wierna ale może
również podlegać deformacji. W rozważanym przypadku różnice nie są
wielkie i relacja wydaje się oczywista. Nawiązanie do estetyki Balthusa
jest oczywiście intrygujące, ale nie na tyle, aby zamiana strony prawej
i lewej została uznana, za przejaw niezwykłej kreatywności.

Rysunek 152. Nawiązanie do Balthusa
(fotografia z Internetu)
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Rysunek 153. Oryginalny obraz
Balthusa „Teresa…”

Deformacja relacji i stosowanie bodźców relacyjnych nie są
w sztuce czymś nowym. Często spotykamy się z bardziej
zaawansowanym deformowaniem relacji.
Przywołajmy obraz „Las
Meninas” Diego Velasqueza (rys. 154.a), potraktowany relacyjnie przez
Picassa (rys. 154.c), przez Salvadora Dali (rys. 154b i d) oraz Boba
Kessela (rys. 154e).
a

C

b

d

Rysunek 154. Przykład bodźca relacyjnego, na podstawie „ Las Meninas” Diego
Velasqueza (opis w tekście)
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f

e

g

h

i

Rysunek 154. (cd) „Las Meninas” Diego Velasqueza w oczach innych artystów
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Dla uzupełnienia spójrzmy na „Las Meninas” przetworzone
relacyjnie przez kolejnych artystów. Są to Joe Peter Witkin (rys. 154.f),
Braun Vera (rys. 154.g), Christobel Toral (rys. 154.h) i Yue Minjun (rys.
154.i).
Przeciętny obserwator nie dostrzeże oczywiście w pozornie
bezładnie usytuowanych cyfrach obrazu Salvadora Dali (rys. 154.b),
sytuacji z siedemnastowiecznego dworu hiszpańskiego! Odczytanie
bodźców relacyjnych wymaga przygotowania (ale i tak tajemnicą artysty
pozostanie dlaczego wszystkie cyfry występują jednokrotnie, a jedna
z nich (7) została potraktowana w szczególny sposób!). Dla osób
wtajemniczonych relacja staje się oczywista - na przykład cyfry 3 i 4
wydają się naturalną konsekwencją kreatywnego
spojrzenia na
„Baltazara Carlosa na koniu” Velasqueza (rysunek 155). Już wiemy jak
wyglądałby ten obraz przetworzony relacyjnie w stylu Salvadora Dali!

Rysunek 155.Skąd się biorą liczby u Picassa? (na podstawie „ Baltazara Carlosa
na koniu” Diego Velasqueza).
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W przestrzeni relacji archetypowych

Intrygującym sposobem działania na odbiorcę może być
zakłócenie relacji doskonale znanych, towarzyszących człowiekowi od
zawsze. Taką relacją jest na przykład związek człowieka i jego cienia.

Rysunek 156. Sergiusz Sachno "Nagi szept".

Artystyczny eksperyment z cieniem przeprowadził Sergiusz
Sachno. Artysta odwołuje się nie do konkretnego dzieła sztuki a do
skryptu tkwiącego w ludzkich schematach postrzegania. Sachno
deformuje doskonale znaną relację i taka deformacja działa nawet na
osobę nieprzygotowaną do odbioru bodźców relacyjnych! Zgodnie
z zasadami Decentryzmu, obiekt jest przedstawiany fragmentarycznie
i jak to najczęściej bywa w życiu, o ostatecznym kształcie spostrzeżenia
decyduje to, co chcemy widzieć!
Artysta zderza akt z tradycyjnej fotografii z działaniem
scenicznym – światłem, cieniem, dynamiką... Cienie Sergiusza Sachno
wydają się poruszać. Są jak duchy. Czy udało się pokazać, co naprawdę
czuje modelka? To nie jest istotne. Ekscytująca jest zakłócona relacja
i świat, którego nie potrafimy kontrolować. Wiemy, że deformacja stanowi
istotę sztuki, ale tu pojawia się nowy jej rodzaj – nie deformacja obiektu,
a deformacja najstarszej relacji towarzyszącej człowiekowi (rysunek. 156).
Tak, jak w gramatyce występuje podmiot domyślny, tak u Kamili
Sammler mamy do czynienia z człowiekiem domyślnym. Artystka
kontynuuje temat relacji człowieka ze zdeformowanym cieniem, ale
istnienia człowieka musimy się domyślać (rysunek 157.).
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Rysunek 157. Kamili Sammler zabawa ze zdeformowanym cieniem.
W przestrzeni stereotypów kulturowych

Rysunek 158. Andy Warhol „Last Supper (Mr. Peanut) 1986”

Akcja promująca dom mody Marithé and François Girbaud
(rysunek 158.). mogłaby przejść niezauważenie, gdyby ktoś nie poczuł się
zgorszony. Głosy protestu spowodowały, że w Paryżu i w Mediolanie
zakazano dalszych działań i polecono usunąć billboardy. Od tej pory
specjaliści marketingu wspominają „feministyczną” Ostatnią Wieczerzę,
tym samym promując samą markę ubrań Benetton, firmy która
spowodowała wydarzenie. Ostatnia Wieczerza, to dzieło sztuki, którego
dewaluacja dokonała się za sprawą masowej produkcji dewocjonaliów.
Posiada ona wieloznaczny status z jednej strony funkcjonuje
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w świadomości, jako „święty obrazek”, z drugiej jako arcydzieło. Ostatnio
za sprawą książki Dana Browna „Kod Leonarda da Vinci” obraz stał się
popularny z innego jeszcze powodu.
Peter Lippmann stworzył serię zdjęć66 z butami Louboutin'a
w oparciu o inne, jeszcze nie zdewaluowane dzieła wielkich artystów
malarzy jak np. James McNeill Whistler czy też Jean Baptiste - Camille
Corot (rysunek 159.). Mamy tu do czynienia ze świadomym
zastosowaniem bodźca relacyjnego. Tym razem nikt nie protestował
przeciwko szarganiu świeckiej świętości.

67

Rysunek 159. Seria reklamowych fotografii Lippmanna , nawiązująca do dzieł
Mistrzów.

Podobnym przykładem bodźca relacyjnego, wielokrotnie
służącego, jako obiekt odwołań jest Mona Lisa. Zanim ten obraz
zdewaluował się poprzez masowe reprodukowanie na bombonierkach,
został skutecznie sponiewierany przez artystów, na przykład Salvadore
Dali sporządził autoportret, prezentowany na rysunku 160. Interesującym
przykładem zastosowania bodźca relacyjnego jest „Bitwa pod
Grunwaldem” Stanisława Wyspiańskiego (rysunek 161.), w oczywisty
sposób nawiązująca do znanego obrazu Jana Matejki.

66

http://www.mivo.pl/PETER-LIPPMANN-I-JEGO-FOTOGRAFIE-DLA-LOUBOUTINAnew-news-pol-1379962331.html#.U7alPPl_tOI
67
http://www.mivo.pl/PETER-LIPPMANN-I-JEGO-FOTOGRAFIE-DLA-LOUBOUTINAnew-news-pol-1379962331.html#.U7alPPl_tOI
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Rysunek 160. Salvador
Dali. Self Portrait as
Mona Lisa. 1952.

Rysunek 161. „Bitwa pod Grunwaldem” Stanisława
Wyspiańskiego

W przestrzeni zakłócenia Umweltu
Co to jest mapping?

Technika iluminacji, zwana mappingiem polega to na tym, że
elewację budynku odwzorowuje się w komputerowym programie
graficznym, a następnie tak uzyskany obraz jest wyświetlany na wielkim
ekranie, rozpiętym na tejże elewacji. Widzowie nie zdają sobie sprawy, że
to, co widzą jest projekcją a nie rzeczywistym obrazem znanego budynku.
Wszystko wygląda jak zwykle, do czasu, jak nie pojawią się deformacje
okien, budynek nie zacznie płonąć, ściany nie runą z hukiem (projekcji
towarzyszy dźwięk). Projekcje tych niezwykłych obrazów przyciągają
tłumy zafascynowanych widzów. Jakie są mechanizmy „podobania się”
tego zjawiska?

Ewolucyjna geneza schematów poznawczych i archetypów

Zastanówmy się wspólnie nad trzema schematami szczególnego
traktowania, dotyczącymi: domu, ciemności i światła.
DOM: To kim jesteśmy (jaźń, umysł…?) najbezpieczniej czujemy się we
własnym ciele, ciało w domu, dom w rodzinnych stronach, w kraju, na
kontynencie, itp. Zawsze mamy możliwość dopasowania do sytuacji
odpowiedniej kategorii semantycznej – najczęściej jest to poziom umysłu
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i domu. W zamkniętej przestrzeni domu tworzy się wspólnota,
zapewniająca bezpieczeństwo. Wewnętrzną, świętą i nienaruszalną
przestrzeń chronią wyraźnie wytyczone granice. Tymi granicami są ściany
domostwa. Otwory umieszczone na tych ścianach (okna, drzwi) stanowią
miejsce kontaktu z krainą pełną niebezpieczeństw.
CIEMNOŚĆ: uniemożliwia orientowanie się w świecie, oznacza utratę
wszelkiej pewności i bezpieczeństwa, niemożność określania kierunków.
Ciemność
stanowi
metonimię
śmierci,
zanurzenia
w chaosie
i nieuporządkowaniu, nierozróżnialności, destrukcji, bezruchu i bierności.
Kojarzy się z widmami, upiorami, prymitywną stroną osobowości
i znikomością wiedzy ludzkiej.
ŚWIATŁO: Światło rozprasza ciemności. Opozycja ciemności i światła
odpowiada dychotomii śmierci i życia. Światło niesie możliwość
uporządkowania świata, zapanowania nad chaosem, niesie nadzieję na
nowe, dobre życie. Kojarzy się z czystością, dobrobytem, radością
duchową, intelektem, wiedzą i mocą twórczą oraz sprawiedliwością.

Co się dzieje na fasadzie budynku?

Ciemność inicjuje schemat postrzegania domu, w którym
czujemy negatywne pobudzenie emocjonalne. Nie jesteśmy w stanie
uporządkować obrazu ani jego otoczenia, nie dostrzegamy zagrożeń,
upiorów, chaosu, ale jesteśmy uwrażliwieni na ich obecność. Obniża się
próg odczuwania lęku. Pragniemy powrotu do spokojnego
i uporządkowanego, obrazu. … i oto pojawia się nasz przyjaciel – światło.
Ufamy, że, jak zwykle przyniesie spokój i wniesie poczucie
bezpieczeństwa w pełen niepokoju obraz. Niestety nadchodzi
rozczarowanie. Światło działa
na dom destrukcyjnie! Na fasadzie
budynku deformują się i spadają z niej okna, ściana rozpada się na
kawałki, budynek eksploduje, płonie, w oknach wije się robactwo.
Światło, zamiast nieść ukojenie i porządek, wprowadza do tak już bliskiej,
krainy bezpieczeństwa silne bodźce deformujące. Destrukcja dobrego
archetypu drugim archetypem, uznawanym za ostoję bezpieczeństwa,
czyli światłem, niezwykle intrygująco wpływa na aparat poznawczy.
Uwikłany w niebezpieczeństwo i nieuporządkowanie dom zostaje
zaatakowany przez naszego przyjaciela!!! Światło niszczy fasadę
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i wprowadza totalny galimatias. W naszych umysłach pojawiają się silne
emocje i sprzeciw przeciwko burzycielskiej działalności światła.
Zgodnie z tym, co wcześniej napisano, do mózgu docierają tylko
wybrane sygnały – wynik eksploracji pola widzenia. Widzimy to, co nasz
automat poznawczy chce zobaczyć. Decyzja w tej sprawie zapada na
poziomie umysłu nieświadomego. Tam tez powstaje wypełniona
emocjami iluzja.
Człowiek nie jest geometrycznym punktem, żyjącym w układzie
współrzędnych. Żyjemy w przestrzeni kulturowej, w dynamicznym
świecie-środowisku (Umwelt), mającym charakter zależny od warunków
życia. Nasze relacje ze środowiskiem są skorelowane z zamiarami
i dążeniami. Schematy postrzegania środowiska powstały w tradycyjnym
otoczeniu, w którym czujemy się w bezpiecznie i mamy wrażenie, że
kontrolujemy to, co może się wydarzyć. W takim otoczeniu niezwykle
rzadko występują olbrzymie, szybkozmienne sytuacje wzrokowe, a jeżeli
już wystąpią, stanowią zapowiedź traumatycznych wydarzeń (wielka,
szybko nadchodząca chmura burzowa, tsunami, trąba powietrzna itp.).
Takich zjawisk nie potrafimy kontrolować, nie potrafimy zdobyć się na
obojętność … jest to coś, co uruchamia schematy lęku - ucieczki.
W przestrzeni czasu

W przypadku mappingu deformacja odbywa się nie tylko
w wymiarze przestrzennym, ale również w czasowym. Zmiany następują
z szybkością, nie występującą w tradycyjnym środowisku. To potęguje
wrażenie.

Hustawka emocji w mappingu.
Neuropsycholog i badacz mózgu, S. Kosslyn, wykazał, że istnieje
silny związek między procesami widzenia i wyobraźni wzrokowej, co
upoważnia do metaforycznego mówienia o „widzeniu oczami wyobraźni”.
Takimi oczami wyobraźni odbieramy cały dramatyzm burzenia naszej
ostoi bezpieczeństwa.
Po burzy przychodzi spokój. Po kolejnych negatywnych
emocjach ponownie pojawi się miły obraz, emocje zmienią kierunek,
pobudzenie jest nadal silne i wtedy następuje kolejna dawka destrukcji,
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która znów przeplata się z ukojeniem i miłym obrazem… Emocje
uruchomiły już odpowiednie programy walki- ucieczki, serce bije szybciej,
występuje osłupienie, pocenie... łatwo jest wyrwać człowieka ze stanu
bezrefleksyjności. Następujące po sobie zmiany znaku emocji wywołują
stan zwany huśtawką emocjonalną.
W tym miejscu pojawia się reklama
Nawet, jeżeli odbiorca nie zapamięta zaserwowanej w takich
warunkach reklamy, to i tak silnie zaatakuje ona umysł. Reklama podana
podczas huśtawki emocjonalnej nie wymaga argumentu aby skutecznie
trafić do odbiorcy i to bez krytycznej oceny kory mózgowej. Dostarczenie
argumentu zwiększy oczywiście efektywność takiego komunikatu. Nigdy
nie ma stuprocentowej pewności, że tak zaaplikowana reklama wywoła
pożądany efekt behawioralny, ale jej efekt w postaci pobudzenia
emocjonalnego, można eksperymentalnie przewidzieć jeszcze przed
rozpoczęciem kampanii reklamowej. W tym celu mierzy się znak
i intensywność pobudzenia odpowiednich obszarów mózgowych i na tej
podstawie wnioskuje o działaniu bodźca na organizm odbiorcy. Osoby
zainteresowane tym zagadnieniem odsyłam do lektury publikacji,
dotyczących badań zespołu Profesora Rafała Ohme.
Co jeszcze?
Organizm człowieka dąży do stanu równowagi
systemu
emocjonalnego i racjonalnego. Obcowanie ze sztuką zakłóca tę
równowagę na korzyść emocji. Mapping też to robi, ale jednocześnie
z pobudzeniem emocji, zwiększa efekt poprzez zakłócenie dyspozycji
poznawczych. Duży rozmiar fasady budynku przeszkadza w identyfikacji
istotnych szczegółów, człowiek jest przytłoczony komunikatem,
dynamiczne sceny dezorganizują pracę systemu percepcyjnego, który
jest skalibrowany do tradycyjnych następstw czasowych w środowisku.
To co widzimy, to nie jest obraz, jak w przypadku dzieła sztuki,
oglądanego w galerii. To realny budynek, którego fasada ulega
deformacji. Traktujemy te deformacje fasady, jako realne zmiany
zachodzące w świecie. Tak będzie dopóki nie nauczymy się odbierać
mappingu, jako obrazu, do którego już przywykliśmy.
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Jeszcze o reklamie
Reklama, która pojawia się podczas mappingu, może wydawać
się wyjątkowo trwała, bo przecież opiera się wybuchom, płomieniom,
strugom wody i wszystkim efektom wywoływanym na fasadzie. Może to
dodatkowo podkreślić walory produktu, który ma się kojarzyć z jakością,
trwałością lub solidnością wykonania.
Podsumowanie
Jak już wspomniano (patrz rys. 117 - „truskawka”) – deformacja
bardzo silnie aktywizuje aparat poznawczy. Jest to szczególnie istotne
przy czynnościach o niskim poziomie znaczeniowym a wysokim
zaangażowaniu emocjonalnym. Dotyczy to emocji i reakcji najprostszych,
typu strach -walka/ucieczka – opieka- poszukiwanie sojuszy.
Uruchomienie takich schematów wymaga zaledwie sygnału, który wyzwoli
proces. Efekt potęguje się w przypadku szybkozmiennych, dużych
obiektów, bo do takich obiektów w polu widzenia nie jesteśmy ewolucyjnie
dostosowani.
W sytuacjach z codziennego życia, emocje są w stanie
uruchomić programy behawioralne, zapewniające adaptację do nowej
sytuacji. W przypadku mappingu nie mamy gotowych schematów
reagowania. Bezrefleksyjny odbiór wielkiego, szybkozmiennego bodźca,
powoduje, że przy silnym pobudzeniu, po kilku zmianach znaku emocji,
mamy do czynienia z medium dostosowanym do reklamy kierowanej do
podświadomości.

Percepcja vs interpretacja
w sztuce decentryzmu
Kluczową rolę w poznawaniu sztuki odgrywają procesy
interpretacyjne. Detekcja barwy, kształtu, rozpoznanie przedmiotu na
obrazie są aktami mimowolnymi. Mają one postać automatyzmów
percepcyjnych
i dlatego
nazywa
się
je
niekiedy
„niskimi”
procesami poznawczymi. W oparciu o strzępki informacji następuje
proces reekonomizacji percepcji i w umyśle obserwatora powstaje jego
własna iluzja obserwowanego świata.
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Znakomitym przykładem tego typu sztuki jest malarstwo i fotografia
tworzone w ramach nurtu zwanego decentryzmem. W roku 1986
polski pisarz i intelektualista Adam Wiśniewski-Snerg, w manifeście „Moje
zasady decentryzmu”68, sformułował założenia tego sposobu wyrażania
się w sztuce. Zainicjowany przez Wiśniewskiego-Snerga Decentryzm,
przeciwstawia się panoszącej się w tym czasie antysztuce i koncentruje
na
tradycyjnych
wartościach.
Nowy
sposób
wyrażania
i interpretacji przywrócił tradycyjny, poznawczy charakter i wzbogacił
znaczenie sztuki poprzez stosowanie przekazu intuicyjnego69.

Rysunek 162. Lili Fijałkowska „Przed występem”

Obraz „Przed występem” (rysunek 162.) przedstawia kobietę,
która stojąc za uchylającą się kurtyną przygotowuje się do podjęcia
wyzwania, jakim jest stanięcie oko w oko z publicznością. Zwróćmy
uwagę, jak niewiele przekazano informacji o głównej postaci – wiedzę
68

A. Wisniewski-Snerg, „Moja koncepcja de centryzmu”, w: P. Komorowski (red. )
Decentryzm. Człowiek jako ukryta dominanta. Ostrowiec Świętokrzyski: Miejskie
Centrum Kultury, s. 2.
69
Szerzej na temat sztuki decentrystycznej por. P. Baranowski , R. Andre „O
widzeniu nieobecnego. Cień w sztuce Decentryzmu”, Przegląd elektrotechniczny,
11 (2009), s. 242-245 „Sztuka szerszego spojrzenia – o przełamywaniu
schematów poznawczych” Przegląd elektrotechniczny, 10 (2010), s. 161-165.
Por. również P. Baranowski, A. Stańczyk „Wypukłość i wklęsłość w iluminacji”,
Przegląd elektrotechniczny, 8 (2008), s. 108-113.
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o niej czerpiemy zaledwie z trzech barwnych plam. Obraz tętni dynamiką
– współodczuwamy tremę artystki, słyszymy ciszę, poprzedzającą burzę
braw, które rozlegną się już za chwilę, gdy znajdzie się ona w świetle
reflektorów. Oślepiona blaskiem nie dojrzy publiczności, tak jak my jej nie
widzimy. Lili Fijałkowska buduje napięcie, włączając w strukturę nie tylko
światło, cień i barwy, ale również emocje i dźwięk.
Być może działa tu również efekt opisany przez Watlera Doyle’a
i Kathy Carter: „kluczowym założeniem polityki narracyjnej jest fakt, że
istoty ludzkie mają naturalną predyspozycję do przerabiania swego
doświadczenia na opowieści”70. Poszukiwanie opowieści w komunikacie
przekazywanym przez obraz jest efektem tej predyspozycji.
Korzyści, płynące ze skłonności do konfabulacji omówiono
w rozdziale ”złożoność i jej konsekwencje”..
Dodajmy, że zanurzenie w narracji powoduje czasową utratę
kontaktu z rzeczywistością. Zdaniem Jennifer Escalas71 odniesienie
narracyjne uruchamia odmienny typ myślenia niż analityczne. Słabnie
czujność, maleje skłonność do krytycznych ocen i ulegamy nawet słabym
argumentom. Dlatego przeżywamy obraz pełniej, jeśli wciągnie nas
w swoją bajkę. Po powrocie do świata realnego odnajdujemy się już
w innym punkcie i z innymi przekonaniami.
Mira Rewers opowiada w umyśle odbiorcy swoją historię,
prezentując cienie, sylwetki i fragmenty rzeczywistości (rys. 155).
W monotonny rytm ulicy, wdziera się muzyka ulicznych grajków. Zdaje
się, że słyszymy kroki przechodniów, czujemy monotonną codzienność
ulicznego szumu.
Chodnikową przestrzeń wizualno-dźwiękowej
narracji wypełnia
zdecydowany dźwięk klarnetu. Struktura odbioru
wizualnego dzieła decentrystycznego została poszerzona o doznania
z dźwiękowej przestrzeni modalnej.
W warstwie treściowej, decentryści głoszą ideę „człowieka jako
ukrytej dominanty” sztuki. Osoba ludzka przedstawiana jest na ich
obrazach lub fotografiach często nie wprost: jej obecność sugerowana
70

„Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy, czyli ekonomia bez tajemnic” Wyd.
Literackie 2007
71
Maj K. „Opowieści rządzą światem”. Charaktery, wrzesień 2012 s. 56.-59.
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jest niekiedy poprzez cień czy rozmazany kształt sylwetki. Najbardziej
charakterystycznym
rysem
tego kierunku sztuki jest
warstwa
kompozycyjna: malowany czy fotografowany przez artystę obiekt (np.
człowiek) przedstawiany jest wycinkowo, przez wykadrowany fragment.
Decentryści w ten sposób przeciwstawiają się twórczości centrystycznej,
która dąży do „pełnej ekspozycji prezentowanego przedmiotu”. Centryzm
zezwala na przedstawienie fragmentu rzeczywistości, ale tylko
w przypadku, gdy cały przedmiot nie mieści się w ramach obrazu”72.
U decentrystów środek przedstawianego przedmiotu z zasady znajduje
się gdzieś poza ramami obrazu czy fotografii (por. rysunek 163).

Rysunek 163. Scenka uliczna Miry Rewers.

Twórczość decentrystów zwraca uwagę na to czego „nie widać,
co jest ukryte i nie narzuca swojej obecności”. W konsekwencji
decentryści ukazują rzeczywistość nie w sposób jednoznaczny czy
ostentacyjny, lecz poprzez kontekst i niedopowiedzenie.

72

A. Wisniewski-Snerg, „Moja koncepcja decentryzmu”, w: P. Komorowski (red. )
Decentryzm. Człowiek jako ukryta dominanta. Ostrowiec Świętokrzyski: Miejskie
Centrum Kultury, s. 2.
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Rysunek 164. Janusz Argasiński - "Odchodzę".

Niedopowiedzenie sytuacyjne zawarto w obrazie „Odchodzę”
Janusza Argasińskiego (rysunek 164.). Osoby prowadzące narrację,
zasygnalizowano zaledwie zarysami sylwetek. Ciemna plama na
pierwszym tle to mężczyzna, mężczyzna, który podjął właśnie decyzję
o rozstaniu. Prawdziwy obraz powstaje w umyśle odbiorcy, ale jest on
przecież inny od zasygnalizowanej ciemnymi plamami sytuacji. Obraz nie
tylko pokazuje samo fizyczne oddalanie się dwóch ciemnych plam, ale
nakazuje umysłowi odbiorcy współodczuwać gorycz porażki życiowej,
poczuć ciężar sytuacji, która okazała się nie do zniesienia dla dramatis
personae. Kobieta gra rolę pewnej siebie. Zda się mówić „idź, baw się
dobrze - dam sobie radę bez ciebie”. Mężczyzną również gra twardziela,
ale tak naprawdę oboje są przegrani, cierpią i pogrążają w ciemnej pustce
przegranego życia. Ot, los człowieka, sytuacja, jakich wiele. Każdy
z odbiorców przeżyje oczywiście ten obraz inaczej, zależnie od osobistych
doświadczeń.
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Z boku stoi fortepian – niemy świadek wydarzeń. Instrument
muzyczny, albo potencjalny dźwięk zaklęty w ciszę, często występującą
w obrazach decentrystów (patrz kolejne rysunki) i poszerzającą
modalność o kolejny wymiar. Dźwięki, a właściwie ich brak, nie tylko
tworzą klimat ale wręcz potęgują dramaturgię obrazu.

a

b

c

d

Rysunek 165. Przykłady sztuki decentrystycznej (a) Robert Andre, 008; (b) Elżbieta
Lempp, Para z torbą / fotografia; (c) Robert Andre, 005; (d) Mira Rewers R4.

Może to wyglądać na paradoks, ale takie fragmentaryczne
potraktowanie przedstawianego przedmiotu wcale go nie marginalizuje.
Wręcz przeciwnie – wydaje się, że w ten sposób przekaz zostaje
wzmocniony, a obecność przedstawianego obiektu jest bardziej
dominująca. Jakie mechanizmy odpowiadają za silnym działaniem na
widza twórczości decentrystów? Prawdopodobnie decentrystom udało się
– podobnie jak w przypadku bogini Parvatti czy wydłużonych
postaci świętych u El Greca – wytworzyć superbodziec dla mózgu
wzrokowego i systemu emocjonalnego. Artyści dokonali tego za pomocą
swoistych kompozycyjnych deformacji i artystycznych przerysowań,
dokonali tego, jako „nieświadomi neurobiologowie”, jak twierdzi Semir
Zeki.
Działanie prac decentrystów na układ wzrokowo-emocjonalny widza
jest związane zapewne z tym, że koncentrują się one na wychwytywaniu
różnych form obecności człowieka w otaczającej przestrzeni. Osoba
ukazana przez Roberta Andre w pracy 008 została przedstawiona za
pomocą faktury o nierzeczywistej barwie i rozmytego szczegółu (rysunek
142a). Elżbieta Lempp w pracy Para z torbą ukazuje to, co
najistotniejsze, poprzez odpowiednie operowanie cieniem (rysunek 142b).
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Rysunek 166. Lili Fijałkowska Gorące
lato -olej na płótnie

Rysunek 167. Lili Fijałkowska - dyptyk
"Randka"
Rysunek 168 praca Miry Rewers

Wiemy, że istnieje silny związek między procesami widzenia
i wyobraźni wzrokowej, co upoważnia do metaforycznego mówienia
o „widzeniu oczami wyobraźni”73. Patrząc na obraz Lilii Fiałkowskiej
(rysunek 166.), widzimy w wyobraźni sylwetkę kobiety, mając jedynie
dostępny wzrokowo fragment jej nóg oraz cień rzucony na podłogę.
Jeszcze silniejszą „grę wyobraźni” – ze względu na erotyczny kontekst
sytuacyjny – wywołuje dyptyk Randka: (rysunek 167.). Mamy w tym
przypadku możliwość „zobaczenia” tego, co ma miejsce pomiędzy kobietą
73

Zarys neuroestetyczej koncepcji wyobraźni zaproponowali P. Markiewicz
i P. Przybysz w tekście „Neuroestetyczne aspekty komunikacji
wizualnej i wyobraźni” w: P. Francuz (red.) Obrazy w umyśle. Studia
nad percepcją i wyobraźnią, Warszawa: Scholar (2007), s. 111-148.
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i mężczyzną, a co mieści się czasowo pomiędzy sceną przedstawioną na
górnym oraz na dolnym obrazie.
Praca Miry Rewers (rysunek 168.) również uruchamia
wyobraźnię, wzbogacając doznania o sygnały z receptorów ruchu.
Wystarczy lekko poruszyć obrazem, (najlepiej w kierunku pionowym) aby
doznać iluzji zwielokrotnienia oddziałujących na odbiorcę bodźców.
Fascynujące barwami fotografie Roberta Andre (rysunek.169.)
wydają się, na pierwszy rzut oka, wynikiem zabawy kolorowymi
kształtami, cieniem i zwierciadlanymi odbiciami. Odbieramy je, jako
zjawisko estetyczne, do czasu, kiedy dowiemy się, że są one w istocie
kreatywnie zdeformowanymi fragmentami kobiecych aktów. Od tej chwili
wyobraźnia zaczyna szaleć – staramy się dopasować wieloznaczne
interpretacyjnie kształty do istniejących w naszej pamięci wzorców.
Samodzielnie tworzymy bajkę dodaną do obrazu. Ta właśnie narracja
stanowi istotę dzieła decentrystycznego. Prawdziwy obraz powstaje
w umyśle odbiorcy, a to, co przedstawia artysta jest zaledwie umiejętnie
spreparowanym wyzwalaczem. Artysta pobudza wyobraźnię odbiorcy
i nakazuje mu widzieć to, co nie zostało bezpośrednio pokazane na
fotografii .
a

b

c
d

e

f

g

Rysunek 169. Robert Andre - fotografie z cyklu „Święto lalek”.
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Obrazy Jana Wojciecha Malika (rys.170.) komentują
rzeczywistość wielkomiejskich ulic i zabłąkanych w nich ludzkich postaci.
Twórca buduje narrację ukazując płyty chodnikowe, fragmenty schodów,
przedmioty trzymane przez przechodniów. Artysta prowokuje umysł
odbiorcy widokiem tego, po czym zwykle bezrefleksyjnie stąpamy,
prowokuje odbiorcę światem znanym mu, ale ignorowanym w codziennym
zabieganiu. Niebanalne, choć nieustannie powtarzane historie,
opowiadane przez płyty chodnikowe, wykrzyczane przez niesioną w dłoni
czerwoną torebkę, przez szybki krok przechodnia, przez fragment sylwetki
anonimowego człowieka, potrafią skutecznie skłonić do zadumy nad tym,
co istotne, co niejednokrotnie decyduje o ludzkich losach.

a

b

c

d
Rysunek 170. Jan Wojciech Malik – scenki uliczne.
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Rysunek 171. Tomasz Akusz –„Popaprańcy”

Inaczej ukazuje człowieka Tomasz Akusz w cyklu „Popaprańcy”
(rys. 171.). Akusz zaledwie sygnalizuje istnienie prezentowanych postaci,
ale nie są one bierne. Za pomocą kilku smug, kilku zaledwie prostych
pociągnięć pędzla, artysta wyczarowuje
w swoich ekstremalnie
zdeformowanych postaciach zmysłowość, ruch, morderczy wysiłek,
stonowaną elegancję czy dumną wyniosłość. Barwne plamy uruchamiają
mechanizmy mózgowe, odpowiedzialne za opowiadanie historii, tworzą
fabułę i żyją własnym życiem. Życiem tragicznym, bo postaci Akusza
zdają się być uwięzione w kokonach więzów społecznych.
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Niezależnie od tego czy człowiek jest przedstawiany poprzez
zamglony kontur sylwetki czy jako gra cieni rzucanych na uliczny chodnik,
ten typ bodźca szczególnie silnie pobudza nasz mózg. Poza odkryciem
w płacie skroniowym neuronów reagujących na kształty ręki oraz
neuronów aktywnych podczas oglądania twarzy, neuronaukowcom udało
się wykazać, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy percepcją zwykłych
przedmiotów a percepcją społeczną, której obiektem jest inna osoba. Inny
człowiek stanowi bodziec szczególnie silny dla naszego aparatu
percepcyjno-emocjonalnego74. Wiemy już, że w mózgu istnieją obszary,
które aktywują się podczas oglądania ruchu biologicznego, np. ruchu
kroczącego człowieka, baletnicy na scenie, ruchu warg czy
gestykulacji rąk. Nasz mózg – prawdopodobnie dzięki tzw. neuronom
lustrzanym – umożliwia rozpoznawanie stanów wewnętrznych innych
osób oraz ułatwia rozumienie działań, jakie inni podejmują. Innymi słowy
ewolucja wyspecjalizowała nasze mózgi w szybkim
i sprawnym
rozpoznawaniu różnego typu sygnałów i bodźców społecznych – i tę
właśnie cechę naszego widzenia wykorzystują, zapewne nieświadomie,
decentryści.
Najważniejszą cechą decentrystycznych obrazów i fotografii jest
jednak to, że ukazują one jedynie fragmenty ludzkiego świata
i anatomii człowieka – swoiste wycinki ludzkiej rzeczywistości. Czy
skupiając się na peryferiach sceny wzrokowej i pokazując elementy
kontekstu, jesteśmy w stanie wygenerować istotny postrzeżeniowo
przekaz? Czy dostrzeżemy to, co zaprogramował autor? Tak,
dostrzeżemy to, bo umysł oceni, że jest to najważniejsze, mimo, że nie
umieszczono tego na obrazie. Na tym polega istota decentryzmu.
Sposób ukazania ludzkiego świata w ujęciu decentryzmu, bazuje
na wywołaniu stosownych asocjacji, pokazaniu obiektów, które zostaną
rozbudowane i uogólnione lub sprowokują zaprogramowane skojarzenia.
Dobrze nadaje się do tego cień lub element wyjęty z większej całości.
Również w te operacje zaangażowany jest ludzki mózg. Musi on wykonać
w tym przypadku pracę, którą można – w pewnym uproszczeniu
porównać – z dobudowaniem brakujących fragmentów pola widzenia do
3 stopni kątowych ostrego widzenia. Poprzez odpowiednio dobrane
74

P. Przybysz i P. Markiewicz „Neuroestetyka. Przegląd zagadnień i kierunków
badań” w: P. Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki, Lublin:
Wydawnictwo KUL (2010), s. 107-149
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szczegóły pola widzenia, umysł dokonuje odpowiedniej obróbki i odbiorca
dostrzega to, co pozwoli mu na właściwą interpretację cząstkowego,
fragmentarycznego bodźca. Ramachandran i Hirstein przypuszczają, że
w zamian za rozwiązanie zagadek i łamigłówek percepcyjnych, organizm
zostaje nagrodzony poczuciem przyjemności, czego wyrazem może być
np. np. reakcja typu „aha” towarzysząca rozpoznaniu czegoś znajomego
wśród plam barwnych lub odtworzeniu całościowego wzorca na podstawie
dostępnego percepcyjnie kawałka75.
Dzięki temu, że Decentryzm ukrywa to, co najistotniejsze
znaczeniowo, inicjuje on pracę wyobraźni. Obrazy i zdjęcia decentrystów
można więc potraktować jako stymulatory aktywności wzrokowowyobrażeniowej, w wyniku której powstają w naszych umysłach ich
obrazowe interpretacje76. Wprawdzie, w porównaniu z percepcją, uwagą
czy pamięcią, działanie wyobraźni jest ciągle słabo rozumiane na gruncie
neuronauk, to jednak wiemy na jej temat dostatecznie wiele, aby pokusić
się o pewną interpretację.
Neuropsycholog i badacz mózgu, S. Kosslyn, który od wielu lat
zajmuje się badaniem procesów wyobrażeniowych za pomocą metod
neuronaukowych,
próbował
wykazać,
że
podczas
procesów
wyobrażeniowych aktywują się podobne obszary mózgu wzrokowego, co
w przypadku widzenia77. A zatem, istnieje silny związek między
procesami widzenia
i wyobraźni wzrokowej,
co
upoważnia
do
metaforycznego mówienia o „widzeniu oczami wyobraźni.
O dotkliwym braku człowieka.
Sztuka bywa przewrotna, a artyści występują niekiedy przeciwko
zasadom, do których w innych sytuacjach się stosują. Podobnie bywa

75

Por. Ramachandran, Hirstein, op. cit. s. 340.
Zarys neuroestetyczej koncepcji wyobraźni zaproponowali Piotr. Markiewicz
i Piotr
Przybysz
w
tekście
„Neuroestetyczne
aspekty
komunikacji wizualnej i wyobraźni” w: P. Francuz (red.) Obrazy w
umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, Warszawa: Scholar (2007),
s. 111-148.
77
Por. S. Kosslyn, W. Thompson, G. Ganis, The case for mental Imagery,
Oxford: Oxford University Press (2006), s. 185 i nast.
76
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u decentrystów. Spójrzmy na dwie fotografie Marka Rachwała (rysunek
172.a i b)
a

b

(c)
Rysunek 172. (a), (b) Marek Rachwał, Fotografie; (c) Jacek Malczewski, Melancholia

Wydaje się, że te fotografie rozmijają się z decentrystycznym
programem eksponowania obecności podmiotu w świecie. To tylko pozór!
Wyobraźmy sobie, że odwiedziliśmy wystawę prac decentrystów, na
której zobaczyliśmy dziesiątki obrazów i fotografii, prezentujących
w bardzo różnej formie i konfiguracjach fragmenty ludzkiego ciała, które
interpretowaliśmy jako przynależne osobom, które coś robią, czymś się
zajmują. Kiedy wreszcie trafimy do sali, w której ujrzymy dwie fotografie
Rachwała przeżyjemy zapewne szok, gdyż nasz umysł nastawiony na
poszukiwanie podmiotu w świecie, nie dostrzeże w nich cielesnej
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obecności człowieka. Poszukiwany wzorzec ludzkiego ciała istnieje
w naszej świadomości. Widzimy go oczami umysłu, mimo, że nie
dostrzegliśmy go na obrazie! Dotkliwie odczuwamy jego brak.
Warunkiem dostrzeżenia i odczucia przerażającej pustki, która
wyziera z tych fotografii, jest zapewne konfrontacją tego, co chcemy
zobaczyć z tym, czego nasz wzrok nie odnajduje. Człowiek jest na
obrazach obecny co najwyżej poprzez zamarłe ślady własnej
niebezpośredniej obecności: nieruchoma karuzela, piłka, cmentarz za
murem. Zdjęcia te napawają autentycznym smutkiem i melancholią.
Sądzimy, że można je potraktować jako decentrystyczną odpowiedź na
Melancholię J. Malczewskiego. U Malczewskiego, w centrum obrazu
odnajdujemy wielopokoleniowy, dynamiczny korowód alegorycznych
postaci. Melancholia ma u Malczewskiego postać symboliczną,
u Rachwała – dosłowną, a właściwie – wizualną. Melancholię
Malczewskiego można zrozumieć, melancholię Rachwała można odczuć.
Podobną, krzyczącą o obecność człowieka pustkę czujemy
oglądając fotografię Agaty Dereżyńskiej (rysunek 173.) Przytoczone
przykłady ilustrują efekt zaprogramowanego niedpowiedzenia w sferze
społecznej (patrz „deformacja w przestrzeni relacji społecznych”.)

Rysunek 173. Agata Dereżyńska "Chata w Osieku"
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Jak się wydaje, zachodzi również interesujące podobieństwo
pomiędzy posługiwaniem się wieloznacznością przez decentrystów
a wieloznacznością dzieł niedokończonych78.

a

b

c

Rysunek 174. Przykłady dzieł niedokończonych i lub uszkodzonych (a) Michał
Anioł, Niewolnik (Atlas) (1519-1523, Galleria dell’Accademia, Florencja); (b)
Auguste Rodin, Ręka Boga (ok. 1898, Rodin Museum, Paryż); (c) Tors
Belwederski (I wiek p.n.e., Museo Pio-Clemen

W przypadku niektórych rzeźb Michała Anioła, ich
„niedokończoność” wzmacnia ekspresję przedstawionych postaci oraz
pozostawia większe niż zwykle pole do popisu dla wyobraźni, której rolą
jest rozwinięcie tego, co niedokończone (por. rysunek 174 a). Podobny
efekt wywołują rzeźby Auguste Rodina przedstawiające np. rękę lub
sylwetkę ludzką wyłaniające się z pozostawionego bloku kamiennego,
z którego wykuto figury (por. rysunek 174 b). Nawet przypadek
uszkodzonych dzieł takich jak słynny Tors Belwederski – czyli zachowany
fragment rzeźby składający się jedynie z części torsu i ud przechowywany
w muzeach Watykanu (rysunek 174 c) – nadaje się do podciągnięcia pod
tę kategorię, gdyż być może właśnie owa niekompletność pozwala
historykom sztuki i kolejnym pokoleniom artystów uruchomić wyobraźnię
i dostrzegać w tym bodźcu aż tak wiele.

78

Baranowski P., Przybysz P. Sztuka a mózg. Neuroestetyczne sekrety
wieloznaczności. Czas Kultury nr 164/5/2011 s. 50-63.
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Rysunek 175. „Wibrujące dźwięki” – Wiesław Fijałkowski

Zarówno dzieła niedokończone, jak i dzieła decentrystyczne nie
pokazują całości, koncentrują się na wizualnym ukazywaniu jedynie
fragmentu ludzkiej rzeczywistości, zostawiając pole dla twórczej –
sterowanej
mózgowo – wyobraźni widza i jego
zdolności do
interpretacji bodźców wieloznacznych. Wiesław Fijałkowski działa na
odbiorcę polimodalnie (rysunek 175),
prowokuje nie tylko do
współuczestniczenia wizualnego, ale poszerza działanie o dźwięk,
a właściwie o możliwość jego usłyszenia z zaklętej w ciszę altówki.
Przypomina się tu „Strefa ciszy” Marka Ruffa (rysunek 176.), w której
artysta umieszcza artefakty zwierząt
w wykreowanej przez siebie
przestrzeni, bawi się cieniem i dźwiękiem. Czujemy obecność człowieka,
który stworzył tę przestrzeń i współodczuwamy dramat kompozytora.
Żaden dźwięk nie może powstać w tych warunkach! Cisza krzyczy.
Altówka Fijałkowskiego przeciwnie. Ona domaga się prawa głosu….
Jakże wielką jest jej moc, skoro rozrywa głowy na strzępy!
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Rysunek 176. Marek Ruff - „Strefa ciszy”.

Według Semira Zeki „możliwość nadania wielu interpretacji nie jest
oddzielną zdolnością wynalezioną czy stosowaną przez artystę.
Przeciwnie, jest ona powiązana z ogólną zdolnością mózgu do nadawania
kilku interpretacji (…). To właśnie na tej fizjologicznej podstawie
zbudowana jest tak nagradzana w sztuce wieloznaczność”79.

Uwagi końcowe.
Percepcja, a szczególnie mechanizmy kategoryzacji i ich
przełożenie na działanie, stanowi przedmiot zainteresowania filozofii (np.
sprawa adekwatności bodźców i odbieranych wrażeń), psychologów
(wpływ na zachowanie)80 i kognitywistów (co dzieje się w mózgu?).
Wyniki ostatnich badań wskazują na ogromną rolę schematów
poznawczych w percepcji i wielka rolę umysłu nieuświadomionego
w codziennym życiu.
Ewolucja nie musi być ograniczona przez dyscyplinę, którą
określamy mianem biologii. Nowe wynalazki – mowa, pismo i sztuka
wykreowały całkiem nowe formy dzielenia się uczuciami. Nauczenie się
tych sposobów porozumiewania wymaga czasu a czasami również talentu
(poezja gra na fortepianie ) i nie wszystkim wystarcza sił i energii na ich
opanowanie. Stąd być może wywodzi się powszechna koncentracja na
formach prostszych i niedocenianie tych bardziej wysublimowanych.

79

S. Zeki, „Neurologia wieloznaczności”, op. cit., s. 448-449.
Ł. Przybylski „Procesy percepcyjne” (w druku). Procesy percepcyjne. W: M. Miłkowski,
R. Poczobut (red.) Przewodnik po filozofii umysłu. Kraków: WAM
80
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Czy jesteśmy świadkami powstania kolejnych, nowych sposobów
porozumiewania się, które pomijają mowę? Według Lynn Margulis
(współczesna mikrobiolog) obserwowane przez nas zamazanie granic
między technologię biologią nie jest niczym nowym – na przykład muszla
ślimaka też nie jest żywa, a jedynie chroni cząsteczki wody, węgla i DNA
które są gotowe do replikacji. Dlaczego mielibyśmy inaczej traktować
inaczej nasze biurowce, szpitale czy samochody?
Proces ewolucji napotyka coraz to nowsze adaptacje ale
zachowają się jedynie te z nich, które powodują, że damy sobie radę
lepiej niż inne osobniki. Wynalazek noża krzemiennego stanowił podobną
formę przystosowania się, jak muszla małży. Zmienił sposób odżywiania
a przez to relacje ze światem. Podniosło to szanse przetrwania ale miało
kolejne konsekwencje - spowodowało rozwój mózgu i na zasadzie
dodatniego sprzężenia zwrotnego przyniosło rozwój dalszych narzędzi…
Wszystkie nasze technologie są w pewnym sensie naszym
przedłużeniem . Zgodnie z koncepcją umysłu ucieleśnionego ciało
człowieka nie stanowi ograniczenia dla jego umysłu. Jest ono zaledwie
bezpiecznym schronieniem – iluzoryczną granicą naszego „ja”. Wiemy,
że operator dźwigu czuje ciężar na końcu haka, kierowca samochodu
wyczuwa nierówności drogi na styku opon z jezdnią a staruszek twardość
podłoża na styku laski z gruntem. Czy zdajemy sobie sprawę jak bardzo
odbiega nasz świat od nomadycznego stylu życia zbieraczy i łowców do
którego przystosowani jesteśmy ewolucyjnie? Żyjemy obecnie w świecie
opanowanym przez kulturę. Kultura spowodowała, że umysły miliardów
istot są połączone wielorakimi systemy łączności! To zmiana do której nie
jesteśmy przystosowani.
Nowe narzędzia umożliwiają coraz szybszą adaptację ale
zmieniający się nieustannie świat wymaga od nas kolejnych , coraz
szybszych i bardziej intensywnych adaptacji i kolejnych... Musimy być
przygotowani na eskalację zmian, na konieczność nadążania za
innowacjami. Jest to warunek konieczny, abyśmy mogli przeżyć fizycznie,
emocjonalnie i umysłowo w środowisku które ciągle tworzymy.
Niestety, o ile jako tako rozumiemy nasze fizyczne podstawy
egzystencji, delikatnie dotykamy emocjonalnych, to bardzo niewiele
wiemy o umysłowych i nie dowiemy się dopóki nie zmienimy modelu za
pomocą którego staramy się je zrozumieć.
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W poszukiwaniu świętego Graala.
Zmarły w 2004 roku wybitny neurolog Francis Crick poszukiwał
wspólnie z Christofem Kochem w Allen Institute for Brain Science
w Seattle tego obszaru mózgu, który spaja funkcje somatyczne i duchowe
organizmu,
Wzrok przetwarza czerwony kolor i kształt, węch informuje
o zapachu, dotyk uświadamia istnienie kłujących kolców, ale dopiero
poszukiwany ośrodek koordynujacy tworzy konstrukt polimodalny
odpowiadający pojęciu róży i umożliwia uświadomienie sobie, że to coś
wręcza się w Walentynki.
Działanie
koordynatora
przyrównuje
się
do
stacyjki
w samochodzie, która po przekręceniu kluczyka uruchamia jednocześnie
wiele podzespołów. Niestety Francisowi Crickowi nie udało się odnaleźć
tego najważniejszego obszaru w mózgu.
Doniesienia ostatnich dni81
(z lipca 2014) wskazują, że zespół
neurologa
Mohamada Koubeissi
z Waszyngtonu zidentyfikował ten
poszukiwany ośrodek, przy okazji
badania kobiety chorej na epilepsję.
Jest to niewielki położony głęboko
w mózgu płaski fragment o grubości
około 1 mm. Drażnienie tego ośrodka
impulsami elektrycznymi powoduje
Rysunek 177. Gdzie jest klaustrum? utratę świadomości.
Wyniki tych
badań są zgodne z wynikami
uzyskanymi w Związku Radzieckim na początku lat 50-tych XX wieku,
w których wprowadzano badanych w stan snu, za pomocą zmiennego
pola magnetycznego o częstotliwości około 15 Hz, ale wtedy nie
uzyskano wyjaśnienia tego zjawiska.
Czy odkrycie funkcji klaustrum pozwoli zbadać tajemnicę
działania sztuki na człowieka? Czas pokaże.
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http://www.viralglobalnews.com/science/switch-consciousnessdiscovered-human-brain/11479/
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Teorie ewolucyjne a sztuka.
Mózg jest nastawiony na rozumienie związków przyczynowoskutkowych („jeśli coś upoluję, to to zjem i będę zadowolony”). Rozwój
kultury spowodował, że potrafimy osiągnąć stan zadowolenia bez ciężkiej
pracy – można zażyć narkotyk, można zwiększyć poziom dostosowania
(zjeść pączka zamiast polować) lub można obcować ze sztuką.
Zwiększenie poziomu dostosowania może nastąpić trzema
drogami:
• poprzez zachowania i wygląd (zwiększa to szanse na kontakty
seksualne),
• drogą współpracy i innych zachowań wzajemnych (agresywna
obrona, karmienie młodych...)
• przyjemności odczuwanej po spożyciu tłuszczu i cukru, oraz
powodujących zmiany w mózgu, bawieniu się i uczeniu (w tym
obcując z dziełami sztuki).
Jonathan Heidt opracował „lubieniomierz” – mechanizm
szybkiego reagowania, który mówi, co i dlaczego się nam podoba.
Decyzje o lubieniu zapadają błyskawicznie. Na przykład strona
internetowa może być oceniona w pół sekundy.
Jakie fizyczne cechy bodźca wpływają na ocenę? Według Heidta
są to:
• upodobanie do symetrii
• preferowanie zaokrąglonych kształty (kojarzą się z dobrobytem,
a ostre załamania przeciwnie - z zagrożeniem)
• preferencja dla linii poziomych i pionowych (prymitywizm
estetyczny)
• kontrast ułatwia identyfikację obiektów (szczególnie przy krótkim
czasie obserwacji)
• upodobanie do konkretnych typów krajobrazu (sawanna,
szczególnie, gdy zawierają wodę, rozłożyste korony drzew...)
• wzory fraktalne (Richard Taylor – gęstość fraktala 1.3 skala
zagnieżdżenia od 1 do 2 – rysunek 177.).
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Rysunek 178. Motywy fraktalne.
Dlaczego się podobają?

Społeczne funkcje sztuki
Różni badacze, zastanawiając się na czym polega fenomen
działania sztuki na człowieka, zwracają uwagę na różne aspekty –
analizują korzyści, jakie przynosi na przykład wspieranie w ten sposób
organizacji religijnych, politycznych, wojskowych..., świadome motywacje
jednostek (zarabianie pieniędzy lub pójście do nieba) oraz nieświadome
funkcje biologiczne (dotyczące przetrwania i rozmnażania). Sztuka musi
mieć duże znaczenie dla człowieka, powstaje we wszystkich kulturach
a uznane dzieła posiadają w tych kulturach znaczna wartość.
Psychologia próbuje wyjaśnić, które adaptacje psychiczne służą
do tworzenia i cenienia sztuki oraz jakie naciski selekcyjne ukształtowały
te adaptacje. Można oczywiście podjąć próbę odpowiedzi na te i inne
pytania, ale bez kulturowych, historycznych i społecznych objaśnień będą
to odpowiedzi niepełne. Nie można wyjaśniać zjawisk złożonych,
redukując je do prostych elementów, bo eliminujemy z wyjaśnienia istotne
zjawiska emergentne.
Poziom dokładności wyjaśnień zależy od tego, czemu maja one
służyć. Jeśli na przykład tworzę pismo na komputerze i ktoś zapyta co
robię, odpowiem: – siedzę na krześle przy stole i piszę, albo uderzam
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palcami w klawiaturę, albo piszę na komputerze, albo piszę list,
opracowuję rewolucyjną koncepcję… Wszystkie te odpowiedzi są
prawdziwe, a każda jest inna.
Dopasowanie poziomu ziarnistości jest niezwykle istotne nie tylko
w komunikacji interpersonalnej, ale również w procesie percepcji
wzrokowej. Nie zawsze koncentracja na szczegółach jest najważniejsza –
często holistyczny ogląd sprawy pozwala nam dostrzec istotę perceptu,
umieszczoną w szerszym kontekście.
Bodźce sensoryczne przechodzą przez niezliczone filtry
umysłowe, powstałe na bazie wspomnień, uczuć i spostrzeżeń. Po
eksploracji pola widzenia usuwają one, uogólniają i zniekształcają
odebraną rzeczywistość. Dzięki tym filtrom konfabulujemy obraz świata
w ograniczony, typowy dla siebie sposób, który nazywamy własną
rzeczywistością. Efekt tej konfabulacji jest na bieżąco weryfikowany przez
porównanie z napływającymi informacjami. Ale uwaga! - mapa to nie
terytorium, to tylko jego odwzorowanie. Każdy ma własną mapę, która
zmienia, zmieniając filtry umysłowe.
Interpretacją perceptu, powstałego na skutek działania bodźców
zewnętrznych można manipulować i doprowadzić do indywidualnych
zmian. Można również syntetyzować elementy doświadczenia
wewnętrznego ( np. wspomnienia i pojęcia) w nową całość, bez udziału
danych zmysłowych. Można traktować to zaledwie, jako bazę do
kreowania nowych bytów, sytuacji i relacji.
Kategoria efektów twórczej aktywności człowieka jest
niejednorodna i bardzo obszerna. Jedynym, co je łączy jest to, że nasza
ukształtowana ewolucyjnie konstrukcja psychiczna nakazuje nam
koncentrować na nich uwagę, co wiąże się z odczuciem przyjemności.
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Rokowania na przyszłość
Jesteśmy zmuszeni przyjąć nasze schematy postrzegania, jako
prawdziwe (w odniesieniu do czasu, miejsca, osoby, kontekstu...), bowiem
nie mamy lepszego pomysłu na percepcję. Podczas procesu
kategoryzowania rozkładamy percept na proste elementy i przypisujemy
im „zastępcze” prawdy. Sztuka wspomaga te procesy, ćwiczy w zdolności
przewidywania i pozwala właściwie reagować w różnych sytuacjach.
Niestety – posiadana przez nas wiedza o umysłowych
potrzebach człowieka jest podobna do świata budowanego na prostym
przekonaniu, że dzieci przynosi bocian. Powszechny, model percepcji,
prowadzi do prostych ale niekoniecznie prawdziwych wniosków i prognoz.
Nie znamy odpowiedzi na wiele pytań, które pojawią się przy przyjęciu
bardziej adekwatnego modelu percepcji. Zmiana paradygmatu zawsze
prowadzi do uszczuplenia wiedzy, ale w nauce najważniejszym jest
określanie obszaru niewiedzy i stawianie pytań.
Nasze zmysły oraz mózg wyewoluowały w zupełnie innym celu,
niż dostarczanie informacji a nawet niż umożliwienie przeżycia. Stosujemy
niedoskonałe narzędzie poznania świata, bo nie mamy niczego bardziej
przydatnego, a do tego wspomagamy sie schematami i modelami, rodem
sprzed dwustu lat. Nauka poczyniła w tym czasie istotne postępy, ale
wygodniej tego nie dostrzegać. Dlaczego? – bo tak jest wygodniej.
Tymczasem musimy być przygotowani na nadążanie za
innowacjami. Wobec błyskawicznego rozwoju technologii, jest to
niezbedne (według Raya Kurzweila rozwój technologii następuje
w postępie geometrycznym) a podążające za nim zmiany kulturowe,
nieustannie zmieniają nasze środowisko. Na placu gry pozostaną tylko
osobniki najlepiej przystosowane. Gotowość na przyjęcie wyzwań, które
stawia innowacyjność to warunek konieczny, abyśmy mogli przeżyć w
dynamicznym kulturowym środowisku. Niestety, o ile jako tako rozumiemy
fizyczne podstawy egzystencji, delikatnie dotykamy emocjonalnych, to
bardzo niewiele wiemy o umysłowych i nie dowiemy się, dopóki nie
zmienią się paradygmaty dyscyplin za pomocą których staramy
uporządkować świat.
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Paweł Baranowski
Fred Hatt82

DODATEK 1. ŚWIATŁO W MALARSTWIE
Światło i cień są kluczowymi elementami odczuwania głębi.
Wzrok odbiera światło odbite od rozmaitych powierzchni, o różnych
cechach refleksyjnych i natychmiast rekonstruuje trójwymiarową strukturę
oglądanego obiektu (z jego teksturą włącznie).
Artyści poszukują różnych sposobów, aby wywołać
efekt
trójwymiarowości, prowokować emocje oraz intrygować, nie za pomocą
prawdziwego światła, a jego artefaktu - iluzji światła, przedstawionej na
płótnie. Jak mistrzowie to robią? W jakich formach światło pojawia się
w pracach mistrzów. Jak powstaje subtelna emocja wywołana dziełem
sztuki?
Malarstwo znamy przeważnie z reprodukcji w książkach lub na
stronach internetowych. Jakość reprodukcji bywa różna, a gra światła
i cienia oraz barwy bywają znacznie zniekształcone. Autorzy starali się,
jeśli było to możliwe, dotrzeć do oryginalnych prac.
Trzech współczesnych badaczy zastanawiało się nad
fenomenem sztuki i doszli do odmiennych wyjaśnień. Według Vilyanura
Ramachandrana – istotą dzieła sztuki jest deformacja. Artysta kreując
inne spojrzenie na rzeczywistość, pobudza potrzebę nie tylko
poszukiwania nowości ale również redukowania niepewności. Semir Zeki
twierdzi, że artysta to nieświadomy neurobiolog, który uruchamia
w mózgu odbiorcy programy odpowiedzialne za odczuwanie emocji,
chociaż sam nie wie, jak to robi. Margaret Livingstone uważa, że dzieło
sztuki to fenomen, który wprowadza odbiorcę w stan iluzji wzrokowej.
Margaret Livingstone podjęła również przekonującą próbę
wyjaśnienia sekretu uśmiechu Mony Lisy. Oglądamy świat, korzystając
z dwóch systemów mózgowych – centralnego i peryferyjnego. System
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Fred Hatt – współautor tego rozdziału. Artysta, fotografik z Nowego
Jorku. Jego portfolio znajduje się na http://fredhatt.com
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centralny reaguje na luminację, pozycję przestrzenną, trójwymiarowość
i ruch, system peryferyjny (rozwinął się później – występuje tylko u małp
oraz u ludzi)– na barwę, rysy twarzy, kształty przedmiotów i detale.
Według Livingstone, uśmiech Mony Lisy wygląda inaczej, jeśli
dokonujemy analizy za pomocą jednego, albo drugiego systemu,
a przecież pracują one jednocześnie, dostarczając sprzecznych informacji
i stąd intrygujący wpływ obrazu na odbiorcę.
Leonardo da Vinci napisał jeden z pierwszych podręczników
o światłocieniu („chiaroscuro”). Zdefiniował tam różne rodzaje światła (np.
pochodne, odbite...) i jego odmiany (np. wpadające przez okno,
rozproszone w przestrzeni). Padanie światła na powierzchnie nazywał
„uderzeniem”, co odzwierciedlało dynamikę. Światło i cień uznał za
“najpewniejsze środki do poznawania kształtów wszystkich ciał”. Według
artysty
w twórczości
artystycznej,
rozmieszczenie
przedmiotów
w przestrzeni można uzyskać dzięki umiejętnemu rozłożeniu światła
i cienia. Leonardo podkreślał, że światło i cień powinny przechodzić
w siebie bez tworzenia granic. Leonardo był zarówno naukowcem, jak
i artystą – stąd jego prace nawiązują do pasji naukowej – odnajdziemy
w nich nawet rozważania na temat rozpraszanie światła przez powietrze.
Światło na postaciach Leonarda jest miękkie, rozproszone, nigdy nie jest
ono intensywne ani barwne. Jest to światło wpadające przez północne
okno pracowni artysty. Nawet jeśli postaci przedstawiane bywają
w plenerze, oświetlenie pochodzi z tak usytuowanej pracowni artysty.
W pracy „Święta Anna Samotrzecia” zastosował tę właśnie zasadę
łagodnych przejść.
Tytuł “samotrzecia” oznacza, że na obrazie zostały
przedstawione jednocześnie trzy pokolenia: święta Anna, jej córka Maryja
i wnuk – dzieciątko Jezus. Światło jest tu rozproszone, bezkierunkowe. Na
obrazie nie ma ostrych konturów, ani mocnych kontrastów. Miękkie cienie
rozkładają się na twarzach i delikatnie kształtują rysy. Tym sposobem
formy nabierają cech plastyczności, ale nie stwarzają efektu twardości.
Technika ta dostrzegalna jest także w krajobrazie. Grzbiety gór wyłaniają
się z mglistych oparów, łagodnie przechodząc w barwy nieba.
Podobnie w obrazie „Mona Lisa” Leonardo da Vinci stosuje
zasadę łagodnych przejść, ale coś jeszcze czyni ten obraz niezwykłym.
Jest to uśmiech tytułowej postaci.
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Leonardo da Vinci - Święta Anna
83
Samotrzecia (1506-1513)

Leonardo da Vinci - Mona Lisa

Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) – Żniwiarze. 1565
83

84
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http://historiasztuki.blox.pl/2010/03/Leonardo-da-Vinci-Sw-AnnaSamotrzecia.html
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http://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
85
http://www.gnosis.art.pl/iluminatornia/sztuka_o_inspiracji/pieter_brueghel_st/bru
ehel_st_zniwiarze.htm
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Bruegel jest uznawany za pierwszego wielkiego zachodniego
malarza miejsc. W przeciwieństwie do figur malowanych w pracowni
i wklejanych do krajobrazu, (jak u Leonardo i Tycjana),, ludzkie postaci
Bruegla zamieszkują swoje otoczenie i stanowią jego część.
Światło nie odgrywa tu istotnej roli. W obrazach Piotra Bruegla
nie widzimy cienia.
W miejscu odpoczynku pod drzewem, gdzie
namalowanie cienia było konieczne, jest on tak rozmyty, że również nie
ułatwia określenia położenia słońca.
Krajobraz "Żniwiarzy" jest o wiele bardziej przekonujący niż
krajobrazy Leonarda. U Breughla wzgórze oddala się w mglistej dali, aby
utworzyć głębię. Bruegel prawdopodobnie spędzał dużo czasu na
rysowaniu lub malowaniu w plenerze i obserwację natury. Leonardo,
przedstawiając głębię krajobrazu, używał oka naukowca, Bruegel
stosował oko artysty.

Caravaggio - Wieczerza w Emaus.
86
1601

Caravaggio - Wieczerza w Emaus. 1606

Światło Caravaggia jest również światłem studyjnym, jak
u Leonarda, ale jest o wiele bardziej dramatyczne. Światło Leonarda
rozchodziło się w szerokim kącie i łagodnie padało z góry lub z boku na
oświetlane obiekty. Światło Caravaggia często pada pod niskim kątem.
Cienie są głębokie i tajemnicze. Światło Leonarda idealizowało, uogólniało
, wręcz uświęcało, światło Caravaggia podkreśla natomiast indywidualny
charakter, chwilowe emocje i tajemniczość.
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Spójrzmy na „Wieczerzę w Emaus”. Caravaggio namalował ten
obraz dwukrotnie - w 1601 r oraz kolejny w pięć lat później. Najczęściej
podkreślaną różnicą są bardziej stonowane barwy drugiego płótna.
Zauważalny jest też mocno zmieniony wygląd Jezusa, dużo uboższe
menu oraz inaczej prowadzone światło.
Nie wiadomo dlaczego
Caravaggio wprowadził te zmiany. Specjaliści najczęściej wskazują na
poważne kłopoty jakie miał w czasie, gdy malował drugi obraz. Skazany
na karę śmierci za zabójstwo musiał uciekać z Rzymu, ale dlaczego
wpłynęło to na menu wieczerzy, pozostaje do dziś zagadką.
Caravaggio osiągnął niemal fotograficzne poczucie realizmu
i obecności przy przedstawianych scenach dzięki zastosowaniu techniki
światłocienia (chiaroscuro) o dużym kontraście światła. Światło takie
umożliwia dostrzeżenie, osób, ich cech, wad fizycznych,
gestów.
Pozwala domyślać się postaw.

Caravaggio – The Inspiration of Saint
Matthew. 160287
87
88

Caravaggio – The Inspiration of
Saint Matthew. 160288

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Caravaggio_MatthewAngel.jpg

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:The_Inspiration_of_Saint_Matthew_by_Caravaggi
o.jpg
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Scena „Nawiedzenia świętego Mateusza” jest oświetlona silnym
światłem pochodzącym z niewidocznego źródła umieszczonego z lewej
strony. Tło jest ciemne, niemal czarne. Malarz, posługujący się
techniką światłocieniową wydobył i wyolbrzymił z mroku postać świętego.
Kontrastuje ona z drobnym aniołem. Bliskość tych postaci nie spodobała
się sponsorom (kardynałowi del Monte i wykonawcy testamentu fundatora
kaplicy Contarelliego - Crescenziemu), co spowodowało usunięcie obrazu
z ołtarza. Caravaggio stworzył drugie dzieło, tym razem zgodnie
z upodobaniami mecenasów a odrzucone płótno po burzliwych dziejach,
zostało zniszczone w 1945 roku, w wyniku działań wojennych (i jest znane
tylko z czarno-białej fotografii).
Na kolejnym, tym razem poprawnym
politycznie płótnie,
Caravaggio zapewnił stosowną odległość postaci. Mateusz ma tu postać
myśliciela, w czerwonej szacie i aureolę. Anioł nie prowadzi już jego ręki,
ale porozumiewa się za pomocą gestów. Obraz został zaakceptowany
przez zleceniodawców, chociaż sponsorzy znów skrytykowali artystę –
tym razem za nieumiejętność malowania aniołów w locie i sposób
prezentacji anioła (przypomina akrobatę).
Światło pada tu z góry i bez ostrych kontrastów wydobywa
z mroku główną postać. Barwy są ciepłe, nadają sytuacji klimat
stonowany i spokojny.

Harmen Steenwyck 'Still Life: An Allegory of the Vanities of Human Life', 1640
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http://www.artyfactory.com/art_appreciation/still_life/harmen_steenwyck.htm
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W martwej naturze (“Still life… “) Steenwycka światło nie jest
miłe ani łagodne. Artysta podkreśla kąt, pod jakim pada światło - maluje
snop światła w tle przedstawionych przedmiotów. Promień pada z lewej
strony i podkreśla ważność czaszki na pierwszym planie. Pozostałe
przedmioty, elementy codzienności, są oświetlone w sposób rozproszony,
ale zdecydowane podkreślenie pierwszego planu powoduje, że wydają
się one mało ważne. Mamy tu do czynienia z interesującą próbą użycia
efektów światłocienia, aby uzyskać coś w rodzaju fotograficznego
hiperrealizmu. Światło staje się elementem kompozycji równorzędnym
w relacji do pozostałych obiektów. Wskazuje wartości godne uwagi
oraz przestrzega przed pogonią za dobrami doczesnymi.

El Greco - Wizja Jana (Otwarcie
90
piątej pieczęci), 1614

El Greco – Pokłon pasterzy. 1611-14
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El Greco nie jest tak zainteresowany, jak jego współcześni,
w pokazywaniu realistycznych efektów świetlnych. W zamian usiłuje
90

http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarcie_pi%C4%85tej_piecz%C4%99ci_Apokalipsy
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91

262

ukazać wewnętrzne, duchowe światło. W "Pokłonie pasterzy", Dzieciątko
Jezus jest źródłem światła oświetlającym całą scenę. Jeśli malarz
pracował z modelami w swojej pracowni, podczas tworzenia tego obrazu,
musiał stosować sztuczne światło, aby pokazać każdą osobę, skąpaną
w pochodzącym z innego kierunku blasku centralnej postaci Jezusa. Efekt
wygląda sztucznie, ale jest to nowość w stosowaniu światła w malarstwie.
El Greco eksperymentował z odchodzeniem od realizmu przedstawiał postaci zniekształcone w sposób, sugerujący ruch lub
emocje. Światło nie jest realistyczne, jak u Caravaggia - dochodzi
z różnych kierunków, a bywa, że świeci od wewnątrz. Światło u El Greco
jest niezwykle ekspresyjne tkaniny satynowe i ludzkie ciała są
przeładowane energią.
Niebo jest niemal czarne. Nagie dusze wiją się w konwulsjach
a z góry spływają na nie białe szaty zbawienia. Ciała, nienaturalnie
wydłużone, oświetlone są światłem z niewiadomego źródła.
W wyniku prac konserwatorskich 1880 roku obraz „Wizja Jana”
został poziomo rozcięty, przez co gest tytułowej postaci trafia w pustkę.
Z tego powodu przypuszczano, iż pierwotnie obraz był wyższy
a zaginiona górna część mogła przedstawiać miłość niebiańską
w przeciwieństwie do części dolnej z miłością ziemską, jako tematem
przewodnim. To, jak mogła wyglądać owa górna, zaginiona część, można
zobaczyć, na przykład, w górnym fragmencie innego dzieła El Greca
z tego samego okresu – „Pokłon pasterzy”.

Gerrit van Honthorst – Stręczycielka
1625

92

Gerrit van Honthorst – Dzieciństwo
93
Jezusa 1620
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Zarówno Gerrit van Honthorst, jak i Georges de la Tour, świetnie
uchwycili wygląd sceny oświetlonej przez pojedynczą świecę.
Prawdopodobnie pracowali, bezpośrednio obserwując takie światło, co
nakazuje
przypuszczać,
że
malowali
w bardzo
ciemnych
pomieszczeniach. Van Honthorst jest narratorem, ilustratorem a De la
Tour kontempluje scenę. Elementy narracji występują głównie w tytułach
a nie w treści obrazów. Malarstwo van Honthorsta przedstawia
dramatyczne sceny z płomieniami świec a prace de la Tour’a są o wiele
bardziej subtelne i tajemnicze i stanowią efekt głębokiej medytacji nad
wizją światła i formy.
Gerrit van Honhorst kieruje się w stronę realizmu i subtelnych
efektów świetlnych. Widzimy to w pracy „Stręczycielka”. Każda z postaci
jest tu oświetlona inaczej. Ciepłe, bezpośrednie światło świecy oświetla
twarz i piersi kobiety, podczas gdy sylwetka mężczyzny na pierwszym
planie jest zaledwie zarysowana przez kontur. Trzecia postać wyłania się
z mroku, bo mrok panuje w jej duszy.
W obrazie „Dzieciństwo Jezusa” widzimy jak Jezus pomaga
Józefowi, ucząc się od niego zawodu. Józef nie patrzy na Jezusa ale
artysta osiągnął wrażenie mocnej więzi, oświetlając blaskiem świecy
jednakowo obie twarze: pełne miłości oblicze Jezusa oraz dobrotliwą
i łagodną twarz Józefa.
Obecność aniołów w tle, wynika z potrzeby nadania dziełu
bardziej religijnego charakteru. Gdyby nie delikatna aureola nad głową
Józefa, można bowiem pomyśleć, że to rodzajowa scena, pokazująca
zwykłych ludzi.
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Gerrit van Honthorst - Chrystus przed Kajfaszem. 161694

Scena rozgrywa się w nocy. Na stole, na środku stoi świeca jedyne źródło światła. Rozjaśnia ona twarze dwóch głównych bohaterów
wydarzenia: Jezusa i Kajfasza. Honthorst uchwycił moment, w którym
Kajfasz zadaje oskarżonemu ostatnie pytanie. Twarz Jezusa wyraża
spokój i opanowanie. W tle widać postaci innych arcykapłanów. Oczekują
wyroku a ich twarze spowite są w mroku, który wzmaga napięcie.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrystus_przed_Kajfaszem_(obraz_Gerrita_van_Hont
horsta)
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Georges de La Tour - Hiob
95
wyszydzany przez żonę 1625-50

Georges de la Tour - Pokutująca
96
Magdalena 1625-50

Płomień świecy odgrywa również znaczącą rolę w obrazie
„Magdalena z płonącą świecą”. Georges de La Tour namalował płomień
w niezwykle przekonujący sposób. Miejsca, do których światło nie
dociera toną w mroku a cienie nadają obiektom cech trójwymiarowości.
Światło buduje tu nastrój – spokojny i pełen zadumy.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Georges_de_La_Tour_044.jpg
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Artemisia Gentileschi „Judyta i Holofernes”97

Malarstwo jej mistrza - Caravaggia oraz dramatyczne przeżycia
z czasów dzieciństwa, zainspirowały włoską malarkę Artemisię
Gentileschi do malowania obrazów pełnych brutalnych scen. Często
pojawia się w jej malarstwie motyw Judyty, zarówno w scenach dokonania
97

http://www.polskieradio.pl/24/290/Artykul/712336,Artemisia-Gentileschipierwsza-malarka-Europy
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morderstwa, jak i tuż po nim. Gentileschi śmiało gra światłem, rysując
kontrastowe postacie, buduje iluzję ruchu i potęguje emocje za pomocą
ostrych kontrastów.

Rembrandt - Wymarsz strzelców”, czyli Straż przednia 1642

98

„Straż przednia” Rembrandta ma interesującą historię. Obraz
ukończony w 1642 roku, przez wiele lat był pokryty czarnymi werniksami
i pogrążony w ciemności. Złą sławę "ciemnego obrazu" zawdzięczał
traktatowi o sztuce, napisanemu przez jednego z uczniów artysty
(Samuela Hoogstrate'a). Dopiero nieszczęśliwy wypadek - atak szaleńca
na obraz w 1975 roku, paradoksalnie wydobył dzieło z mroku. Zniszczone
płótno zostało poddane gruntownej renowacji, podczas której zdjęto
ciemne warstwy werniksu. Obraz jest utrzymany w ciepłej tonacji (brązy
I złotawa żółć). Kompozycja jest dynamiczna, wielokierunkowa,
mistrzowsko rozwiązane są problemy światła oraz światłocienia. Trudno
98

http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=99326
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omawiać światło w tym obrazie na podstawie reprodukcji. Oryginał jest
dużych rozmiarów (363 × 437 cm). Wiele postaci ukazano za pomocą
skomplikowanych efektów świetlnych, trudno dostrzegalnych na
reprodukcji. Rembrandt podkreślił, za pomocą gry światła i cienia,
hierarchię ważności prezentowanych osób. Na pierwszym planie ukazał
skąpanego w blasku kapitana arkebuzerów (jazda uzbrojona w broń
palną) Fransa Banninga Cocqa. Uniesiona dłoń kapitana identyfikuje go
jako dowódcę wydającego rozkaz wymarszu. Cień ramienia pada na
postać jasno oświetlonego mężczyzny w żółtym odzieniu. Trzyma on
w dłoni paradną broń (tzw. partyzanę) – symbol oficera. Widoczny na jego
tunice cień kciuka i palca wskazującego kapitana skierowany jest na
wizerunek lwa z herbem Amsterdamu (trzema krzyżami).
Kolejnym jasnym akcentem jest wyłaniająca się z tłumu postać
kobiety. Przy uważnej obserwacji można zauważyć, ze kobieta trzyma
przy pasie kurę z nienaturalnie wielkimi pazurami, co stanowiło żartobliwą
aluzję
do
holenderskiego
słowa,
oznaczającego
arkebuzera
(klovenier brzmi jak klauvwenier, a klauw to "pazur").

Claude Lorrain – Port o świcie. 1649

99

Claude Lorrain – Port o zmierzchu.
100
1649

Claude Lorrain miał szczególny talent do przedstawiania nieba,
zwłaszcza oświetlanego zachodzącym słońcem. Lorrain i Canaletto
uważnie obserwowali światło słoneczne i jego wpływ na barwę nieba,
powietrza i wody, tworząc nową plastykę w malarstwie pejzażowym.
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Nicolaes Maes w „Leniwej służącej” wydobywa światłem z mroku
to, co w scenie jest istotne, ale nie przejmuje się pochodzeniem tego
światła. Uwagę zwraca scena w tle, gdzie światło dociera przez okno,
tworząc na ścianie cienie, zarówno postaci, jak i pochodzący od ramy
okiennej.

Nicolaes Maes - „Leniwa służąca”.
101
1655

Nicolaes Maes - „Stara kobieta obierająca
102
jabłko”. 1655

W „Starej kobiecie obierającej jabłko” światło wpada przez okno
(posługiwanie się takim światłem doprowadzi później do mistrzostwa
Vermeer),
tworząc
w pomieszczeniu
wyspę
światła.
Reszta
pomieszczenia pogrążona jest w ciemności.
Trzej artyści przedstawiający sceny rodzajowe w domowych
wnętrzach (Nicolas Maes, Pieter de Hooch i Johannes Vermeer) często
malują rozproszone światło z okna na jednej stronie. Maes i Hooch
prezentują wspaniałe efekty świetlne, ale w porównaniu z dziełami
Vermeera, wyglądają one na sztuczne i wymuszone. Tylko Vermeerowi
udaje się uchwycić światło i kolor w taki sposób, że wygląda ono
„fotograficznie”.
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Johannes Vermeer - Dziewczyna i
103
żołnierz. 1658

Johannes Vermeer – Geograf. 1668104
9

Malarz David Hockney twierdził, że wielu "starych mistrzów"
używało przyrządów optycznych, takich jak camera obscura, do tworzenia
swoich prac. Było to pudełko wyposażone w niewielki otwór i lustro
w celu uzyskania ostrego obrazu na ekranie, na którym mógł być on
kopiowany przez artystę. Niewielkie i bardzo subtelne płótna Vermeera
wyglądają tak podobnie do fotografii, że możemy sobie wyobrazić, że
istotnie mógł on używać takiego przyrządu.
Jak już wspomniano, obrazy Vermeera pokazują wnętrza
oświetlone światłem dziennym, pochodzącym
z okien położonych
w bocznej części sceny. Efekty związane z oświetleniem dziennym są
oddane z dużą dokładnością, - dotyczy to nawet takich subtelności, jak
różne cechy szkła w szybach, światło odbite od blatu, padające na ścianę
pod oknem (Dziewczyna i żołnierz) albo cienie mebli na ścianie i blask
papieru, doświetlający twarz (Geograf). Vermeer poradził sobie
z niezwykle trudnym zadaniem, bo świeci tu nie punktowe źródło światła,
jak np. świeca u de la Toura, ale powierzchnia świecąca.
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Jan Vermeer – Mleczarka 1658

105

Jan Vermeer – Kobieta z wagą.
106
1662-5

Młoda kobieta, w żółto - niebiesko – czerwonym odzieniu, stoi
w pustym pokoju, skoncentrowana na przelewaniu mleka do miski. Przez
umieszczone w lewym górnym narożniku okno pada dzienne,
rozproszone światło. Warto zwrócić uwagę na jasno oświetloną dłoń
ukazaną na tle ciemnego fragmentu ściany, strumień mleka, pęknięte
kwatery szkła w oknie oraz cień gwoździa wbitego w ścianę. Chleb
namalowany jest techniką punktową, za pomocą drobnych plamek, które
tworzą niezwykłą grę światła. Na obrazach Vermeera światło służy
rozmyciu konturów przedmiotów i postaci, co powoduje płynne
przenikanie się rozmaitych powierzchni.
W „Ważącej perły” – obrazie zwanym również „Kobietą z wagą”,
światło pada z lewej strony z okna i jest nieco przytłumione przez żółtą
kotarę. Mimo to część płótna pozostaje w mroku a obraz podzielony jest
po przekątnej - na strefę jasną i ciemną. Na stole znajdują się pudełka
i sznury pereł, na szarej ścianie wisi obraz, a naprzeciw kobiety znajduje
się lustro. Kobieta w prawej ręce trzyma wagę i ze skupieniem się w nią
wpatruje, lewą opiera lekko na stole. Szalki wagi wydają się idealnie
zrównoważone.
Zazwyczaj przyjmuje się, że kobieta waży perły, ale po
dokładnym badaniu okazuje się, że szalki wagi są puste. Badacz
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twórczości Vermeera (Arthur K. Wheelock) zasugerował, że kobieta nie
waży wcale kosztowności. Tym co waży są własne czyny a scenę można
odczytywać w dwóch wymiarach: wiecznym, gdzie osądzane są ludzkie
czyny oraz ziemskim, gdzie ważone są perły, symbol marności i pychy.

Pieter de Hooch - Matka

107

Pieter de Hooch - Kobieta
karmiąca dziecko. 1660

Malarstwo Josepha Wrighta zwanego również Wright of Derby,
było związane z obserwacją techniki. Miasto Derby, w którym tworzył, było
ośrodkiem rewolucji przemysłowej. Wright uległ nowym prądom i jako
pierwszy wprowadził tematykę przemysłową do sztuki. Był uważany za
najlepszego malarza efektów świetlnych swojego czasu. Łączył realizm
w przedstawianiu urządzeń technicznych z romantycznym ujęciem
światła.
Scena, przedstawiona w obrazie „Eksperyment…”,
jest
niezwykle emocjonująca. Z mimiki twarzy oraz gestów osób,
zgromadzonych przy stole, można odczytać skrajne emocje Starsi
mężczyźni z ogromnym zaangażowaniem obserwują przebieg wydarzeń.
Po lewej stronie dwoje ludzi okazuje zupełny brak zainteresowania
a nawet znudzenie. Kobieta w centrum zasłoniła twarz dłonią, co może
świadczyć o niechęci do obserwowanego wydarzenia. Chłopiec,
podwiesza klatkę, z której najprawdopodobniej wyciągnął przed chwilą
107
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przerażoną ofiarę eksperymentu.

Joseph Wright of Derby „Eksperyment z pompą próżniową”.1768

108

Poprzez grę światła Wright zwraca uwagę właśnie na twarze
i dłonie, uwypuklając ładunek emocjonalny, wywołany eksperymentem.
Obraz utrzymano w ciemnych, barwach, co dodaje mu dramatyzmu.
Ewidentny jest kontrast między światłem a cieniem (chiaroscuro
stosowane wcześniej u Leonarda da Vinci oraz Rembrandta).
Księżyc, źródło tajemniczego światła, ukryty jest za mgłą, co
może nawiązywać do determinacji człowieka, który stara się zrozumieć
i zbadać, rządzącą się własnym, tajemniczym prawem, przyrodę. Klatka
to alegoria zniewolenia, odnosząca się do wrogiego stosunku ludzi
oświeconych. Ptak, który zginął podczas eksperymentu, w imię rozwoju
nauki, jest ważnym symbolem poświęcenia przeciw obskurantyzmowi.
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Francisco Goya – Parasolka. 1777

Francisco Goya - Latające wiedźmy.
110
1797

Francisco Goya – Pijący 1777

109

111

Niebo malowane przez Goyę jest płaskie i posiada barwę ołowiu,
a nie świecące jak u Lorrain’a. Światło Goyi jest w istocie dramatyczne czasami miękkie, innym razem ostre i rażące a czasami znów dosadne,
przydymione i przygnębiające. Goya nie jest mistrzem realistycznych
efektów świetlnych, ale za to jest mistrzem teatralnych efektów.
Dynamiczne pozy i zaskakujące ujęcia intrygują i wyzwalają emocje.
Światło Goyi nie ma charakteru fizycznego, ale emocjonalny - często,
szczególnie w jego późniejszej pracy, są to nawet emocje lekkiego
przerażenia oraz szaleństwa.
Światło w obrazach Goyi przypomina oświetlenie sceniczne.
Kontrastowe światło padające z góry, jak światło błyskawicy podczas
burzy, tworzy głębokie cienie, w których czają się złe moce. Scena
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przedstawiona na obrazie „Latające wiedźmy”, przypomina
nocną polanę, oświetloną reflektorem z helikoptera.

nam dziś

Barwy na obrazie „Parasolka” są jasne i żywo kontrastujące.
Podobnie, jak w należących do tej samej serii „Pijakach”, niezwykle
ważną rolę odgrywa światło. Twarz młodej dziewczyny widzimy na
pierwszym planie mimo, że znajduje się w cieniu. Silny kontrast odcieni
na ramieniu młodzieńca oraz rozproszone światło na twarzy dziewczyny
są oddane z prawdziwym mistrzostwem.
W sielankowej scenie obrazu „Pijący”, siedzący na wzgórzu
mężczyzna pije wino ze skórzanej torby. Światło jest rozproszone, ale
pojawia się element kierunkowy, bowiem drzewa rzucają cień na postaci.
Cień ten wypełnia zaledwie niewiele znaczącą część sceny.

Jean Ranc - Vertumne et Pomone.1710-1722
112

112

http://mesbeauxarts.tumblr.com/post/18995946108/jean-ranc-vertumne-etpomone-1710-1722-oil-on
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Inny przykład parasolki w twórczości malarskiej znajdujemy na
obrazie Jeana Ranc Vertumne et Pomone. Niegodziwy Vertumne
przybrał postać staruszki, aby zbliżyć się do pięknej bogini Pomone.
Zamierza ją uwieść. Bezpośrednie promienie słoneczne tworzą ostre
kontrasty podkreślając załamania tkanin. Mimika twarzy jest doskonale
widoczna w rozproszonym świetle pod parasolką.

Wiliam Blake „Wyczarowanie
113
ducha Samuela” 1800

Wiliam Blake – The Whirlwind of
114
Lovers.1824-1826

Światło Williama Blake'a nie jest realistyczne. Postaci Blake'a to
wizje jego wyobraźni. Nie są to ciała fizyczne ujawnione przez światło,
ale ciała ukonstytuowane przez wewnętrzne światło umysłu. One same są
blaskiem. Ożywiony duch proroka Samuela, tworzy w ciemności jasną
kolumnę światła i rzuca przerażający blask na pozostałych uczestników
sceny (króla Saula i czarownika). Podobną kolumnę blasku tworzy
splątany wiatr kochanków.
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Marie Denise Villers - Młoda kobieta rysuje. 1801

115

W autoportrecie Marie-Denise Villers, światło pada z tyłu przez
okno, oświetlając jej włosy i suknię, a twarz kobiety oświetlona jest
światłem odbitym od papieru rysunku. Jest to bardzo nietypowy sposób
oświetlania twarzy osoby portretowanej.

Jean Auguste Dominique
116
Ingres - Sen Osjana. 1813

Jean Auguste
Dominique Ingres –
117
Łaźnia turecka. 1862

Jean Auguste
Dominique Ingres –
118
Źródło. 1820-56

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/17.120.204
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Jean_Auguste_Dominique_Ingres_009.jpg
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http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81a%C5%BAnia_turecka
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Światło zmysłowych aktów Ingres’a, to miękkie i wyidealizowane
światło, pochodzące
jakby z wcześniejszej twórczości Leonarda
i Tycjana. Światło w wielkich portretach Ingres’a jest trochę ostrzejsze, ale
wciąż płaskie, bez znaczących cieni, lakonicznie podkreślające cechy
indywidualności (podobnie, jak światło z portretów Hansa Holbeina).
Na obrazie „Sen Osjana” Jeana Ingres, szkocki bard śni
o bohaterach mitów celtyckich. Światło wydobywa się tu z wnętrza
śnionych postaci.
Ingres malował także przez całe życie akty kobiece, zazwyczaj
w kąpieli na tle orientalnej scenerii (np. Wielka odaliska, Łaźnia turecka).
Płynne linie ciał, promienność gładkiej skóry i złotawy koloryt sprawiają,
że kobiety te emanują spokojną zmysłowością.

Caspar David Friedrich - Mężczyzna i
119
kobieta podziwiający Księżyc. 1830

Caspar David Friedrich Etapy życia,
120
1835

Światło Friedricha jest dramatyczne I pełne emocji, jak u Goyi
i u El Greco, ale bazuje na starannej obserwacji efektów
atmosferycznych. Spotykamy się z tym również w twórczości Claude
Lorraine’a I JMW Turnera.
Scena przedstawiona w obrazie Caspara Friedricha „Mężczyzna
i kobieta podziwiający Księżyc” jest mroczna, a źródłami światła są
tu księżyc oraz zimny późnowieczorny nieboskłon. Friedrich jest mistrzem
romantycznej, tajemniczej scenerii, w której światło tworzy nastrój.
Towarzyszem mężczyzny i kobiety jest jedynie księżyc, który przedziera
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http://wkrainieczarow.wordpress.com/tag/caspar-david-friedrich/
http://www.galeriaklasyki.pl/rodzajowe/18039-etapy-zycia.html
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się zza ciemnych o tej porze koron drzew a jego poświata nadaje światu
magiczny wymiar.
W „Etapach życia” Friedricha, scena jest skąpana w świetle
rozproszonym, pochodzącym zarówno od oświetlonych słońcem chmur,
jak i odbitym od powierzchni wody.

Caspar David Friedrich - Mnich na brzegu morza. 1808-1810

121

W „Mnichu na brzegu morza” ukazał Friedrich obraz utworzony
przez rozproszone, zimne światło. Ciemny strój mnicha kontrastuje
z bielą śniegu, a mimo to stapia się z tłem w zimną i ciemną całość.
Światło ukazuje bezmiar i potęgę natury i obwieszcza, jak niewiele znaczy
wobec niej człowiek, nawet ten wykształcony i pełen żarliwej wiary.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Caspar_David_Friedrich_029.jpg
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M.W. Turner - Snowstorm. 1842

122

M.W. Turner – Fisherman at Sea
123
1796

Turner studiuje interakcję światła z wodą, powietrzem, dymem
i deszczem. Ledwie zarysowany obraz łodzi, nadaje obrazowi więcej
głębi i ruchu prawdopodobnie właśnie dlatego, że jest ledwie widoczny
w burzy, co pozwala poszaleć wyobraźni widza. W „Rybakach na morzu” blask księżyca dominuje nad delikatnym, wrażliwym światłem latarni
migoczących na łodzi, podkreślając znaczącą przewagę natury nad
kruchą ludzkością. Światło pokazuje tu niepewność losu człowieka.

M.W. Turner – Wybuch wulkanu
124
Tambora. 1815

M.W. Turner - The Fighting Temeraire.
125
1839
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http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-snow-storm-steam-boat-off-aharbours-mouth-n00530
123
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Turner jest bliski ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Jego prace
rzadko traktują o czymś innym niż światło, atmosfera i energia,
a obserwacje zjawisk naturalnych są niezwykle przenikliwe. Potężny
nacisk kładzie na zjawiska ulotne i niematerialne, Ekspresja malarstwa
Turnera polega na zderzeniu kolorów i energii pędzla, Jest efektem
samego malarstwa, a nie ukazywanego przedmiotu.
Obrazy Turnera dziś cenione za to, jak rozmywają kształty
w zalewie kolorów i świateł, wzbudzały wśród współczesnych kpiny
i oburzenie. W 1939 roku, kiedy 50 zapomnianych jego obrazów odkryto
w piwnicach National Gallery, wzięto je za stare plandeki. Odkrycie
doceniło dopiero kolejne pokolenie, które miało za sobą doświadczenia
impresjonizmu i symbolizmu.
Turner zauważył, że kolor i światło mogą działać samodzielnie,
niezależnie od formy i tematu. Jako pierwszy namalował blask
przeświecający przez obłoki, zamiast oddzielać światło i chmury.
U Turnera kolor służy zróżnicowaniu, nie zaś połączeniu przedmiotów (jak
to było u impresjonistów) .
Po wybuchu wulkanu Tambora (10 kwietnia 1815 roku),
w atmosferze wystąpiło wysokie stężenie pyłów, które doprowadziło do
spektakularnych, niespotykanych zachodów słońca. Turner uwieczniał te
zjawiska na swoich obrazach.
W “Ostatniej drodze Temeraire’a”, tytułowy okręt znajduje się
z lewej strony obrazu, za będącym na pierwszym planie holownikiem
parowym. Okręt przedstawiony jest w jasnych barwach. Jest on nieco
rozmyty w kontraście do ciemnego, mocno zarysowanego holownika. Na
obrazie widać również zachodzące słońce i księżyc w pierwszej kwadrze.
W powietrzu unoszą się pyły, będące skutkiem wybuchu Tambora.
Po francuskiej rewolucji lutowej 1848 roku, artyści odwrócili się
od romantyzmu, a Gustave Courbet objął nieformalne przywództwo nad
grupą poszukiwaczy nowego sposobu wyrażania się w sztuce.
Postulatem nowego kierunku – realizmu, była rezygnacja z inspiracji
wyobraźnią i przedstawianie rzeczywistości przeciętnego człowieka
Kompozycję uproszczono, nastąpiła rezygnacja z żywych barw
i promiennego oświetlenia.
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Jean Francois Millet - Kobiety
126
zbierające kłosy” 1857

Jean Francois Millet – Anioł Pański.
127
1857-59

Jean Francois Millet w szczególny sposób uświęcał proste sceny
chłopskie. Czynił to za pomocą ekspresyjnych pociągnięć pędzla i nieco
przesadzonych efektów kolorystycznych. Na obrazie „Kobiety zbierające
kłosy”, Millet przedstawił pole oświetlone światłem rozproszonym,
światłem które monotonnie oświetla pole, codziennie tak samo, nie
zwracając uwagi na dolę człowieka. Cienie nie są wyraźne, a nastrój
budowany jest żółtą barwą, kojarzącą się ze zmęczeniem i całodziennym
wysiłkiem, ale również ze zbliżającą się porą odpoczynku. Światło obrazu
podkreśla różnice w bogactwie i jakości życia. Drugi plan przyciąga wzrok
jasnością snopów i ludzi w jasnych strojach. Nad wszystkim czuwa
niewzruszone słońce.
„Anioł Pański” Milleta również pełen jest światła. Jest to światło
rozproszone,
przebijające się przez warstwę chmur. Nie tworzy
zdecydowanych kontrastów i nie pozwala dobrze widzieć szczegółów
przedstawionej sceny, ale przecież nie o szczegóły tu chodzi. Dramaturgia
jest tu inna, niż na pełnych kontrastów obrazach Caravaggia czy Artemisi
Gentileschi i dlatego światło ma inny charakter.
Salvadore Dali interpretował ten obraz inaczej - według Dalego,
para wieśniaków zamordowała swoje dziecko i przywiozła je taczką na
miejsce pochówku (taczka znajduje się z tyłu, za postacią kobiety).
126
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Małego trupka zakopano w ziemi i teraz, po pochówku odpoczywają.
Kobiecie jest trochę przykro, a mężczyzna już myśli o seksie i niezbyt
umiejętnie ukrywa erekcję, przesłaniając ją kapeluszem. Według autorów
tego opracowania, rodzaj użytego światła niezbyt korzystnie świadczy
o tej alternatywnej, choć z pewnością niezwykle kreatywnej interpretacji
obrazu.

Eugene Delacroix Morze w Dieppe
128
1852

Delacroix Śmierć Sardanapala
129
1827

Po obejrzeniu „Morza w Dieppe” wiele osób uznało Eugène’a
Delacroix za ojca impresjonizmu. Artysta starając się uchwycić ulotne
momenty rzeczywistości, sugestywnie przedstawił odbłyski światła na
powierzchni pofalowanej wody. Oświetleniowcy zdają sobie sprawę, jak
trudne jest namalowanie odbicia światła od powierzchni błyszczącej,
zmieniającej się zarówno w czasie, jak i przestrzeni.
Znawcy tematu twierdzą przeciwnie - uważają, że malarstwo
Delacroix jeszcze nie było impresjonizmem, bowiem, mimo, że artysta nie
posługiwał się czernią i szarościami to jednak nie kładł na płótno czystych
barw, a mieszał je na palecie.
Płótno „Śmierć Sardanapala” przedstawia wielkie łoże, o które
opiera się klęcząca, błagająca o litość konkubina despoty.
W przeciwległym narożu, wojownik wbija z zimną krwią sztylet w pierś
młodej, nagiej i bezbronnej kobiety. Poprzeczny układ kompozycyjny
został podkreślony przez silne światło, dodatkowo wzmacniające
128
129

http://cudaswiata.archeowiesci.pl/2008/07/eugene-delacroix-morze-w-dieppe/
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intensywność ciepłych barw. Kłęby dymu z prawej strony zapowiadają
pożar pałacu i tytułowe wydarzenie.

Frederic Edwin Church (American, 1826-1900), El Rio de Luz (The River of
130
Light), 1877

Frederic Edwin Church - Cotopaxi, 1862

Frederic Edwin Church -The
Aegean Sea, ca. 1877

Na obrazie Churcha gniewna Ziemia wyrzuca ku niebu
płonący gaz I popiół, co grozi zasłonięciem Słońca. Słońce
przekształca Ziemię w piekielny ogień barwy siarki. Przesłanie jest
takie, że świat stoi na krawędzi przepaści moralnej. Dramatyczne
130
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efekty światła i atmosfery oddane są z wielką wprawą.

Albert Bierstadt – The Oregon Trail.
131
1869

Albert Bierstadt - Oregon Trail.
132
1863

Obrazy
Alberta Bierstadta przedstawiają krajobrazy ze
specjalnymi efektami świetlnymi. „Oregon Trail” aż kipi żółtoczerwonym
blaskiem ognia, skontrastowanym z zielonkawym blaskiem księżyca.

Claude Monet - La Grenouillere, 1869

133

Claude Monet – Le Grand Canal
134
1908
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Claude Monet – Impresja - Wschód Słońca 1872135
Malarstwo impresjonistów stanowiło bunt przeciwko tradycyjnym
stylom studyjnym. Było ono jednocześnie związane z powstaniem
fotografii, która umożliwiała szybkie i dokładne odwzorowanie postaci.
Widok postaci wydawał się impresjonistom mniej interesujący, niż
subtelności koloru, których fotografia wciąż nie potrafiła uchwycić. Artyści
mogli natomiast czerpać z osiągnięć chemii organicznej, które
zaowocowały pojawieniem się szerokiej gamy nowych, żywych barw farb.
Cała twórczość Moneta, to dążenie do uchwycenia istoty światła
i koloru. Podobnie jak w innych płótnach impresjonistów, nie myśli on
o kolorze, jako o stałej właściwości obiektów. Zwraca uwagę na bardzo
subtelne zjawiska występujące w interakcji obiektów, światła i oka. Kolory
nie są mieszane, ale umieszczane blisko siebie na płótnie, mieszają się
one w oku obserwatora. Przedstawiane przez Moneta obiekty i powietrze
wokół nich ulegają przekształceniu wraz ze zmieniającym się światłem.
Naturalne światło jest prezentowane przez Claude’a Moneta we
wszystkich jego odmianach. W obrazie „La Grenouillere” pomija nieistotne
szczegóły, koncentrując się na różnicach między zacienionym pierwszy
135

http://pl.wikipedia.org/wiki/Impresja,_wsch%C3%B3d_s%C5%82o%C5%84ca
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planami i skąpanym w słońcu tłem. Fragmentaryczne odbicia na
powierzchni wody nadają obrazowi realności i wypełniają go subtelną
dynamiką.
„Grand Canal” pokazuje świat zamazany, skąpany w słońcu,
lekko nieczytelny. Nic nie jest tu realne. Kolorystyka odbiega od
rzeczywistości - świat kąpie się w mieszaninie fioletu i czerwieni.
Podkreślenie uroku zachodzącego słońca odbywa się kosztem
rzeczywistych barw. Postaci dalszego planu, dźwigi portowe i oddalone
łódki wydają się nieistotne. Monet w swoim obrazie zachował podstawową
zasadę impresjonizmu: stosowanie czystej barwy - a dynamikę obrazu
tworzy gra świata i cienia. Kolor według Moneta nie był cechą stałą, czego
najlepszym dowodem jest zmiana barwy przedmiotów, w zależności od
padającego światła. Jest to oczywiste z punktu widzenia współczesnej
techniki oświetlania.
Artysta doszedł w poszukiwaniach twórczych do wykorzystania
barw znacznie bardziej jaskrawych. Takimi właśnie barwami tworzy iluzję
obrazu realistycznego, spowitego we mgle. „Impresja, wschód słońca”
przedstawia zatokę portową we francuskim mieście Le Havre. Monet
ukazał zasnuty poranną mgłą port, z lekko przebijającym się
i wschodzącym słońcem. Na pierwszym planie widać ciemne sylwetki
dwóch rybackich łodzi, które wypływają na poranny połów. W jednej
z łódek można dostrzec siedzące osoby. W oddali zostały ukazane
wyrastające na tle nieba maszty przycumowanych okrętów i dźwigi
portowe. Najbardziej przykuwającym uwagę punktem na obrazie jest
pomarańczowa kula słońca rzucająca na wodę swoje odbicie. W wodzie
odbijają się także znajdujące się w porcie statki oraz refleksy promieni
słońca. Woda ukazana na „Impresji, wschodzie słońca” wydaje się
migotać oraz mienić różnobarwnymi refleksami, zaś wschodzące słońce
zaciera kontury.
Celem Moneta nie było tu wierne oddanie detali, ale utrwalenie
na płótnie ulotności chwili, w tym przypadku – niezwykłego oświetlenia
portu o świcie. Artysta posłużył się tu szkicową, ujednolicającą techniką
malowania, swobodnie kładąc pędzlem plamy barwne. Monet skupił się
na kilku głównych kolorach: pomarańczowym, czarnym, żółtym, zielonym,
niebieskim i szarym. Barwy te wydają się zmieniać pod wpływem światła.
Technika rozmytych i zlewających się ze sobą plam barwnych
dała efekt niezwykłej gry świateł oraz kolorów. Monet skupiał się na
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zacieraniu konturów, tworząc na wpół abstrakcyjne formy, składające się
z drobnych barwnych plam.

Claude Monet – Katedra w Rouen. 1892-94136

W cyklu Katedra w Rouen (Monet malował go na kilku
jednocześnie rozstawionych sztalugach, zmieniając z czasem
sztalugi) światło odgrywa zasadniczą funkcję. W każdej
z uchwyconych chwil Monet obserwuje odmienną gamę barw.
Zazwyczaj oscyluje ona
w obszarze kolorów intensywnych
i czystych. Artysta miał świadomość, że wrażenia barwne zmieniają
się również w zależności od natężenia światła. Był zafascynowany
obserwacją zmian światła w zależności od upływającego czasu
(zarówno pory dnia i roku). Monet posługiwał się, podobnie jak inni
impresjoniści, barwami zbliżonymi do siedmiu barw podstawowych,
powstałych po przejściu światła białego przez pryzmat.
W 1861 roku Michel Eugene Chevreul utworzył podstawy
teorii barw dla malarzy. Opisał relacje pomiędzy sąsiadującymi
kolorami oraz konsekwencje zestawienia barw dopełniających.
Utworzył koło barw, ukazujące relacje między poszczególnymi
kolorami. Stwierdził, iż barwy zimne sprawiają wrażenie oddalania
się, a barwy ciepłe dają efekt przybliżania. Monet praktycznie
eksperymentował z tymi osiągnięciami Chevreula.
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Gustave Caillebotte –
Cykliniarze.1875137

Gustave Caillebotte – Place de
Europe par temps de pluie.

Gustave Caillebotte świetnie ukazał charakterystyki odbiciowe
różnych powierzchni, zarówno ilościowe, jak i kierunkowe. Pokazał jak
różnie odbija się światło, padające pod różnymi kątami, na błyszczące
i scyklinowane fragmenty podłogi oraz jak rzeźbi ono gołe, spocone
plecy cykliniarzy.
W obrazie „Place de Europe par temps de pluie” przyciąga
uwagę odbicie światła od zroszonego deszczem paryskiego bruku i od
mokrych parasoli. Jest tu jeszcze inna istotna cecha – Caillebotte
wspaniale ukazał głębię, stosując nie tylko perspektywę i przesłanianie,
ale również zmianę faktury błyszczących powierzchni (wraz
z kierunkowymi współczynnikami odbicia) oraz zamglenie i rozjaśnienie
dalszych planów, co będzie stosowane w technikach iluminacyjnych
ponad sto lat później.

Georges Seurat - La grande latte.
138
1884-86
137

Edgar Degas - Tub, 1886

139

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Caillebotte
http://www.gardenofpraise.com/art32.htm
139
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edgar_Germain_Hilaire_Degas_031.jpg
138

290

Georges Seurat kontynuuje intuicyjny sposób optycznego
mieszania barw, charakterystyczny dla impresjonistów, ale zmienia
metodę, stosując do malowania małe pojedyncze kropki. W "La Grande
Latte" przedstawia osoby na pierwszym planie w postaci fioletowych plam
i cieni a postacie w tle występują na jasnym żółto-zielonym polu.
Degas eksperymentuje z subtelnymi efekty oświetlenia nie tylko
poprzez zmiany luminancji, ale również różnice w kolorze. Niektóre cienie
na ciele kąpiącej się dziewczyny mają zielonkawy odcień, podczas gdy
inne są czerwonawe. Światło u Degasa nie troszczy się oddawaniem
szczegółów, ani tworzeniem światłocienia, ale mimo to udaje się za
pomocą barwy uzyskać efekt trójwymiarowości.

Ilia Riepin – Sadko
w Podwodnym Królestwie
140
1876

Ilja Riepin - Car Iwan Groźny i jego syn Iwan 16
141
listopada 1581 roku. 1885

W rosyjskiej baśni o Sadku - kupcu, który trafił do krainy
Króla Morskiego. Zachwycił króla grą na gęślach i teraz ogląda
jego 900 córek, by wybrać spośród nich przyszłą żonę. Sadko stoi
na dnie morza, wśród wodorostów, ryb i pęcherzyków powietrza.
Córki króla przepływają przed nim w korowodzie. Obraz utrzymany
jest w jednolitej tonacji kolorystycznej, z przewagą ciemnozielonej
140
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barwy wód; górne partie dzieła pogrążone są w mroku. Jedyne
wyraźne źródło światła bije od grupy przechodzących dziewcząt.
Riepin zawarł w obrazie ówczesne ideały urody niemieckiej,
francuskiej i włoskie, ale wybór Sadka, wyrażony jego spojrzeniem
na rosyjską chłopkę miał wydźwięk patriotyczny. W obrazie tym
mamy dwa niezwykłe aspekty świetlne – ukazanie światła
występującego w fantastycznym środowisku w głębi oceanu
i umacnianie uczuć patriotycznych za pomocą światła.
Obraz „Car Iwan…” przedstawia bogatą komnatę w pałacu
carskim. Ilja Riepin przedstawił Iwana Groźnego i jego syna
w chwilę po tym, gdy zirytowany car zadał synowi śmiertelny cios
berłem. Iwan Groźny klęczy na dywanie, przyciągając do siebie
półprzytomnego syna. Na pierwszym planie widoczne jest
porzucone berło, na dalszym - przewrócony carski tron. Twarz
carewicza jest spokojna. Umierający przebacza mordercy
W ukazywanej scenie Riepin był zainteresowany głównie
psychologicznym aspektem wydarzeń, wiedzą o niedoskonałości
człowieka a nie wiernym odtwarzaniem historii. Wnętrze komnaty,
w której miało miejsce zabójstwo, zostało pokazane zgodnie
z realiami, jednak centralny punkt kompozycji stanowi wyraziście
oświetlona grupa Iwana i syna, stanowiąca uniwersalne
ostrzeżenie. Riepin posługuje się silnymi kontrastami, tworząc iluzję
odległości od obserwatora oraz intensyfikując wyrazy twarzy.
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Arnold Bocklin – Wyspa umarłych. 1880-1880

142

"Wyspa umarłych" pokazuje tytułową wyspę w świetle późnego
popołudnia. Światło dociera z tyłu, kąpiąc przedstawione obiekty w złotej
poświacie. Otoczenie jest szare i ponure - warstwa nieprzyjaznych chmur,
zapowiada zbliżającą się burzę. Silny kontrast miedzy oświetlonymi
obiektami a tłem odzwierciedla tu kontrast między wiecznym spokojem,
a codziennym miotaniem się wśród przeciwności losu. Dzięki takiemu
poprowadzeniu światła, obraz jest w gruncie rzeczy optymistyczny, co
wobec powszechnej opinii jest poglądem bardzo kontrowersyjnym a dla
Autora (PB) obraz ten jest wyjątkowo ponury, bowiem czarno-biała
reprodukcja „Wyspy umarłych” wisiała w poczekalni u dentysty, do
którego miał nieprzyjemność chadzać w połowie XX wieku.
Zupełnie inne spojrzenie na światło w malarstwie reprezentuje
Vincent van Gogh. Na obrazie „Gwiaździsta noc” na horyzoncie rozciąga
się jasna, świetlista wstęga – być może jest to Droga Mleczna, rzucająca
blask na znajdujące się poniżej góry, pogrążone w mroku, dla
podkreślenia, iż należą one do sfery ziemskiej. Van Gogh kontroluje
emocje, potęguje efekt poprzez zastosowanie silnego kontrastu. Pod
142

http://butterfield-reignbeau.blogspot.com/2011/10/symbolizm.html
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burzliwym niebem spoczywa senne miasto, namalowane krótkimi,
prostymi pociągnięciami pędzla w odróżnieniu od zaokrąglonych linii,
w górnej części linii nieba. Cyprysy, wyglądają jak ciemne płomienie
sięgające gwiazd. Stanowią one łącznik między niebem i ziemią, lub
życiem i śmiercią dlatego obraz ten jest interpretowany, jako ilustracja
starcia zwalczających się antagonistycznych sił - ludzkich pragnień
i dążeń przeciwko potężnym pozaziemskim mocom.

Vincent van Gogh Gwiaździsta noc nad
143
Rodanem 1888

Giorgio de Chirico. Tajemnica
145
i melancholia ulicy. 1914
143

Van Gogh - Gwiaździsta noc. 1889

Giorgio de Chirico – Czerwona wieża. 1913

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Vincent_van_Gogh_-_Starry_Night__Google_Art_Project.jpg
144
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwia%C5%BAdzista_noc
145
http://bobinka.blox.pl/tagi_b/124892/melancholia-miasta-melancholia-itajemnica-ulicy-fotografia-bobinka.html
146
https://andrzejosinski.wordpress.com/2009/09/03/werter-opowiesc-oponizeniu-czlowieka/czerwona-wieza/
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144

146

De Chirico, podobnie jak (później) Delvaux, nie przejmuje się
perspektywą, spójnością czy realizmem w przedstawianiu działania
światła. Wizja De Chirico jest surowa i pozbawiona romantycznego
i erotycznego mroku Delvaux’a. Cienie są tu długie i głębokie. Takie
głęboko czarne cienie występują głównie na pustyni, gdzie suche
powietrze nie może rozproszyć światła dziennego. Boczne oświetlenie,
wywołane przez niskie słońce, powiększa architekturę oraz nienaturalnie
deformuje cienie, nadając im tajemniczy wygląd.

Aleksander Gierymski – W altanie
147
1882

Detal obrazu W altanie

Obraz „W altanie” Aleksandra Gierymskiego to świadectwo
drobiazgowej obserwacji natury, pozbawione fabularnej treści i jest. Obraz
ten jest szczególnie interesujący z oświetleniowego punktu widzenia.
Pierwszą wersję, która powstawała przez pięć lat, poprzedziły setki
szkiców przedstawiających detale tytułowej altany i znajdujących się w
niej przedmiotów. Są to wyjątkowo szczegółowe studia światła. Niektórym
z tych prac (Begonie, Fontanna, Ksiądz pijący wino) przyznaje się dziś
wartość co najmniej równą ostatecznej wersji dzieła. Artysta zniszczył
pierwszą wersję obrazu, z 1880 roku, a po namalowaniu kolejnej wersji
z 1882 roku, spotkał się z zarzutami zbytniego rozproszenia uwagi na
detale i
braku dominanty kompozycyjnej. Przyczyn
upatrywano
w przesadnym posiłkowaniu się przez malarza fotografią. Za cel , który
przyświecał Gierymskiemu, uważa się nie traktowanie światła jako
147

http://eszkola.pl/jezyk-polski/w-altanie-1322.html
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subiektywnego środka wyrazu ale jako próbę obiektywnego oddania
świetlnych refleksów.
Ważną kategorią wprowadzoną do języka sztuki pod koniec XIX
wieku był nastrój (Stimmung), który Gierymski definiował jako "robienie
obrazu z czucia i pamięci". Wiązało się to z postulowaniem odbioru dzieła
- poprzez wrażenia, intuicję i wyobraźnię widza a nie rozumowo. Malarz
przedstawia świat, będący jedynie zbiorem plam barwnych, świateł,
kształtów. Dla Gierymskiego źródłem fascynacji był (jak pisał) „mrok
wieczoru, padający na puste pola jesienne lub zalegający czarne i brudne
zaułki miejskie - życiem jest ta ciągła, nieustanna, zmienna gra barw
i świateł - to ciągłe chwianie się równowagi świetlnej - harmonii koloru".
Krytycy i badacze dorobku Aleksandra Gierymskiego zwracali uwagę na
problem koloru i światła, jako wspólny element
jego twórczości.
Gierymski podjął się malowania ciemnych barw zmierzchu i nocy.
W „Operze paryskiej w nocy” przedstawił na płótnie, z całkowitym
pominięciem linii i rysunku, skomplikowane efekty światła lamp gazowych,
słabego, rozproszonego w półcieniach, częściowo określającego bryły
budowli a nikłe odblaski wydobywają z mroku zarysy sylwetek ludzi.

Aleksander Gierymski Opera paryska
148
w nocy 1891
148

John Singer Sargent „Goździk, lila, lila,
149
róża 1885-86

http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc//eo_event_asset_publisher/eAN5/content/aleksander-gierymski-operaparyska-w-nocy
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Świetną analogią do „W altanie” jest obraz tworzącego w Londynie
Amerykanina Johna Singera Sargenta" Goździk, lilia, lilia, róża",
malowany na przełomie lata i jesieni przez dwa kolejne lata (1885-1886)
codziennie o tzw. magicznej godzinie. Obraz ten jest próbą uchwycenia
szczególnego światła, tuż po zmierzchu.

John Singer Sargent – Bridge of Sighs

150

John Singer Sargent – The
151
Chess Game. 1918

John Sargent w swoich akwarelach jeszcze mniej dba o
szczegóły, starając się uchwycić cechy samego światła. Twarze osób
ukryte są cieniu, refleksy świetlne uniemożliwiają dostrzeżenie rysów
a gra cienia i słonecznego światła na ciałach osób nadaje im znaczną
plastyczność. Obrazy Johna Singera Sargenta są malowane z bogatą
paletą barw, bardzo swobodnymi, wręcz tanecznymi ruchami pędzla, przy
kompletnym braku poszanowania dla szczegółów. Podstawowe zadanie
światła, to z wielką subtelnością uchwycić efekty światła i cienia. Podczas
gdy wielu spośród malarzy omawianych w tym opracowaniu było
zainteresowanych efektami zmiękczania, Sargent był szczególnie
zafascynowany silnym światłem słonecznym. Wiele z jego obrazów

149

https://www.google.pl/search?q=Sargent+Go%C5%BAdzik%2C+lilia%2C+lilia%2
C+r%C3%B3%C5%BCa&oq=Sargent+Go%C5%BAdzik%2C+lilia%2C+lilia%2C+
r%C3%B3%C5%BCa&aqs=chrome..69i57.3552j0j7&sourceid=chrome&espv=21
0&es_sm=93&ie=UTF-8
150
http://www.1st-art-gallery.com/John-Singer-Sargent/Bridge-Of-Sighs.html
151
http://www.edochess.ca/batgirl/JohnSingerSargent.html
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odnosi się do czystego powietrza z terenów śródziemnomorskich lub
alpejskich. Artysta dostrzega subtelne kolory w głębokich cieniach na
białych powierzchniach, efekt pstrokatego światła słonecznego, po
przejściu przez liście lub tegoż światła, odbijającego się na powierzchni
niespokojnej wody.
Pierre Bonnard poszukiwał w prezentowanych scenach efektów
barwnych, zanim jeszcze zrezygnował w poszukiwaniach twórczych
z kontrastów światła i ciemności. Obraz „Podświetlona modelka” jest
utrzymany w klimacie światłocienia. Powierzchniowe źródło światła (okno)
jest zasłonięte a światło rozproszono. Modelka, mimo, że jest
przedstawiona w cieniu, przebywa w otoczeniu światła i w przestrzeni
pełnej barw.

John Singer Sargent – Thou
152
Shalt not steal 1918

152

Pierre Bonnard - Podświetlona modelka.
153
1908

http://www.wikipaintings.org/en/john-singer-sargent/thou-shalt-not-steal1918#supersized-artistPaintings-265648
153
http://fredhatt.com/blog/tag/light-painting/
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Robert Delaunay Okna symultaniczne.
154
1912

Paul Klee – Eros. 1923

155

Robert Delaunay zawarł w „Oknach symultanicznych” a Paul
Klee w obrazie 'Eros” głębokie studium światła i barwy. Abstrakcyjne
zabawy barwą i zawartością bieli, doprowadziły do utworzenia sugestii
wewnętrznego blasku. Przypomina to efekty wywołane przez światło
przechodzące przez witraże, ale przecież jest namalowane na płótnie!
Na obrazie Christiana Schada “Portret doktora Hausteina” został
przedstawiony elegancki mężczyzna o splecionych palcach. Patrzy on
ufnie przed siebie, nie będąc świadomym skradającego się za nim cienia
o wielkiej głowie i szponiastych palcach. Cień funkcjonuje tu, jako parodia
sztuki medycznej, ale jednocześnie budzi niepokój, bo artysta zakłócił
spodziewaną relację między człowiekiem a cieniem. Deformacją cienia
zajmą się później Roberta Serenari i Sergiusz Sachno. Jest to też
interesujący sposób deformowania obrazu w celu wytworzenia iluzji
towarzyszącej obcowaniu ze sztuką.
Ivan Albright stosuje w „Into the World… „ światłocień, ale nie
czyni tego, aby zgodnie z zaleceniami starych mistrzów pokazać kształt
przedstawianych form, ale tylko w celu pokazania zdeformowanej
światłem faktury. Efekt jest groteskowy i okrutny. Kontrasty ujawniają
niezliczone zmarszczki i niedoskonałości modelki. Deformacja w sztuce
może odbywać się w przestrzeni kształtu, barwy (fowiści), dominacji
154
155

https://picasaweb.google.com/lh/photo/nUWZwOm8hLCrIewDdQBktw
http://bertc.com/subfive/g145/klee7.htm
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barwy nad kształtem (impresjoniści) i innych, ale deformacja w przestrzeni
faktury, dokonana za pomocą światła przez Albrighta, wydaje się
osiągnięciem pionierskim.

Christian Schad: Portret doktora
156
Hausteina (1928)

Ivan Albright - Into the World There Came
157
a Soul Called Ida, 1929-30

Z innym rodzajem deformacji spotykamy się w „Górskim
jeziorze…” Salvadora Dali. To deformacja odczuwania głębi i zakłócenie
procesu kategoryzacji. Świetlista poświata zachodzącego słońca niesie
wspomnienie południowego ciepła i zapowiedź wieczornego chłodu. Do
oka docierają formy zaskakujące i niezgodne z oczekiwaniami. Proste do
określenia obiekty okazują się niejednoznaczne Najbardziej niepokojące
jest tytułowe jezioro w kształcie ryby – jego kształt wymyka się
zdolnościom kategoryzacyjnym. Ogon ryby należy w istocie
do
znajdującego się z tyłu pejzażu, ciało nie jest ani wypukłe, ani wklęsłe,
mimo, a może właśnie na skutek zbyt wielu wskaźników głębi. Rybie
detale powstają w wyniku refleksów na położonych z tyłu skalistych
przylądkach. Nic nie jest tu takie, jak wydawało się na początku, a iluzję
tworzy właśnie światło.
156
157

http://www.wikipaintings.org/en/christian-schad/dr-haustein-1928
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/93811
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158

Salvador Dali - Górskie jezioro: plaża z telefonem. 1938

Edward Hopper - Letni Wieczór.
159
1947

Edward Hopper – Nocne ptaki 1942

160

158

http://www.tate.org.uk/art/artworks/dali-mountain-lake-t01979
http://zemelka.bloog.pl/id,332443346,title,E-Hopper-Letni-wieczor-Summerevening-1947,index.html?smoybbtticaid=61134e
160
http://kultura.wiara.pl/doc/451914.Samotnosc-sportretowana
159
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Hopper w „Letnim wieczorze” przedstawia taras oświetlony
światłem sztucznym. Postacie są dobrze widoczne, ale wydają się
nienaturalne, nie tylko z powodu barwy. Negatywne emocje budzi
również umieszczenie ich w przerażająco pustej przestrzeni (patrz:
deformacja w przestrzeni relacji społecznych161).
Na obrazach Hoppera widzimy zimne wnętrza biur i pokoi
w tanich motelach, pozbawione życia kina, ciemne ulice, stacje
benzynowe. Jest to przygnębiający obraz miejskiego życia, upływającego
w samotności, szarzyźnie i obojętności na potrzeby drugiego człowieka.
Pamiętajmy, że obrazy te powstały w latach 40-tych XX Wieku, kilka lat po
wprowadzeniu na rynek świetlówek. Ówczesne lampy fluorescencyjne
świeciły zimnym światłem, fatalnie oddawały barwy (szczególnie
w zakresie czerwieni) i oświetlenie świetlówkowe z pewnością nie
sprzyjało poprawie nastroju ani uświetnianiu relacji towarzyskich. Nie
sprzyjało temu również zagubienie i problemy spowodowane wojną.
Stąd ponury nastrój obrazów Hoppera, a przekonanie o fatalnym wpływie
świetlówek na wygląd pań pokutuje w niektórych kręgach społeczeństwa
do dzisiejszych czasów, mimo dostrzegalnej znacznej poprawy jakości
tych źródeł światła.
Nocne Ptaki to inny obraz ciemnej nowojorskiej uliczki. Z prawej
strony wyłania się wnętrze jaskrawo oświetlonego baru, z którego wylewa
się zimne światło. Poza granica cienia na trotuarze panuje pustka,
w której wszystko może się zdarzyć. W barze siedzą trzy osoby i barman.
Kogo więc w roli nocnych jastrzębi widzi Hopper? Nie wiadomo, jak losy
się potoczą. Dwaj mężczyźni i kobieta rozstrzygną, kto w tę noc stanie się
łowcą, a kto ofiarą. Łączy ich dojmująca samotność, która przyprowadziła
tych troje do nowojorskiego baru w środku nocy i która poprowadzi ich
niebawem w nieznane. Żadne z nich nie obudzi się następnego ranka
szczęśliwe. Z hopperowskiego baru nie ma przecież wyjścia – w barze nie
ma drzwi. Z miejskiej emocjonalnej próżni nie sposób uciec i nikt nie zdoła
przyjść z pomocą tkwiącym tam osobom. Nienaturalna cisza, bezruch
i zimne światło uzupełniają pełen beznadziei obraz osób uwięzionych
w świecie własnych lęków i urojeń. Uderza kontrast między pozornie
bezpiecznym, jasno oświetlonym wnętrzem a otaczającą je ciemnością.

161

Piotr Przybysz, Paweł Baranowski „Sztuka a mózg. Neuroestetyczne sekrety
wieloznaczności” – Czas Kultury nr 164/5 MMXI
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George Tooker - Coney Island.
162
1948

George Tooker - Poczekalnia. 1957

163

George Tooker umieszcza w „Coney Island” część postaci
w głębokim cieniu a inne w pełnym słońcu. Uwagę przyciąga centralna
postać mężczyzny leżącego w ciemnym pierwszym planie, z jedną nogą
w słońcu. Rozproszone w cieniu światło rzeźbi ciała ludzi, podczas gdy
oświetlone jasnym światłem słonecznym wydają się one zupełnie
pozbawione tekstury. Promienie słoneczne nie są zdecydowanie
bezpośrednie – źródłem światła jest raczej jasne błękitne niebo.
W obrazie „Poczekalnia” Tooker prezentuje zupełnie inną atmosferę.
Blask światła świetlówek tworzy pozbawioną przytulności, nieludzką
instytucjonalną przestrzeń.

162

http://gandalfsgallery.blogspot.com/2012/03/george-tooker-coney-island1948.html
163
http://calitreview.com/2609/george-tooker-at-the-pennsylvania-academy-of-thefine-arts/
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George Tooker - Guvernment Bureau. 1950

Gregory Frank Harris – American.1953

164

164

165

http://losarciniegas.blogspot.com/2011/11/george-tooker-by-chris-kearin.html
http://my.opera.com/amarys2art/albums/show.dml?id=10994662
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Paul Delvaux

166

Paul Delvaux – Shadows. 1965

Paul Delvaux -The Office of Evening. 1971

168

167

Paul Delvaux

Światło Paula Delvaux, podobnie jak u Rene Magritte, nie jest
realne. Podczas gdy Salvadore Dali studiował światłocień w pracach
starych mistrzów jak Caravaggio i Vermeer, aby ożywić swoje wizje,
Delvaux wykorzystuje cienie jako wzory lub samoistne przedmioty, bez
oglądania się na realistyczne przedstawienie źródła światła. Obiekty są
płasko oświetlone, ale posiadają nienaturalnie długie cienie. W scenach
o zmierzchu z kolei - oczekujemy długiego cienia, a tymczasem
rozmiarami przypomina on cień przy pełnym słońcu.

166

http://tatagetman.blogspot.com/2011/04/nudes-femmes-surrealismlarchitecture.html
167
http://www.wikipaintings.org/en/paul-delvaux/shadows-1965
168
http://www.wikipaintings.org/en/paul-delvaux/the-office-of-evening-1971
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Andrew Wyeth - Kochankowie 1981

169

Wspaniały światłocień, zaprezentowany przez Andrew Wyeth
czyni przedstawioną postać trójwymiarową i realistyczną. Twarz kobiety
pogrążona jest w ciemności, co kreuje atmosferę grzechu i tajemnicy.
Mało istotne szczegóły pomieszczenia toną w ciemności. W ciemności
pogrążony jest też partner głównej postaci. Obserwator stara się go
dostrzec, tworzy w umyśle jego obraz, a stąd tylko krok do sztuki
decentryzmu.
Z uwagi na dążenie do budzenia w umyśle tego, co nie zostało
przedstawione na obrazie, można uznać, że twórczość Balthusa lokuje się
niedaleko od sztuki decentryzmu. Balthus, niestety zapomniany w Polsce,
to jeden z nielicznych artystów, których prace za ich życia znalazły się
w Luwrze. Podkreślmy, że był to malarz polskiego pochodzenia! Światło w
jego malarstwie kreuje nastrój surrealistycznego zadumania, bliskiego
halucynacji, choć Balthus odcinał się zarówno od surrealistów, jak
i wszelkich grup i prądów artystycznych. Jego malarstwo miało nie
poddawać się jakimkolwiek kategoriom.
169

http://nacodzien.blog.pl/2010/09/06/andrew-wyeth-lovers-1981/
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Ulica, (rok 1929 z lewej i rok 1933 z prawej)

170

Przedstawione w obrazie „Ulica” postaci są przypadkowe
i z wyjątkiem dwu osób w lewym narożniku nie wchodzą w żadne
wzajemne relacje. Balthus przedstawił obraz zabieganego świata , w
którym, „coś wisi w powietrzu” . Dwa bardzo podobne obrazy powstały w
odstępie czteroletnim. Zauważmy, że zmieniło się światło. Nadal jest ono
nijakie, nudne, nie wyróżniające niczego w przedstawionej scenie, ale
rysuje postaci ostrzej i tworzy wyraźniejsze cienie.

Śpiąca Teresa, 1938

The golden years ok. 1945

Śmiałe obrazy przedstawiające młode dziewczęta budziły
w latach trzydziestych XX wieku kontrowersje, a po namalowaniu „Lekcji
gry na gitarze (1934)” miarka się przebrała i Balthus został okrzyczany
przez część odbiorców, demoralizatorem i twórcą pornografii dziecięcej.
Artysta twierdził, że jego prace nie są przedstawieniem nagości, erotyzmu
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czy popędu seksualnego ale obrazują piękną i nieskrępowaną naturę
młodych dziewcząt, a nieczystość tych obrazów, jeśli powstaje, może
być jedynie skutkiem nieczystego oka odbiorcy. Zbliżamy się tu znów do
filozofii decentryzmu – sposobu wyrażania się w sztuce, który Snerg
Wiśniewsk izdefiniował w 1987 roku.

Dzieci Blanchard, 1942

Wspaniała gra światła i cienia buduje w obrazie „Dzieci
Blanchard” klimat tajemniczości. Widzimy, że dwójka przedstawionych
dzieci najzwyczajniej się nudzi. Balthus dokonał rzeczy pozornie
niemożliwej – namalował światłem nudę, i to nudę w najwyższym jej
stadium.
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Roberta Serenari – Absolute
171
Female. 2009

Roberta Serenari - La strategia di Peter.
172
2011

Różne pod względem oświetleniowym są dwa zaprezentowane
powyżej portrety autorstwa Roberty Serenari. W „Absolute Female” twarz
pozostaje w cieniu, jest oświetlona zaledwie światłem odbitym od talerza,
podobnie jak obserwowaliśmy to wcześniej u Marie Denise Villers („Młoda
kobieta rysuje”). Jasne w obrazie jest tło, ale oświetlone w sposób
rozproszony, bez żadnych cieni. W portrecie „La strategia di Peter” jest
przeciwnie – twarz oświetlona jest bocznym kierunkowym strumieniem
światła, padającym pod ostrym kątem tak, jak w dramatycznych pracach
Caravaggia i Gentileschi. Tło oświetlono kierunkowo a w nim możemy
zaobserwować interesującą grę cienia na płaszczyźnie szachownicy
i umieszczonej na niej kuli. Abstrahując od przesłania symbolicznego
(Pinokio rzuca cień na kulę ziemską), Serenari pokazuje, jak przedmioty
umieszczone w tle zdolne są zdeformować cień. Tym zagadnieniem
zajmuje się w pracach z cyklu „Nagi szept” fotografik Sergiusz Sachno.
Deformuje on relację między człowiekiem a jego cieniem (patrz rysunek
148) . Ta właśnie relacja jest ewolucyjnie najstarsza i dlatego prace
Sachno stanowią artystyczną prowokację – wręcz zamach na nasze
przyzwyczajenia i schematy postrzegania.
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http://www.celesteprize.com/artwork/ido:60697/
http://www.celesteprize.com/artwork/ido:86877/
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Innymi bardzo ważnymi z punktu widzenia eksperymentów ze
światłem i cieniem są prace fotografika Roberta Andre (rysunek 157).
Mają one niezwykle malarski charakter i zawierają nietypowe
zastosowanie światła. Artysta nie oświetla, ale deformuje światłem
fotografowane obiekty. Na powyższych fotografiach przedstawiono akty,
oświetlone w taki nietypowy sposób. Nie zastosowano tu żadnych technik
komputerowych. Obraz powstaje w głowie widza, który na podstawie
zamaskowanych przesłanek próbuje odtworzyć wygląd prezentowanej
osoby. Na takim właśnie uruchamianiu programów mózgowych opiera się
sztuka Decentryzmu, ale tu musimy najpierw przebić się przez własne
niezrozumienie komunikatu, aby tworzyć własną opowieść.
Światło nie tylko tworzy opowieści, co jest jego podstawowym
i ewidentnym zadaniem w Decentryzmie. Światło w malarstwie może
wskazywać hierarchię ważności, może coś podkreślić, wydobyć z tła, ale
również ukryć albo zdeformować. Światło tworzy nastrój, jest zdolne
wywołać zadowolenie, radość, euforię, uniesienie, uczucia patriotyczne
czy religijne… ale może również sugerować codzienność, przygnębienie
i nudę, a nawet ukazywać obiekty budzące odrazę. Nie ma sztywnych
reguł ani algorytmów. Artysta to nieświadomy neurobiolog, który nie wie,
jak taki cel osiągnąć, ale mimo tej niewiedzy skutecznie go osiąga. On
potrafi wprawić odbiorcę w stan iluzji i chociaż jego działalność jest czysto
intuicyjna, powoduje powstanie estetycznej emocji i wrażenia, że obcując
z dziełem sztuki, przenosimy się do szczególnej krainy iluzji. Dlatego
prawdziwymi artystami bywają osoby o nieprzeciętnej intuicji a co za tym
idzie również o nieprzeciętnej wrażliwości.
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DODATEK 2.
Fragmenty referatów wygłoszonych podczas konferencji dotyczącej
światła w sztuce:
Położenie artefaktu w materiale uruchamia zdarzenia
procesualne i rekwizyty, które używane prowadzą do spektaklu
świetlnego.
Graffiti staje się wydarzeniem i wtedy dominuje falowa natura
światła.
Obiekt w nieruchomy sposób dynamizuje przestrzeń, w której jest
zainstalowany i zamienia w środowisko artystycznego
doświadczenia hybrydyzowane z procesualnym doświadczeniem
stanu materialnego obiektu.
Światło jest w stanie przeniknąć z rzeczywistości realnej do
wirtualnej i tam wykonać swoja pracę na materiale
skonstektualizowanym z czasem i miejscem w którym się
wydarza.
Wtedy znika inwersyjna magia i pojawia się doświadczenie
haptyczne.
Używając światła w sposób strukturalny (autor– przyp. PB)
odzwierciedla ontologiczne i heterogeniczne związki między
politycznym kontekstem a wymiarem etycznym i historią.
Obraz (różowy kwadrat – przyp. PB) pokazuje tłum
pornograficzny z wyciągnięta średnią, która okazuje się średnią
kolorystyczną i jest różowa.
Dla niego (jeszcze ciepłego nieboszczyka – przyp. PB) czas nie
płynie, chociaż podlega on procesowi rozkładu.
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DODATEK 2 (ciąg dalszy).
Treść zaproszenia (autentyk) na wykład w prestiżowej Galerii

Galeria …..
serdecznie zaprasza
na wykład z cyklu „Strategie sztuki współczesnej”.
STRATEGIE ARTYSTYCZNYCH TOŻSAMOŚCI CZYLI POLIFONIA
PRAWD(Y)
Wykład poświęcony sztuce najnowszej oraz strategiom
artystycznym
odbijającym
pęknięcie
klasycznego
dyskursu
tożsamościowego, co uwidacznia się m.in. poprzez (de)mitologizację
dyskursu genealogicznego (oraz biograficznego) artysty. Tożsamość
wszystkich uczestników artystycznych praktyk (lektury oraz wypowiedzi)
staje się dzisiaj przestrzenią negocjacji oraz językowej gry, w której
podmiot dokonuje transgresji, zwielokrotnienia bądź rozproszenia, zaś
sama tożsamość jest figurą o nomadycznym i rizomatycznym
charakterze.
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Spis ilustracji:
Rysunek 1. Oprawa oświetleniowa nagrodzona w prestiżowym konkursie
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Rysunek 2. Olśniewające stoisko na Targach Arena Design 2013
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Rysunek 4. Oświetlenie w hotelu
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Rysunek 8. Przykładowe wnętrze.
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Rysunek 19. Jak odbieramy różne rozmieszczenia kropek?
Rysunek 20. Podobieństwo sprawia, że widzimy tu kolumny, a nie wiersze.
Rysunek 21. Różne sposoby wyróżnienia obiektu poprzez zakłócenie
podobieństwa
Rysunek 22. Bliskość powoduje, że elementy widzimy, jako należące do siebie
nawzajem.
Rysunek 23. Mamy skłonność do "zamykania" figury.
Rysunek 24. Kształt prostszy kojarzymy z figurą.
Rysunek 25. Linię falistą widzimy jako jedna figurę, mimo, że tak nie jest.
Rysunek 26. Wspólny los sprawia, że figury należą do siebie nawzajem.
Rysunek 27. Trójkąt i dwie nieregularne figury?
Rysunek 28. Inny przykład „dobroci" figury
Rysunek 29. Za figurę zwykle uważamy obszar położony niżej.
Rysunek 30. Obiekt wklęsły odbieramy jako dziurę, a wypukły jako plamę.
Rysunek 31. Gęsta faktura zakłóca proces percepcji (Henri Matisse Leżący akt –
drzeworyt 1906). Po prawej – wzmocnienie efektu figuralnego za pomocą
faktury.
Rysunek 32. Okno w Barcelonie.
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Rysunek 33. Zmienna linia profilu (z lewej - fotografia z Internetu (autor nieznany)
oraz fragment obrazu Braque’a - z prawej).
Rysunek 34. Relativity (1953) Eschera i praca Lipsona i Shiu
Rysunek 35. Ascending and Descending odwzorowane za pomocą klocków
LEGO
Rysunek 36. Kiedy obiekt staje się tłem i odwrotnie - nie możemy widzieć ich
jednocześnie.
Rysunek 37. Celowe zakłócenie relacji figura - tło
Rysunek 38. Gradienty zmian pola widzenia (ilustracja teorii Gibsona)
Rysunek 39. Kolejne etapy tworzenia
Rysunek 40. Czy potrafisz zlokalizować wskazówki głębi?
Rysunek 41. Korzystamy ze wskazówek głębi, a jednak popełniamy błąd.
Rysunek 42. Wiliam Hogarth Dr. Brook Taylor's Method of Perspective 1754
Rysunek 43. Błędna ocena wypukłości/wklęsłości.
Rysunek 44. Stereoskop
Rysunek 45. Anaglif
Rysunek 46. Stereogram 1. - widzenie przestrzenne występuje przed
rozpoznaniem obrazu.
Rysunek 47. Stereogram 2. - widzenie przestrzenne występuje przed
rozpoznaniem obrazu.
Rysunek 48. Holistyczny obraz kolumnowego modelu budowy kory mózgowej,
opartego o koncepcję Newcastle’a
Rysunek 49. Przebieg sygnałów w pojedynczej kolumnie.
Rysunek 50. Model widzenia Davida van Essena – autor modelu utworzył go dla
mózgu małpy, bo dla człowieka byłoby skomplikowanym, aby go
narysować.
Rysunek 51. Schemat odbioru bodźców artystycznych według Pawła Be.
Rysunek 52. Według Jonathana Haidta człowiek przypomina jeźdźca na słoniu
(fot. Lili Fijałkowska)
Rysunek 53. Giacomo Rizzolatti
Rysunek 54. Rozumienie potrzeb człowieka nie nadąża za rozwojem techniki.
Rysunek 55. Koło i stożek emocji Plutchika.
Rysunek 56. W jaki sposób postrzegamy otoczenie? – obszar umysłu
racjonalnego mieści się w pierwszej (lewa, górna) ćwiartce. O pozostałych
wiemy niewiele!
Rysunek 57. W naszym świecie rzadko występują wielkogabarytowe,
szybkozmienne sytuacje.
Rysunek 58. Zakres fal elektromagnetycznych
Rysunek 59. Względna efektywność receptorów
Rysunek 60. Wielkości oświetleniowe.
Rysunek 61. Przykładowe rozkłady widmowe źródeł światła.
Rysunek 62. Wykres Kruithoffa
Rysunek 63. Pierścienie Landolta (do badania wydolności wzrokowej).
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mózgu. Umysł uczy się wyszukiwać i łączyć sekwencje podobnych
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bodźców. Krzywa jaskrawości jest podobna do fechnerowskiej, ale
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Rysunek 86. Wielkości oświetleniowe.
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Rysunek 87. Błędna ocena wypukłości (ta sama fotografia, obrócona o 180
stopni)
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Rysunek 89.Czy widzisz tu głębię?
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Rysunek 138. niektóre kombinacje kontrastu są dla oka bardziej atrakcyjne.
Rysunek 139. Kontrasty konceptualne Tary Donovan
Rysunek 140. Luminancja zaznaczonych kwadratów jest taka sam, ale jej
subiektywny odbiór jest różny!
Rysunek 141. Edward Kreft "Fiord"
Rysunek 142. Usta, czy liść?
Rysunek 143. Obraz w Berlinie
Rysunek 144. Twarze idealne vs twarze osób uznawanych za atrakcyjne.
Rysunek 145. Natalia Siwiec, jako przykład hiperbodźca.
Rysunek 146. Zastosowanie metafory w sztukach plastycznych.
Rysunek 147. Życie nie zawsze jest różowe.
Rysunek 148. Michał Anioł, Niewolnik (Atlas) (1519-1523, Galleria
dell’Accademia, Florencja);
Rysunek 149. Vermeer - Kobieta czytająca list.
Rysunek 150. Maurice de Vlaminck "Landscape with Red Trees" 1906
Rysunek 151. Nietypowy sposób zwrócenia uwagi
Rysunek 152. Nawiązanie do Balthusa (fotografia z Internetu)
Rysunek 153. Oryginalny obraz Balthusa „Teresa…”
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Rysunek 154. Przykład bodźca relacyjnego, na podstawie „ Las Meninas” Diego
Velasqueza (opis w tekście)
Rysunek 155.Skąd się biorą liczby u Picassa? (na podstawie „ Baltazara Carlosa
na koniu” Diego Velasqueza).
Rysunek 156. Sergiusz Sachno "Nagi szept".
Rysunek 157. Kamili Sammler zabawa ze zdeformowanym cieniem.
Rysunek 158. Andy Warhol „Last Supper (Mr. Peanut) 1986”
Rysunek 159. Seria reklamowych fotografii Lippmanna, nawiązująca do dzieł
Mistrzów.
Rysunek 160. Salvador Dali. Self Portrait as Mona Lisa. 1952.
Rysunek 161. „Bitwa pod Grunwaldem” Stanisława Wyspiańskiego
Rysunek 162. Lili Fijałkowska „Przed występem”
Rysunek 163. Scenka uliczna Miry Rewers.
Rysunek 164. Janusz Argasiński - "Odchodzę".
Rysunek 165. Przykłady sztuki decentrystycznej (a) Robert Andre, 008; (b)
Elżbieta Lempp, Para z torbą / fotografia; (c) Robert Andre, 005; (d) Mira
Rewers R4.
Rysunek 166. Lili Fijałkowska Gorące lato -olej na płótnie
Rysunek 167. Lili Fijałkowska - dyptyk "Randka"
Rysunek 168 praca Miry Rewers
Rysunek 169. Robert Andre - fotografie z cyklu „Święto lalek”.
Rysunek 170. Jan Wojciech Malik – scenki uliczne.
Rysunek 171. Tomasz Akusz –„Popaprańcy”
Rysunek 172. (a), (b) Marek Rachwał, Fotografie; (c) Jacek Malczewski,
Melancholia
Rysunek 173. Agata Dereżyńska "Chata w Osieku"
Rysunek 174. Przykłady dzieł niedokończonych i lub uszkodzonych (a) Michał
Anioł, Niewolnik (Atlas) (1519-1523, Galleria dell’Accademia, Florencja);
(b) Auguste Rodin, Ręka Boga (ok. 1898, Rodin Museum, Paryż); (c) Tors
Belwederski (I wiek p.n.e., Museo Pio-Clemen
Rysunek 175. „Wibrujące dźwięki” – Wiesław Fijałkowski
Rysunek 176. Marek Ruff - „Strefa ciszy”.
Rysunek 177. Gdzie jest klaustrum?
Rysunek 178. Motywy fraktalne.
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