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Czym jest neuroestetyka?
Tradycyjnie rozumiana estetyka traktuje wrażliwość na piękno
i tworzenie sztuki, jako przejawy wysokiej kultury duchowej, odsłaniającej ludzką
indywidualność. Zjawiska, związane z odbiorem sztuki nie są do końca poznawalne
naukowo. Neuroestetycy kwestionują ten pogląd. Według nich sztuka jest
zjawiskiem, które należy rozpatrywać przede wszystkim w wymiarze ewolucyjnogatunkowym. Od paleolitu towarzyszy ona człowiekowi, występuje w każdej
poznanej cywilizacji i dlatego należy pytać o jej przystosowawczo-biologiczne
znaczenie. Neuroestetycy twierdzą, że istnieją uniwersalne prawidłowości rządzące
percepcją i poznaniem sztuki, a nauka powinna je odkrywać. Pomocne
w odkrywaniu praw i reguł „patrzenia i przeżywania estetycznego” są współczesne
techniki badania mózgu, dzięki którym można próbować zidentyfikować te obszary,
które biorą udział w powstawaniu poczucia piękna i emocji estetycznych1.
Neuroestetycy głoszą zaskakujący pogląd, zgodnie z którym artysta to
„nieświadomy neurobiolog”. Artyści w celu wywołania wrażeń estetycznych,
nieświadomie i intuicyjnie posługiwali się
prawami percepcji i fizjologii, zanim
jeszcze odkryły je psychologia i współczesne nauki o mózgu. Sytuację, w której
widz podziwia w galerii dzieło malarskie, można porównać do uczestniczenia w
eksperymencie neuronaukowym, w którym badacz, w kontrolowanych warunkach,
wywołuje
określoną
reakcję
osoby
badanej.
Tym
razem
jednak
w roli neuronaukowców występują Leonardo, Rembrandt czy Picasso, którzy
za pomocą swoich obrazów nieświadomie testują wrażliwość emocjonalną,
możliwości sensoryczne i ograniczenia poznawcze odbiorców sztuki.
1

W języku polskim szeroki przegląd tematów i badań neuroestetycznych
zawiera artykuł P. Przybysza i P. Markiewicza „Neuroestetyka. Przegląd zagadnień i kierunków
badań” , w: P. Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki, Lublin: Wydawnictwo KUL (2010), s.
107-149. Por. również Chatterjee, A., “Neuroaesthetics: A Coming of Age Story”, Journal of
Cognitive Neuroscience, 23, 1 (2010), s. 53-62 oraz Dio Cinza, D., Gallese, V., “Neuroaesthetics:
A Review”, Current Opinion in Neurobiology, 19 (2009), s. 682-687.
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Dzieło sztuki jako superbodziec.
W ujęciu neuroestetyki dzieło sztuki nie jest typowym przedmiotem, takim
jak kamień przy drodze czy kubek na stole. To raczej spreparowany przez artystę
bodziec, który ma oddziaływać na system percepcyjny i emocjonalny widza, silniej
niż obiekty naturalnie i przedmioty codziennego użytku. Jak jednak wyjaśnić to
silniejsze oddziaływanie dzieł artystycznych na odbiorcę sztuki?
Próbując odpowiedzieć na to pytanie neuropsycholog V. Ramachandran
i filozof W. Hirstein zaproponowali koncepcję dzieła sztuki jako superbodźca2.
Uznali oni, że dzieło sztuki jest szczególnym bodźcem dla aparatu percepcyjnoemocjonalnego odbiorcy gdyż, po pierwsze, ukazuje w percepcyjnie dostępny
sposób istotę czegoś, po drugie, wywołuje silniejszą niż zwykle reakcję odbiorcy,
a po trzecie i najważniejsze, przy jego tworzeniu artysta posłużył się
artystycznymi przerysowaniami i wyolbrzymieniami. I tak rzeźbiarze czy malarze
mogą np. próbować uchwycić istotę kobiecości poprzez podkreślenie
i wyolbrzymienie cech, które są charakterystyczne dla kobiety, a pominięcie innych
drugorzędnych szczegółów. Prawdopodobnie takim właśnie zabiegiem posłużył się
autor starohinduskiej rzeźby bogini Parvatti, który przesadnie podkreślił kobiece
kształty jej ciała (por. powiększone i odsłonięte piersi, talia nienaturalnie wcięta,
poszerzone biodra, wydłużona ręka, rys. 1a), przez co zwiększył siłę oddziaływania
rzeźby na odbiorcę. Tę samą technikę zręcznego, artystycznego wyolbrzymiania
cech przedstawianej postaci, dostrzec można np. w słynnych rzeźbach
Giacommettiego (wydłużenie linii ciała, nienaturalnie powiększone stopy, por. rys.
1b) oraz w charakterystycznych obrazach El Greco (wydłużone postacie świętych,
por. rys.1c).

a

b

c

Rys. 1: 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-de-Vence); (c) Święty Andrzej i święty Franciszek, (1587-97, Museo del Prado,
Madryt).

2

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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Poza przerysowaniami i wyolbrzymieniami w przestrzeni kształtów
anatomicznych, artyści posługują się często estetycznymi deformacjami w innych
wymiarach, takich jak kolor, głębia czy ruch. Przedmiotem manipulacji, w celu
otrzymania niesamowitego i niespotykanego w świecie realnym efektu, mogą być
takie cechy, jak cieniowanie, światło czy perspektywa,. Przykładowo, Van Gogh
i Monet posługiwali się wyolbrzymieniami i przerysowaniami w subtelny sposób, aby
uzyskać nierealistyczny kolor słoneczników lub lilii wodnych. Za każdym razem
jednak efektem ich działań było utworzenie superbodźca dla systemu wzrokowoemocjonalnego odbiorcy. Na taki superbodziec człowiek reaguje silniej, niż na
typowe, zwyczajne przedmioty.
Ramachandran i Hirstein proponują dwa wyjaśnienia tego, że
zastosowane na obrazie czy w rzeźbie wyolbrzymienia i przerysowania wywołują
silniejszą reakcję naszego organizmu na tego typu superbodźce. Pierwsze
wyjaśnienie odwołuje się do praw psychologii, drugie – do neurobiologii.
W pierwszym wypadku autorzy przywołują znaną z psychologii uczenia
się zwierząt zasadę „przesunięcia szczytowego”. Jej sens sprowadza się do tego,
że zwierzęta często reagują na wyolbrzymione bodźce, np. 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.
Nastąpiło zatem „przesunięcie szczytowe” miedzy bodźcem wyuczonym
a wybranym bodźcem wyolbrzymionym. Oznacza to, że zwierzęta zareagowały na
sygnał odbiegający od wyuczonego standardu: wybrały bodziec – wydłużony
prostokąt – który bardziej odbiega od nienagradzanego bodźca czyli kwadratu.
Dlaczego tak się dzieje? Być może dlatego, że organizm spodziewa się większej
nagrody w zamian za wybranie przedmiotu posiadającego nagradzaną cechę w
większym natężeniu. Ramachandran i Hirstein uogólniają ten przypadek
i wnioskują, że skłonność do silnego reagowania na przesadzone, wyolbrzymione
cechy może być czymś powszechnym również wśród ludzi i że tłumaczy ona nasze
reakcje na artystyczne wyolbrzymienia. Silnie reagujemy na rozciągnięte kształty
u El Greco, na nienaturalne i nasycone kolory fowistów lub wyostrzone „piękne
krawędzie” na obrazach Seurata, gdyż w uprzywilejowany sposób pobudzają one
nasz system emocjonalny.
Drugie z wyjaśnień tłumaczących oddziaływanie superbodźca na nasz
układ wzrokowy, nawiązuje wprost do neurobiologii. Ramachandran i Hirstein
sugerują, że w mózgu mogą istnieć wyspecjalizowane neurony, które stają się
aktywne, gdy w ich polu recepcyjnym znajdą się obiekty z nienaturalnymi,
przesadzonymi cechami. Nawiązują oni w tym przypadku pośrednio do odkryć
dokonanych w neurobiologii w drugiej połowie XX w., polegających na
zidentyfikowaniu pojedynczych neuronów reagujących na znane kształty i obiekty,
takie jak linie o określonej orientacji, proste figury geometryczne, przedmioty
codziennego użytku, znajome miejsca lub twarze.
Szczególnie interesujący jest przypadek neuronów reagujących na
anatomiczne fragmenty ciała, takie jak ręce czy twarze. Neuropsycholog Ch. 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
ręki skierowanej ku dołowi, a jeszcze inne na widok pięści (por. rys. 2a). Podobne
neurony, tym razem jednak reagujące na widok twarzy, odkrył neurofizjolog R.
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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 (por. rys.
2b). Występuje również klasa neuronów, które zajmują się prawdopodobnie
identyfikacją twarzy jako takich, niezależnie od ich kąta oglądania,
odległości i poziomu znajomości.
(a)
(c)

(b)

Rys. 2: (a) Przykłady kształtów prezentowanych małpie w eksperymencie
przeprowadzonym przez Ch. Grossa. „Neurony ręki” najsłabiej reagowały na bodźce typu I,
3
a najsilniej na bodźce oznaczone numerem 5, 6 ; (b) Wykresy aktywności pojedynczej
komórki nerwowej, w której polu recepcyjnym znajdowały się bodźce twarzowe poddane różnym
4
deformacjom (silne pobudzenie) oraz kształt ręki (słabe pobudzenie) ; (c) Czy istnieją neurony, które
reagowałyby wzmożoną aktywnością na zdeformowane artystycznie twarze z portretów Picassa? –
P Picasso, Portret Dora Maar (1937, Musee Picasso, Paryż).
Nawiązując do tych odkryć, Ramachandran i Hirstein zastanawiają się
czy istnieją w mózgu neurony, które w podobny sposób reagowałyby na
przesadzone, wyolbrzymione i zdeformowane artystycznie cechy. Weźmy portrety
malowane przez Picassa, na których twarz prezentowana jest równocześnie w kilku
ujęciach (por. rys. 2c). 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 zarazem5. Bodziec, jakim jest portret
namalowany przez Picassa, mógłby aktywować takie neurony silniej niż cokolwiek
innego w naturze.

3

Za: C. Gross, C. Rocha-Miranda, D. Bender, „Visual Properties of Neurons in
Inferotemporal Cortex of the Macaque”, Journal of Neuropsychology, 35(1972), s. 104
4
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.
5
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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Mechanizmy przetwarzania informacji w mózgu wzrokowym.

Przyjrzyjmy
się
kilku
wybranym
aspektom
przetwarzania
informacji wzrokowej, które mogą pomóc w zrozumieniu roli mózgu podczas
percepcji dzieł sztuki. Interesujące zjawiska optyczne i związane z przetwarzaniem
informacji wzrokowej mają miejsce już w oku. Jeśli wyciągniemy przed siebie
wyprostowaną rękę i spojrzymy na paznokieć swego kciuka, to jego wielkość w polu
widzenia będzie odpowiadała w przybliżeniu obszarowi ostrego widzenia. W tak
niewielkim obszarze, rzędu 3 stopni kątowych, widzimy ostro (por. rys. 3). Pozostała
część pola widzenia jest nieostra i nieciągła (ujście nerwu wzrokowego). To, że
widzimy tam ciągły i „wyraźny” obraz jest iluzją tworzoną przez umysł. Dodajmy
jeszcze, że soczewka oka odwraca obraz i tylko dzięki dalszej interpretacji tego
odwróconego obrazu przez mózg jesteśmy stuprocentowo pewni, że chodzimy po
podłodze a nie po suficie.

Rys. 3: Niewielki obszar ostrego widzenia otoczony jest niewyraźnym, zamazanym i dużo
6
większym polem widzenia peryferyjnego .

Po przejściu światła przez soczewkę oka, na siatkówce powstaje obraz,
który zostaje przetworzony w ciąg impulsów elektrycznych – jest to tzw.
transdukcja, czyli zamiana sygnału świetlnego na elektryczny. Sygnały
z receptorów, odpowiednio przetworzone (zsumowane i poddane kondensacji), są
wysyłane przez połączenia synaptyczne komórek nerwowych do mózgu.
W mózgu następuje obróbka sygnału na poziomie umysłu nieświadomego.
Uruchomione zostają automatyzmy, skrypty, schematy postępowania.

6

Solso L. R. The Psychology of Art and the Evolution of the Conscious Brain. Massachusets
Istitute of Technology 2003
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Rys. 4. Co wysyła oko do mózgu

7

?

Zręczny model tego, co dzieje się w umyśle przedstawił w 1959 roku Oliver
Selfridge. Model ten (nazwany PANDEMONIUM), jest oczywiście, jak każdy model
nieprawdziwy, stanowi znaczne uproszczenie, bowiem widzenie jest procesem
dynamicznym, a nie statycznym, a w przypadku relacji społecznych do dynamiki
dochodzą wielopoziomowe interakcje, ale pozwala zręcznie uporządkować
myślenie o widzeniu.
Otóż mamy w mózgu diabełki (rys.5.). Te, które otrzymują wstępną
informację, wyspecjalizowały się w dostrzeganiu elementarnych cech obrazu –
linii pionowych, ukośnych, łuków, itp. Jeżeli w oglądanym obiekcie znajdzie się to,
za co diabełki – fachowcy od cech, są odpowiedzialne, zaczynają one krzyczeć.
Kolejne diabełki są bardziej wykształcone. Podczas naszego życia nauczyły
się, jak wygląda litera „A”, klucz wiolinowy, drzewo, młotek, Krzysztof Ibisz, kalafior,
Honda CBF125 i różne inne obiekty. Jeśli odpowiadające im pierwsze
diabełki krzyczą, one też zaczynają krzyczeć. Demon decyzji – słysząc
krzyki drugich diabełków, zabiera się do pracy, w efekcie której podejmuje decyzję –
co widzimy.
W modelu nieznacznie bardziej skomplikowanym,. Demon
decyzji podejmuje jeszcze decyzję, czy to co widzimy jest godne bliższego
zainteresowania oraz jakie działanie wobec tego podjąć.

7

Lindsay P. Norman D. Procesy przetwarzania informacji u człowieka PWN
Warszawa 1984
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Rys. 5. Pandemonium Olivera Selfridge’a (1959)

8

.

Końcowa decyzja zależy od wielu czynników. Zastanówmy się – co i w
jakim stopniu wpływa na nasze widzenie świata?
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 nieco innego typu informacji. Inicjowany przez komórki P, szlak „co”
(zwany niekiedy „szlakiem parvo”) specjalizuje się w rozpoznawaniu koloru, analizie
kształtu i detali. Z kolei zapoczątkowany przez komórki M szlak „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 głębi9. Millner i Goodale interpretują te dwa
8

P. Baranowski , R. Andre „Sztuka szerszego spojrzenia – o przełamywaniu
schematów poznawczych” Przegląd elektrotechniczny, 10/2010
9

8

Por. M. Livingstone, Vision and the brain. The biology of seeing. New York:
Abrams (2002), s. 50-52.
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szlaki nieco inaczej. Według nich, chodzi o kategoryzację i działanie. Przedmioty
rozumiemy przez to, w jaki sposób możemy z nich skorzystać. Celem percepcji jest
działanie.
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. 6). 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. Kandinsky10.

Szlak „gdzie”

V5

V1,V2
V4

Szlak „co”

Rys 6: Zarys powierzchni bocznej mózgu człowieka ze schematycznie
zaznaczonymi szlakami wzrokowymi „co i „gdzie” oraz polami V1, V2, V4 i V5.

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 (por. rys. 6). Dla powstania
wrażenia kolorystycznego podczas oglądania „barwnych Mondrianów”, kluczowa
jest aktywność pola V4 odpowiadającego za percepcję koloru11. Z kolei szlak
10

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.
11

Por. S. Zeki, Inner Vision. An Exploration of Art and the Brain, Oxford: Oxford
University Press (1999), s. 186 i nast.
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„gdzie/działanie” przebiega drogą grzbietową i zarządza percepcją głębi,
przestrzennej organizacji oraz ruchu, w detekcji którego kluczową rolę pełni obszar
V5. Neuroestetycy domyślają się, że aktywność komórek z tego obszaru
pełni podstawową rolę podczas percepcji sztuki kinetycznej12.
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 jest dynamiczny
– 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 – liść klonu jest dla Kanadyjczyka symbolem ojczyzny, dla biologa
systemem komórkowym, dla dziecka zabawką a dla ogrodnika kompostem.
Nadajemy postrzeganym obiektom odpowiednią kategorię, a później obraz może
działać (lub nie) perswazyjnie i wywołać efekt behawioralny. W ten sposób 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.

Rys. 7. Atlas skojarzeń barwnych (fragment)

10

.

Ponad tysiąc trzystu respondentów wypełniało ankietę, z czym kojarzą im
się różne barwy. Tak powstał atlas barw (rys.713) [16.]. Jak z niego korzystać?
12

Por. S. Zeki, M. Lamb, “The Neurology of Kinetic Art”, Brain, 117, (1994), s. 607-

636.
13

12

E. Heller „Wie Farben wirken” Farbpsychologie, Farbsymbolik, Kreative
Farbgestaltung, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2006
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Jeżeli na przykład bank zamierza reklamować kredyty na zakup rezydencji,
skorzysta z zaznaczonego strzałką zestawu barw, bo ten kojarzy się z luksusem.
Pamiętajmy, że barwy nie istnieją w przyrodzie. Istnieją tylko promieniowania,
zdolne wywołać w naszym umyśle odpowiednie wrażenia, ale wrażenia barwy
zależą od kontekstu, kultury i innych czynników. Spójrzmy jak zmienia się wrażenie
barwy niebieskiej wraz ze zmianą otoczenia (rys.8.).

Rys. 8. Jak zależy wrażenie barwy niebieskiej od otoczenia?

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 wiele znanych nam barw. Tam
jest to jedna barwa! My, Europejczycy nie widzimy różnicy między WAP a NOL!!!
A ile odcieni bieli odróżniają Eskimosi? To też wpływ kultury!

Rys.9. Świat

Aby to lepiej zobrazować – spójrzmy na mapę świata. Wszyscy wiemy, jak
wygląda świat – właśnie tak, jak na rysunku. 9, z lewej strony. Gdybyśmy
byli Chińczykami – świat byłby taki, jak na rys 9. w środku (wiadomo, że Chiny są
Państwem Środka). A, gdybyśmy byli Australijczykami – jak wyglądała by mapa
świata, w gabinecie geografii w naszej szkole? Oto tak, jak po prawej. To ten sam
świat, postrzegany inaczej, bowiem obraz świata został tu dostosowany
do wymagań kulturowych.
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Spójrzmy na postać na rysunku 10. Mamy tu dwa identyczne obrazy, ale…

Rys. 10. Program oceny twarzy pozwala dostrzec mikroekspresje.

14

… po ich odwróceniu o 180 stopni, widzimy, że coś się nie zgadza. Na
górze i na obrazie po lewej wszystko wydaje się w porządku, ale po prawej- nie!
Dlaczego? Otóż „do góry nogami” widzimy przedmiot. Jeżeli widzimy twarz
(w dolnej części), 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.

14

http://www.exploratorium.edu/exhibits/mona/mona.html
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Rys. 11. Widzimy twarz nawet tam, gdzie jej nie ma.(obraz Victora Moleva).

Program oceny twarzy nakazuje nam nawet widzieć twarz, nawet tam,
gdzie jej nie ma (rys.11.).

A teraz – proszę odnaleźć ten fragment obrazu Petera Breughle’a:

Rys. 12. „Wojna postu z karnawałem” - proszę odnaleźć pokazany wyżej fragment obrazu.

Jest? Zastanówmy się teraz co się wydarzyło. Wtedy, kiedy
poszukiwaliśmy zadanego fragmentu przestaliśmy widzieć nieistotne szczegóły
(budynki, pojazdy…) Po szybkim oglądzie całości skoncentrowaliśmy się na
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sylwetkach ludzkich i wybraliśmy te właściwe. Od tego czasu widzieliśmy tylko ten
interesujący fragment i nic innego. Czy tak było?
Na tym właśnie polega widzenie. Widzenie nie jest fotografowaniem
otoczenia. Proces ten polega na ciągłej eksploracji otoczenia i odrzucaniu tego, co
niepotrzebne. Koncentrujemy się na tym, co nasz umysł uzna za istotne.
Zjawisko to nazywa się ekonomizacją percepcji. Jeżeli na przykład idziemy
po trawniku, widzimy zieloną płaszczyznę, a nie pojedyncze źdźbła trawy. Możemy
oczywiście w każdej chwili skoncentrować wzrok na szczególe, który uznamy za
interesujący. Często podajemy odbiorcy komunikat w postaci zekonomizowanej
percepcyjnie. Taki obrazem jest na przykład schemat linii komunikacyjnych.
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 (rys.13)!!!

Rys. 13. Efekt rozważań Picassa nad „bykowatością” byka.

To, co widzimy, zależy od naszej kultury i wiedzy. Jeśli usłyszymy pytanie
„co przedstawia rysunek 14.?” - 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. Tym razem to werbalny opis decyduje o tym,
co widzimy!
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Rys. 14. Co przedstawia ten rysunek?.

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. Spójrzmy przez chwilę na scenę
z biblioteki - obraz 15).

Rys. 16. Czy brak kasków jest przyczyną
wypadków na Jamajce?
Rys. 15. Wpływ dystraktora na percepcję.

Proszę odpowiedzieć na pytanie – Czy tytuły na grzbietach książek są
polskojęzyczne? Proszę sprawdzić.
Okazuje się,, że obrazek nie przedstawiał biblioteki,. Był to sklep
z cygarami. Silny dystraktor w polu widzenia spowodował, że bezkrytycznie
przyjęliśmy sugestię, że mamy do czynienia z biblioteką.
A teraz spójrzmy na obrazek z prawej strony. Co jest przyczyną wypadków
na Jamajce? Oczywiście, że brak kasków! Bzdura! Brak kasków może wpłynąć
Stowarzyszenie METAL MERGE - 21 września 2012 roku

str. 15

na skutki wypadku, ale nie być ich przyczyną. Pamięć operacyjna źle pracuje
w obecności dystraktora i niestety dajemy sobie wmówić głupstwo.

Rys. 17. Znajomość historii pozwala zrozumieć sens ilustracji.
O tym co widzimy decyduje również doświadczenie. Obrazek 17. mówi nam
niewiele – widzimy coś takiego w galerii i mówimy „ja tego malarstwa nie
rozumiem”. Jeśli jednak wiemy, że banknot 100 dolarowy wsunął się pod dywan
i trudno go teraz odnaleźć, odbierzemy ten obrazek zupełnie inaczej.

Rys. 18. Czerwona i niebieska truskawka

Kiedy widzimy czerwoną, dojrzałą truskawkę (rys. 18.), 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? 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 aktywizuje aparat
poznawczy!!!
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
Stowarzyszenie METAL MERGE - 21 września 2012 roku

str. 16

procent energii organizmu15. 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.
a

b

c

Rys. 19: Przykłady prostych bodźców iluzyjnych (a) krata Hermanna; (b) trójkąt Kanizsy;
(c) strzałki Müllera-Lyera.

Przykładowo, prosta wizualna iluzja pojawiająca się kracie Hermanna (rys.
19.a) 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
(rys. 19.b). 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 konturów subiektywnych
w figurze Kanizsy mogą być odpowiedzialne interakcje pomiędzy komórkami pól V2
i V1 w mózgu wzrokowym. W przypadku strzałek Müllera-Lyera widzimy
z kolei nierówne
strzałki (rys.
19
c).
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. Ten rodzaj bodźca wykorzystywali
malarze renesansowi (iluzja głębi), przedstawiciele sztuki kinetycznej (iluzje
kinetyczne) oraz op-artyści (iluzje geometryczne i kinetyczne).

15

Frith Ch. Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2011
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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. Akty interpretacji mają
bardziej
złożoną
naturę.
Polegają
na
odkodowywaniu
niejawnych
i niejednoznacznych treści zawartych w rzeźbie lub na obrazie. Interpretacja bazuje
na grze skojarzeń, angażuje szeroką wiedzę i wymaga czynnej postawy
obserwatora – w jej wyniku widz współkreuje niejako dzieło artysty. W tym też
sensie, akty interpretacji nazywa się „wyższymi” czynnościami poznawczymi.
Z punktu widzenia neuroestetyki, zarówno „niższe” jak i „wyższe”
czynności umysłu estetycznego w tym samym stopniu zależą od mechanizmów
mózgowych. Według S. Zekiego
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"16. Artyści, choć rzadko zdają sobie z tego sprawę, wykorzystują
często tę funkcję ludzkiego mózgu i tworzą dzieła otwarte na różne interpretacje.
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”,
sformułował założenia tego kierunku sztuki współczesnej. Zainicjowany przez
Wiśniewskiego-Snerga decentryzm, przeciwstawia się panoszącej się w tym czasie
antysztuce i koncentruje na tradycyjnych wartościach sztuki. Nowy sposób
wyrażania i interpretacji sztuki przywrócił jej tradycyjny, poznawczy charakter
i wzbogacił jej znaczenie poprzez stosowanie przekazu intuicyjnego17.

16

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.
17
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. 108113.
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Rys. 20. Lili Fijałkowska „Przed występem”

Obraz „Przed występem” (rys.20.) 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 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”18.
Poszukiwanie opowieści w komunikacie przekazywanym przez obraz jest efektem
tej predyspozycji.
Fritz Heider i Marianne Simmel przeprowadzili w latach 40-tych XX Wieku
badania, w których pokazywano dwa poruszające się trójkąty i kółko. Obserwatorzy
opowiadali później o tych figurach tak, jakby były żywe – na przykład twierdzili, że
kółko i niebieski trójkąt są w sobie zakochani a szary trójkąt usiłuje im
przeszkadzać19!
Zanurzenie się w narracji
powoduje czasową utratę kontaktu
z rzeczywistością. Zdaniem Jennifer Escalas20 odniesienie narracyjne uruchamia
odmienny typ myślenia niż odniesienie analityczne. Słabnie nasza czujność, maleje
skłonność do krytycznych ocen i ulegamy nawet słabym argumentom. Dlatego
18

Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy, czyli ekonomia bez tajemnic” Wyd.
Literackie 2007
19
Heider F. Simmel M. An Experimental Study of apparent Behavior The American
Journal of Psychology vol.57 No.2 Apr.1944
20
Maj K. „Opowieści rządzą światem”. Charaktery, wrzesień 2012 s. 56.-59.
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przeżywamy obraz pełniej, jeśli wciągnie nas w swoją bajkę. Po powrocie do świata
realnego odnajdujemy się już w innym punkcie i z innymi przekonaniami.

Rys. 21. Scenka uliczna Miry Rewers

Mira Rewers opowiada w umyśle odbiorcy swoją historię, prezentując
cienie, sylwetki i fragmenty rzeczywistości (rys. 21). W monotonny rytm ulicy,
wdziera się muzyka ulicznych grajków. Zdaje się, że słyszymy kroki przechodniów,
czujemy monotonną codzienność ulicznego szumu. W chodnikową przestrzeń
wizualno-dźwiękowej narracji wdziera się zdecydowany dźwięki klarnetu. Struktura
odbioru dzieła decentrystycznego została poszerzona o doznania z innej
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 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”21. U decentrystów środek
przedstawianego przedmiotu z zasady znajduje się gdzieś poza ramami obrazu czy
fotografii (por. rys. 22 a-f). 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.

21

A. Wisniewski-Snerg, „Moja koncepcja de centryzmu”, w: P. Komorowski (red. )
Decentryzm. Człowiek jako ukryta dominanta. Ostrowiec Świętokrzyski: Miejskie Centrum
Kultury, s. 2.
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Rys. 22. Janusz Argasiński – „Odchodzę”

Niedopowiedzenie sytuacyjne zawarto w obrazie „Odchodzę” Janusza
Argasińskiego. Osoby prowadzące narrację, zasygnalizowano zaledwie zarysami
sylwetek. Ciemna plama na pierwszym tle to mężczyzna, mężczyzna, który podjął
właśnie decyzję o odejściu. 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 (patrz komentarz do rys. 30).
Z boku stoi fortepian – niemy świadek wydarzeń. Instrument muzyczny,
albo potencjalny dźwięk zaklęty w ciszę, często występują w obrazach
decentrystów (patrz rys. 20, 21, 32, 33) i poszerzając modalność o kolejny wymiar,
nie tylko tworząc klimat ale wręcz potęgując dramaturgię obrazu.
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Rys. 23. Przykłady sztuki decentrystycznej (a) Robert Andre, 008; (b) Elżbieta Lempp,
Para z torbą / fotografia; (c) Robert Andre, 005; (d) Mira Rewers R4. (e )Lili Fijałkowska Gorące
lato/olej na płótnie; (f) Lili Fijałkowska, Dyptyk Randka; (g) Mira Rewers (h) Sergiusz Sachno,
Nagi szept. (i) Mira Rewers
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Może to wyglądać na paradoks, ale takie wycinkowe, fragmentaryczne
potraktowanie przedstawianego przedmiotu wcale go nie marginalizuje. Wręcz
przeciwnie – wydaje się, że w ten sposób przekaz zostaje wzmocniony, a obecność
przedstawianego obiektu jest jeszcze bardziej dominująca. Jakie mechanizmy
odpowiadają za silnym oddziaływaniem na widza twórczości decentrystów?
Sądzimy, że decentrystom udało się – podobnie jak w przypadku bogini Parvatti czy
wydłużonych postaci świętych u El Greca – wytworzyć superbodziec dla mózgu
wzrokowego i systemu emocjonalnego widza. Dokonali oni tego za pomocą
swoistych kompozycyjnych deformacji i artystycznych przerysowań.
Wyjdźmy od tego, że oddziaływanie obrazów i fotografii 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 (por. rys. 23a). Elżbieta Lempp w pracy Para z torbą ukazuje to, co
najistotniejsze, poprzez odpowiednie operowanie cieniem (por. rys. 23b).
a

d

b

c

e

f

g

Rys. 24. Robert Andre fotografie z cyklu „Święto lalek”

Fascynujące barwami fotografie Roberta Andre (rys.24.) 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 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
przedstawił artysta jest zaledwie umiejętnie spreparowanym wyzwalaczem.
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Rys. 25. Jan Wojciech Malik – scenki uliczne.

Obrazy Jana Wojciecha Malika (rys.25.) 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
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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

c

b
Rys. 26. Tomasz Akusz –„Popaprańcy”
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Inaczej ukazuje człowieka Tomasz Akusz w cyklu „Popaprańcy” (rys.
26.). Akusz zaledwie sygnalizuje istnienie prezentowanych postaci, ale nie są one
bierne. Za pomocą kilku smug, kilku zaledwie prostych pociągnięć pędzla, Akusz
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.
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 rzeczy a percepcją społeczną, której
przedmiotem jest inna osoba. Inny człowiek jest bodźcem szczególnie silnym dla
naszego aparatu percepcyjno-emocjonalnego. Wiadomo obecnie, że istnieją
w mózgu obszary, które aktywują 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 rozumienia 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 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
kawałka22.

22

Por. Ramachandran, Hirstein, op. cit. s. 340.
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Dzięki temu, że decentryzm ukrywa to, co najistotniejsze znaczeniowo,
inicjuje on pracę wyobraźni. Obrazy i zdjęcia decentrystów można więc potraktować
jako stymulatory aktywności wzrokowo-wyobrażeniowej, w wyniku której powstają w
naszych umysłach ich obrazowe interpretacje23. 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 widzenia24. A zatem, istnieje silny
związek między procesami widzenia i wyobraźni wzrokowej, co upoważnia do
metaforycznego mówienia o „widzeniu oczami wyobraźni”. I tak, patrząc na obraz
Lilii Fiałkowskiej, widzimy w wyobraźni sylwetkę kobiety, mając jedynie dostępny
wzrokowo fragment jej nóg oraz cień rzucony na podłogę (por. rys. 23 e). Jeszcze
silniejszą „grę wyobraźni” – ze względu na erotyczny kontekst sytuacyjny –
wywołuje dyptyk Randka: mamy w tym przypadku możliwość „zobaczenia” tego,
co ma miejsce pomiędzy kobietą i mężczyzną, a co mieści się czasowo pomiędzy
sceną przedstawioną na pierwszym oraz na drugim obrazie (por. rys. 23 f).
Podobnie wieloznaczne interpretacyjnie są prace 005 Roberta Andre (rys. 24 d),
uzyskane poprzez nakładanie cieni. Wiedza o tym, że fotografia przedstawia akt
kobiecy, pobudza wyobraźnię odbiorcy i nakazuje mu widzieć to, czego Autor nie
przedstawił bezpośrednio na fotografii .

Rys. 27: Sergiusz Sachno „Nagi szept”
23

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.
24
Por. S. Kosslyn, W. Thompson, G. Ganis, The case for mental Imagery,
Oxford: Oxford University Press (2006), s. 185 i nast.
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Inspiracją dla Sergiusza Sachno jest cień kobiecego ciała. Czujemy
sekundy dotyku, pamięć obejmujących ramion. W magicznej przestrzeni intymności,
w tych rejonach umysłu, gdzie czujemy znacznie więcej niż tylko piękno, odbywa
się misterium fascynacji. Oglądamy własną, zapętloną wyobraźnię. Artysta odrzuca
barwy, poddaje obserwatora scenicznej dynamice – bawi się najstarszym
towarzyszem człowieka – cieniem. Wiemy, że deformacja stanowi istotę sztuki, ale
tu pojawia się nowy jej rodzaj – nie deformacja obiektu, a deformacja najstarszych
relacji między ciałem a cieniem.
a

b

d

c

e

Rys. 28: Przykład bodźca relacyjnego, na podstawie „ Las Meninas” Diego Velasqueza
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Rys. 28 (cd): „ Las Meninas” Diego Velasqueza w oczach innych artystów

Deformacja relacji i stosowanie bodźców relacyjnych nie jest czymś nowym
w sztuce. - przywołajmy tu obraz „Las Meninas” Diego Velasqueza (rys. 28a),
potraktowany relacyjnie przez Picassa (rys. 28c), przez Salvadora Dali (rys. 28b i d)
oraz Boba Kessela (rys. 28e). Dla uzupełnienia spójrzmy na „Las Meninas”
przetworzone relacyjnie przez kolejnych artystów. Są to Joe Peter Witkin (rys. 28.f),
Braun Vera (rys. 28g) Christobel Toral (rys. 28h) i Yue Minjun (rys. 28i). Przeciętny
obserwator nie dostrzeże oczywiście w pozornie bezładnie usytuowanych cyfrach
obrazu Salvadora Dali (rys. 28b), 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 (rys. 29a i b). i już wiemy jak wyglądałby ten obraz przetworzony
relacyjnie.

Stowarzyszenie METAL MERGE - 21 września 2012 roku

str. 29

Rys. 29: Skąd się biorą liczby u Picassa? (na podstawie „ Baltazara Carlosa na koniu””
Diego Velasqueza)

Sergiusz Sachno sięga głębiej – odwołuje się nie do konkretnego dzieła
sztuki a do skryptu tkwiącego w ludzkich schematach postrzegania. Sachno
deformuje doskonale znaną relację między ciałem i cieniem. Taka deformacja
działa nawet na osobę nieprzygotowaną do odbioru bodźców relacyjnych! Zgodnie
z zasadami Decentryzmu, obiekt jest przedstawiany fragmentarycznie i jak to
zresztą 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 artyście udało się pokazać, co naprawdę czuje
modelka? Oceńmy sami (rys 27)!
Sztuka bywa przewrotna, a artyści występują niekiedy przeciwko
zasadom, do których w innych sytuacjach się stosują. Podobnie bywa
u decentrystów. Spójrzmy na dwie fotografie Marka Rachwała (rys. 30 a i b):
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
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.
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a

b

(c)
Rys. 30: (a), (b) Marek Rachwał, Fotografie; (c) Jacek Malczewski, Melancholia
(Muzeum Narodowe w Poznaniu).

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.
Jak się wydaje, zachodzi też interesujące podobieństwo pomiędzy
posługiwaniem się wieloznacznością przez decentrystów a wieloznacznością dzieł
niedokończonych.
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Rys. 31: 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-Clementino, Watykan).

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. rys. 31a). Podobny efekt wywołują rzeźby Auguste Rodina przedstawiające
np. rękę lub sylwetkę ludzką wyłaniające się z pozostawionego bloku kamiennego,
z którego wykuto figury (por. rys. 31b). 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 (por. rys. 31c) –
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.

Rys. 32: „Wibrujące dźwięki” – Wiesław Fijałkowski
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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 (rys 32). Prowokuje nie tylko
do współuczestniczenia wizualnego, ale poszerza działanie o dźwięk, a właściwie
o możliwość jego usłyszenia z zaklętej w ciszę altówki. Przypomina się „Strefa
ciszy” Marka Ruffa, 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!!!

Rys. 33: Marek Ruff - „Strefa ciszy”.

Według S. Zekiego „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”25.

25

S. Zeki, „Neurologia wieloznaczności”, op. cit., s. 448-449.
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Uwagi końcowe.

Rys.34. „Pirandello” – autorem fotografii jest Pier Paolo Strona

26

Spójrzmy na fotografię Pier Paolo Strony (rys.34.). Każde okno elewacji
odbija ten sam świat, ale nie ma dwóch takich samych obrazów. Podobnie każdy
człowiek odbiera świat i sztukę inaczej. Różnią się nie tylko przetworzone na użytek
umysłu obrazy, ale również sposób ich interpretacji, rozumienia, pamiętania
szczegółów oraz ewentualne twórcze wykorzystanie. Wszystko to podlega
nieustannym zmianom w czasie, zależy od dynamicznych indywidualnych
predyspozycji, od kontekstu, wiedzy, kultury, obecności dystraktorów i od
rozmaitych warunków środowiska.
Percepcja, a szczególnie mechanizmy kategoryzacji i ich przełożenie
na działanie, stanowi przedmiot zainteresowania filozofii
(np. sprawa
adekwatności bodźców
i
odbieranych
wrażeń),
psychologów
(wpływ
27
na zachowanie) 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.
Coda.
Każdy z nas odbierze sztukę Decentryzmu inaczej. Nie można spodziewać
się po widzu ściśle określonej reakcji, tym bardziej, że jest to taki rodzaj sztuki, który
naprawdę powstaje nie na płótnie, czy na papierze fotograficznym a w delikatnej
i tajemniczej przestrzeni, jaką jest umysł odbiorcy.
26

P. Strona - "Capturing the Light" – Materiały Konferencji Light 2011 Poznań 1719 maja 2011
27
Ł. Przybylski „Procesy percepcyjne” (2012 - w druku). Procesy percepcyjne. W: M.
Miłkowski, R. Poczobut (red.) Przewodnik po filozofii umysłu. Kraków: WAM
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Wystawa “ARCYDZIEŁA POLSKIEGO DECENTRYZMU” odbywa się w następujących
miejscach:
Metalmex Wysogotowo – finisaż w dniu 21. września 2012 roku
Sala Chopinowska Pałacu w Żychlinie
Aula Sopockiej Szkoły Wyższej

W wystawie biorą udział (w kolejności alfabetycznej):
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