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Percepcyjne aspekty iluminacji
1. PoŜyteczne uwagi na początek.
Rozwijająca się intensywnie w ostatnich latach neuropsychologia kognitywna to
nauka zajmująca się badaniem sposobów funkcjonowania ludzkiego mózgu. Dzięki niej
dowiadujemy się jak są interpretowane sygnały docierające ze zmysłów, jak
przyswajamy wiedzę i jak selekcjonujemy zapamiętywane informacje. Wiedza ta moŜe
być przydatna przy projektowaniu rozmaitych urządzeń, mających słuŜyć ludziom,
pozwala dostosować projekty do ludzkich potrzeb i moŜliwości, przez działanie na
właściwe ośrodki mózgu. O niektórych aspektach, istotnych z punktu widzenia iluminacji
zabytków traktuje artykuł.
Cz.I. Kilka słów o sztuce.
Fundamenty obecnej wiedzy o percepcji wzrokowej (psychologia Gestalt)
powstały w laboratoriach psychologów postaci - Maxa Wertheimera, Wolfganga
Koehlera, Kurta Koffki. Wygląd kaŜdego elementu zaleŜy od jego miejsca i funkcji w
układzie, jako całości. Jeśli kaŜdy z dwunastu słuchaczy wysłucha z osobna jednego
z dwunastu dźwięków melodii – suma ich doznań nie będzie odpowiadała temu, czego
dozna odbiorca słuchający całości (Christian von Ehrenfels). Podobnie jest z obrazem,
ale naleŜy dodatkowo wziąć pod uwagę to, Ŝe widzenie jest twórczym chwytaniem
rzeczywistości a nie mechaniczną rejestracją elementów obrazu!
Zwierzęta potrzebują energii, więc wykształciły w drodze ewolucji mechanizm
zwany głodem, który sprawia, Ŝe przyjemnie jest jeść. Dlaczego wyewoluowaliśmy układ
motywacyjny, dzięki któremu odczuwamy przyjemność przy wytwarzaniu i odczuwaniu
sztuki?
Według antropologa Ellen Dissanayake (What Is Art For? Homo Aestheticus):

• Sztuka występuje we wszystkich kulturach ludzkich. KaŜda kultura
zarówno tworzy jak i reaguje.
• Sztuka jest źródłem przyjemności dla artysty i odbiorcy.
• Twórczość wymaga wysiłku – więc musi posiadać przyczynę
adaptacyjną.
Poglądy dotyczące adaptacyjnej roli sztuki zmieniały się w dziejach ludzkości.
W „Krytyce Władzy Sądzenia” Immanuel Kant (1724-1804) rozwaŜa powstawanie
naszego sądu o dziele sztuki. Zdaniem Kanta piękno nie ma charakteru zmysłowego.
Piękne jest to, co podoba się nam „bezinteresownie”, dzięki ukrytej w dziele formie.
W czasach romantycznych sztuka stanowiła utopijną ucieczkę od
rzeczywistości, strefę bezinteresownego wyraŜania własnego ja, wyŜszy poziom bytu, w
którym geniusz wyrasta ponad zmartwienia świata. Sztuka jest przeciwstawieniem
konwenansom, praktycznym ozdobom i dekoracjom. Artysta buntuje się przeciw
społeczeństwu i temu, co czysto dekoracyjne. Późniejszy, funkcjonalistyczny pogląd
głosi, Ŝe sztuka stanowi spoiwo łączące określona grupę, wyraŜa toŜsamość kulturową,
włącza jednostkę w kolektyw i tworzy kolektywną świadomość. Wymienia się tu takie
aspekty, jak słuŜenie celom religijnym, manipulowanie siłami duchowymi itp . Przykłady
z Ŝycia zwierząt (szympansy Ŝyją w grupach ale nie odczuwają potrzeby tworzenia)
nakazują podchodzić z rezerwą do tej koncepcji.
Najnowsze poglądy w tej sprawie odwołują się do aspektów społecznych, w
których najbardziej istotne są:

• Społeczne funkcje sztuki (wpieranie organizacji religijnych, politycznych,
wojskowych...)
• Świadome motywacje jednostek (zarabianie pieniędzy lub pójście do
nieba)
• Nieświadome funkcje biologiczne (dotyczą przetrwania i rozmnaŜania)
Wymienione na końcu „nieświadome funkcje biologiczne” są najistotniejszym
stymulatorem rozwoju sztuki. „Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, albo
o seks”. Genezy sztuki naleŜy poszukiwać w Plejstocenie, bo tam ukształtował się
współczesny człowiek a fundamentalną przyczyną powstania sztuki był dobór płciowy.
Mechanizm był taki: niektóre hominidki posiadały indywidualne upodobania
dotyczące ozdób. Artyści, którzy najlepiej potrafili dostosować się do tych gustów,
zapłodnili więcej fanek estetyki i zostali ojcami większej liczby potomków, którzy
odziedziczyli talent artystyczny ojców i smak estetyczny matek. MęŜczyźni musieli mieć
dostęp do tych samych kryteriów estetycznych, według których kobiety oceniały ich
ozdoby. Stąd podobieństwo smaku między płciami i większa produkcja sztuki przez
męŜczyzn. Teoria ta nie wyjaśnia kryteriów estetycznych, uzasadnia zaledwie ich
istnienie.
Przy poszukiwaniu genezy sztuki odwołujemy się do takich istotnych
czynników jak:

Tendencyjność zmysłów ( teoria z lat 70-90 XIX wieku – Herman von
Helmholtz, Gustaw Fechner). Według teorii tendencyjności zmysłów, na przykład:

• lubimy pasy, bo nasza pierwszorzędowa kora wzrokowa jest najbardziej
wraŜliwa na wzory przypominające pasy
• Lubimy nasycone barwy, bo takie barwy najbardziej aktywują nasze
fotoreceptory
Teoria Helmholtza znalazła ostatnio potwierdzenie w badaniach
neuropsychologii. Nancy Aiken zidentyfikowała mechanizmy mózgowe, które
identyfikują pewne barwy, kształty, wzory i symbole. Nie odpowiedziała niestety na
fundamentalne pytanie „dlaczego?”.
Faworyzowanie wskaźników sprawności
Aby wskaźniki sprawności były wiarygodne, jednostki o niskiej sprawności
muszą mieć trudności z ich wytworzeniem. Zgodnie ze schematem: PIĘKNO =
TRUDNOŚĆ + WYSOKIE KOSZTY, w dziejach nigdy nie uwaŜano za piękne
przedmiotów tanich, łatwych do wykonania. Koszt mógł być mierzony czasem, energią,
umiejętnościami lub ekwiwalentem pieniądza.
Dzieło artystyczne
Widok pięknego dzieła w naturalny sposób prowadzi do szacunku dla artysty.
Kiedy mówimy o estetyce... mówimy o ludzkich preferencjach, które rozwinęły się w celu
faworyzowania tych cech dzieła, które w wiarygodny sposób demonstrują sprawność
twórcy.
W czasach kiedy na przykład łyŜki wykonywano ręcznie, za najpiękniejsze
uwaŜano te, które były najbardziej symetryczne i gładkie i miały najbardziej zawiłe
ozdoby. Maszynowa produkcja, zapewniająca doskonałą symetrię, wykończenie i detale
spowodowała zmianę standardów estetycznych. Obecnie zachwyt budzi asymetria,
nieregularność i prymitywne ozdoby.
Podobnie - zanim wynaleziono fotografię, stworzenie podobizn wymagało
niezwykłych umiejętności. MoŜliwość szybkiego i taniego zatrzymywania w czasie chwili
bieŜącej sprawiła, Ŝe 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
oraz
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, Ŝywe barwy i inne tradycyjne wskaźniki sprawności. Wartość pracy

artysty nakazuje obecnie cenić inne wskaźniki wartości jak przypadkowe błędy,
nierówna powierzchnia, nieregularny kształt, niespójny wzór.
Iluminacja zabytków jest dziedzina na tyle młodą, Ŝe jeszcze nie uległa
powyŜszej ewolucji. Oczekujemy od niej tego, co charakteryzuje tradycyjna estetykę
ludową. dowodów mistrzostwa twórcy, tego, co uwaŜamy za piękne i kosztowne.
Kiedy Aleksander Wielki splądrował królewski skarbiec perskiej stolicy Suzy w
331 roku p.n.e., najcenniejszymi przedmiotami były liczące 200 lat purpurowe szaty.
Tkanina farbowana „purpurą” (barwnik otrzymywany ze ślimaków) była czterokrotnie
droŜsza od złota. Barwne przedmioty uwaŜano za piękne. Dziś kaŜda rodzina moŜe
sobie pozwolić na pomarańczowe odblaskowe kurtki, moŜe pomalować kota na zielono
a psa na niebiesko. Stosowanie barw w iluminacji wymaga wielkiej ostroŜności i smaku,
aby uniknąć skojarzeń z tandetną dyskoteką.

Cz.II. Kilka słów o percepcji.
Ponad 80% docierających do nas informacji odbieramy za pośrednictwem
wzroku (rys.1.). Panuje błędne przekonanie, Ŝe organ widzenia funkcjonuje jak aparat
fotograficzny – istotnie, na powierzchni światłoczułej powstaje odwrócony obraz i to jest
jedyne podobieństwo. W siatkówce oka obraz zostaje zamieniony na ciąg impulsów o
stałej amplitudzie (rys.2.), które poddane dodatkowej obróbce i kondensacji są
przesyłane do mózgu w postaci przedstawionej na rys. 3.

Rys.1. Zmysły

To jest wysyłane do mózgu

Rys.2. Schemat zamiany sygnału świetlnego na elektryczny [2.]

Rys.3. Tak wyglądają sygnały elektryczne przesyłane do mózgu

Od 1959 roku wiadomo [2.], Ŝe kierowany do mózgu obraz zostaje podzielony
na elementy, takie jak: zarys, kształt, barwa, ruch, odległość i głębia. KaŜdy z tych
elementów podlega analizie dokonywanej przez osobne struktury kory mózgowej.
Następnie wszystkie te elementy zostają złoŜone a otrzymany obraz jest konfrontowany
w ramach obowiązującej struktury ze wspomnieniami i z doświadczeniem. W ten
sposób kora wzrokowa rozpoznaje obraz i nadaje mu sens (rys.4.)
Zanim rzeczywistość zostanie poddana analizie, musi być obecna w mózgu w
postaci hipotezy, zwanej dalej strukturą. Mózg nakłada swój wizualny porządek na
chaotyczne sygnały, organizując je lub odrzucając. Nakładanie oczekiwań na wraŜenie
moŜe być przyczyną iluzji wzrokowych. W przypadku obrazów wieloznacznych o
interpretacji decydują preferencje obserwatora. Nie ma moŜliwości jednoczesnego
postrzegania alternatywnych obrazów.
Widzenia trzeba się nauczyć. Kiedy widzimy po raz pierwszy jabłko,
róŜnorodne informacje (o wyglądzie, nazwie, zapachu, smaku, wraŜeniach słuchowych
wywołanych chrupaniem, czy nawet o widoku straganu z owocami) trafiają do
odrębnych partii mózgu, zawiadujących wzrokiem, słuchem, węchem i emocjami i
tworzą się między nimi połączenia (trwałe ślady pamięciowe).
Jeśli po pewnym czasie zobaczymy uprzednio poznany obiekt, nastąpi
uaktywnienie tych śladów. MoŜe się zdarzyć, Ŝe podobne uaktywnienie będzie skutkiem
działania bodźca, nie związanego z prawdziwym obiektem. Na przykład na widok
stylizowanej litery M, moŜemy doznać asocjacji z tym, co czeka nas w restauracji Mc
Donaldsa, słowo „świstak” przeniesie nas via sreberka w krainę czekoladowych
pyszności a zapach mydła „zielone jabłuszko” wywoła owocowe asocjacje.
Odpowiednio dobrane znaki i symbole mogą wywołać u człowieka emocje,
uniesienia religijne lub seksualne oraz poprawić lub pogorszyć nastrój. Mechanizm taki
nie ogranicza się tylko do pobudzania odpowiednich obszarów mózgu, ale równieŜ do
stymulowania gruczołów do wydzielania lub blokowania hormonów. Są to wszystko
czynniki mogące mieć wpływ na proces widzenia.

.
Rys.4. Twórcze spojrzenie na „Pandemonium” Selfridge’a i Neissera.
Moherowy mechanizm rozpoznawania obrazu.

MoŜe się równieŜ zdarzyć, Ŝe nie rozpoznamy prawidłowo bodźca, albo
potraktujemy go jako nieznany (na przykład słabo utrwalona twarz znajomego),
rozpoznamy bodziec nowy, jako znany (np. sikorkę dostrzeŜemy jako wróbla lub
volkswagena, jako skodę) i wreszcie moŜemy spostrzec bodziec niezgodnie z jego
rzeczywistym formatem (ulec złudzeniu) – czy to przez modyfikujący wpływ kontekstu,

czy przez niemoŜność dostrzeŜenia jednocześnie figury i tła. Warunki takie moŜna
wytworzyć sztucznie i w ten sposób wpływać na odbierane wraŜenie.
MoŜna równieŜ przekupić demona decyzji i spowodować, aby „przymknął oko”
na decyzję niekorzystną. Środki słuŜące temu celowi celu są niestety albo szkodliwe dla
zdrowia (alkohol, kokaina) albo wymagają długoletniego wtajemniczenia i ćwiczeń
(medytacja transcedentalna) i stąd moŜliwości ich stosowania są bardzo ograniczone.
Najnowsze poglądy nakazują twierdzić, Ŝe model widzenia jest znacznie
bardziej skomplikowany. Widzenie polega nie na odzwierciedlaniu świata, a na jego
eksploracji a największą wartość adaptacyjną mają informacje o charakterze
społecznym, a w szczególności informacje na temat twarzy i mowy ciała innych ludzi .

Rys. 5. Organizacja postrzegania [5.]

Spróbujmy odnaleźć na rys. 5. czerwony trójkąt, skierowany ostrzem ku
dołowi. Z pola widzenia wyłaniamy czerwone elementy, z nich trójkąty i wśród nich
odnajdujemy właściwy. Od chwili, gdy dokonamy wstępnej selekcji, nie dostrzegamy juŜ
odrzuconych elementów obrazu. Koncentrujemy się na tym, co subiektywnie uwaŜamy
za istotne, tracąc kontrolę nad znaczną częścią pola widzenia.

Cz.III. Kilka słów o kompozycji sceny świetlnej.

Rozumienie mechanizmów formalnych moŜe zaostrzyć spontaniczną intuicję
ale nie powinno oczywiście być celem postrzegania. Godne uwagi elementy kompozycji
to dynamika, szkielet strukturalny i postrzeganie akcji. Psychologiczne oddziaływania,
którym podlegają komponenty sceny świetlnej wychodzą z określonego punktu, mają
natęŜenie i kierunek, moŜna je uznać za wektory obrazujące „siły spostrzeŜeniowe”.
Oczywiście siły te nie nadają się one do napędzania maszyn, ale postrzeŜeniowo są
istotne i realne.
WzdłuŜ linii łączącej przedmiot z okiem obserwatora powstaje napięcie,
określane jako cięŜar obrazowy. Właściwie skomponowana scena świetlna
charakteryzuje się zrównowaŜonym cięŜarem obrazowym. Zagadnienia te są dokładniej
omówione w literaturze [4.].

Cz.IV. Najnowsze osiągnięcia neuronauki.
Ostatnie badania neuronauki wykazują, Ŝe nie widzimy wszystkiego, co
znajduje się w polu widzenia. Niezwykle istotny wpływ na odbiór wraŜeń wzrokowych
mają nie tylko schematy eksploracyjne, omówione przy okazji rysunku 5., ale równieŜ:
zjawisko ślepoty na zmiany, przerw w uwadze, wpływ dystraktorów widzenia,
prymowania negatywnego i kilku innych. Dokładniejsze omówienie tych czynników
przerasta moŜliwości objętościowe i czasowe tego referatu. Spektakularne przykłady
tych zjawisk zostaną przedstawione podczas prezentacji referatu. Zainteresowanych
odsyłam do literatury [7.] oraz wykładów Autora w poznańskiej ASP.

2. O kompozycji sceny świetlnej w architekturze
Problem niewłaściwego doboru lub rozmieszczenia opraw oświetleniowych jest
szcególowo omówiony w literaturze [3.], wobec czego skoncentruję się na
zagadnieniach, mających większy związek z psychologią.
1.

Postrzeganie perspektywy (Jak przedstawić głębię?)

Nie wiadomo dokładnie jaki jest mechanizm postrzegania głębi. Istnieje kilka
przekonujących koncepcji a najnowsza z nich, będąca efektem ubocznym prac nad
odwzorowaniem komórek siatkówki za pomocą sieci neuronowych opowiada się za
stanowiskiem, Ŝe dzieje się to juŜ na poziomie hamowania obocznego komórek
światłoczułych. Inne koncepcje twierdzą , Ŝe za odczuwanie głębi odpowiedzialne są
diabełki z „pandemonium” Selfridge’a [2.], a inne, Ŝe dzieje się to na poziomie kory
somatosensorycznej [9.]. Bez względu na trudną do zidentyfikowania przyczynę, w
iluminacji obiektów architektonicznych przyjmujemy zasadę, Ŝe płaszczyzna połoŜona
dalej lub wyŜej powinna być jaśniejsza. W przeciwnym przypadku obiekt będzie płaski!

DuŜa luminancja najbliŜszej płaszczyzny niszczy głębię!!! Dotyczy to szczególnie
budynków z wzajemnie poprzesuwanymi płaszczyznami pionowych ścian, które na
planie maja kształt litery U lub zbliŜony.
Wyjaśnienie tego zalecenia jest proste - Budynki zwykle są obserwowane na tle
nieboskłonu, który jest jaśniejszy a wiadomo, Ŝe odległy. Wytworzył się mechanizm
przekonujący nas, Ŝe to, co jaśniejsze, jest dalsze.

2.

Wypukłość – wklęsłość

Z kierunkiem padania światła związane jest wraŜenie wypukłości (wklęsłości)
obiektu (na przykład fragmentu elewacji). Fotografia (rys.6.) pokazuje ten sam fragment
elewacji, przy oświetleniu światłem padającym z góry i z dołu. Podświadomie
przyjmujemy kierunek padania światła z góry i stąd, na podstawie cienia wnioskujemy
o wklęsłości lub wypukłości obserwowanego obiektu. Zastosowanie innych kierunków
światła moŜe prowadzić do istotnych deformacji struktury iluminowanych powierzchni.

Rys.6. Wpływ kierunku światła na odczucie głębi
3. Cieniowanie
Cieniowanie stosujemy w celu tworzenia wraŜenia smukłości obiektów oraz
kreacji iluzorycznej głębi. W przykładzie z rys. 7. wraŜenie uniesienia się kulki w górę
zostało osiągnięte tylko przez umiejętne wytworzenie cienia.

Rys.7. Cień tworzy wraŜenie unoszenia się obiektu.
http://gandalf.psych.umn.edu/~kersten/kersten-lab/images/ball-in-a-box.mov
(dostępna 25.03.2006)
Inny przykład praktycznego zastosowania cieniowania w celu stworzenia
wraŜenia smukłości nóg oraz zmiany rysów warzy, przedstawiono na rys. 8. [7.]

Rys.8. Cieniowanie w celu stworzenia iluzji (przykłady)
http://psy.ucsd.edu/1sanstis/SAStocking.htm
(dostępna 25.03.2005)
4. Dobra organizacja - sensacyjna prawda o kobiecych piersiach!
Z doświadczenia wiemy, Ŝe dobrze zorganizowania forma sprawia
przyjemność. W percepcji występuje tendencja do utrzymywania równowagi –
odpowiednik tego, co dla organizmu Ŝywego nazwano homeostazą. KaŜdy obraz moŜna
przedstawić wieloaspektowo – na przykład w konwencji czarno-białej, barwnej,

półtonowej, schematycznie, naturalistycznie, kontemplacyjnie itp., ale generalną zasadą
jest zamiłowanie do symetrii i rytmu a więc do ładu świetlnego.
Skąd wzięło się zamiłowanie do symetrii?
Wiele ozdób ciała u wielu gatunków anonsuje aspekt sprawności zwany
stabilnością rozwojową. Jeśli ozdoby rosną parami, doskonale symetryczny rozwój pary
wskazuje na wysoką sprawność. Podwójne ozdoby są na ogół duŜe, aby ich symetria
była bardziej oczywista.
DuŜe piersi rozwinęły się w celu reklamowania sprawności, poprzez symetrię,
a nie tylko młodości przez jędrność. Dodatkowo koncentracja tłuszczu stanowi wskaźnik
stanu odŜywienia (tłuszcz nie odkłada się na brzuchu, co pozwala równieŜ uniknąć
podejrzenia ciąŜy).
Zamiłowanie do symetrii, jako wskaźnika sprawności, jest głęboko zakodowane
w psychice człowieka i ze sfery związanej z doborem płciowym przeniosło się do innych
dziedzin Ŝycia, w tym iluminacji.

5. Rytm świetlny
Zwykle obiekty architektoniczne cechuje symetria, podziały poziome (gzymsy,
piętra) i pionowe (ryzality, pilastry, kolumny). Rytm architektoniczny nie powinien być
zakłócony przy oświetleniu nocnym. Problem taki moŜe pojawić się na przykład przy
wykorzystywaniu pomieszczeń biurowych do późnych godzin nocnych.
Z doświadczenia wynikają następujące przesłanki:
- Powtarzające się elementy powinny być oświetlone tak samo.
- NaleŜy zachować istniejąca symetrię
- Dobre efekty wywołuje akcentowanie poziomych linii podziału
- NaleŜy dąŜyć do akcentowania krawędzi i naturalnych granic obiektu
Obserwacje poczynione w róŜnych miastach [10.] nakazują sądzić, Ŝe
najczęstszą przyczyną zakłócenia rytmu świetlnego jest niewłaściwa konserwacja
urządzeń, brak dbałości o stabilność barwy i opóźniona wymiana nieczynnych źródeł
światła.
6. Anizotropia przestrzeni
Od czasu, gdy tok myśli zaczęto utrwalać pismem linearnym, jeden z kierunków
zdominował drugi. Pod względem wzrokowym asymetria kierunków przejawia się w
nierównomiernym rozłoŜeniu cięŜaru i w dynamicznym kierunku postrzegania - od lewej
do prawej strony pola widzenia. Jest to mniej zauwaŜalne we wzorach symetrycznych
(fasada budynku) ale bardzo istotne w malarstwie.
Przekątna, która biegnie z lewego dolnego do prawego górnego rogu obrazu
jest widziana, jako wznosząca, a druga, jako opadająca. Dlatego kaŜdy przedmiot po
prawej stronie wydaje się cięŜszy. Lewa półkula mózgowa dominuje, wobec czego
łatwiej dostrzec to, co jest po prawej stronie. Obserwator zwiększa czujność w stosunku
do tego, co nadchodzi z lewej.

7. Problem okna.
Doświadczenia percepcyjne nakazują uwaŜać krawędź figury za jej część.
W przypadku okna – fragment elewacji który je ogranicza jest psychicznie związany z
otworem okiennym. Sposobem uniknięcia dyskomfortu estetycznego jest przypisanie tej
krawędzi do elewacji, poprzez jej obudowanie. Przykład takiego działania pokazano na
rys. 9.
Na fotografii 10. pokazano, jak bardzo raŜą otwory okienne w iluminowanej
elewacji Złotej Bramy w Gdańsku. Pomocne mogłoby być w tej sytuacji podświetlenie
okien od wewnątrz i skojarzenie otworów z elewacją poprzez zbliŜenie ich luminancji.

Rys.9. Przypisanie krawędzi okna do elewacji

Rys.10. Ciemne czeluści okien w Złotej Bramie
8. Figura i tło
Figura jest tym co uwaŜamy za waŜniejsze w polu widzenia. Stąd istotnym jest
zdawanie sobie sprawy z kryteriów, które powodują, Ŝe przedmiot uznajemy za figurę
lub za tło.
Zgodnie z regułami Edgara Rubina [4.]:
1.Jako figurę jesteśmy skłonni postrzegać powierzchnię obwiedzioną, a
powierzchnię obwodzącą, jako tło.
2. Jako figurę jesteśmy skłonni widzieć obszar mniejszy
3. JeŜeli pole dzieli się poziomo na dwa obszary, tendencję do wydawania się
figurą ma obszar połoŜony niŜej
4. Pierwszeństwo bycia figura przysługuje figurze prostszej. Prostota dotyczy
nie tylko kształtu, ale równieŜ orientacji przestrzennej
5. Wypukłość sugeruje figurę, wklęsłość tło
6. Obszar będący w ruchu uznajemy za figurę
7. Pierwszeństwo bycia figura przysługuje figurze prostszej
8. Obszar jaśniejszy łatwiej uznać za figurę
9. Gęsta faktura wzmacnia charakter figuralny
9. KamuflaŜ
Figura oglądana setki razy moŜe pozostać niedostrzeŜona, jeśli pojawi się w
nowym kontekście. KamuflaŜu dokonuje się przez usuniecie dawnych powiązań,
wprowadzenie nowych, manipulowanie zaleŜnościami, osiami strukturalnymi i symetrią.

KamuflaŜ opiera się na zachwianiu relacji między figurą i tłem (brak przemienności
plam jasnych i ciemnych) oraz na homochromii (czyli stosowaniu barwy zbliŜonej do
otoczenia).
10. Równowaga wzrokowa
Równowaga wzrokowa moŜe być osiągnięta nieskończenie róŜnorodnymi
sposobami. Wymienione czynniki mogą współgrać, albo zwalczać się dla zapewnienia
równowagi całości. CięŜarowi nadanemu przez barwę przeczy niekiedy waga
wynikająca z połoŜenia. ZłoŜoność tych związków oŜywia iluminowany obiekt.
• Wzrokowo przedmiot określonej wielkości, kształtu i koloru będzie tym
cięŜszy, im wyŜej go umieścimy.
• Langfeld: jeŜeli chcemy, aby obie połowy wyglądały tak samo, musimy
górną skrócić.
• CięŜar jest bardziej istotny w górnej, niŜ w dolnej części.
11. Osobiste pragnienie
Wpływ pamięci rośnie, gdy patrzący bardzo chce zobaczyć przedmioty o określonych
własnościach postrzeŜeniowych. Chłopiec, który czeka na ulicy na dziewczynę, będzie
ją widział w kaŜdej zbliŜającej się kobiecie. Poprzez wytworzenie u odbiorcy pragnienia
ujrzenia czegoś, moŜna mu to pokazać. Jak twierdzi Francis Crick – „to, co widzimy, nie
jest wcale tym, co rzeczywiście istnieje, ale tym, w czego istnienie chce wierzyć nasz
mózg”.
12. Ekonomizacja percepcji
Dla sprawnego rozpoznania obrazu nie potrzebujemy wszystkich szczegółów –
wystarczą tylko szczegóły krytyczne. Ekonomizacja procesu polega na zwiększaniu
niezawodności percepcji i zmniejszaniu liczby szczegółów niezbędnych do rozpoznania
obrazu.
3. O automatyzmie w postrzeganiu
Widzimy to, co chcemy zobaczyć i na tym opieramy nasze sądy, opinie i
postawy. Według literatury: 90 procent decyzji zapada pod wpływem emocji!!!”.
Do zmiany lub kształtowania postaw moŜna dochodzić torem:
1) centralnym – staranne przetwarzanie informacji wywołuje trwałe przychylne
reakcje poznawcze, odporne na kontrargumenty.
2) peryferycznym – opartym na powierzchownym identyfikowaniu sygnału
implikującego stosunek do stanowiska przekazującego. MoŜe to być sympatyczność
przekazującego, jego autorytet, pewność wypowiedzi itp. Komunikat jest przekazywany
tym torem, kiedy brakuje motywacji lub zdolności do odbioru centralnego. Obrazy
trafiające tym torem do podświadomości nie są weryfikowane przez korę mózgową !!!

W zaleŜności od zastosowanego toru, stosujemy róŜne formy przekazu
informacji – w pierwszym przypadku musi ona być uporządkowana, umoŜliwiająca
logiczne myślenie i analizę przekazywanych obrazowo treści, w drugim chaotyczna,
rozpraszająca i epatująca tym co estetyka ludowa uznaje za „ładne”.
4. Reasumując:
Iluminacja – jako element estetyki ludowej, powinna skupiać się na popisie mistrzostwa
twórcy, z uwypukleniem tych cech, które w oczach szerokiego odbiorcy czynią dzieło
wartościowym.
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Abstrakt:
Iluminacja – jako element estetyki ludowej, powinna skupiać się na popisie mistrzostwa
twórcy, z uwypukleniem tych cech, które w oczach szerokiego odbiorcy czynią dzieło
wartościowym. W artykule wskazano te cechy, omówiono ich wpływ na rozwój estetyki.
Wskazano na rolę wskaźników sprawności w ewolucji sztuki. Przedstawiono fazy
procesu postrzegania, rolę schematów eksploracyjnych w odbiorze wraŜeń wzrokowych
oraz zasady kompozycji sceny świetlnej. Omówiono problemy związane z
postrzeganiem perspektywy, głębi, rytmu, symetrii oraz automatyzmu w odbiorze
wraŜeń wzrokowych.

Key Words: Illumination, proces postrzegania, schematy eksploracyjne, symetria,
podświadomość

Abstract:
Ilumination – as an element of rustic aesthetics should focus on its creator’s mastery
enhancing details which make it valuable for an average viewer. In this article those
details have been identified and their influence on the development of aesthetics has
been properly explained. The ability factor has also been mentioned regarding its
influence on the development of art. The author(s) also presented stages of the process
of perception, role of exploration schemes in visual perception and rules of light stage
composition. Reading this text you will also learn about problems related to perception
of perspective, depth, rhythm, symmetry and automatism in reception of visual signals.
Keywords: Illumination, perception process, exploration schemes, symmetry,
subconsciousness

