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Wypukłość i wklęsłość w iluminacji
Streszczenie. Umysł człowieka posługuje sie schematami przy ocenie wypukłości oświetlanych powierzchni. Poznanie tych mechanizmów jest
bardzo waŜne w praktyce oświetleniowca, bowiem nieumiejętne iluminowanie obiektów architektonicznych moŜe spowodować niepoŜądane
zniekształcenie faktury powierzchni i doprowadzić do karykaturalnego wyglądu oświetlanego obiektu. W artykule omówiono mechanizmy oceny
wypukłości-wklęsłości i podano przykłady "z Ŝycia"

Abstract. The human mind uses schematic patterns when estimating the convexity of illuminated surfaces. Discovering and investigating these
mechanisms is very important in the work of a lighting designer, as inappropriate illumination of architecture can cause unsuitable distortion of
surface's texture and give a caricatural look to the illuminated building. In this article we present the mechanisms of observing and estimating the
concavity-convexity supported by "real life" examples.
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Wstęp
Jesteśmy głodni informacji! Wydobywanie ich
z otoczenia jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka.
Kiedy informacji jest zbyt mało – umysł sam je produkuje
(stąd nocne zjawy...). Poddany nadmiarowi informacji
człowiek, który jest zaprogramowany na ich nieustanny
niedosyt, nie potrafi się od nich oderwać (stąd bierze się na
przykład uzaleŜnienie od Internetu). Informacje (w
rozsądnej ilości) są konieczne, aby umysł budował obrazy
świata, bo to pozwala na radzenie sobie z zadaniami, jakie
Ŝycie codzienne stawia przed człowiekiem.
Podstawowym zmysłem, słuŜącym do zdobywania
informacji jest wzrok. W złych warunkach oświetleniowych
wszystko, co przeszkadza w karmieniu się szczegółami
pola widzenia (ciemność, olśnienie, zły rozkład
luminancji....) jest niemile widziane i niepoŜądane.
Wyobraźmy sobie radioodbiornik. Ma on kilka pokręteł,
którymi moŜna poruszać, aby dostroić się do częstotliwości
fali nośnej, dobrać poziom i barwę dźwięku. Ale przecieŜ
nie po to mamy radio, aby dostrajać się do fali nośnej.
Radio mamy po to, aby słuchać wiadomości, muzyki itp. –
mamy je po to, aby zdobywać informacje lub obcować
z pięknem i sztuką.
Podobnie jest ze światłem – oświetlamy nie po to, aby
dostosować się do światłą, do krzywej v lambda, czy
czegokolwiek. Nie po to, aby spełnić wymagania
jakiejkolwiek normy. Oświetlamy po to, aby stworzyć
komfortowe i bezpieczne warunki komunikacji ze światem,
czy to w celu pozyskania informacji czy ubogacenia duszy
podczas obcowania ze sztuką....
Pretekstem do uwag, zawartych w tym artykule jest
iluminacja obiektów architektonicznych. Architekt zakłada,
Ŝe światło pochodzi z góry i dla takiej sytuacji opracowuje
koncepcję projektowanego obiektu. Względy techniczne
decydują jednakŜe, Ŝe nocną porą oświetlamy je światłem
pochodzącym z dołu lub boku, a więc niezgodnie
z załoŜeniami architektonicznymi. Pojawia się pytanie czy
zmieniony kierunek padania światła moŜe zakłócić
prawidłowe odczytanie intencji twórcy. Jak wpływa to na
odbiór informacji, na postrzeganie głębi i na komfort
obserwatora. Czy wszystkie informacje zawarte w

zaprojektowanej bryle są istotne dla odbiorcy i czy odbiorca
naprawdę chce je widzieć? Jaka obowiązuje tu hierarchia
waŜności? Czy oświetlanie w celu działania na emocje
i podświadomość kieruje się tymi samymi zasadami, które
obowiązują dla pracy wzrokowej na przykład w bibliotece,
czy zakładzie zegarmistrzowskim?
Na czym polega widzenie ?
Powszechnie przyrównuje się proces widzenia do
fotografowania. Jest to wielkim uproszczeniem.
Podobieństwo ogranicza się do tego, Ŝe na powierzchni
światłoczułej powstaje odwrócony obraz. Osoby zajmujące
się oświetleniem poczytują sobie za obowiązek
zapewnienie, aby ten obraz był wystarczająco intensywny
i jak najmniej zakłócony. Widzenie mimo pozornego
podobieństwa ma bardzo niewiele wspólnego z fotografią,
a, zgodnie z najnowszymi poglądami kognitywnymi, jest
twórczą eksploracją otoczenia.
Sygnał świetlny zostaje zamieniony w siatkówce oka na
impuls elektryczny (rys. 1.) Reakcja rozpadu substancji
światłoczułej, wyzwalająca ten impuls, jest odwracalna ale
niezbędne są do tego energia i witamina A [7]. Praca
wzroku przy złym oświetleniu powoduje większe
zapotrzebowanie organizmu na energię a tym samym
szybsze zmęczenie.

Rys.1. Sensept - zamiana sygnału świetlnego na elektryczny.

Sygnały z komórek światłoczułych są poddawane
skomplikowanej obróbce (w oku jest 130 mln takich
komórek, a nerw wzrokowy liczy zaledwie 800 tys. włókien)
i w bardzo skondensowanej postaci przedstawionej na
rys. 2 [7] docierają do mózgu. Szacuje się, Ŝe pamięć
operacyjna jest w stanie opracować około siedmiu
informacji na sekundę.

Rys.2 Tak wyglądają sygnały elektryczne przesyłane do mózgu.

Od połowy XX wieku wiadomo, Ŝe umysł (czymkolwiek by
to nie było) przetwarza obraz na podstawowe kategorie,
takie jak: połoŜenie przestrzenne, zarys, kształt, barwa,
ruch, odległość, głębia a nawet nastawienie emocjonalne.
KaŜda z tych kategorii jest analizowana przez inne,
wyspecjalizowane struktury kory mózgowej. Elementy te
zostają skorelowane a otrzymany twór konfrontowany
z wiedzą, doświadczeniem i wspomnieniami. Analiza
otrzymanych sygnałów prowadzi do nadania im
odpowiedniej wartości semantycznej, emocjonalnej
i metaforycznej.
Na przykład – gdybyśmy zobaczyli po raz pierwszy jabłko,
w róŜnych częściach mózgu nastąpi kodowanie informacji
o jego połoŜeniu, wyglądzie, nazwie, zapachu, smaku,
wraŜeniach słuchowych wywołanych chrupaniem, czy
nawet o widoku straganu z owocami. Informacje te trafiają
do obszarów, zawiadujących wzrokiem, słuchem, węchem
i emocjami i tworzą się między nimi połączenia.
Jeśli po pewnym czasie zobaczymy jabłko, następuje
uaktywnienie tych zapamiętanych asocjacji. MoŜe się
zdarzyć, Ŝe ten sam mechanizm rozpoznawania zostanie
uruchomiony przez bodziec, nie związany z prawdziwym
obiektem. Na przykład na widok stylizowanej litery M,
moŜemy doznać asocjacji z tym, co czeka nas w restauracji
Mc Donaldsa, a zapach mydła „zielone jabłuszko” moŜe
wywołać w nas owocowe asocjacje i przez skojarzenia z
biblijną sceną kuszenia, kojarzyć się z grzechem. KaŜdy
z nas widzi inaczej i widzi to, co chce zobaczyć. ZaleŜy to
od celu w jakim oglądamy obiekt (dla przyjemności,
dokonania profesjonalnej oceny... itp.) od rodzaju naszej
motywacji (wewnętrzna, zewnętrzna), od potrzeb
uruchamianych w kontakcie z danym dziełem (poznawcze,
emocjonalne, posiadania...)
Te same znaki i symbole mogą wywołać u roŜnych ludzi
rozmaite emocje, uniesienia religijne lub seksualne. Mogą
poprawić lub pogorszyć nastrój. Mechanizm taki nie
ogranicza się do pobudzania odpowiednich obszarów
mózgu, ale równieŜ do stymulowania gruczołów
wydzielających lub blokujących hormony, do skłonności do
zasypiania, pobudzenia, irytacji itp. Stąd - nie ma
uniwersalnych odpowiedzi na postawione na początku
pytania i autor przedstawiając swój punkt widzenia, z góry
dopuszcza moŜliwośc krańcowo odmiennych poglądów.
Uproszczony mechanizm rozpoznawania obrazu, bazujący
na Pandemonium Selfridge’a (1959), przedstawia rys 3.

Rys.3. Mechanizm rozpoznawania obrazu według studentów ASP
w Gdańsku

W siatkówce oka powstaje sensept, który po zakodowaniu
jest wysyłany do mózgu. Tu czekają na niego kontrolerzy
wyspecjalizowani w wyszukiwaniu elementarnych cech – tj.
linii równoległych, ukośnych, kątów itp… informacja o tym,
Ŝe stwierdzono obecność takich obiektów, jest kierowana
do lepiej wyedukowanych informatorów, którzy od narodzin
uczyli się: jak wygląda litera A, oko, drzewo, banan albo
Pani dr. Wolska, ale nie nauczyli się na przykład alfabetu
chińskiego lub wyglądu szkarłupnia. Informatorzy ci,
wiedząc, z jakich elementarnych cech składa się przedmiot
ich specjalizacji, stwierdzają (lub nie) obecność tych cech
i przekazują stosowną informację finalnemu decydentowi.
Tu zapada decyzja co widzimy!!! Bufor wzrokowy
eksploruje pole widzenia, wybiera z niego to, co jest
potrzebne, pomijając nieistotne szczegóły. Decyzja co
widzimy, podlega jeszcze weryfikacji przez porównanie
z zawartością pamięci długotrwałej (rys.4.) Bodźce
kierowane do podświadomości (tzw. peryferyczne) nie
podlegają krytycznej ocenie kory mózgowej, co
wykorzystują rozmaici oszuści, aby niepostrzeŜenie
zmieniać nasze opinie i postawy. Widzenie kieruje się tu
nieco innymi zasadami.
Finalny decydent moŜe nie rozpoznać bodźca, albo
potraktować go jako nieznany (na przykład nie rozpoznać
zbyt słabo utrwalonej twarzy znajomego), rozpoznać
bodziec nowy, jako znany (np. sikorkę interpretować jako
wróbla lub volkswagena, jako skodę) i wreszcie moŜe
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.
Niewłaściwa ocena głębi, perspektywy lub relacji obiekt-tło

moŜe mieć miejsce właśnie przy oglądaniu iluminowanych
obiektów.
Widzenie a programy postępowania

nasze poszukiwania zakończyły się powodzeniem.
Przestaliśmy widzieć inne figury!!! Wyrzuciliśmy z pola
widzenia to, co było w danej chwili nieistotne!!! Na tym
równieŜ polega widzenie!!! Na eliminacji informacji
nieistotnych. Wtedy, gdy idziemy po trawniku, moglibyśmy
dostrzec kaŜde pojedyncze źdźbło trawy, ale widzimy
trawnik, jako zieloną płaszczyznę!!! Sprowadzamy obraz do
postaci lekkostrawnej papki – lekkostrawnej dla pamięci
operacyjnej, która, jak wspomniano, zapycha się jeśli
otrzyma zbyt duŜo (więcej niŜ siedem) informacji
jednocześnie!

Zjawisko takiego upraszczania pola widzenia to nosi nazwę
ekonomizacji percepcji. Czasami zapewniamy
obserwatorowi uproszczony obiekt, aby nie musiał się
męczyć eliminowaniem tego, co stanowi w danej chwili
szum informacyjny. Przykładem moŜe być plan komunikacji
miejskiej, na którym miasto sprowadzono do schematu linii
tramwajowych, bo to (i tylko to) jest w danej chwili dla
odbiorcy interesujące.

Rys.4. Widzenie jest eksploracją otoczenia [1]

Ulric Neisser odszedł w COGNITION AND REALITY
(1976) od traktowania umysłu wyłącznie, jako narzędzia
przetwarzania informacji. Umysł równieŜ aktywnie
planuje i kreuje sytuacje. Gdybyśmy tylko reagowali na
zaistniałe juŜ zmiany, nie potrafilibyśmy złapać muchy.
Widzenie jest nie tylko rejestrowaniem zdarzeń na
siatkówce, ale równieŜ motoryką gałek ocznych i głowy.
Eksploracja percepcyjna jest elementem widzenia
(teoria Gibsona). Klasyczny podział układu nerwowego
na część czuciową i ruchową nie ma uzasadnienia
merytorycznego.

Artyści i filozofowie zastanawiając się nad istotą
przedmiotów i sytuacji, odejmowali od nich te ich składowe,
które były na tyle mało istotne, ze obiekt mimo ich braku,
pozostawał sobą. Redukując obiekt do podstawowych cech
szukali odpowiedzi na pytania typu „...na czym polega
filiŜankowatość filiŜanki albo ile nóg i jakich powinien mieć
stół, aby jeszcze był stołem? Spójrzmy na przykład na
działania Picassa zmierzające do graficznego zdefiniowania
„bykowatości” byka:

Rys. 6. „Bykowatość” byka według Picassa – jaki będzie kolejny
krok?

Rys.5. Znajdź trójkąt skierowany wierzchołkiem ku dołowi,
połoŜony obok rombu.

Spróbujmy znaleźć na rysunku 5. trójkąt skierowany
wierzchołkiem ku dołowi, połoŜony obok rombu. Jest? ...
A teraz zastanówmy się co działo w naszym umyśle, kiedy

Stawiam tezę, Ŝe iluminowanie obiektów architektonicznych
jest podobnym działaniem. Nie sposób i nie ma potrzeby
oddawać w nocnym wizerunku wszystkich szczegółów,
wobec czego twórca - oświetleniowiec wyodrębnia
najwaŜniejsze, przy oświetleniu których obiekt pozostanie
sobą. Sytuacja jest podobna do wystawienia opery Mozarta,
w której dzieło pozostaje niezmiennym, bez względu na
sceniczną interpretację wykonawców -twórców innego
wymiaru tegoŜ dzieła. Iluminacja to ekonomizacja percepcji

obiektu architektonicznego, za pomocą bodźców
artystycznych (o czym będzie mowa za chwilę) Środkiem
do tej ekonomizacji jest umiejętnie prowadzone światło.

Jesteśmy zaprogramowani do odbioru wraŜeń
trójwymiarowych. Jeśli w obrazie dwuwymiarowym znajdą
się elementy, charakterystyczne dla przestrzeni,
informatorzy wprowadzą finalnego decydenta w błąd
i zobaczymy głębię tam, gdzie jej nie ma (rys 7) lub
ocenimy bryłę wklęsłą, jako wypukłą (rys 8). Podobnie przy
innym od górnego oświetleniu, niewłaściwie ocenimy
wklęsłość-wypukłość obiektu.
Rys.9. Nie potrafimy widzieć wklęsłego nosa w wewnętrznej części
maski!

Rys.7. Błędna wzrokowa ocena głębi (złudzenie perspektywy) [6]

JeŜeli często będziemy spotykali się z sytuacjami, w których
nasze wewnętrzne programy wprowadzają nas w błąd,
powinny wytworzyć się nowe strategie poznawcze, które
doprowadzą do powstania bardziej stabilnych STRUKTUR
POZNAWCZYCH. Przykładem moŜe być kierunek gałek
ocznych przy badaniu otoczenia, będący skutkiem
opanowania sztuki czytania. Przykład inny - jeśli nagle
wyskoczymy zza drzewa krzycząc „Uuuhu!”, duŜo trudniej
będzie nam przestraszyć staruszkę niŜ dziecko! Kora
mózgowa doświadczonych osób duŜo skuteczniej
kontroluje reakcje na nieprzewidziane wydarzenia! Jeśli
często będziemy obcować z iluminowanymi obiektami,
nauczymy się je widzieć i efekty psychologiczne związane
ze światłem padającym z dołu, będą mniej istotne.

I jeszcze dwie uwagi:
Rys.8. Błędna wzrokowa ocena wklęsłości [3]

W naszych umysłach funkcjonują wytworzone przez
ewolucję programy, których zadaniem jest ułatwianie Ŝycia
i odciąŜanie pamięci operacyjnej. Niestety, w niektórych
sytuacjach działanie tych poŜytecznych programów ma
negatywne skutki i moŜe nawet zakończyć się tragicznie.
Bardzo przekonującym przykładem jest ćma, która
prowadzona przez wewnętrzną nawigację, bazującą na
wyznaczaniu kierunku lotu, jako odpowiednio nachylonego
do światła gwiazd, nie potrafi w świetle świecy wyłączyć
tego programu, co kończy się lotem po spirali (przy stałym
nachyleniu do promieniście rozchodzącego się światła
świecy) i śmiercią w płomieniu. Programy naszych umysłów
dotyczą nie tylko prostych działań, jak ocena głębi, czy
odległości, ale równieŜ zachowań (zaraźliwe ziewanie,
nudności) a nawet relacji społecznych (rozpoznawanie
a nawet kreowanie zamiarów, wpływanie na postawy itp.).

Na rysunku 9. przedstawiającym maskę – nie potrafimy
widząc (w prawej części) wewnętrzną cześć maski dostrzec
w niej wklęsłego nosa! Działa program analizy twarzy, który
nie dopuszcza wklęsłości nosa! Widzimy to, na co
pozwalają nasze wewnętrzne ograniczenia!!!

- zdarzyć się moŜe, Ŝe w odbiorze sytuacji wzrokowej coś
przeszkadza. Nie myślę tu o olśnieniu, ale o silnym bodźcu,
który absorbuje pamięć operacyjną i tym samym zakłóca jej
pracę. Rzęsiście oświetlony bank sąsiadujący z kiepsko
iluminowaną kapliczką utrudni widzenie kapliczki, a jeśli
obok tego banku przejdzie atrakcyjna kobieta w krótkiej
spódniczce, kapliczka zostanie w umyśle męŜczyzny
całkowicie wyeliminowana z pola widzenia, do tego
zapomni on, Ŝe jest Ŝonaty a związki chemiczne
(dopamina), powstałe w mózgu spowodują pełną
mobilizację organizmu i nakłonią go do podjęcia działań,
których wcale nie miał zamiaru podejmować. Kobieta taka
(i wszystko inne, co odwraca uwagę) nazywana jest
DYSTRAKTOREM i przeszkadza w zachwycaniu się
iluminacją duŜo bardziej, niŜ światło skierowane z innego,
niŜ załoŜony przez architekta kierunku.

- interpretacja wraŜeń wzrokowych zaleŜy od kontekstu.
Kontekst wpływa na spostrzeganie, uwagę, pamięć
i myślenie. Ludzie, jako obiekty poznania, zmieniają się
szybciej niŜ obiekty fizyczne. Jest to skutkiem zmian
środowiska i samej jednostki (emocje, plany, intencje...).
Stałość postrzegania jest mniejsza przy postrzeganiu ludzi
niŜ przedmiotów. Dokładność spostrzeŜeń łatwiej
zweryfikować w przypadku przedmiotów niŜ ludzi. Skoro
potrafimy widzieć ludzi w róŜnych sytuacjach nie tylko
oświetleniowych, ale nawet społecznych, to
niedoskonałość odbioru nocnego wyglądu iluminowanych

obiektów powinna być łatwa do skorygowania.
Niedookreśloność odbioru nocnego stwarza przestrzeń dla
aktywności odbiorcy i prowokuje wielość interpretacji. Jest
to efekt poŜądany, gdyŜ gwarantuje twórczą postawę
wobec dzieła i prowokuje do dialogowania z twórcą i jego
dziełem.

wypukłe i odpowiedni program naszego umysłu dokonuje
stosownej korekty. Nie dostrzegamy nawet, Ŝe prawa pierś
(na reprodukcji – rys. 11. z prawej strony) jest oświetlona od
dołu. Nie jest to istotne dla odbioru obrazu.

Zakłócenie odbioru głębi i perspektywy

Rys. 12. Rzeźba w Rogalinku poddana podobnemu
eksperymentowi

Rys. 10. Obrazek Eschera ze swiatłem padającym z góry
i odwrócony o 180 stopni

Spójrzmy na rysunek M. C. Eschera – interesują nas dwa
fragmenty – okno z prawej strony i okno z parapetem z
lewej. Odwracamy rysunek „do góry nogami”. Teraz światło,
z rysunku, które padało z góry, stało się światłem,
padającym z dołu! Co widzimy? – okno stało się wypukłe
a parapet zamienił się w wystający daszek!

Podobnie w rzeźbie przedstawiającej postać kobiety, nie
następuje zmiana wypukłości na wklęsłość, przy zmianie
kierunku, z którego pada światło. Wiemy, jak wygląda
postać kobiety i do mózgu w kaŜdym przypadku dociera
informacja, wystarczająca do poprawnej interpretacji
obiektu...

Trudność moŜe pojawić się przy interpretacji cienia
rzucanego przez schody na ścianę boczną walca (rys 13.).
Trudność wynika z tego, Ŝe rzadko spotykamy się z
podobnymi sytuacjami i nie nauczyliśmy się ich widzieć.

Rys.11 – niby to samo, co na rys. 8, ale nie

Przykład kolejny - rysunek 11 to analogia do rysunku 8. ale
trudniej jest dostrzec zmianę wypukłości na wklęsłość po
obrocie rysunku, co sugerowałoby wniosek, ze bodziec na
rys. 8. jest skuteczny tylko w szczególnych warunkach
(w pewnym zakresie kątów obserwacji). Jeśli otrzymamy
dodatkową informację, Ŝe jest to pierś kobiety, z obrazu
Łempickiej, to juŜ nie dostrzeŜemy zakłócenia wypukłości.
Wiemy, Ŝe kobiece piersi są (a przynajmniej powinny być)

Rys. 13. Trudne, bo rzadko się z czymś podobnym spotykamy [3]

Przykłady z Ŝycia

Fot.14. Ten sam kamień widziany jako wypukły lub wklęsły,
zaleŜnie od kierunku światła

Rysunek 14. przedstawia fragment elewacji budynku na
zakopiańskich Krupówkach. Ten sam kamień oświetlony od
góry lub od dołu (tj. po obróceniu fotografii o 180 stopni)
zmienia się z wypukłego we wklęsły. Podobnie – zmiana
kierunku światła padającego na fragment elewacji,
przedstawiony na fotografii 15 nakazuje w róŜny sposób
wnioskować, który kamień wystaje z elewacji, a który jest
zagłębiony.

Zjawisko to jest bardziej ewidentne w przykładzie
przedstawionym na fotografii 16, na której litery, przy
zmianie kierunku padania światła zmieniają się z wypukłych
we wklęsłe. Zdaniem autora –stan iluzji wzrokowej powstaje
wtedy, gdy na podstawie dwuwymiarowych informacji
wnioskujemy o obiekcie trójwymiarowym. Zakłócenia,
o których mowa w artykule są ewidentne na fotografiach,
ale niekoniecznie występują przy obserwacji rzeczywistych
obiektów. Wiemy, jak wygląda okno, nos czy biust kariatydy
i nie damy się oszukać. Zjawisko to wymaga zbadania
w rzeczywistych warunkach.

Przy świetle z dołu moŜe pojawić się inne zjawisko – efekt
niesamowitości, ten sam, który wywołują dzieci w
przedszkolu, oświetlając latarkami buzię od dołu, aby
przestraszyć koleŜanki. Światło pochodzące z dołu
kojarzone jest z rozjaśnianiem mroku, a więc
prawdopodobnie przy takim oświetleniu następuje typowe
dla ciemności obniŜenie progu lęku i tym samym odbiór
wraŜeń wzrokowych inny, niŜ w porze dziennej.

O bodźcach artystycznych słów kilka

Czy następujący pogląd (cytowane poglądy w swobodnym
tłumaczeniu) Semira Zeki pasuje do iluminacji?

Artysta to nieświadomy neurobiolog,
produkujący bodziec, którego zadaniem jest
silne oddziaływanie na aparat percepcyjnoemocjonalny odbiorcy. W wyniku takiego
działania następuje ponadprzeciętna
aktywacja tego aparatu. Bodziec potrafi
skupić uwagę widza, inicjuje
niekonwencjonalny odbiór i wywołuje emocję
estetyczną.

Fot.15. Zakłócenie odbioru wypukłości spowodowane zmianą
kierunku światła

...a czy kolejny pogląd – tym razem Ramachandrana,
pasuje do iluminacji?

Istotą dzieła sztuki jest deformacja. Artysta
pobudza naszą potrzebę poszukiwania
nowości.

... i podobne pytanie, tym razem dotyczące poglądu
Margaret Livingstone:

Dzieło sztuki wizualnej to to, co
wprowadza nas w stan iluzji wzrokowej

Fot.16. Litery oświetlane od dołu zmieniają się na wklęsłe

Stawiam tezę, ze iluminowanie jest działalnością
artystyczną. Działalność ta posługuje się, jak kaŜde
działanie artystyczne bodźcami, które posiadają wspólne
cechy (podam je bez omawiania, bo przekracza to zakres

tematyczny artykułu): Wymuszają one skupienie uwagi tylko
na niektórych cechach bodźca, występuje trudność
z natychmiastową identyfikacją bodźca, pojawia się
konieczność intensywnej interpretacji bodźca oraz
następuje uruchomienie procesów zdolnych przekazać
emocjonalne nacechowanie bodźca.

Iluminowanie nie jest łatwą działalnością artystyczną.
Spośród zdefiniowanych pięciu typów empatii estetycznej
[1] , tylko kilka występuje w tej dziedzinie sztuki:

TYPY empatii estetycznej: 1) IZOMORFICZNY – widzenie
pewnych zachowań skłania nas do ich naśladowania, 2)
PRZECIWNY – czujemy niechęć do osoby, lub
przedstawionego obiektu, 3) DOPEŁNIENIE – scena
prowokuje nas do zachowań, 4) POSTAWA
OBSERWACYJNA (obojętna), 5) DYSONANS
EMPATYCZNY – kiedy nasze oczekiwania są inne

Pogląd autora w sprawie iluminacji

Artysta, w akcie kreacji, posługuje się z reguły materiałem,
wypracowanym przez poprzednie pokolenia. Często
tworzywem dla twórczości jest efekt geniuszu poprzednika.
ReŜyser teatralny tworząc dzieło sceniczne posługuje się
na przykład tekstem Moliera. Ekipa realizująca film „Ziemia
Obiecana” przetwarza twórczo ksiąŜkę Reymonta. Pablo
Picasso, czy Salvadore Dali, malując Les Meninas,
opracowują twórczo dzieło Velasqueza... Twórcze
opracowanie dzieła nie niszczy oryginału, a tylko ubogaca
jego odbiór!!! Podobnie obiekt architektoniczny jest dla
artystów- oświetleniowców tej miary jak Małgorzata
Górczewska, Mirosław Sulma, czy Wojciech śagan,
tworzywem do opracowania nowej wizji. Iluminację
powinniśmy traktować nie jak działalność inŜynierską,
sprowadzoną do pełnego uwielbienia podąŜania światłem
za myślą architekta. Nie jest to dziedzina ograniczona w
świetlnym wymiarze do zdehumanizowanych obliczeń
i wizualizacji! Iluminacja jest działalnością artystyczną!!!

Pytanie, czy oświetlenie z takiej, czy innej strony deformuje
pierwotna wizję architekta jest pytaniem bez sensu. Wizja
architekta pozostaje niezmieniona dla warunków, dla
których powstała, bowiem w dzień obiekt wygląda zgodnie
z pierwotnymi załoŜeniami (a był opracowany dla światła
dziennego, bo przecieŜ w nocy jest ciemno i go nie widać)!
Kiedy jednak na miasto opada srebrzysty szal snu, kiedy
Ŝaby stają się księŜniczkami, dynia zmienia się w karetę,
ruina w pałac a codzienne troski przenoszą się do odległej
krainy niebytu... ... wtedy Ŝycie zamienia się w bajkę i w tej
nowej zaczarowanej rzeczywistości niech oczaruje nas
wizja, wykreowana przez oświetleniowca. Niech w świecie
marzeń nie obowiązują prawa fizyki i niech nikt nie
ogranicza artysty oświetleniowca do ślepego naśladowania
twórcy bryły architektonicznej, podobnie, jak nikt nie
ogranicza literata składem chemicznym papieru, na którym
stawia on swoje litery.

Wnioski

a) obiekty architektoniczne są projektowane dla światła
padającego z góry. Światło padające z innych kierunków
moŜe powodować odbiór obiektu róŜny, od zamierzonego
przez architekta. Jest to szczególnie istotne, w przypadku
obserwacji faktur powierzchni i obiektów zawierających
nietypowe elementy (tj. takie, do obserwacji których nie
jesteśmy przyzwyczajeni). Szczegóły takie, jak kolumny,
twarze, biusty, sylwetki osób itp. , będące rozpoznawane
przez odpowiednie programy w mózgu z reguły nie są
wadliwie widziane przy zmianie kierunku światła.

b) ... a nawet gdyby były odebrane niewłaściwie, nie
powinno to być powodem do troski, bowiem oświetleniowiec
kreując nocny wizerunek obiektu architektonicznego, tworzy
nową jakość artystyczną. Oświetleniowiec stara się
wyręczyć układ nerwowy odbiorcy w filtrowaniu informacji,
dla zapewnienia spójności obiektu, budowanego przez
umysł. Spójność zapewnia poczucie wysokich kompetencji
poznawczych i gwarantuje bezpieczeństwo poruszania się
w oglądanej rzeczywistości. Postrzeganie oświetlonego
budynku nocą jest odmiennym zadaniem, niŜ za dnia
i wymaga odmiennych kompetencji poznawczych.
Iluminowanie jest działalnością twórczą, dla której obiekt
architektoniczny jest zaledwie tworzywem.

c) artykuł zamiast odpowiedzieć na pytania zawarte we
wstępie, postawił kilka kolejnych. Nie przejmujemy się tym,
bowiem postawienie pytania jest w nauce co najmniej tak
samo istotne, jak udzielenie poprawnej odpowiedzi.
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