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Światło w malarstwie
Streszczenie. Artyści poszukują różnych sposobów, aby wywołać efekt trójwymiarowości i prowokować emocje, nie za pomocą prawdziwego
światła, a jego artefaktu - iluzji światła, przedstawionej na płótnie. Jak mistrzowie to robią? W jakich formach światło pojawia się w pracach
mistrzów. Jak powstaje subtelna emocja wywołana dziełem sztuki? Artykuł stanowi prezentację i omówienie wybranych dzieł.
Abstract. Artists are looking for different ways to create the effect of three-dimensionality, provoke emotion, not by the true light, but its artifact - the
illusion of light, shown on the canvas. How do the masters do it? Which forms of light appears in their works? How to make subtle emotion caused
by a piece of art? The paper is the presentation and discussion of selected works. (Light in painting).

Słowa kluczowe: światło w sztuce światło w malarstwie iluzja emocje.
Keywords: light in art light in painting Illusion emotions.

Światło i cień są kluczowymi elementami odczuwania
głębi. Wzrok odbiera światło odbite
od rozmaitych
powierzchni,
o
różnych
cechach
refleksyjnych
i natychmiast rekonstruuje trójwymiarową strukturę
oglądanego obiektu (z jego teksturą włącznie).
Malarstwo
znamy przeważnie
z reprodukcji
w książkach lub na stronach internetowych. Jakość
reprodukcji bywa różna, a gra światła i cienia oraz barwy
bywają znacznie zniekształcone. Autorzy starali się, jeśli
było to możliwe, dotrzeć do oryginalnych prac.
Trzech współczesnych badaczy zastanawiało się nad
fenomenem sztuki i doszło do odmiennych wyjaśnień.
Według Vilyanura Ramachandrana – istotą dzieła sztuki
jest deformacja. Artysta kreuje
inne spojrzenie na
rzeczywistość, pobudza potrzebę nie tylko poszukiwania
nowości ale również redukowania niepewności. Semir
Zeki twierdzi, że artysta to nieświadomy neurobiolog,
który uruchamia w mózgu odbiorcy programy
odpowiedzialne za odczuwanie emocji, chociaż sam nie
wie, jak to robi. Margaret Livingstone uważa, że dzieło
sztuki to fenomen, który wprowadza odbiorcę w stan iluzji
wzrokowej.
Leonardo da Vinci napisał jeden z pierwszych
podręczników o światłocieniu („chiaroscuro”). Zdefiniował
tam różne rodzaje światła (np. pochodne, odbite...) i jego
odmiany (np. wpadające przez okno, rozproszone
w przestrzeni). Padanie światła na powierzchnie nazywał
„uderzeniem”, co odzwierciedlało dynamikę. Światło i cień
uznał za “najpewniejsze środki do poznawania kształtów
wszystkich ciał”. Według
artysty w twórczości
artystycznej, rozmieszczenie przedmiotów w przestrzeni
można uzyskać dzięki umiejętnemu rozłożeniu światła
i cienia. Leonardo podkreślał, że światło i cień powinny
przechodzić w siebie bez tworzenia granic. Leonardo był
zarówno naukowcem, jak i artystą – stąd jego prace
nawiązują do pasji naukowej – odnajdziemy w nich nawet
rozważania na temat rozpraszania światła przez
powietrze. Światło na postaciach Leonarda jest miękkie,
rozproszone, nigdy nie jest ono intensywne ani barwne.
Jest to światło wpadające przez północne okno pracowni
artysty. Nawet jeśli postaci przedstawiane bywają
w plenerze, oświetlenie pochodzi z tak usytuowanej
pracowni artysty. W pracy „Święta Anna Samotrzecia”
zastosował tę właśnie zasadę łagodnych przejść.
Światło Caravaggia jest również światłem studyjnym,
jak u Leonarda, ale jest o wiele bardziej dramatyczne.
Światło Leonarda rozchodziło się w szerokim kącie
i łagodnie padało z góry lub z boku na oświetlane obiekty.
Światło Caravaggia często pada pod niskim kątem. Cienie
są głębokie i tajemnicze. Światło Leonarda idealizowało,
uogólniało , wręcz uświęcało,
światło Caravaggia

podkreśla natomiast indywidualny charakter, chwilowe
emocje i tajemniczość.

Leonardo da Vinci Święta Anna
Samotrzecia
(1506-1513)1

Caravaggio - Wieczerza w Emaus.
16062

Caravaggio osiągnął niemal fotograficzne poczucie
realizmu i obecności przy przedstawianych scenach dzięki
zastosowaniu
techniki
światłocienia
(chiaroscuro)
o dużym kontraście światła. Światło takie umożliwia
dostrzeżenie osób, ich cech, wad fizycznych, gestów.
Pozwala domyślać się postaw.

Harmen Steenwyck Still Life (Martwa natura):
An Allegory of the Vanities of Human Life', 16403
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W martwej naturze (“Still life… “) Steenwycka światło
nie jest miłe ani łagodne. Artysta podkreśla kąt, pod jakim
pada światło - maluje snop światła w tle przedstawionych
przedmiotów. Promień pada z lewej strony i podkreśla
ważność czaszki na pierwszym planie. Pozostałe
przedmioty, elementy codzienności, są oświetlone
w sposób rozproszony, ale zdecydowane podkreślenie
pierwszego planu powoduje, że wydają się one mało
ważne. Mamy tu do czynienia z interesującą próbą użycia
efektów światłocienia, aby uzyskać coś w rodzaju
fotograficznego
hiperrealizmu.
Światło
staje
się
elementem kompozycji równorzędnym w relacji do
pozostałych obiektów. Wskazuje wartości godne uwagi
oraz przestrzega przed pogonią za dobrami doczesnymi.

El Greco - Wizja Jana (Otwarcie
piątej pieczęci), 16144

oświetlona inaczej. Ciepłe, bezpośrednie światło świecy
oświetla twarz i piersi kobiety, podczas gdy sylwetka
mężczyzny na pierwszym planie jest zaledwie
zarysowana przez kontur. Trzecia postać wyłania się
z mroku, bo mrok panuje w jej duszy.
W obrazie „Dzieciństwo Jezusa” widzimy jak Jezus
pomaga Józefowi, ucząc się od niego zawodu. Józef nie
patrzy na Jezusa ale artysta osiągnął wrażenie mocnej
więzi, oświetlając blaskiem świecy jednakowo obie
twarze: pełne miłości oblicze Jezusa oraz dobrotliwą
i łagodną twarz Józefa.
Płomień świecy odgrywa równie znaczącą rolę
w obrazie „Magdalena z płonącą świecą”. Georges de La
Tour namalował płomień w niezwykle przekonujący
sposób. Miejsca, do których światło nie dociera toną
w mroku a cienie nadają obiektom cech trójwymiarowości.
Światło buduje tu spokojny i pełen zadumy nastrój.

Georges de la Tour- Pokutująca
Magdalena 1625-16505

El Greco nie jest tak zainteresowany, jak jego
współcześni, pokazywaniem realistycznych efektów
świetlnych. W zamian usiłuje ukazać wewnętrzne,
duchowe światło. Prawdopodobnie stosował sztuczne
światło, aby pokazać prezentowane osoby, skąpane
w blasku świętości. Efekt wygląda sztucznie, ale jest to
nowość w stosowaniu światła w malarstwie.
El Greco eksperymentował z odchodzeniem od
realizmu - przedstawiał postaci zniekształcone w sposób,
sugerujący ruch lub emocje. Światło nie jest realistyczne,
jak u Caravaggia dochodzi z różnych kierunków,
a bywa, że świeci od wewnątrz – światło u El Greco jest
niezwykle ekspresyjne -tkaniny satynowe i ludzkie ciała są
przeładowane energią.

Gerrit van Honthorst
6
Stręczycielka, 1625

Gerrit van Honthorst
7
Dzieciństwo Jezusa 1620

Zarówno Gerrit van Honthorst, jak i Georges de La
Tour, świetnie uchwycili wygląd sceny oświetlonej przez
pojedynczą
świecę.
Prawdopodobnie
pracowali
w ciemnych pomieszczeniach, obserwując bezpośrednio
takie światło, Gerrit van Honhorst kieruje się w stronę
realizmu i subtelnych efektów świetlnych. Widzimy to
w dziele „Stręczycielka”. Każda z postaci jest tu
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Artemisia Gentileschi „Judyta i Holofernes”

Malarstwo jej mistrza, Caravaggia, a także
dramatyczne
przeżycia
z czasów
dzieciństwa,
zainspirowały
włoską
malarkę
Artemisię
Gentileschi do malowania obrazów pełnych brutalnych
scen. Często pojawia się w jej malarstwie motyw Judyty,
zarówno w scenach dokonania morderstwa, jak i tuż po
nim. Gentileschi śmiało gra światłem, rysując kontrastowe
postacie, buduje iluzję ruchu i potęguje emocje za
pomocą ostrych kontrastów.
„Straż przednia” Rembrandta jest utrzymana w ciepłej
tonacji (brązy I złotawa żółć). Kompozycja jest
dynamiczna, wielokierunkowa, mistrzowsko rozwiązane
są problemy światła oraz światłocienia. Trudno omawiać
światło w tym obrazie na podstawie reprodukcji. Oryginał
jest dużych rozmiarów (363 × 437 cm). Wiele postaci
ukazano
za
pomocą
skomplikowanych
efektów
świetlnych, trudno dostrzegalnych na reprodukcji.
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Rembrandt podkreślił za pomocą gry światła i cienia
hierarchię ważności prezentowanych osób.

Rembrandt - Wymarsz strzelców”, czyli Straż przednia 16429

Claude Lorrain – Port o świcie.
164910

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

Claude Lorrain – Port o
zmierzchu. 164911

Claude
Lorrain
miał
szczególny
talent
do
przedstawiania
nieba,
zwłaszcza
oświetlanego
zachodzącym słońcem. Lorrain i Canaletto uważnie
obserwowali światło słoneczne i jego wpływ na barwę
nieba, powietrza i wody, tworząc nową plastykę
w malarstwie pejzażowym.

Joseph Wright of Derby „Eksperyment z pompą
próżniową”.176814

Johannes Vermeer Dziewczyna i żołnierz. 165812

Johannes Vermeer – Geograf.
1668-6913

Trzej artyści przedstawiający sceny rodzajowe w
domowych wnętrzach (Nicolas Maes, Pieter de Hooch
i Johannes Vermeer) często malują rozproszone światło,
które pada z okna na jednej stronie. Maes i Hooch
prezentują wspaniałe efekty świetlne, ale w porównaniu
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Malarstwo Josepha Wrighta zwanego również Wright
of Derby, było związane z obserwacją techniki. Miasto
Derby, w którym tworzył, było ośrodkiem rewolucji
przemysłowej. Wright uległ nowym prądom i jako pierwszy
wprowadził tematykę przemysłową do sztuki. Był uważany
za najlepszego malarza efektów świetlnych swojego
czasu. Łączył realizm w przedstawianiu urządzeń
technicznych z romantycznym ujęciem światła.
Scena, przedstawiona w obrazie „Eksperyment
z pompą próżniową”
jest niezwykle emocjonująca.
Z mimiki twarzy oraz gestów osób, zgromadzonych przy
stole, można odczytać skrajne emocje Starsi mężczyźni
z ogromnym zaangażowaniem obserwują przebieg
wydarzeń. Po lewej stronie dwoje ludzi okazuje zupełny
brak zainteresowania a nawet znudzenie.
Kobieta
w centrum zasłoniła twarz dłonią, co może świadczyć
o niechęci do obserwowanego wydarzenia. Chłopiec,
podwiesza
klatkę, z której najprawdopodobniej
wyciągnął przed chwilą przerażoną ofiarę eksperymentu.
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Poprzez grę światła malarz zwraca uwagę właśnie na
twarze i dłonie, uwypuklając ładunek emocjonalny,
wywołany eksperymentem. Obraz utrzymano w ciemnych,
barwach, co dodaje mu dramatyzmu. Ewidentny jest
kontrast między światłem a cieniem (chiaroscuro
stosowane wcześniej
u Leonarda da Vinci oraz
Rembrandta).
Księżyc, źródło tajemniczego światła, ukryty jest za
mgłą, co może nawiązywać do determinacji człowieka,
który stara się zrozumieć i zbadać, rządzącą się własnym,
tajemniczym prawem, przyrodę. Klatka to alegoria
zniewolenia, odnosząca się do wrogiego stosunku ludzi
oświeconych. Ptak, który zginął podczas eksperymentu,
w imię rozwoju nauki, jest
ważnym symbolem
poświęcenia przeciw obskurantyzmowi.

Marie Denise Villers Młoda
kobieta rysuje. 180117

Jean Auguste Dominique Ingres
- Sen Osjana. 181318

W autoportrecie Marie-Denise Villers, światło pada
z tyłu przez okno, oświetlając jej włosy i suknię, a twarz
kobiety oświetlona jest światłem odbitym od papieru
rysunku. Jest to bardzo nietypowy sposób oświetlania
twarzy osoby portretowanej.
Na obrazie „Sen Osjana” Jeana Ingres’a szkocki bard
śni o bohaterach mitów celtyckich. Światło wydobywa się
tu z wnętrza śnionych postaci.

Francisco Goya Latające wiedźmy.
179715

Wiliam Blake „Wyczarowanie ducha
Samuela” 180016

Światło Goyi jest w istocie dramatyczne - czasami
miękkie, innym razem ostre i rażące a czasami znów
dosadne, przydymione i przygnębiające. Goya nie jest
mistrzem realistycznych efektów świetlnych, ale za to jest
mistrzem teatralnych efektów. Dynamiczne pozy
i zaskakujące ujęcia intrygują i wyzwalają emocje. Światło
Goyi nie ma charakteru fizycznego, ale emocjonalny często, szczególnie w jego późniejszej pracy, są to nawet
takie emocje jak lekkie przerażenie oraz szaleństwo.
Światło w obrazach Goyi przypomina oświetlenie
sceniczne. Kontrastowe światło padające z góry, jak
światło błyskawicy podczas burzy, tworzy głębokie cienie,
w których czają się złe moce. Scena przedstawiona na
obrazie „Latające wiedźmy”, przypomina nam dziś nocną
polanę, oświetloną reflektorem z helikoptera.
Światło Williama Blake'a nie jest realistyczne. Postaci
Blake'a to wizje jego wyobraźni. Nie są to ciała fizyczne
ujawnione przez światło, ale ciała ukonstytuowane przez
wewnętrzne światło umysłu. One same są blaskiem.
Ożywiony duch proroka Samuela, tworzy w ciemności
jasną kolumnę światła i rzuca przerażający blask na
pozostałych
uczestników
sceny
(króla
Saula
i czarownika). Podobną kolumnę blasku tworzy splątany
wiatr kochanków.

Caspar David Friedrich Mężczyzna i kobieta
podziwiający Księżyc.
183019

Scena przedstawiona w obrazie Caspara Friedricha
„Mężczyzna i kobieta podziwiający Księżyc” jest mroczna,
a źródłami światła są tu księżyc oraz zimny
późnowieczorny nieboskłon. Friedrich jest mistrzem
romantycznej, tajemniczej scenerii, w której światło tworzy
nastrój. Towarzyszem mężczyzny i kobiety jest jedynie
księżyc, który przedziera się zza ciemnych o tej porze
koron drzew a jego poświata nadaje światu magiczny
wymiar.
W „Mnichu na brzegu morza” ukazał Friedrich obraz
utworzony przez rozproszone, zimne światło. Ciemny
strój mnicha kontrastuje z bielą śniegu, a mimo to stapia
się z tłem w zimną i ciemną całość. Światło ukazuje
bezmiar i potęgę natury i obwieszcza, jak niewiele znaczy
wobec niej człowiek, nawet ten wykształcony i pełen
żarliwej wiary.
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Caspar David Friedrich - Mnich na
brzegu morza. 1808-181020

M.W. Turner – Fisherman at
Sea 179621

M.W. Turner - The Fighting
Temeraire. 183922

Turner studiuje interakcję światła z wodą, powietrzem,
dymem i deszczem. Ledwie zarysowany obraz łodzi,
nadaje obrazowi więcej głębi i ruchu prawdopodobnie
właśnie dlatego, że jest ledwie widoczny podczas burzy,
co pozwala poszaleć wyobraźni widza. W „Rybakach na
morzu” - blask księżyca dominuje nad delikatnym,
wrażliwym światłem latarni migoczących na łodzi,
podkreślając znaczącą przewagę natury nad kruchą
ludzkością. Światło pokazuje tu niepewność losu
człowieka.
Turner jest bliski ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Jego
prace rzadko traktują o czymś innym niż światło,
atmosfera i energia, a obserwacje zjawisk naturalnych są
niezwykle przenikliwe. Potężny nacisk kładzie na zjawiska
ulotne i niematerialne, Ekspresja malarstwa Turnera
polega na zderzeniu kolorów i energii pędzla, Jest
efektem samego malarstwa, a nie ukazywanego
przedmiotu.
Turner zauważył, że kolor i światło mogą działać
samodzielnie, niezależnie od formy i tematu. Jako
pierwszy namalował blask przeświecający przez obłoki,
zamiast oddzielać światło i chmury. U Turnera kolor służy
zróżnicowaniu, nie zaś połączeniu przedmiotów (jak to
było u impresjonistów) .
Po francuskiej rewolucji lutowej 1848 roku, artyści
odwrócili się od romantyzmu. Postulatem nowego
kierunku – realizmu była rezygnacja z inspiracji
wyobraźnią i przedstawianie rzeczywistość przeciętnego
człowieka Kompozycję uproszczono, nastąpiła rezygnacja
z żywych barw i promiennego oświetlenia.

Jean Francois Millet - Kobiety
zbierające kłosy” 185723

Jean Francois Millet Anioł
Pański. 1857-5924

Jean Francois Millet w szczególny sposób uświęcał
proste sceny chłopskie. Czynił to za pomocą
ekspresyjnych pociągnięć pędzla i nieco przesadzonych
efektów kolorystycznych. Na obrazie „Kobiety zbierające
kłosy”, Millet przedstawił pole oświetlone światłem
rozproszonym,
które monotonnie
oświetla
pole,
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codziennie tak samo, nie zwracając uwagi na dolę
człowieka. Cienie nie są wyraźne, a nastrój kreuje żółtą
barwą, kojarzącą się ze zmęczeniem i całodziennym
wysiłkiem, ale również ze zbliżającą się porą odpoczynku.
Światło obrazu podkreśla różnice w bogactwie i jakości
życia. Drugi plan przyciąga wzrok jasnością snopów
i ludzi w jasnych strojach. Nad wszystkim czuwa
niewzruszone słońce.
„Anioł Pański” Milleta również pełen jest światła. Jest
to światło rozproszone, przebijające się przez warstwę
chmur. Nie tworzy zdecydowanych kontrastów i nie
pozwala dobrze widzieć szczegółów przedstawionej
sceny, ale przecież nie o szczegóły tu chodzi.
Dramaturgia jest tu inna, niż na pełnych kontrastów
obrazach Caravaggia czy Artemisi Gentileschi i dlatego
światło ma inny charakter.
Po obejrzeniu „Morza w Dieppe” wiele osób uznało
Eugène’a Delacroix za ojca impresjonizmu. Artysta
starając się uchwycić ulotne momenty rzeczywistości,
sugestywnie przedstawił odbłyski światła na powierzchni
pofalowanej wody. Oświetleniowcy zdają sobie sprawę,
jak trudne jest namalowanie odbicia światła od
powierzchni błyszczącej, zmieniającej się zarówno
w czasie, jak i przestrzeni.

Eugene Delacroix Morze w
Dieppe 185225

Claude Monet – Le Grand
Canal 190826

Malarstwo impresjonistów stanowiło bunt przeciwko
tradycyjnym stylom studyjnym. Było ono jednocześnie
związane z powstaniem fotografii, która umożliwiała
szybkie i dokładne odwzorowanie postaci. Widok postaci
wydawał się impresjonistom mniej interesujący, niż
subtelności koloru, których fotografia wciąż nie potrafiła
uchwycić. Artyści mogli natomiast czerpać z osiągnięć
chemii organicznej, które zaowocowały pojawieniem się
szerokiej gamy nowych, żywych barw farb.
Cała twórczość Moneta, to dążenie do uchwycenia
istoty światła i koloru. Podobnie jak w innych płótnach
impresjonistów, nie myśli on o kolorze, jako o stałej
właściwości obiektów. Zwraca uwagę na bardzo subtelne
zjawiska występujące w interakcji obiektów, światła i oka.
Kolory nie są mieszane, ale umieszczane blisko siebie na
płótnie,
mieszają się one w oku obserwatora.
Przedstawiane przez Moneta obiekty i powietrze wokół
nich ulegają przekształceniu wraz ze zmieniającym się
światłem.
Naturalne światło jest prezentowane przez Claude’a
Moneta we wszystkich jego odmianach. W obrazie „La
Grenouillere” pomija nieistotne szczegóły, koncentrując
się na różnicach między zacienionym pierwszy planami
i skąpanym w słońcu tłem. Fragmentaryczne odbicia na
powierzchni wody nadają obrazowi realności i wypełniają
go subtelną dynamiką.
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Artysta doszedł w poszukiwaniach twórczych do
wykorzystania barw znacznie bardziej jaskrawych. Takimi
właśnie barwami tworzy iluzję obrazu realistycznego,
spowitego we mgle. „Impresja, wschód słońca”
przedstawia zatokę portową we francuskim mieście Le
Havre. Monet ukazał zasnuty poranną mgłą port, z lekko
przebijającym się i wschodzącym słońcem. Na pierwszym
planie widać ciemne sylwetki dwóch rybackich łodzi, które
wypływają na poranny połów. W jednej z łódek można
dostrzec siedzące osoby. W oddali zostały ukazane
wyrastające na tle nieba maszty przycumowanych
okrętów i dźwigi portowe. Najbardziej przykuwającym
uwagę punktem na obrazie jest pomarańczowa kula
słońca, która rzuca na wodę swoje odbicie. W wodzie
odbijają się także znajdujące się w porcie statki oraz
refleksy promieni słońca. Woda ukazana na „Impresji,
wschodzie słońca” wydaje się migotać oraz mienić
różnobarwnymi refleksami, zaś wschodzące słońce
zaciera kontury.
Celem Moneta nie było tu wierne oddanie detali, ale
utrwalenie na płótnie ulotności chwili, w tym przypadku –
niezwykłego oświetlenia portu o świcie. Artysta posłużył
się szkicową, ujednolicającą techniką malowania,
swobodnie kładąc pędzlem plamy barwne. Monet skupił
się na kilku głównych kolorach: pomarańczowym,
czarnym, żółtym, zielonym, niebieskim i szarym. Barwy te
wydają się zmieniać pod wpływem światła.
Technika rozmytych i zlewających się ze sobą plam
barwnych dała efekt niezwykłej gry świateł oraz kolorów.
Monet skupiał się na zacieraniu konturów, tworząc na
wpół abstrakcyjne formy, składające się z drobnych
barwnych plam.
W cyklu Katedra w Rouen (Monet malował go na kilku
jednocześnie rozstawionych sztalugach, zmieniając
z czasem sztalugi) światło odgrywa zasadniczą funkcję.
W każdej z uchwyconych chwil
Monet obserwuje
odmienną gamę barw. Zazwyczaj oscyluje ona
w obszarze kolorów intensywnych i czystych. Artysta miał
świadomość, że wrażenia barwne zmieniają się również
w zależności od natężenia światła. Był zafascynowany
obserwacją zmian światła w zależności od upływającego
czasu (pory dnia i roku). Monet posługiwał się, podobnie
jak inni impresjoniści, barwami zbliżonymi do siedmiu
barw podstawowych, powstałych po przejściu światła
białego przez pryzmat.
W 1861 roku Michel Eugene Chevreul utworzył
podstawy teorii barw dla malarzy. Opisał relacje pomiędzy
sąsiadującymi
kolorami
oraz
konsekwencje
zestawienia barw dopełniających. Utworzył koło barw,
ukazujące relacje między poszczególnymi kolorami.
Stwierdził, iż barwy zimne sprawiają wrażenie oddalania
się, a barwy ciepłe dają efekt przybliżania. Monet
praktycznie eksperymentował z tymi osiągnięciami
Chevreula.

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

Georges Seurat - La grande
latte. 1884-8628

Edgar Degas - Tub, 188629

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

Ilia Riepin – Sadko
w Podwodnym
Królestwie 187630

Ilja Riepin - Car Iwan Groźny i jego syn
Iwan 16 listopada 1581 roku. 188531

W rosyjskiej baśni o Sadku mowa jest o kupcu, który
trafił do krainy Króla Morskiego. Zachwycił władcę grą na
gęślach i teraz ogląda jego 900 córek, by wybrać spośród
nich przyszłą żonę. Sadko stoi na dnie morza, wśród
28

Gustave Caillebotte
Cykliniarze.187527
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Gustave Caillebotte –
Place de Europe par
temps de pluie.
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wodorostów, ryb i pęcherzyków powietrza. Córki króla
przepływają przed nim w korowodzie. Obraz utrzymany
jest w jednolitej tonacji kolorystycznej, z przewagą
ciemnozielonej barwy wód; górne partie dzieła pogrążone
są w mroku. Jedyne wyraźne źródło światła bije od grupy
przechodzących dziewcząt. Riepin zawarł w obrazie
ówczesne ideały urody niemieckiej, francuskiej i włoskiej,
ale wybór Sadka, wyrażony jego spojrzeniem na rosyjską
chłopkę miał wydźwięk patriotyczny. W obrazie tym mamy
dwa niezwykłe aspekty świetlne – ukazanie światła
występującego w fantastycznym środowisku w głębi
oceanu i umacnianie uczuć patriotycznych za pomocą
światła.
Obraz „Car Iwan…” przedstawia bogatą komnatę
w pałacu carskim. Ilja Riepin przedstawił Iwana Groźnego
i jego syna w chwilę po tym, gdy zirytowany car zadał
synowi śmiertelny cios berłem. Iwan Groźny klęczy na
dywanie, przyciągając do siebie półprzytomnego syna. Na
pierwszym planie widoczne jest porzucone berło, na
dalszym - przewrócony carski tron. Twarz carewicza jest
spokojna. Umierający przebacza mordercy
W ukazywanej scenie Riepin był zainteresowany
głównie psychologicznym aspektem wydarzeń, wiedzą
o niedoskonałości człowieka a nie wiernym odtwarzaniem
historii. Wnętrze komnaty, w której miało miejsce
zabójstwo, zostało pokazane zgodnie z realiami, jednak
centralny punkt kompozycji stanowi wyraziście oświetlona
grupa Iwana i syna, stanowiąca uniwersalne ostrzeżenie.
Riepin posługuje się silnymi kontrastami, tworząc iluzję
odległości od obserwatora, a także oraz intensyfikując
wyrazy twarzy.

Vincent van Gogh Gwiaździsta
noc nad Rodanem 188833

Zupełnie inne spojrzenie na światło w malarstwie
reprezentuje Vincent van Gogh. Na obrazie „Gwiaździsta
noc” na horyzoncie rozciąga się jasna, świetlista wstęga –
być może jest to Droga Mleczna, rzucająca blask na
znajdujące się poniżej góry, pogrążone w mroku, dla
podkreślenia, iż należą one do sfery ziemskiej. Van Gogh
kontroluje emocje, potęguje efekt poprzez zastosowanie
silnego kontrastu. Pod burzliwym niebem spoczywa
senne
miasto,
namalowane
krótkimi,
prostymi
pociągnięciami pędzla w odróżnieniu od zaokrąglonych
linii, w górnej części linii nieba. Cyprysy, wyglądają jak
ciemne płomienie sięgające gwiazd. Stanowią one łącznik
między niebem i ziemią, lub życiem i śmiercią dlatego
obraz ten jest interpretowany, jako ilustracja starcia
zwalczających się antagonistycznych sił - ludzkich
pragnień i dążeń przeciwko potężnym pozaziemskim
mocom.

Giorgio de Chirico.
Tajemnica i melancholia
ulicy. 191435

Arnold Bocklin – Wyspa umarłych. 1880-188032

"Wyspa umarłych" pokazuje tytułową wyspę w świetle
późnego popołudnia. Światło dociera z tyłu, kąpiąc
przedstawione obiekty w złotej poświacie. Otoczenie jest
szare i ponure - warstwa nieprzyjaznych chmur,
zapowiada zbliżającą się burzę. Silny kontrast miedzy
oświetlonymi obiektami a tłem odzwierciedla tu kontrast
między wiecznym spokojem, a codziennym miotaniem się
wśród przeciwności losu. Dzięki takiemu poprowadzeniu
światła, obraz jest w gruncie rzeczy optymistyczny, co
wobec powszechnej opinii jest poglądem bardzo
kontrowersyjnym a dla Autora (PB) obraz ten jest
wyjątkowo ponury, bowiem czarno-biała reprodukcja
„Wyspy umarłych” wisiała w poczekalni u dentysty, do
którego miał nieprzyjemność chadzać w połowie XX
wieku.
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Vincent van Gogh
Gwiaździsta noc. 188934

Giorgio de Chirico – Czerwona
wieża. 191336

De Chirico, podobnie jak (później) Delvaux, nie
przejmuje się perspektywą, spójnością czy realizmem
w przedstawianiu działania światła. Wizja De Chirico jest
surowa i pozbawiona romantycznego i erotycznego mroku
Delvaux’a. Cienie są tu długie i głębokie. Takie głęboko
czarne cienie występują głównie na pustyni, gdzie suche
powietrze nie może rozproszyć światła dziennego.
Boczne oświetlenie, wywołane przez niskie słońce,
powiększa architekturę oraz nienaturalnie deformuje
cienie, nadając im tajemniczy wygląd.
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Aleksander Gierymski
W altanie 188237

Detal obrazu
W altanie

Obraz „W altanie” Aleksandra Gierymskiego to
świadectwo drobiazgowej obserwacji natury, pozbawione
fabularnej treści i jest. Obraz
ten jest szczególnie
interesujący z oświetleniowego punktu widzenia. Pierwszą
wersję, która powstawała przez pięć lat, poprzedziły
setki szkiców przedstawiających detale tytułowej altany
i znajdujących się w niej przedmiotów. Są to wyjątkowo
szczegółowe studia światła. Niektórym z tych prac
(Begonie, Fontanna, Ksiądz pijący wino) przyznaje się
dziś wartość co najmniej równą ostatecznej wersji dzieła.
Artysta zniszczył pierwszą wersję obrazu, z 1880 roku,
a po namalowaniu kolejnej wersji z 1882 roku, spotkał się
z zarzutami zbytniego rozproszenia uwagi na detale
i braku dominanty kompozycyjnej. Przyczyn upatrywano
w przesadnym posiłkowaniu się przez malarza fotografią.
Za cel , który przyświecał Gierymskiemu, uważa się nie
traktowanie światła jako subiektywnego środka wyrazu ale
jako próbę obiektywnego oddania świetlnych refleksów.
Ważną kategorią wprowadzoną do języka sztuki pod
koniec XIX wieku był nastrój (Stimmung), który Gierymski
definiował jako "robienie obrazu z czucia i pamięci".
Wiązało się to z postulowaniem odbioru dzieła - poprzez
wrażenia, intuicję i wyobraźnię widza a nie rozumowo.
Malarz przedstawia świat, będący jedynie zbiorem plam
barwnych, świateł, kształtów. Dla Gierymskiego źródłem
fascynacji był (jak pisał) „mrok wieczoru, padający na
puste pola jesienne lub zalegający czarne i brudne zaułki
miejskie - życiem jest ta ciągła, nieustanna, zmienna gra
barw i świateł - to ciągłe chwianie się równowagi świetlnej
- harmonii koloru".
Krytycy i badacze dorobku Aleksandra Gierymskiego
zwracali uwagę na problem koloru i światła, jako wspólny
element jego twórczości. Gierymski podjął się malowania
ciemnych barw zmierzchu i nocy. W „Operze paryskiej
w nocy” przedstawił na płótnie, z całkowitym pominięciem
linii i rysunku, skomplikowane efekty światła lamp
gazowych, słabego, rozproszonego w półcieniach,
częściowo określającego bryły budowli a nikłe odblaski
wydobywają z mroku zarysy sylwetek ludzi.

Aleksander Gierymski Opera
paryska w nocy 189138

John Singer Sargent
„Goździk, lila, lila, róża
1885-8639

Świetną analogią do „W altanie” jest obraz tworzącego
w Londynie Amerykanina Johna Singera Sargenta"
Goździk, lilia, lilia, róża", malowany na przełomie lata
i jesieni przez dwa kolejne lata (1885-1886), codziennie o
tzw. „magicznej godzinie”. Obraz ten jest próbą
uchwycenia szczególnego światła, pory tuż po zmierzchu.

John Singer Sargent – Bridge of
Sighs40

John Singer Sargent –
The Chess Game.
191841

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

38

http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc//eo_event_asset_publisher/eAN5/content/aleksander-gierymskiopera-paryska-w-nocy
39

https://www.google.pl/search?q=Sargent+Go%C5%BAdzik%2C+lilia
%2C+lilia%2C+r%C3%B3%C5%BCa&oq=Sargent+Go%C5%BAdzik
%2C+lilia%2C+lilia%2C+r%C3%B3%C5%BCa&aqs=chrome..69i57.3
552j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
40
37

http://eszkola.pl/jezyk-polski/w-altanie-1322.html

http://www.1st-art-gallery.com/John-Singer-Sargent/Bridge-OfSighs.html
41
http://www.edochess.ca/batgirl/JohnSingerSargent.html

po przejściu przez liście lub tegoż światła, odbijającego
się na powierzchni niespokojnej wody.
Pierre
Bonnard
poszukiwał
w prezentowanych
scenach efektów barwnych, zanim jeszcze zrezygnował w
poszukiwaniach
twórczych
z kontrastów
światła
i ciemności. Obraz „Podświetlona modelka” jest
utrzymany w klimacie światłocienia. Powierzchniowe
źródło światła (okno) jest zasłonięte, zaś światło
rozproszono. Modelka, mimo, że jest przedstawiona
w cieniu, przebywa w otoczeniu światła i w przestrzeni
pełnej barw.

Christian Schad: Portret
doktora Hausteina (1928) 46

John Singer Sargent
Thou Shalt not steal 191842

Robert Delaunay
Okna symultaniczne. 191244

Pierre Bonnard
Podświetlona modelka. 190843

Ivan Albright - Into the World
There Came a Soul Called
Ida, 1929-3047

Na obrazie Christiana Schada “Portret doktora
Hausteina” został przedstawiony elegancki mężczyzna
o splecionych palcach. Patrzy ufnie przed siebie, nie
będąc świadomym skradającego się za nim cienia
o wielkiej głowie i szponiastych palcach. Cień funkcjonuje
tu, jako parodia sztuki medycznej, ale jednocześnie budzi
niepokój, bo artysta zakłócił spodziewaną relację między
człowiekiem a cieniem. Deformacją cienia zajmą się
później Roberta Serenari i Sergiusz Sachno. Jest to też
interesujący sposób deformowania obrazu w celu
wytworzenia iluzji towarzyszącej obcowaniu ze sztuką.
Ivan Albright stosuje w „Into the World… „ światłocień,
ale nie czyni tego, aby zgodnie z zaleceniami starych
mistrzów pokazać kształt przedstawianych form, lecz tylko
w celu pokazania zdeformowanej światłem faktury. Efekt
jest groteskowy i okrutny. Kontrasty ujawniają niezliczone
zmarszczki i niedoskonałości modelki. Deformacja
w sztuce może odbywać się w przestrzeni kształtu, barwy
(fowiści), dominacji barwy nad kształtem (impresjoniści)
i innych, ale deformacja w przestrzeni faktury, dokonana
za pomocą światła przez Albrighta, wydaje się
osiągnięciem pionierskim.

Paul Klee – Eros. 192345

Robert Delaunay („Oknach symultaniczne”) i Paul Klee
(„Eros”) zawarli w obrazach głębokie studium światła
i barwy. Abstrakcyjne zabawy barwą i zawartością bieli,
doprowadziły do utworzenia sugestii wewnętrznego
blasku. Przypomina to efekty, jakie wywołuje światło
przechodzące przez witraże, ale przecież jest
namalowane na płótnie!

Salvador Dali - Górskie jezioro: plaża z telefonem. 193848

42

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

sposób uciec i nikt nie zdoła przyjść z pomocą tkwiącym
tam osobom. Nienaturalna cisza, bezruch i zimne światło
uzupełniają pełen beznadziei obraz osób uwięzionych
w świecie własnych lęków i urojeń. Uderza kontrast
między pozornie bezpiecznym, jasno oświetlonym
wnętrzem a otaczającą je ciemnością.

George Tooker
Coney Island. 194852

Edward Hopper - Letni
Wieczór. 194749

Edward Hopper – Nocne ptaki
194250

Hopper w „Letnim wieczorze” przedstawia taras
oświetlony światłem sztucznym. Postacie są dobrze
widoczne, ale wydają się nienaturalne, nie tylko z powodu
barwy. Negatywne emocje budzi również umieszczenie
ich w przerażająco pustej przestrzeni (patrz: deformacja
51
w przestrzeni relacji społecznych ).
Na obrazach Hoppera widzimy zimne wnętrza biur
i pokoi w tanich motelach, pozbawione życia kina, ciemne
ulice, stacje benzynowe. Jest to przygnębiający obraz
miejskiego życia, upływającego w samotności, szarzyźnie
i obojętności
na
potrzeby
drugiego
człowieka.
Pamiętajmy, że obrazy te powstały w latach 40-tych XX
wieku, kilka lat po wprowadzeniu na rynek świetlówek.
Ówczesne lampy fluorescencyjne świeciły zimnym
światłem, fatalnie oddawały barwy (szczególnie
w zakresie czerwieni), zaś świetlówki z pewnością nie
sprzyjały poprawie nastroju ani uświetnianiu relacji
towarzyskich. Nie sprzyjało temu również zagubienie
człowieka i problemy spowodowane wojną. Stąd ponury
nastrój obrazów Hoppera, a przekonanie o fatalnym
wpływie świetlówek na wygląd pań pokutuje w niektórych
kręgach społeczeństwa do dzisiejszych czasów, mimo
dostrzegalnej znacznej poprawy jakości tych źródeł
światła.

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

George Tooker - Guvernment Bureau. 195054

„Nocne ptaki” to inny obraz ciemnej nowojorskiej
uliczki. Z prawej strony widoczne jest wnętrze jaskrawo
oświetlonego baru, z którego wylewa się zimne światło.
Poza granicą cienia, na trotuarze, panuje pustka, w której
wszystko może się zdarzyć. W barze siedzą trzy osoby
i barman. Kogo więc w roli
nocnych jastrzębi widzi
Hopper? Nie wiadomo, jak losy się potoczą. Dwaj
mężczyźni i kobieta rozstrzygną, kto tej nocy stanie się
łowcą, a kto ofiarą. Łączy ich dojmująca samotność, która
przyprowadziła tych troje do nowojorskiego baru w środku
nocy i która poprowadzi ich niebawem w nieznane. Żadne
z nich nie obudzi się następnego ranka szczęśliwe.
Z hopperowskiego baru nie ma przecież wyjścia –
w barze nie ma drzwi. Z miejskiej emocjonalnej próżni nie

Gregory Frank Harris – American.195355
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George Tooker
Poczekalnia. 195753
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polskiego pochodzenia! Światło w jego malarstwie kreuje
nastrój
surrealistycznego
zadumania,
bliskiego
halucynacji, choć
Balthus odcinał się zarówno od
surrealistów, jak i wszelkich grup i prądów artystycznych.
Jego malarstwo miało nie poddawać się jakimkolwiek
kategoriom.
Paul Delvaux 56

Paul Delvaux Shadows. 196557

Paul Delvaux -The Office of Evening. 197158

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

Ulica, namalowana w roku 1929 (z lewej) i w 1933 (z prawej) 60

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

Śpiąca Teresa, 1938

Andrew Wyeth - Kochankowie 198159

Wspaniały światłocień, zaprezentowany przez Andrew
Wyeth czyni przedstawioną postać trójwymiarową
i realistyczną. Twarz kobiety pogrążona jest w ciemności,
co kreuje atmosferę grzechu i tajemnicy. Mało istotne
szczegóły pomieszczenia toną w ciemności. W ciemności
pogrążony jest też partner głównej postaci. Obserwator
stara się go dostrzec, tworzy w umyśle jego obraz, a stąd
tylko krok do sztuki decentryzmu.
Z uwagi na dążenie do budzenia w umyśle tego, co
nie zostało przedstawione na obrazie, można uznać, że
twórczość Balthusa lokuje się niedaleko od sztuki
decentryzmu. Balthus, niestety zapomniany w Polsce, to
jeden z nielicznych artystów, których prace za ich życia
znalazły się w Luwrze. Podkreślmy, że był to malarz

The Golden Years ok. 1945

Śmiałe obrazy przedstawiające młode dziewczęta
budziły w latach trzydziestych XX wieku kontrowersje,
a po namalowaniu „Lekcji gry na gitarze (1934)” miarka
się przebrała i Balthus został okrzyczany przez część
odbiorców,
demoralizatorem
i twórcą
pornografii
dziecięcej. Artysta twierdził, że jego prace nie są
przedstawieniem nagości, erotyzmu czy popędu
seksualnego ale obrazują piękną i nieskrępowaną naturę
młodych dziewcząt, a nieczystość tych obrazów, jeśli
powstaje, może być jedynie skutkiem nieczystego oka
odbiorcy. Zbliżamy się tu znów do filozofii decentryzmu –
sposobu wyrażania się w sztuce, który Snerg Wiśniewski
określił w 1987 roku. Będzie o tym mowa kilka akapitów
dalej.
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Być może działa tu również efekt opisany przez
Watlera Doyle’a i Kathy Carter: (cyt:) „kluczowym
założeniem polityki narracyjnej jest fakt, że istoty ludzkie
mają naturalną predyspozycję do przerabiania swego
doświadczenia na opowieści”. Poszukiwanie opowieści
w komunikacie przekazywanym przez obraz jest efektem
tej predyspozycji a niebagatelną rolę pełni tu mistrzowsko
i prosto poprowadzone światło.

Roberta Serenari
Absolute Female. 200961

Dzieci Blanchard, 1942

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

Lili Fijałkowska
Lato 2006

Lili Fijałkowska
Przed występem 2006

Wróćmy do Decentryzmu. Najważniejszą cechą
obrazu decentrystycznego jest to, że ukazuje one
zaledwie wycinek rzeczywistości. Czy widząc jedynie taki
pojedynczy element kontekstu, jesteśmy w stanie
wygenerować istotny postrzeżeniowo przekaz? Tak, jeśli
nasz umysł oceni, że jest to ważne, mimo, że nie ma tego
na obrazie. Na tym polega istota Decentryzmu.
Patrząc na obraz „Lato” czujemy upalną pogodę na
zewnątrz przedstawionego pomieszczenia. Dopisujemy
do obrazu bajkę, zaprogramowaną przez artystkę. Obraz
„Przed występem” przedstawia wokalistkę, która, stojąc
za uchylającą się kurtyną przygotowuje się do podjęcia
wyzwania, jakim jest konfrontacja oko w oko
z publicznością. Zwróćmy uwagę, jak niewiele przekazano
informacji o artystce – wiedzę o niej czerpiemy zaledwie
z trzech
barwnych
plam.
Nastrój
oczekiwania
i niepewności buduje jasna smuga światła na podłodze.
Obraz
tętni
multisensoryczną
dynamiką
–
współodczuwamy tremę artystki, słyszymy ciszę,
poprzedzającą nieuchronną burzę braw, które rozlegną
się za chwilę, gdy oślepi ją światło reflektorów. W tym
blasku nie dojrzy ona publiczności, ale my już ją widzimy
oczami wyobraźni.
Lili Fijałkowska buduje napięcie, włączając w strukturę
nie tylko światło, cień i barwy, ale również emocje
i dźwięk.

Roberta Serenari
La strategia di Peter. 201162

Różne pod względem oświetleniowym są dwa
zaprezentowane powyżej portrety autorstwa Roberty
Serenari. W „Absolute Female” twarz pozostaje w cieniu,
jest oświetlona zaledwie światłem odbitym od talerza,
podobnie jak obserwowaliśmy to wcześniej u Marie
Denise Villers („Młoda kobieta rysuje”). Jasne w obrazie
jest tło, ale oświetlone w sposób rozproszony, bez
żadnych cieni. W portrecie „La strategia di Peter” jest
przeciwnie – twarz oświetlona jest bocznym kierunkowym
strumieniem światła, padającym pod ostrym kątem tak,
jak w dramatycznych pracach Caravaggia i Gentileschi.
Tło
oświetlono
kierunkowo
aw
nim
możemy
zaobserwować interesującą grę cienia na płaszczyźnie
szachownicy i umieszczonej na niej kuli. Abstrahując od
przesłania symbolicznego (Pinokio rzuca cień na kulę
ziemską), Serenari pokazuje, jak przedmioty umieszczone
w tle zdolne są zdeformować cień. Tym zagadnieniem
zajmuje się w pracach z cyklu „Nagi szept” fotografik
Sergiusz Sachno. Deformuje
on relację między
człowiekiem a jego cieniem. Ta właśnie relacja jest
ewolucyjnie najstarsza i dlatego prace Sachno stanowią
artystyczną prowokację – wręcz zamach na nasze
przyzwyczajenia i schematy postrzegania. Stąd, z uwagi
na ważność tego eksperymentu znalazły się w tym
opracowaniu.

Sergiusz Sachno - Nagi szept
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Sergiusz Sachno- Nagi szept

http://www.celesteprize.com/artwork/ido:60697/
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szczególnej krainy iluzji. Dlatego prawdziwymi artystami
bywają osoby o nieprzeciętnej intuicji, które odznaczają
się również nieprzeciętną wrażliwością.
LITERATURA

Robert Andre
Barwne skojarzenia - 2011

Robert Andre
Barwne skojarzenia - 2004

Innymi bardzo ważnymi z punktu widzenia
eksperymentów ze światłem są prace fotografika Roberta
Andre. Mają one niezwykle malarski charakter i zawierają
nietypowe zastosowanie światła. Artysta nie oświetla, ale
deformuje
światłem
fotografowane
obiekty.
Na
powyższych fotografiach przedstawiono akty, oświetlone
w taki nietypowy sposób. Nie zastosowano tu żadnych
technik komputerowych. Obraz powstaje w głowie widza,
który na podstawie zamaskowanych przesłanek próbuje
odtworzyć wygląd prezentowanej osoby. Na takim właśnie
uruchamianiu programów mózgowych opiera się sztuka
Decentryzmu, ale tu musimy najpierw przebić się przez
własne niezrozumienie komunikatu, aby tworzyć własną
opowieść.
Dzięki temu, że Decentryzm ukrywa to, co
najistotniejsze znaczeniowo, inicjuje on pracę wyobraźni.
Prace decentrystów można potraktować jako stymulatory
aktywności intelektualnej, w wyniku której powstają w
naszych
umysłach
obrazowe
interpretacje.
W przedstawionych przykładach głównym medium,
kreującym te interpretacje jest na ogół światło, ale
u Roberta Andre światło pełni, jak wspomniano,
przewrotną rolę destruktora.
Światło nie tylko tworzy opowieści, co jest jego
podstawowym i ewidentnym zadaniem w Decentryzmie.
Światło w malarstwie może wskazywać hierarchię
ważności, może coś podkreślić, wydobyć z tła, ale
również ukryć albo zdeformować. Światło tworzy nastrój,
jest zdolne wywołać zadowolenie, radość,
euforię,
uniesienie, uczucia patriotyczne czy religijne… ale może
również sugerować codzienność, przygnębienie i nudę,
a nawet ukazywać obiekty budzące odrazę. Nie ma
sztywnych reguł ani algorytmów. Artysta to nieświadomy
neurobiolog, który nie wie, jak taki cel osiągnąć, ale mimo
tej niewiedzy skutecznie go osiąga. On potrafi wprawić
odbiorcę w stan iluzji i chociaż jego działalność jest czysto
intuicyjna, powoduje powstanie estetycznej emocji
i wrażenia, że obcując z dziełem sztuki, przenosimy się do
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projecting films at places like the Museum of Modern Art and the
Film Society of Lincoln Center, and by doing photography and
videography, especially for performances and artists. His art
portfolio is online at http://fredhatt.com

Artykuł jest fragmentem większej całości (książki wydanej
przez Presilo Studio, w 2013 roku, pod tytułem „Światło
w malarstwie”), dostępnej również w pliku .pdf na stronie
internetowej:
www.pawelbe.pl/publikacje/swiatlowmal.pdf

