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Sztuka szerszego spojrzenia.
O przełamywaniu schematów poznawczych.

Abstract. In 1986, Adam Wisniewski - a Polish writer and intellectual - formulated in his manifesto “My principles of decenrtism” the assumptions of
a new trend of modern art. Decentrism hides what is the most meaningful and creates an imaginative space (intuitive, philosophic .. ) in which the
basic sense of artistic creation is placed. What is the most important in the work of art is located outside it. Suitably selected signs and symbols
trigger off in the audience the impression of the most important object’s presence that dominates over the portrayed situation outside its physical
borders (frames).
Light and shadow can be such a trigger. The article illustrates how shadow makes possible that the human mind sees things that don’t exist in the
picture. The authors wonder what the evolutionary cause and mechanisms of “art appeal” are and in the illustrative part they present works of a few
Polish leading representatives of this art trend.
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1. Struktura.

JESZCZE TRUDNIEJSZE:

Zadania dla Czytelnika:
ŁATWE: Na fotografii 1. przedstawiono wypukłe litery,
oświetlone słońcem. Z prawej strony odwrócono o 180
stopni fragment tego obrazu. Światło pada w takim
przypadku z dołu i litery wydają się wklęsłe. Czy potrafisz
dojrzeć ich wypukłość, mając świadomość, Ŝe jest to
złudzenie?

rys. 3. Wyobraź
sobie praktyczną
realizację figury,
przedstawionej
obok (odpowiedź
na końcu
artykułu):

I NAJTRUDNIEJSZE:
rys. 4. Na fotografii
przedstawiono twarz
(maskę) kobiety,
narysowanej laserem
w objętości
przezroczystego
prostopadłościanu –
twarz środkowa to
prawdziwy obraz,
a z lewej i prawej
strony są jego
wewnętrzne odbicia.
Skoro jest to maska, to
w odbiciu z prawej
strony nos jest na
pewno wklęsły. Czy
potrafisz to dojrzeć?

Fot.1. Litery z prawej strony wydają się wklęsłe, ale to
złudzenie.
TRUDNIEJSZE: Czy narysujesz przedstawioną na rysunku
2. figurę, bez odrywania ołówka od kartki papieru?

rys. 2. Narysuj taki
obrazek, bez
odrywania ołówka
od kartki

Wykonanie trzech pierwszych zadań jest moŜliwe, ale
wymaga pokonania zakodowanych w Twoim mózgu
schematów postrzegania świata. Schemat czwarty wydaje
się nie do pokonania, bo wymagałoby to rezygnacji
z aktywnego w umyśle programu oceny twarzy
i potraktowania jej jak przedmiot. Z reguły umysł na to nie
pozwala.
2. Schematy

To, co odbiera człowiek moŜemy podzielić na dwie
kategorie: bodźce elementarne (typu: twardość, zapach,
barwa, ruch, połoŜenie…) i społeczne (sympatia, niechęć,
zdziwienie, wskazanie kierunku itp). Elementarnymi w tym
znaczeniu są te, które słuŜą zaspokojeniu potrzeb
połoŜonych najniŜej w piramidzie Maslowa, społeczne
dotyczą połoŜonych wyŜej, chociaŜ nie ma tu ostrej granicy.
Elementarne informacje przy takim podziale są
wykorzystywane do dopasowania się do środowiska na
poziomie biologicznym, społeczne powiększają szanse na
osiągnięcie tego, co sprzyja przedłuŜeniu gatunku (szerszy
dostęp do dóbr, władza, umiejętność sterowania
interakcjami społecznymi, zawieranie sojuszy itp.).
Bodźce te są analizowane przez umysł przy wykorzystaniu
skomplikowanych procesów poznawczych, których naturę
obecnie poznajemy, stosując najnowsze metody badania
mózgu. Jest to kosztowne, metody badań są dyskusyjne
a te najbardziej skuteczne nawet nieetyczne W oparciu
o wyniki badań mózgu wnioskujemy o cechach zupełnie
innego bytu, jakim jest umysł, zakładając, ze istnieje proste
przełoŜenie. Nie wiadomo, czy takie załoŜenie jest słuszne,
tym bardziej, Ŝe nie wiadomo nawet co to jest umysł.
Większość przetwarzanych przez człowieka informacji ma
charakter wizualny. W siatkówce oka zachodzi proces
sensepcji, w wyniku którego powstają impulsy elektryczne,
które w skondensowanej postaci są przesyłane do mózgu
[6.].
W róŜnych częściach mózgu analizowane są rozmaite
aspekty obiektu: połoŜenie przestrzenne, ruch, kształt…
a następnie wszystkie te elementy są zestawiane ze
wspomnieniami i doświadczeniem. Rozpoznajemy obraz
i nadajemy mu wartość semantyczną, metaforyczną
a nawet perswazyjną [ 5.]
PrzewaŜnie, interpretując obraz, bezrefleksyjnie
posługujemy się zakodowanymi w umyśle schematami
poznawczymi. Nakładamy na niego własne narzędzie –
strukturę przypisującą przedmiotowi obserwacji wartości,
znaczenie, a nawet związane z nimi zasady moralne.
To, co nieznane, moŜna zbadać tylko, gdy zostanie opisane
w kategoriach naleŜących do takiej struktury. Struktura
nieustannie ewoluuje (a przynajmniej powinna), a zaleŜy od
genetycznie zakodowanych skłonności, edukacji, kultury,
środowiska i wielu innych czynników, mających wpływ na
rozwój człowieka.

Rys. 5. Organizacja postrzegania
Spróbujmy odnaleźć na rys. 5. trójkąt, skierowany ostrzem
ku dołowi. Nie jest to trudne i odnajdujemy go niemal
natychmiast. Zastanówmy się, jak przebiegał ten proces.
Od chwili dokonania selekcji, nie dostrzegamy odrzuconych
elementów obrazu. Nie widzimy krzyŜyków ani kwadratów.
Koncentrujemy się na tym, co subiektywnie uwaŜamy za
istotne, tracąc kontrolę nad znaczną częścią pola widzenia.
A co by się stało, gdyby grafik wcale nie umieścił
poszukiwanego trójkąta na obrazku? Podczas poszukiwań
wytwarzamy w umyśle oczekiwany obraz. Poszukiwany
trójkąt istnieje w naszej świadomości, zanim go
odnajdziemy. Będzie tam obecny, nawet, jeśli nie wystąpi
na obrazku.
Metaprogram, zwany ekonomizacją percepcji nakazuje
skoncentrować się na szczególnie istotnych elementach
pola widzenia. Filozofowie od lat zastanawiają się nad tym,
co tworzy byt, „na czym polega filiŜankowatość filiŜanki”,
czy „na czym polega „bykowatość” byka?” ( rys.6). Dla
sprawnego rozpoznania obrazu wystarczą szczegóły
krytyczne. Eliminowanie nieistotnych elementów pola
widzenia wspomaga przeciąŜoną pamięć operacyjną.
Nauczyliśmy się korzystać z informacji uzyskanej
z niewielkiej ilości szczegółów obrazu [5.].

Odpowiednio dobrane znaki i symbole mogą wywołać
u człowieka wraŜenie widzenia tego, czego obserwowany
obraz nie zawiera. To, co istotne, moŜe oczywiście
znajdować się poza obserwowaną sytuacją.
Jeśli pozwolimy umysłowi na przełamanie schematów,
związanych z odbiorem bodźców wizualnych, uzupełnimy
strukturę (asymilacja) o moŜliwość dostrzeŜenia tego,
czego bezpośrednio nie przedstawiono, a co jest waŜne dla
poprawnego odbioru przedstawionej sytuacji. Będziemy
wtedy gotowi do odbioru nowej rzeczywistości w sztuce –
do odbioru sztuki Decentryzmu.
Rys 6. Redukcja byka do jego ‘bykowatości’ (według
Picassa).

Znaczna część obserwowanego obiektu nie jest w ogóle
dostrzegana. Oś wzroku trafia tylko w najwaŜniejsze
miejsca.

Widzimy to, na co oko wcale nie spojrzało, bo uzupełnia to
umysł. Widzimy wytwór swojej wyobraźni, a nie to, co jest
naprawdę! [6.].
A jeśli szczegóły krytyczne zostaną zasugerowane przez
inną osobę. Podane zostaną takie, które zawierają
odpowiedni kontekst, niedopowiedzenie, czy tajemnicę?
Czy wygenerują one istotny postrzeŜeniowo przekaz? Czy
dostrzeŜemy to, co zaprogramowano?
Dobrze dobrane bodźce spowodują, Ŝe umysł oceni, Ŝe
najwaŜniejsze jest to, czego nie umieszczono w polu
widzenia. Wtedy zobaczymy to, czego nie widać! Na tym
polega istota decentryzmu, nowego kierunku sztuki
współczesnej, którego załoŜenia sformułował w manifeście
„Moje zasady decentryzmu” (w 1986 roku), polski pisarz i
intelektualista Adam Wiśniewski-Snerg .
Decentryzm ukrywa to, co najistotniejsze znaczeniowo
i tworzy przestrzeń wyobraŜeniową (intuicyjną,
filozoficzną…), w której umieszcza zasadniczy sens
artystycznej kreacji. Głosi on, Ŝe „obraz wyraŜa postulat
decentryzmu, gdy środek przedstawionego w nim
przedmiotu znajduje się gdzieś niedaleko poza ramami
utworu, skąd ten przedmiot dominuje nad ukazanym
otoczeniem. Taka zasada kompozycji - poprzez stworzenie
napięcia między ukrytym przedmiotem a widocznym tłem pozwala wzmocnić znaczenie przedmiotu albo jego
otoczenia w zaleŜności od przypisanej im roli”.
Schematy eksploracyjne są oczywiście skomplikowane
a przede wszystkim dynamiczne i ich dokładne omówienie
przerasta moŜliwości tego artykułu. Przy postrzeganiu
istotne są równieŜ zjawisko ślepoty na zmiany, przerw w
uwadze, wpływ dystraktorów, prymowania i wielu innych
czynników. Zdaniem autorów, największy wpływ na odbiór
sztuki decentryzmu posiada metaprogram odwrotny do
ekonomizacji percepcji, obrazujący całość na podstawie
szczątkowej informacji.
NaleŜy podkreślić, Ŝe „decentryzmem nie są utwory
charakteryzujące się jednoznacznością interpretacji” [3.]
Najprostszy schemat to wnioskowanie o obiekcie na
podstawie cienia [5. i 7.]. Cień nierozerwalnie związany jest
ze światłem, medium odpowiedzialnym za przesyłanie
informacji wizualnych. Cień wyzwala ludzką aktywność:
unikamy, go, walczymy z nim, szukamy w nim schronienia
ale równieŜ moŜe nas przestraszyć. W sztuce podkreśla
istnienie postaci w ich fizyczności, dlatego tam, gdzie
operuje się symbolem, niemal nie istnieje [2.]. Zdarza się,
Ŝe cień staje się motywem przewodnim obrazów. Widzimy
to w malarstwie de Chirico, czy Paula Delvaux, gdzie cień
ma charakter wręcz konstytuujący rzeczywistość i tworzący
niepowtarzalny klimat.

ceni się asymetrię, nieregularność oraz świadectwo
ręcznego wykonania.
Dawniej tworzenie podobizn wymagało czasu i niezwykłych
umiejętności. Przyniesiona z rozwojem fotografii moŜliwość
szybkiego i taniego zatrzymywania ulotnej chwili,
doprowadziła do pojawienia się nowych gatunków sztuki,
opartych na niefiguratywnej estetyce: impresjonizm,
kubizm, ekspresjonizm, surrealizm, abstrakcja... W opozycji
do tradycyjnej sztuki ludowej powstała sztuka elitarna.
Codzienne oczekiwania estetyczne, są związane z
tradycyjnym pojmowaniem piękna ale w dziejach twórczości
estetycznej odnotowano równieŜ nurty negujące wartości
kultury tradycyjnej, głoszące upadek myśli, celu, sensu
i poznania. Powstała sztuka skoncentrowana na prowokacji,
niszcząca tradycyjne wartości ale niewiele dająca w
zamian.
Decentryzm pojmowany zgodnie z zasadami Adama
Wiśniewskiego-Snerga powraca do tradycyjnych wartości.
Nowy sposób wyraŜania i interpretacji sztuki przywraca jej
tradycyjny, poznawczy charakter i wzbogaca jej znaczenie
poprzez stosowanie przekazu intuicyjnego.

4. Przykłady twórczości decentrystów.
Aleksander van Lavnik w manifeście decentryzmu [3.] pisze
tak: :
… kadrowanie jako jedyna technika zmierzająca do
uzyskania decentrystycznego charakteru utworu jest juŜ
zbyt uboga. Niesie bowiem ze sobą przede wszystkim
moŜliwość poruszania się w warstwie wyobraŜeniowej
zaniedbując głębsze przesłania. Podobne działania,
uzyskiwane tylko poprzez cięcia kompozycyjne
podejmowane w obrębie malarstwa zanikają z powodu zbyt
nikłych efektów w porównaniu ze wzrastającym poczuciem
istoty głębokich przesłań moŜliwych do przekazania.”
Autorzy prezentowanych tu prac, nie tylko interpretują
pojęcie decentryzmu w kategoriach jedynie słusznej zasady
kompozycji ale poprzez kontekst, niedopowiedzenie
opowiadają tajemnicę, podnoszącą dynamikę prac.

3. Preferencje estetyczne.
Widok pięknego dzieła budzi szacunek dla artysty. Ludzkie
preferencje artystyczne, rozwinęły się w celu
faworyzowania tych cech dzieła, które w wiarygodny
sposób demonstrują sprawność twórcy [4.].
Standardy artystyczne podlegają nieustannym zmianom.
W odległych czasach, za najpiękniejsze uwaŜano
przedmioty symetryczne, gładkie i bogato ozdobione.
Rozwój technik wytwarzania zapewnił nienaganną symetrię
i spowodował zmianę preferencji estetycznych. Obecnie

Rys. 7. Lili Fijałkowska: "Przed występem" (olej na płótnie)
Obraz „Przed występem” (rys.7.) przedstawia artystkę,
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 artystce – wiedzę o niej czerpiemy z trzech
barwnych plam. Obraz tętni dynamiką – współodczuwamy

jej tremę, słyszymy ciszę, poprzedzającą burzę braw, które
rozlegną się za chwilę, gdy artystka znajdzie się 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
równieŜ emocje i dźwięk.

Rys. 10 Dynamiczny,
agresywnie
działający obraz Miry
Rewers.

Być moŜe działa tu równieŜ efekt opisany przez Watlera
Doyle’a i Kathy Carter: „kluczowym załoŜeniem polityki
narracyjnej jest fakt, Ŝe istoty ludzkie mają naturalna
predyspozycję do przerabiania swego doświadczenia na
opowieści” [9.]. Poszukiwanie opowieści w komunikacie
przekazywanym przez obraz jest efektem tej predyspozycji.
W cyklu „Barwne skojarzenia” (rys.8.) – Robert Andre
prezentuje akt kobiecy, pokazany w symbolicznej formie,
generującej przestrzeń skojarzeniową. Centrum tej
przestrzeni leŜy poza kadrem fotografii, prezentującej
realnie istniejące nagie ciało kobiety. NałoŜony barwnymi
strumieniami przezroczysty płaszcz, atakuje zmysł wzroku
i poszerza moŜliwości interpretacyjne.

Robert Andre
Robert Andre
001
002
Rys.8. Prace Roberta Andre.

Kolejna ilustracja (rys.10) jest mniej agresywna, ale poprzez
odpowiednie operowanie cieniem, a przede wszystkim
odwrócenie perspektywy, utrudnia umysłowi interpretację.

Robert Andre
003

Mira Rewers ukazuje (rys.9.) dominantę prezentując cienie,
sylwetki i fragmenty rzeczywistości. W monotonny rytm
ulicy, wdziera się muzyka ulicznych grajków. Zdaje się, Ŝe
słyszymy kroki przechodniów, czujemy monotonną
codzienność ulicznego szumu. W chodnikową przestrzeń
wizualno-dŜwiękowej narracji wdziera się zdecydowany
dźwięki klarnetu. Struktura odbioru dzieła
decentrystycznego została poszerzona o doznania z innej
przestrzeni modalnej.

Rys. 10 – Scenka uliczna Miry Rewers

Rys.11. 005 - Robert Andre

Rys.9. Scena uliczna Miry Rewers
Mira Rewers jest wymagającą artystką i stawia przed
wyobraźnią odbiorcy trudne zadania. Obraz przedstawiony
na fotografii 10, atakuje nas nie cieniem, a fragmentem
sylwetki, umieszczonej na nietypowym, agresywnym tle.
Wzrok, przesuwając się po fotografii, doznaje iluzji ruchu.
Iluzyjny bodziec, znacznie powiększył dynamikę obrazu
i siłę jego oddziaływania.

Rys.12. Nagi szept Sergiusz Sachno

Wieloznaczna interpretacyjnie jest praca 005 Roberta
Andre (rys.11), uzyskana poprzez nakładanie cieni. Wiedza
o tym, Ŝe fotografia przedstawia akt kobiecy, pobudza
wyobraźnię odbiorcy i nakazuje mu widzieć to, czego Autor
nie przedstawił na fotografii bezpośrednio [8.]. Gdyby autor
zatytułował pracę „koty”, interpretacja byłaby odmienna
a dzieło przestało być decentryczne.

Grzegorz Gałęzia
przenosi nas w świat
mniej subtelny.
Opowiada historię,
mroŜącą krew w Ŝyłach.
Opowieści towarzyszy
cisza i groza.
Doznawane emocje
trudno określić, jako
pozytywne, ale bez
wątpienia obraz silnie
i decentrycznie działa
na widza.

Rys.13. Decentrystyczny horror – Grzegorz Gałęzia

wynikiem kultury, doświadczenia, poznajemy go
w codziennym Ŝyciu, relacjach międzyludzkich. Przekaz
bazujący na elementach kultury staroŜytnego Egiptu nie
dotrze juŜ do współczesnego Europejczyka. Tak, jak trzeba
się nauczyć widzenia, tak trzeba posiadać odpowiednią
wiedzę i doświadczenie, aby w pełni cieszyć się sztuką
decentryzmu. W przeciwnym przypadku, podczas wizyty
w galerii i po pobieŜnym obejrzeniu prac, wydobędziemy
z siebie jedynie „ja tego nie rozumiem”.

6. Odpowiedź na pytania z rozdziału 1.
Do rys. 2. Rysujemy kółko,, następnie zaginamy dolny
naroŜnik kartki, tak, aby pisać po jej odwrotnej stronie,
przemieszczamy ołówek do odpowiedniego miejsca
i kontynuujemy rysowanie po właściwej stronie, prostując
kartkę.
Do rys 3. Mathieu Hamaekers zrealizował to (rys.14.)
w 1995 roku w belgijskiej miejscowości Ophoven [10.]

Rys.14. Inny środek wyrazu – Sergiusz Sachno
KaŜdy ma prawo do własnej interpretacji sztuki i autorzy nie
zamierzają niczego narzucać podczas interpretacji pracy
Sergiusza Sachno (rys.14). Przy okazji zastanówmy się
jakich środków uŜył tym razem artysta - nie jest to cień, nie
fragment … zastosowano kolejny środek wyrazu sztuki
decentryzmu.
5. Uwagi końcowe.
Dzieło decentrystyczne powinno wywołać stosowne
asocjacje, sprowokować uogólnienia i zaprogramowane
skojarzenia. Dobrze nadaje się do tego cień, elementy
większej całości i inne zdawkowe informacje o obiekcie.
Ryba wygląda tak, jak wygląda, dlatego Ŝe środowisko
zmusiło ją do takiego właśnie przystosowania. Czy
na podstawie wiedzy o rybie moŜemy coś powiedzieć
o środowisku, w którym Ŝyje? Podobnie ptak posiada
skrzydła, ogon, upierzenie, dziób itp. i jest to to równieŜ
efektem dostosowania się do warunków, w których Ŝyje.
Wiedza o wodzie i powietrzu pozwala lepiej zrozumieć
ptaka i rybę. Oko jest odpowiedzią ewolucji na światło, ale
co wiedza o budowie oka pozwala powiedzieć o świetle?
Niestety – tylko w relacji odwrotnej - wiedza o świetle daje
moŜliwość lepszego zrozumienia pracy oka.
Zapytajmy o człowieka – co o nim wiemy? Młotek ma
kształt, dostosowany do ręki, za pomocą której uŜywamy
tego narzędzia. Jak to działa w drugą stronę - czy z kształtu
przedmiotu uŜywanego przez nieznanego mieszkańca
kosmosu potrafilibyśmy wnioskować, jak wyglądają jego
kończyny i do czego ten przedmiot słuŜy? Tylko znając
obcą cywilizację, moŜemy zrozumieć jej narzędzia.
W sztuce decentryzmu odwołanie się do zewnętrza
pozwala na pełniejszy odbiór i lepszą ocenę sytuacji.
Warunkiem jest stosowanie czytelnego kodu. Kod taki jest

Rys.14. Realizacja niemoŜliwego, według Mathieu
Hamaekersa
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