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SUMMARY 

 
 

Ščiupokait÷, A. Representation of space on the flat surface: Master Thesis in Media Philosophy 

/ Supervisor Prof. Dr.  T. Sodeika; Department of Philosophy and Culturology, Faculty of Humanities, 

Kaunas University of Technology. Kaunas, 2007. 50 p. 

 
 

In 1912  three german psychologists Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-

1941) and Wolfgang Köhler ( 1887 – 1937) using their experimental work in sensory 

perception claimed that our vision is closely correlated with our mental work and functioning  

as gestalt. Rudolf Arnheim (1904 – 2007) adapted theories of perception for exploration of art 

as the best material he could find.  In my study I quote methods of Rudolf Arnheim to analyse 

the masterpieces of visual art where the representation of space could be explained only by 

theories of visual perception.  
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ĮVADAS 

 

Iki XX amžiaus pradžios, kol psichologijos mokslas nebuvo atsiskyręs nuo 

filosofijos mokslo, žmogus steb÷jo tikrovę iš šalies, o supanti erdv÷ buvo interpretuojama 

kaip objektas, į kurį žvelgiama. Ekperimentiniai geštaltpsichologijos mokslo atradimai 

pakreip÷ tokias intepretacijas nauja kriptymi: atsigręžta į subjektą ir taip atvertos naujos 

erdv÷s suvokimo platumos.  

1912 m. Vokietijoje M. Wertheimeris (1880–1943), K. Koffka (1886–1941) ir W. 

Köhleris (1887–1937) paskelb÷, kad pirminiai ir antriniai psichikos elementai esą ne pojūčiai, 

o vientisi psichiniai dariniai, kurie susiformuoja veikiami ne išor÷s, o vidinių psichikos 

d÷snių. Už mūsų matymą ir jo suvokimą yra atsakinga jutimin÷ sąranga, kuri veikia 

visuminiais jusl÷s ir psichikos dariniais – geštaltais. Iki tol psichologijoje veikusios 

mechanistinio pobūdžio teorijos teig÷, kad tai kas regima yra kaupiama lyg mechanizmas, o 

akies jusl÷ fiksuoja aplinką panašiai kaip vaizdo kamera, paveiksliškai.  

Šiandien nekeldami klausimo, kokiu būdu mes matome ir suvokiame vaizdą, 

leidžiame kitiems lengvai juo manipuliuoti. Įvairios vizualin÷s, informaciją perduodančios 

medijos gali paveikti mūsų mentalinius procesus nuo mūsų apsisprendimo nepriklausančiais 

veiksniais ir tokiu būdu transformuoti mūsų suvokimą. 

„Erdv÷s vaizdavimo plokštumoje“ tema apima žmogaus vizualinio suvokimo 

problemą vaizduojamajame mene. Šio darbo tikslas - apibr÷žti erdv÷s vaizdavimo 

plokštumoje ir jos suvokimo santykį vaizduojamojo meno kūrinuose. Tikslui pasiekti keliami 

tokie uždaviniai: 

1. Apžvelgti vaizduojamojo meno „iliuzijų“ tyrin÷jimus iki ir po geštalto 

teorijos atsiradimo;  

2. Aptarti principus, kuriais pasireiškia erdv÷s vaizdavimo plokštumoje ir jos 

suvokimo problematika;  

3. Išanalizuoti pasirinktuose meno kūriniuose regimas dviprasmybes 

perspektyvinio vaizdavimo, figūros ir fono, tuštumos tarp objektų kaip 

visumos ir nuotaikos aspektais.  

Tyrimo objektas  - skirtingų technikų vaizduojamojo meno pavyzdžiai, kuriuose 

atsiskleidžia vizualinio suvokimo  problemos.  

Meno kūriniuose vaizduojamose iliuzijose aiškiausiai atsiskleidžia problema: 

žmogus mato ne (nebūtinai) tai ką suvokia. Žinios apie matymą menkai paaiškina tai, kod÷l 

yra matoma viena, o ne kita. Ilgą laiką buvo manoma, kad žmogus pasisavinima vaizdinę 

informaciją d÷l savo ankstesnių patyrimų, tačiau iš tiesų vaizdas, nors ir yra plokštumoje, bet 
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n÷ra suvokiamas plokščiai, nes žmogaus jutimai veikia kitaip. Tuo remiantis darbe iškeltos 

kelios hipotez÷s: 

• Žmogus erdvę plokštumoje suvokia jutimin÷mis sąrangomis geštaltais, o ne kaip 

vaizdą plokštumoje;  

• Žmogui vaizdą suvokti padeda dinamin÷s vizualin÷s percepcijos, o ne mechanistin÷s 

j÷gos; 

• Jei matome, ne tai ką suvokiame, priklauso nuo vizualinių dinaminių įtampų, o ne nuo 

pažinimo. 

Darbą sudaro teorin÷ dalis ir tyrimas. Teorin÷je dalyje, pritaikius antrin÷s duomenų 

analiz÷s metodą, apžvelgiama psichologijos mokslo raida, išskiriamos pagrindin÷s 

geštaltspcihologijos teorijos, eksperimentai bei pasiekti rezultatai, pristatomi svarbiausi šios 

srities atstovai ir pagrindin÷s sąvokos. Išskirtinis d÷mesys skiriamas mokslininko ir 

menotyrininko R. Arnheimo, kuris pirmasis pritaik÷ geštaltpsichologijos teoriją gilesniems 

vaizduojamojo meno tyrin÷jimams, metodikai.  

Tyrimo dalyje, pritaikius R. Arnheimo išskirtus principus, fenomenologiniu metodu 

analizuojamas vizualinis suvokimas skirtingų technikų vaizduojamojo meno kūriniuose. 

Pasirinkta: M.C.Escherio litografija, atskleidžianti paradoksalios erdv÷s suvokimo problemą,  

J. Zarembos tušo tapyba, išreiškianti jaučiamą tuštumos santykį tarp objektų, S. Dali tapyba 

kaip figūros - fono mainymosi problema ir M.K.Čiurlionio pastel÷  - jaučiamos nuotaikos 

ypatumai. 

„Erdv÷s vaizdavimas plokštumoje“ gali būti naudojamas platesniems vaizdo ir jo 

suvokimo plokštumoje tyrin÷jimams. Būtų įdomu remiantis geštaltpsichologijos atradimais 

analizuoti fotografijos ir  kino darbus.  
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1. GEŠTALTPSICHOLOGIJA IR VAIZDUOJAMASIS MENAS 
 

1.1. Istorin÷ apžvalga 

 

XIX a. pab. Vokietijoje dominavusi mechanistin÷ pasaul÷žiūra tapo kaip akstinas 

kurtis psichologin÷ms mokykloms, kurios nor÷jo paneigti nusistov÷jusias mokslo sistemas ir 

nepagrįstas žmogaus psichikos veikimo hipotezes. Prielaidos, kurios r÷m÷si patyrimo ir jo 

kaupimo tarytum archyvin÷s talpyklos metodu, prad÷jo visiškai nebetenkinti to meto mokslo 

sklaidos, kuri nor÷jo gilinti ir pl÷sti žinias „proto-kūno“ tyrin÷jimų srityje. Teorijos, 

pasisakiusios už tai, kad pažinimo informacija, kurią gali pasisavinti žmogus per savo jusles, 

yra kaupiama kaip mechanizmas, o akies jusl÷ fiksuoja aplinką panašiai kaip vaizdo kamera, 

suk÷l÷ nepasitik÷jimą. Pirmas prieš tokius nepagrįstus aiškinimus pasisak÷ žymus vokiečių 

gydytojas ir fizikas Hermanas Helmholzas (1821 – 1894), kuris  išk÷l÷ naują požiūrį į šią 

problemą, o akies jusl÷s darbą pirmiausia siejo ne su kameros steb÷jimo ir fiksavimo principu, 

bet su ryškaus sąmon÷s pasiekimo rezultatu. V÷liau prie jo prisid÷jo Gustavas Fecchneris 

(1801 – 1887), o dviese jie šiam nedalomam sąmon÷s ir jutimų veikimo principui pritaik÷  

percepcijos sąvoką (iš gr. k. perception, perceptio – gavimas, pri÷mimas, rinkimas, kaupimas 

ir etc.). Biologijoje taikoma teorija, kaip organizmai per vienus organus gauna informaciją ir 

tuo pačiu tą informaciją apdirba, įsisavina, buvo artimiausia tam, ką psichologai pasteb÷jo 

tyrimuose.  

Psichologijos tyrin÷jimų objektas - psichika ( gr. k. psichikos, psiche – siela ) iki tol 

buvo menkai aiškinta, tod÷l netur÷ta jokio konkretaus metodo prad÷ti tyrimus. Psichika – tai 

žmogaus ir kitų, turinčių išsivysčiusią nervų sistemą, gyvūnų smegenų funkcija atspind÷ti 

aplinką ir reguliuoti organizmo sąveiką su ja. Iki XIX a. pab. psichologija sudar÷ dalį 

filosofijos mokslo, tod÷l konkretesni tyrin÷jimai prasid÷jo tiktai 1879 metais, kuomet 

Wilhelmas Wundtas (1832 – 1920), H. Helmholzo studentas, Leipcigo universitete įsteig÷ 

pirmąją psichologijos laboratoriją. Psichologija, tapusi savarankiška disciplina, ÷m÷si 

uždavinių, susijusių su žmogaus fiziologiniais ir psichiniais reiškiniais, k÷limo. XX a. pr. 

filosofijos, fizikos, biologijos mokslai buvo pasiekę nemažai laim÷jimų, tad psichologija, 

apjungdama jau esančias žinias ir patirtį, prad÷jo eksperimentuoti. Kurį laiką ši disciplina 

buvo mokslas apie tiesioginį patyrimą, apie jo išorines ir vidines puses – kaip fizinių daiktų ir 

reiškinių priešingyb÷.1 Sekant fizikos mokslo pavyzdžiu, buvo norima sukurti panašią 

                                                 
1 Köler W. Geštaltpsichologija, VU Specialiosios pichologijos laboratorija, Vilnius 2005, p. 12 
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sistemą, kuri psichikos veiklą paaiškintų sistematiškai, aprašytų tiesioginį patyrimą. Buvo 

tikimasi suformuluoti d÷snius, kuriems paklustų patyrimo srautas.  

Tačiau tokį racionalizuotą m÷ginimą stipriai kritikavo bihevioristin÷ mokykla. Anot 

biheviorizmo, niekam nepavyko pateikti įtikinamos tiesioginio patyrimo apžvalgos, o 

pastangos apibūdinti įvairių jo atmainų savitarpio ryšius ar išsakyti vadinamojo „psichinio 

gyvenimo d÷snius“ irgi buvo bevais÷s.2 Bihevioristai apskritai labai aiškiai pasisak÷ prieš 

mokslo apie tiesioginį patyrimą egzistavimą. Tai grind÷ pavyzdžiais, kad patyrimo faktus, 

kurie visų žmonių tur÷tų būti vienodi, įvairūs autoriai apibūdina visiškai skirtingai. Vaizdiniai 

vienų aiškinami kaip labai ryškūs ir konkretūs suvokiniai, o kiti tvirtina, kad jų tiesiogin÷je 

patirtyje vaizdinių n÷ra, klaidina žodžiai ar kiti motoriniai reiškiniai, susiję su objektais, kurie 

iš tikro nepatiriami. Biheviorizmo šalininkai vieninteliu patikimu metodu laik÷ introspekcijos 

metodą. Šis metodas dar gal÷tų būti vadinamas kaip savistaba, kuri r÷m÷si pačio patiriančio 

tiesioginio patyrimo steb÷jimu. Ne introspekcijos ir aprašymo, o objektyvaus 

eksperimentavimo ind÷lis gal÷jo pasitarnauti psichologijos mokslui. Elgesys, t. y. gyvų 

sistemų reakcija į aplinkos veiksnius, – tai vienintelis galimas mokslin÷s psichologijos tyrimo 

objektas. O elgesys jokiu būdu neapima tiesioginio patyrimo.3 Eksperimentavimo metu 

tiesioginis patyrimas niekada nepasireiškia. Taip pat psichologiniuose eksperimentavimuose 

reik÷tų vengti taikyti kalbines reakcijas tol, kol galiausiai atsikratysime pavojaus sieti kalbą su 

tiesioginiu patyrimu ir introspekcija išnyks iš psichologijos mokslo. 1912 m. susikūrusi 

geštaltpsichologijos sritis tyrin÷jimų metodais ir gautais rezultatais įrod÷, kad mentaliniuose 

procesuose veikia tam tikros sistemos.4 Pradžioje geštaltspichologai, siedami naują sritį su 

fizikos mokslo metodologiniais panašumais, pavadino teorijos eskizą „Psichofizinio 

izomorfizmo hipotez÷s“, v÷liau šią teoriją siejo kaip id÷jas sukurti (connectionism) 

sujungiančiąją arba dinaminę psichologiją, kurios metodai visiškai pakeit÷ iki tol 

psichologijoje egzistavusią izoliuotą sustabar÷jusią mechanistinę psichologiją. 

Viena iš psichologijos sričių yra geštalt-psichologija. Terminas geštalt neturi 

ekvivalento kitose kalbose, tačiau verčiamas kaip pavidalas, forma, struktūra, konfigūracija, 

visyb÷, visetas. Geštalt atspind÷jo pagrindinius srities tyrin÷jimus. Terminas geštalt buvo 

plačiau taikomas J. W. Goethes (1749 - 1832) estetin÷je kūryboje. Nuo to laiko visuotinai 

suprantamas kaip savitas objektas ar visumos sąranga. Geštaltpsichologijos ištakos gal÷tų būti 

                                                 
2 Köler W. Geštaltpsichologija, VU Specialiosios pichologijos laboratorija, Vilnius 2005, p. 12 
3 Ten pat 
4 The Gestal theory – the hypotesis of psichophysical isomorphism: 
http://www.phil.gu.se/cong/publications/9903.pdf. 
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laikomos antikos mąstytojų visumos teorijos ir id÷jos. Aristotelis visumos struktūrą apibr÷ž÷ 

sentencija: Visuma yra daugiau negu jos dalys. Toks antikos mąstytojų visumos modelis buvo 

siejamas su holistin÷mis pažinimo id÷jomis, kur nepriklausomai nuo laiko ir erdv÷s buvo 

pripažįstama pirmaprad÷ visuma, kurią suprasti dar ne gana žinoti elementus, o būtina žinoti 

ir santykius tarp jų. XIX a. pab. toks visumos modelis buvo prikeltas funkcionuoti ne tik 

filosofijos, bet ir eksperimentin÷s psichologijos srityje. Reikšmingi Ernesto Mach‘o atradimai, 

kuriuose jis visumos sąrangos sistemą pritaik÷ jutiminiams potyriams ir jų sumavimui, v÷liau 

padar÷ didelę įtaką geštaltpsichologijos sričiai. Ši psichologijos sritis r÷m÷si eksperimentais ir 

jų išvadomis, o gaunamais rezultatais išsiskyr÷ nuo tuo pačiu metu bihevioristų požiūrio į 

mentalinius procesus ir jų tyrin÷jimų principų. Pastarieji griežtai pasisak÷ prieš bet kokį 

psichikos tyrin÷jimo racionalizavimą, jį laikydami per daug subjektyviu reiškiniu. 

Bihevioristai, apskritai, labai aiškiai pasisak÷ prieš tiesioginio patyrimo mokslo egzistavimą. 

Tai grind÷ pavyzdžiais, kad patyrimo faktus, kurie visų žmonių tur÷tų būti vienodi, įvairūs 

autoriai apibūdina visiškai skirtingai. O vaizdinius vieni gali aiškinti kaip labai ryškius ir 

konkrečius suvokinius, o kiti tvirtinti, kad jų tiesiogin÷je patirtyje vaizdinių n÷ra ir kad turbūt 

suklaidina žodžiai ar kiti motoriniai reiškiniai, susiję su objektais, kurie iš tikro nepatiriami.  

Iki geštaltpsicholgijos tyrimų rezultatų buvo manoma, kad suvoktas vaizdas yra 

pasyviai fotografuojamas tinklain÷s registracijos, ir v÷liau yra intelektualiai 

konceptualizuojamas. O tai reiškia, kad toks patyrimas, yra labai susijęs su tiesioginiu 

patyrimu. Tuomet būtų galima daryti prielaidą, kad kiekvienas objektas iki tol, kol nebuvo 

reg÷tas, tur÷tų būti nesuvokiamas, nepažinus. Teiginys, kad informacijos rinkimas, 

prasidedantis nuo detalių visumos link palaipsniui sumuojasi, kol galiausiai vaizdas 

įsispaudžia į smegenis tarytum koks antspaudas, kad veiktų kaskart, susidūrus su atpažįstamu, 

regimu reiškiniu. Geštaltpsichologija tokioms psichologin÷ms ir psichofizin÷ms hipotez÷ms 

pritaik÷ diagnozę – „Pastovumo hipotez÷s“. Geštaltpsichologija yra pagrįsta steb÷jimais, kurie 

paneigia tokį išankstinio patyrimo teikiamą rezultatą proto ir juslių darbui. Tai sritis, kuri ne 

tik priešinasi tokiam absoliutaus tiesioginio patyrimo konceptui, bet ir teigia, kad mes neretai 

išgyvename dalykus, kurie n÷ra paprasčiausios mūsų pojūčių dalys. Yra tam tikra suvokimin÷ 

terp÷ tarp iki galo neapibr÷žtas savybes turinčio objekto ir jį stebinčio subjekto. Ši terp÷ turi 

būti aiškinama visiškai priešingai. Hipotez÷s, kurios laikosi nuomon÷s, kad pagrindinis fizin÷s 

ir protin÷s aplinkos santykis yra pastovus, nenutrūkstantis veikimas tarp to, kas patiriama 

aplinkoje esančių fizinių stimuliacijų  ir pavienių atskirų dalių sąmon÷je, yra klaidingos. Jei 

būtų priešingai, tuomet iš esm÷s adatos dūris tur÷tų tapti standartiniu percepciniu suvokimu. 

Tuo labiau, kad adatos įdūrimas gan÷tinai specifinis ir tikrai ne tipiškas potyris. Taigi 

kiekvienas suvokimas egzistuoja visaapimančiame lauke ir jis gali priklausyti vienam ar 
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kitam, o tai reiškia daug didesniam kiekiui jutiminių stimuliacijų. Adatos dūris, davęs impulsą 

sensoriniam signalui, n÷ra pakankamai aiškus jutiminis potyris, kad tokį skausmą galima būtų 

pritaikyti adatos dūrio skausmo apibūdinimui bet kokiame kontekste. Tokios „Pastovumo 

hipotez÷s“ negali apr÷pti suvokimo struktūros.5 Smegenų ir juslių darbas kaip visuma 

nepasižymi patyrimų kaupiamu archyvu. 

Pirmieji geštaltpsichologų pasteb÷jimai, leidžiantys vizualiam patyrimui pritaikyti 

tam tikras išvadas, buvo pateikti Maxo Wertheimerio, kuomet jis 1912 m. pasteb÷jo, jog tai, 

ką mes neretai laikome jud÷jimu, t÷ra greita jutiminių įvykių seka. Tokią išvadą jis pri÷jo 

steb÷damas vykstančius pokyčius žaisliniame stroboskope, pirktame Frankfurto traukinių 

stotyje. Eksperimentinio tariamo jud÷jimo tyrime jis teig÷, kad viskas, ką mes matome yra 

viso veiksmo efektas, nesusidedantis iš atvirų dalių sumos. Mes matome kryptingą šviesų eilę, 

tačiau tai galima vadinti vienos šviesos kritimu vienu metu. Taip yra tod÷l, kad visas įvykis 

yra sudarytas iš ryšių tarp atskirų šviesų, kurias mes taip pat patiriame. Dar buvo vadinamas 

stroboskopinis jud÷jimas. Ši mokslininko padaryta svarbi išvada apie sąmon÷je kylantį 

visybinį vaizdą, neskaidomą į pirmykščius elementus, padar÷ didžiulį postūmį platesniam 

eksperimentavimui, kuris parod÷, jog akies jusl÷ perduoda informaciją smegenims, rinkdama 

informaciją atsižvelgiant į jų elementus. Kartu tai tarsi visuotinis vaizdinys, kuris dar gal÷tų 

būti vadinamas kaip Suvokiminis visumos. Išskiriami visetai, o ne atskiros dalių sumos. Tokia 

egzistuojanti vizuali dinamika buvo labai aiškiai nukreipta prieš mozaikinę jutiminio patyrimo 

teoriją. Taigi taip gal÷tume paaiškinti ir tai, kad daugumoje regos laukų tam tikrų plotų 

turiniai „dera tarpusavyje“ ir sudaro apibr÷žtą visumą, nuo kurios atskiriama visa kita aplinka. 

Tokie dinaminiai dariniai yra funkcin÷s visumos.6 Tai yra viskas, ką matau savo reg÷jimo 

lauke: popieriaus lapas, pieštukas, trintukas, ir t. t. Kalbant apie tokių daiktų būvimą, svarbu 

yra du dalykai: viskas, kas sudaro daiktą tampa vienetu ir šis vienetas yra išskiriamas iš 

aplinkos. Ir tai, ką regiu, yra aktyviai visumin÷s struktūros tiriančios kompleksin÷s operacijos 

tokios kaip: selektyvumas, supaprastinimas, abstraktinimas, analiz÷, sintez÷, užbaigimas, 

ištaisymas, palyginimas, sugretinimas, problemos sprendimas,  jungimas, išardymas, įd÷jimas 

į kontekstą ir kitos. 

Vienas iš Louis W. Gellermann7 atliktų eksperimentų, kuriame jis parod÷ dviejų 

metų vaiko ir šimpanz÷s geb÷jimą atskirti, kad po trikampe d÷žute būna pad÷tas skan÷stas ir 

                                                 
5 The Gestal theory – the hypotesis of psichophysical isomorphism:                                   
http://www.phil.gu.se/cong/publications/9903.pdf. 
6 Köler W. Geštaltpsichologija,VU Specialiosios pichologijos laboratorija, Vilnius: 2005, p. 89 
7 Louis W. Gellermann  Form discrimination in chimpanzees and two year-old children. Journal of Genetic 
Psychology, 1933, 42, 3-27 
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nesvarbu, ar ta trikamp÷ d÷žut÷ bus pakeista į didesnę, ar paguldyta ant kito šono. Išvaizda 

„trikampis“ bus pirminis fenomenas, kuris yra suvokiamas anksčiau nei yra susiejamas su 

reikšme „trikampis“. Galima būtų priminti pavyzdį, kad mažas vaikas mato „šuniškumą“ 

prieš tai, kai jis jau geba atskirti vieną šunį nuo kito.8  Tokie ir panašūs eksperimentai įrod÷ 

E. von Ehrenfelso veikale išpl÷totą geštalto kokyb÷s aptariamą transpozicijos sąlygą, kuri 

aprašo geštaltą arba regimąjį pavidalą kaip nesikeičiantį, jei ir kinta objekto skaistis, atspalvis, 

dydis ar pad÷tis, nebent objektas kur nors atsiduria labai toli regimajame plote ir tampa 

nebesuvokiamas, nebeatpažįstamas. Tokia pačia kaip laiko ir formos transpozicijos sąlygos 

prasme yra suvokiamos ir erdv÷s: pavyzdžiui, melodija gali būti atliekama įvairiomis 

tonacijomis, o vis tiek išlieka qua (lot. kaip) melodija. Šitaip erdv÷s ir laiko pavidalas 

akivaizdžiai atsiranda kaip reiškiniai sui generis (lot. vienintelis, nepakartojamas)9. Suvoktas 

trikampis yra ne v÷lesnis intelektualios abstrakcijos produktas, bet tiesioginis ir daug labiau 

elementarus patyrimas nei įrašas iš individualaus patyrimo. Tai ne tik pavidalas, bet ir 

reikšm÷, kuri turi savo savybes. Jis teig÷, kad kiekvienos funkcin÷s visumos atsiradimas, o 

kartu ir jos suvokimas vizualiniame lauke, priklauso nuo jo vietos ir funkcijos visumin÷je 

struktūroje. Tai reiškia, kad joks vietinis dirgiklis per ce (pats savyje, „it self“) niekada nieko 

panašaus į visumą nesukelia. Ne atskiri elementai, bet struktūros nusidriekusios erdv÷je ir 

laike yra pagrindinis ir esminis suvokimo konstantiškumo ypatumas. Pavyzdžiui, stiklin÷ 

vandens, kurioje ištirpinamas muilas - tokio skysčio vaizdas vokiškai vadinamas trübe 

(drumzlinas, drumstas). Tačiau, kai į tirpalą žiūrime pro pertvaros skylę ir taip išskiriame tik 

mažą regimo vaizdo lopin÷lį, matome tam tikrą pilkšvą atspalvį (truputį melsvą ar rausvą), o 

drumstumo ar drumzlinumo savyb÷s nelieka. Tokia savyb÷ atsiranda tik tuomet, kuomet yra 

dirginama ne tik vietinio dirgiklio, bet atsiradusio išpl÷stinio ploto. Geštalto kokyb÷s yra 

globalinis smegenų veikimo fenomenas. Lygiai taip pat mes girdime ne atskirus garsus, bet 

išbaigtą susijungiančią melodiją. C. von Ehrenfelso kokyb÷s didžiąja dalimi yra išskirtų visetų 

savyb÷s. „Paprastas“, „sud÷tingas“, „taisyklingas“, „harmoningas“ – tai žodžiai, kurie visada 

apibūdina sąrangos padarinius. Jei ką nors vadiname „simetrišku“, tai tas kas nors tikrai yra 

išskirtas daiktas. „Plonas“, „apvalus“, „kampuotas“, „grubus“, „grakštus“ - tokios kokyb÷s 

lygiai taip pat gali būti taikytos ir kriauš÷s, ąžuolo, trikampio išvaizdoms. Melodijos gali 

tur÷ti „minorinę“ arba „mažorinę“ kokybę. Judesiams kaip regimiems faktams taip pat 

būdingos geštalto kokyb÷s, kurios vienu metu yra laikin÷s ir erdvin÷s, pavyzdžiui, įvairios 

šokio formos arba būdingi gyvūnų judesiai tokie kaip „šokin÷jimas“ ar „šliaužimas“.10  

                                                 
8 Arnheimas R. Art and Visual Perception A Psichology of The Creative Eye, University of Califormia Press 
1974 m. p. 45 
9 Köler W.  Geštaltpsichologija, VU Specialiosios pichologijos laboratorija, Vilnius 2005, p. 130  
10 Köler W. Geštaltpsichologija, VU Specialiosios pichologijos laboratorija, Vilnius 2005,p. 115  
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Tokios visumin÷s struktūros yra pirmin÷s percepcijos sistemos. Geštaltpsichologų vienas iš 

pagrindinių principų yra tai, kad sąmon÷je egzistuoja visumos sąrangos, kurios I. Kanto 

apibūdinamos išvystytu terminu a priori. „ A priori“ arba apriorin÷s žinios - tai žinios, kurios 

visiškai nepriklauso nuo bet kokio patyrimo. Joms priešingos yra empirin÷s žinios arba tokios, 

kurios tegalimos a posteriori, t. y. per patyrimą.11 Visumos koncepcija - tai informacijos 

rinkimas, prasidedantis nuo suvokimo visumos, kuri yra apriorin÷, einant prie detalių, tod÷l jis 

nereikalauja išankstinio patyrimo, kuris gal÷tų būti suprantamas kaip palaipsniui 

išdiferencijuojančių amorfiškų struktūrų procesas. Nes amorfiškos formos mums n÷ra  

suvokiamos. „Matyti“ - tai matyti „atsikišusias“, charakteringiausias objekto detales, pvz.: 

dangaus m÷lyn÷, gulb÷s kaklo linkis, knygos stačiakampiškumas, metalo blizgesys, cigaret÷s 

tiesumas ir pan. Užtenka paprasčiausių kelių brūkšniukų ir taškiukų, kad suprastume 

pavaizduotą „veidą“. W. Köhlerio atlikti tyrimai įrod÷, kad tokią „ženklų kalbą“ gali atpažinti 

ne tik civilizuoti vakariečiai, bet ir kūdikiai, gyvūnai, laukiniai ir šimpanz÷s. Taigi atkurti 

žmogaus veidą, figūrą, o gal net žmogaus ekspresyvią išraišką geram karikatūristui gali 

užtekti keleto tiksliai „pagautų“ linij ų. Tokios linijos ne tik identifikuotų pavidalą, bet leistų 

jam atsirasti kaip užbaigtai integruotai visumai.  

 
 
1.2. Medijų tyrin ÷jimo metodai ir principai 
 

Meno psichologijos tyrin÷tojas Rudolfas Arnheimas (1904-2007) - buvo pirmasis 

mokslininkas, kuris remdamasis geštalto teorija tyrin÷jo vizualinį suvokimą mene. Jo 

pagrindinis interesas buvo psichologijos mokslas, tačiau Berlyno universitete jis studijavo ir 

psichologiją, ir filosofiją, o taip pat meno bei muzikos istoriją. Tokią mokslų įvairovę teko 

rinktis, nes iki Wilhelmo Wundto iniciatyvos pradžios psichologiją padaryti kaip atskirą 

discipliną psichologija buvo tik viena iš filosofijos mokslo šakų. R. Arnheimas ypatingai 

dom÷josi ir menu, tod÷l meno ir muzikos istorijos paskaitas pasirinko kaip papildomas 

disciplinas. Berlyno universitete tuo pačiu metu tyrimus gilino neseniai įsteigta 

geštaltpsichologijos grupel÷. Atstovai Maxas Wertheimeris, Kurtas Koffka, Wolfgango 

Köhleris, pirmą kartą su šia psichologijos sritimi supažindino studentą Rudolfą Arnheimą.  

Geštaltpsichologijos sritis R. Arnheimui atv÷r÷ kelią meno ir psichologijos sintezei 

kaip naujai, empiriškai pagrįstai sričiai. Pasteb÷jęs neatsiejamą ryšį tarp geštaltpsichologijos ir 

meno, o juk naudodamiesi meno pavyzdžiais bei kita vaizdine bei garsine medžiaga savo 

teorijas skleid÷ ir pagrindiniai geštaltpsichologijos atstovai, R. Arnheimas prad÷jo pl÷toti ir 

                                                 
11 Kant I. Grynojo proto kritika, Mintis, vilnius 1982,  p. 56  
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gilinti percepcijos sritį vaizduojamajame mene, kine, muzikoje. Gyvenęs daugiau nei amžių 

(1904-2007) ir aktyviai pl÷todamas mokslinę veiklą, R. Arnheimas išleido 15 knygų, iš kurių 

žymiausios Film as Art (1932), Art and Visual Perception (1954-1974), Visual Thinking 

(1969), Entropy and Art (1971), The Dynamics of Architectural Form (1977), and The Power 

of the Center: A Study of Composition in the Visual Arts (1988) bei daugybę mokslinių es÷. 

Rudolfas Arnheimas teig÷, kad „Visa, ką regi akis, tai n÷ra kažkoks atskirtas 

mechanizmas, kuris skirtas tam tikra prasme „įrašin÷ti“ stimuliuojamas jusles įrašin÷jimo 

labui. Jutimai vystosi, jie linkę evoliucionuoti tarytum kopijuodami fizinį pasaulį. Toks 

kopijavimas yra paremtas instinktais arba išmokimu, susidedančiu iš tam tikrų individualių 

daiktų, priklausomai nuo to, kas tai per daiktai.12 Apie iliuzinę aplinkos id÷ją kalb÷jo ir 

Imanuelis Kantas, kuris teig÷, kad žmon÷s nesuvokia pasaulio tokio, koks jis yra, nes pritaiko 

priežasties-pasekm÷s ryšius, tod÷l žmonių suvokimas yra veikiamas patirties. XX a. pr. toks 

požiūris plačiai nebuvo palaikomas. Psichoanaliz÷s pradininkas Zigmundas Freudas, kuris 

taip pat tyrin÷jo meno ir psichikos tarpusavio sąveiką, savo žymiausiame veikale The Ego and 

The Id prieštaravo, kad jutiminiai procesai gali  paveikti intelektualinį smegenų darbą. 

Ankščiau min÷ti bihevioristai taip pat atsisak÷ tokius procesus laikyti objektyviais, grįsdami 

tuo, kad niekas negali atsakyti į tai, kas yra suvokiama, nes kiekvienas suvokia skirtingai ir tai 

priklauso nuo patirties, kuri yra per daug subjektyvi, tod÷l leisti jutiminei persepcijai vadintis 

mokslu, kuriam būdinga objektyvumo sąlyga, vargu ar įmanoma. Dažnai meno psichologija 

buvo painiojama tiesiog su spalvų ir kompozicijų analiz÷s tyrin÷jimu, tačiau, kita vertus, 

niekas neband÷ remiantis menu paaiškinti persepcinius, suvokiminius procesus. R. Arnheimas 

šioje srityje buvo novatorius. Tyrin÷jimų sritimi R. Arnheimas ne tik nor÷jo sujungti viena 

kitą vienijančias ir papildančias sritis, kurios atvertų naujas galimybes žmogaus tyrin÷jimams, 

bet taip pat nor÷jo atskleisti tai, kad mūsų patirtys susijusios su mokslu ir menu yra 

išskaidytos, tod÷l nekonkrečios ir nenaudingos. Mūsų id÷jos yra bendros ir negilios arba 

atvirkščiai - gilios, bet ne bendros.13 Žvelgiant į psichologiją iš humanitarinių mokslų 

pozicijos, R. Arnheimas teig÷, kad ši sritis tik pradeda išlįsti iš neramaus filosofinio ir 

poetinio interpretavimo, o kita vertus, tai jau tampa mokslu kaip eksperimentinis tyrimas apie 

raumenis, nervus ir liaukas.14 Tod÷l, negal÷dami paprasčiausiai priprasti ir nuspręsti d÷l 

vieningos nuomon÷s, koks mokslas apie mentalinę mūsų sistemą tur÷tų būti ir koks netur÷tų, 

vengtina eksperimentuoti. Meno teorija per mažai skiria d÷mesio žmogaus jutimams, 

vizualaus suvokimo psichologijai. Teoretikai išsisukin÷ja teigdami, kad, norint atsakyti į 

meno ir psichologijos pagrindinius klausimus, neužtenka priminti „matymo“ ir „žinojimo“ 

                                                 
12 Arnheim R.  Towards to psichology of Art. p.144  
13 Arnheim R.  Art and Visual Perception A Psichology of the Creative Eye, p.1   
14 Arnheim R.  Toward a psychology of Art, p.1  
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skirtumo ir apibendrinus tvirtinti, kad vaizdavimas remiasi konvencijomis.15 Tačiau panašu, 

kad nieko kito ir nepasiūlo. R. Arnheimas teigia, kad meno koncepcija yra atskiriama nuo 

meno vizualaus suvokimo ir tokiu būdu negilinamas ir netyrin÷jamas vizualumo fenomenas 

tik dar labiau išryškina problemą, kad mintys apie tai, ką norime suprasti ir išgryninti 

regimame vaizde, tampa abstrakcijomis.16 Jis bando įrodyti adekvatumo trūkumą ne tik meno, 

bet ir kitoms mokslo disciplinoms: „Visais mokslo pažangumo laikais mokslininkai gal÷jo 

pasakyti įvairių dalykų apie tikrovę, aprašydami sistemingas mechanistines jungtis, bet jokiais 

amžiais iš pagaminto arba suvokto protu meno kūrinio negal÷jo suprasti esant integruotos 

visumos struktūros.“- tegia R. Arnheimas17. Mokslai, tyrin÷dami detales ir jų jungimąsi, 

neapr÷piant visumos, o, tyrin÷jant išskaidytai nuo detalių, o ne nuo visumos, gautą rezultatą 

padaro miglotą ir nesuprantamą. R. Arnheimas teig÷, kad „Informacijos rinkimas ir tuo pačiu 

jos suvokimas yra ne vienas po kito veikiantys procesai, o vykstantys tuo pačiu metu. 

Kiekvieno pažinimo operacijos, pavadintos mąstymu, n÷ra privilegijuotas protavimo procesas 

virš suvokimo arba po suvokimo, o tai yra esminis ir būtinas ingredientas pačiam 

suvokimui“.18  

Kiekvienas suvokimas yra tuo pačiu ir mąstymas, kiekvienas paaiškinimas yra 

intuicija, kiekvienas steb÷jimas yra kartu ir išradimas.19   

Tai n÷ra išimtin÷ atskira mąstymo operacija, o greičiau vieninga sistema, kurioje 

protas - tiek žmogaus, tiek gyvūno smegenyse apdoroja pažinimo medžiagą. Šie vienas kitą 

papildantys procesai veikia kaip vienetas, kaip visuma. 

Pirmiausia reikia suprasti tai, kad matydami tam tikrą objektą mes bandome jį 

pasiekti. Mes judame erdv÷je m÷gindami jį paliesti, sugauti, apžiūr÷ti jo paviršių, nužym÷ti 

kraštus, ištirti tekstūrą. Suvokti vaizdą yra netgi labai aktyvus procesas. R. Arnheimas mini ir 

ankstyvuosius mąstytojus sužav÷tus šios patirties. Platonas veikale Timajus tvirtino, kad 

švelni ugnis, kuri šildo žmogaus kūną, teka į akis švelniu tankiu šviesos upeliu. Toks upelio 

tiltas nutiestas tarp steb÷tojo ir stebimo objekto ir per šitą šviesos tiltą keliauja impulsais į akį, 

o gal net į sielą.20 Galbūt tokie tekstiniai šaltiniai mums tegali labai mažai pasakyti apie tai, 

kaip žmon÷s interpretavo vienokius ar kitokius vizualinius suvokinius, bet patyrimas iš ko jis 

kilo yra iki dabar išlikęs nepakitęs, tapo tik tikslesnis, detalesnis. T. S. Eliot raš÷, kad „Ir 

greitas žvilgsnis praskrod÷ per rožes, pasižiūr÷jo į g÷les d÷l to, kad jos žiūri į jį.21 Taigi R. 

                                                 
15 Gombrich E. H.  Menas ir iliuzija, Alma littera, p. 32. 
16 Arnheim R.  Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, p. 5  
17 Arnheim R.  Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, p. 5  
18 Arnheim R  Visual thinking, p. 13  
19 Arnheim R  Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye p. 5  
20 Arnheim R  Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye p. 5  
21 Ten pat 
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Armheimo klausimas ir problema atsiranda tuomet, kai bandome suprasti ir ištirti, kaip 

suvokiame vaizdą. Kas vyksta suvokimo terp÷je vadinamoje percepcijoje. 

Informacija, rašo R. Arnheimas,- tai pagrindinis smegenų darbo ingredientas, kuris yra 

gaunamas per jusles (akis, ausis, uoslę, lyt÷jimą, skonį). Be informacijos apie tai, kas vyksta 

laike ir erdv÷je, smegenys negal÷tų dirbti iš viso. Tačiau lygiai taip pat pabr÷žia, kad, jei vien 

tiktai gryni jutimin÷s refleksijos reiškiniai užimtų protą savo neapdorota materija, tokia 

informacija būtų ne didesn÷ pagalba smegenims, nes paprasčiausiai nebūtų pasisavinta. 

Nupl÷šta daikto skraist÷, sunaikinta aura yra signatūra percepcijos, kurios 

„visuotinio daiktų vienodumo jausmas“ taip sustipr÷jo, kad kartojimu jis suvienodino net ir 

unikalius daiktus. Taip patyrimo sferoje pasireikia tai, kas teorijoje pasirodo kaip vis did÷janti 

statistikos reikšm÷. Realyb÷s derinimasis prie masių, o šių – prie realyb÷s – yra itin svarbus 

procesas ir mąstymui, ir patyrimui. 22 Tai apie ką kalba W. Benjaminas yra tai, kas yra ne tik 

meno kūrinio ir nunykųsi  Aura, vien d÷l pakitusio technologinio pokyčio. Jis kalba apie 

Visumą, kurioje tas meno kūrinys atsiranda. Nes Visuma įtakoja mūsų patyrimą, ir daiktus 

mus supančius. Mūsų percepciją, kuri prisitaiko prie aplinkos. Ji kinta, besikeisdama 

apsprendžia ir žmogų. Žmogus mano, kad tai jis mato harmoninigą figūrą, tačiau visą 

„tvarkos darymo“ darbą atlieka kažkas, ko jis dažnai nepaj÷gus suvokti.  

Įdomu, kokiu būdu kinta žmogaus juslinis–mentalinis percepcinis prisitaikymas, kuomet 

fizin÷ aplinka yra pripilyta naujų elektroninių medijų technologijų, kuomet pats kasdieninis 

gyvenimas įgalina naujas interakcijos galimybes, taip tiesiogiai koreguodamas juslių 

funkcionavimą. Fiziologinis žmogaus kūnas koreguoja savo jusles d÷ka savo nevalingai 

atliekamų aplinkoje sąlygotų veiksmų kūria naujas technologijas ir save transformuoja 

pritaikant prie technologinio žmogaus tęsinio. Bet kokia medija turi galią keisti mūsų 

percepciją. Suprasti medijų poveikį, reikia suprasti žmogaus ir fizin÷s aplinkos ryšį, mok÷ti j į 

tirti. Dabartiniai metodai yra pernelyg siauri atsakyti į mentalinius-juslinius procesus. Fizin÷ 

aplinka naujųjų medijų aplinkoje keičia ir žmogų. Stipriai koreguojant juslių darbą, 

koreguojasi ir žmogaus ir gamtos ryšys. Regoje ir kitose jusl÷se veikiantys d÷sniai ir principai 

yra pritaikyti susiorientuoti trimat÷je fizin÷je erdv÷je. Į klausymą kaip žmogus mato erdvę 

plokščioje vizualin÷je medijoje reikia prad÷ti nuo gamtos, o tai reiškia nuo žmogaus 

fiziologinio prado tyrin÷jimo. Tai, kas vyksta mūsų mentaliniuose procesuose atsispindi ir 

fizin÷je aplinkoje. Žvilgsnis fizin÷je tikrov÷je apčiuopdamas nusidriekusią daiktų gausą, taip 

pat ir o plokščiame paviršiuje vaizduojamų objektų, nepastebi skirtumo, kad rega tokiose 

situacijose veikia unikaliai. Ar materealusis pasaulis egzistuoja nepriklausomai nuo žmogaus 

jutimų? Tačiau kokiu būdu? Kaip tai pasireiškia? Apie vaizdo suvokimą, ir percepciją, 

                                                 
22 Benjamin W. Meno kūrinys techninio reprodukuojamumo epochoje. Nušvitimai, p. 220  
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prabyla menas. Tačiau, menas, tai racionalus reiškinys, kaip ir visa mūsų mokslo sistema. 

Menas, tai n÷ra kokie nors nepaaiškinami aukštesnieji žmogaus gabumai. Mene veikia 

d÷sniai, tačiau šie d÷sniai, pagal izomorfizmo d÷sningumus esantys užkoduoti žmogaus 

ontolgin÷je prigimtyje. Per meną jie gali atsiskleisti. Jei egzistuoja tam tikri d÷sniai, sąrangos, 

kurių pagalba mes regime prasmingą informaciją, atskiriame pavidalus erdv÷je, atskiriame 

figūrą nuo fono, o taip pat galime atskirti išraišką, o atpažinti išraišką, tai reiškia, kad bet 

koks mūsų gal÷jimas perteikti, reprezentuoti ją, taip pat bus perteiktas ta pačia organizacija. 

Kuomet s÷dime prie laužo ir stebime jį, geometriškai nefiksuojame ugnies formos liežuvių, 

kurie juda tam tikra liepsnos trajektorija. „Aš stebiu gracingą žaidimą agresyvių lanksščiai 

judančių ugnies liežuvių, ir regiu gyvą spalvą, o ne vieną, ištrauktą ir sustingdytą spalvą arba 

formą.“, rašo R.Arnheimas. Taigi tokie, tarytum ištraukti iš bendros sistemos elementai, tai 

viską linkusio racionalizuoti proto struktūrų ištraukimai iš visumos ir jų pritaikymo žmogui 

d÷ka. Tokios ištrauktos struktūros, arba medijos yra ir M. McLuchano pagrindiniai atskaitos 

taškai. Ar tai reiškia, kad Visuma, kuriai mes priklausome veikia kitaip? Tikrai ne, nes visa, 

kas yra visumoje, yra iš tos visumos ir atsiradęs reiškinys, tačiau jis nepasižymi sustingimu, 

įsikoncervavimu. Tai estintis kintantis, dinamiškas ir evoliucionuojantis riškinys. Taigi 

būdamas toks jautrus, jis gali būti ir labai žymiai koreguojamas kintančios reikšm÷s, kuri 

atsiranda d÷l technologinio racionalizavimo poreikio. Tokiu būdu technologinis mąsiškumas 

atitolina mus nuo gamtos, koreguodamas, prisodrindamas visumą. Mes žiūrime į plokščią 

vaizdą, kaip į visumą, ir mokame perskskaityti percepcijos pagalba struktūros dinamiką 

perkeltą ant plokščios medijos. Kuomet kanadietis, medijų tyrin÷tojas M. McLuhanas 

pirmasis atkreip÷ visų mūsų d÷mesį ir paskelb÷, kad Vakarų Kultūra yra Vizuali kultūra, ką jis 

tur÷jo omenyje? Jis tur÷jo omeny Kultūrą, kuri m÷gsta steb÷ti, žiūr÷ti, matyti, bet ne matyti, 

užuosti, išgirsti ir paliesti vienu metu. Iškeldamas vizualumo, o gal net ouliacentristin÷s 

Vakarų Kultūros id÷ją, jis nubr÷ž÷ visą kelionę, kuria mes at÷jome iki šiandien, kad 

įtvirtintume savo pozicijas.  

Kod÷l oralin÷s tradicijos žmogus nemato perspektyvos plokštumoje? Tod÷l, nes 

akis yra naudojama, ne perspektyviškai, o taktiliškai. Tarytum jusl÷, kuria yra paliečiami 

objektai, vaizdai. O atsirandanti Euklidiška erdv÷ priklausoma tik nuo akies jusl÷s, tokiu būdu 

atskiriama nuo kitų juslių darbo, tokio kaip lyt÷jimo. M.McLuhan, raštu pagrįstoje ir 

homogeniškoje vizuomen÷je, žmogus nustoja jausti įvairiapusį ir nutrūkstantį formų 

gyvenimą. Jis susikuria trečiojo matmens iliuziją ir „asmeninį požiūrį“ kaip dalį savo 

narciziškumo įtvirtinnimo ir tampa kurčias tam, ką suprato Blake‘as ar Psalmių autorius – kad 
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mes tampame tuo, į ką žiūrime.23 Kubizmas pateikdamas visų ir išorę, viršų ir apačią, galą, 

priekį ir visa kita dviejų matmenų, atsisako perspektyvos iliuzijos d÷l momentinio juslinio 

visumos suvokimo. Šiuo savo momentiniu visumos suvokimu kubizmas paskelb÷, kad medija 

yra pranešimas.24 Taigi argi neakivaizdu, kad tą akimirką, kai seka užleidžia vietą 

vienalaikiškumui, mes atsiduriame struktūros ir pavidalo pasaulyje?  

Tuo tarpu oralin÷s tradicijos žmogus, taip nežiūri į vaizdą, į paveikslą, nes n÷ra 

įpratęs to daryti. N÷ra pratęs matyti šias dinamines j÷gas stuktūruotas visumas, perteiktas 

plokštumoje. Fokusuojantis žvilgsnis atskirdami vizualumą, kaip tam tikrą tikrov÷je atsiradusį 

artefaktą, kuriam reikalingas kitoks steb÷jimas, atitolina ir nuo gamtos, nes tarytum tarp 

žmogaus ir gamtos įsispraudžia aretfaktas. Plokštuma, kurioje žmogus perteikdamas visa tai, 

kas veikia ir visumoje tačiau, tarytum netiesiogiai, dirbtinai.  

Šiandienin÷je medijuotoje aplinkoje, tokia atskirtis atrodytų itin reikšminga. 

R.Arnheimas pavadina, kaip „Tūkstantmečio savavališku bandymu kalendoriškai primesti 

laiko kontinuumo pertrūkį. Ateities apmąstymuose, mes tampame tarytum amputuojančių 

medijų nuslopinti smalsauti kokios naujov÷s, nauji išradimai ir atradimai mūsų laukia. Tačiau, 

taip galvoti, tarsi besikeičiančių vaizdų dabartinį t÷kmę laikyti vien protezuojančią mūsų 

mąstymą, būtų labai siauras požiūris. Ko reikia, tai platesnio požiūrio į lobius, kurie yra 

palikti per praeitus potyrius, turtus ir supratimus. XX a. Vakarų Kultūros Žmogus iš anksto 

esti specialiose sąlygose. Viskas yra determinuojama ir apsprendžiama mokslininkų arba 

inžinierių. O kalbant dar išsamiau, visa, kas supa mūsų šiandieninę egzistencinę kokybę 

nulemia tai, ko reikia ieškoti jau pačiuose Vakarų Kultūros ištakose.  

Taigi, ką vaizdo matymui, plokštumos duoda linijinis alfabetinis raštas? Medijų 

persiorientavimas?25 Literatūra leidžia žmogui sufokusuoti mažą apibr÷žtą vizualinį lauką 

priešais taip, kaip mes žiūrime žvilgsniu stebime visą paveikslą. D÷l šio persiorientavimo, 

mes galime tirti jį. Tuo tarpu nelinijinio mąstymo žmogus, n÷ra įpratęs žvelgti į atvaizdą, jis 

neturi išsiugdęs tokio geb÷jimo. Oralin÷se kultūrose žmogus susiduria su regimu objektu ar 

atvaizdu empatiškai. Jie daugiau tokius vaizdus skanuoja segmentas po segmento.26  

Geometrin÷s formos iškyla visur, jau ankstyvuosiuose mentaliniuose lygiuose, 

d÷l to, kad jie yra lengvai priimami d÷l paprastų struktūruojančių j÷gų. Tokios geometrin÷s 

formos yra papildančios civilizacijose, scematinį, simbolinį arba ornamentinę reprzentaciją 

d÷l to, kad jie aprūpina labiausiai grynas konfigūracijas j÷gų, kurios tęsia žmogaus gyvenimą, 

ir beabejo žmogaus mąstymą net tuomet kuomet jis tobul÷ja ir darosi sud÷tingesnis. 

                                                 
23 McLuchan M. Kaip suprasti Medijas, Žmogaus tęsiniai, p. 37 
24 McLuchan M. Kaip suprasti Medijas, Žmogaus tęsiniai, p. 37 
25 McLuchan M. The Gutemberg Galaxy, p. 37 
26 McLuchan M. The Gutemberg Galaxy, p. 37 
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[R.Arnheimas]. Jutiminį ir mentalinį procesą sujungianti percepcija n÷ra sustingęs veiksmas, 

jis kintants procesas, kuris išsivysto iš poreikio. Žv÷rys ir žmon÷s naudojasi savo jutimais d÷l 

poreikio išgyventi, reiškia, jie turi mok÷ti orientuotis erdv÷je ir joje save ir kitus išskirti. Ir 

lygiai taip pat percepcija, galbūt seniau buvo daug turtingesn÷, tai galima steb÷ti įvairiomis 

išlikusiomis sud÷tingomis sistemomis. Toks sud÷tingumas yra griežtai organizuotas visiškai 

paprastos koncepcijos, kurią mes regime reflektuojančią primityviam folkloro mene, vaikų 

piešiniuose. Toks formų „stilizavimas“ paprastinimas yra prototipas autentiško, nesuklastoto, 

elementaraus artimumo tikrovei. 27  

 

 
1.3. Vizualin÷s percepcijos tyrin÷jimo principai 

 

Vizualin÷ percepcija veikia iš įgimto intuityvumo ir, jei išskleistume šį procesą ir 

pabandytume įvardinti žingsnis po žingsnio, kas vyksta stebint vizualųjį objektą, procesas 

būtų panašus į plokštumoje vaizduojamos struktūros optiškai stimuliuojamos projekcijos ir jos 

susiliejimo su smegenų veikloje atpažįstama psichologinių j÷gų struktūra.  

Vizualioje percepcijoje tokia stimuliuojama statiška struktūra yra verčiama į aktyvų 

dinaminį procesą, kuris yra paremtas įtampomis ir jų harmoningu subalansavimu, kuris ir 

reiškiasi vizualiniame patyrime. Visas šis procesas gal÷tų būti įvardintas, kaip paprasčiausias 

intuityvus struktūros patvirtinimas kaip prasminga visuma tarytum tik palyginus patiriamas 

įtampas, j÷gas ir kryptis regimame objekte. Akies jusl÷ veikia selektyviu atrankos būdu, o tai 

reiškia, kad formos percepcija susideda į pritaikomų formos koncepcijų, kurios gal÷tų būti 

vadinamos vizualiomis koncepcijomis, pasisavinimo. Toks struktūrų patvirtinimas nepriklauso 

nuo vietos arba funkcijos visame bendrame kontekste, tod÷l visiškai neturi jokios reikšm÷s 

geometrin÷ arba vaizduojama struktūrin÷ gausa. Šis procesas yra labai jautrus ir veiksmingas 

būtent d÷l tos priežasties, kad vietoj to, kad jis jungtų suvokiamas struktūras vieną po kitos, 

pirmiausia suvokia jas kaip visumą. Taigi tokios struktūros arba vadinamieji geštaltai 

percepcin÷je terp÷je mums pasirodo kaip jau išbaigtos visumos.  

Gyvūnas ir žmogus regimo vaizdo neįspaudžia tarytum antspaudo smegenyse, kurie 

yra objekto, spalvos, jud÷jimo, dydžio ir etc. reiškiniai. Vizualus patyrimas - tai yra 

tiesioginių įtampų patyrimas. O šios įtampos, anot R. Arnheimo, n÷ra tai, ką stebintysis 

išsirenka iš regimo vaizdo. Šios įtampos - tai bruožai, esantys kiekviename dydžio, pavidalo, 

formos, lokacijos, vietos ir spalvos suvokinyje. Tokios įtampos psichologiškai apibr÷žiamos 

kaip „j÷gos“.28 Regimame vaizde egzistuoja j÷gos, kurios yra nepriklausomos nuo fizikin÷s 

                                                 
27 Arnheim R Melancholy unshaped, Toward a Psichology of Art, p. 187  
28 Arnheim R.  Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, p. 11 
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aplinkos, bet yra jaučiamos. Jos veikia mūsų žvilgsnį kaip nematoma j÷ga, įtampa. Kuomet 

žiūrime į (1 pav.) nubr÷žtą kvadrate juodą apskritimą, intuityviai matome jį krypstantį link 

kvadrato centro, nors kvadrate esantis centras niekuo nepažym÷tas. Taigi, matome, kad 

apskritimas n÷ra centre. Ir lygiai taip pat matome, kad (2 pav.) vaizduojamas kvadratas yra 

prisislinkęs arčiau krašto. Vizualioje plokštumoje reprezentuotoje erdv÷je egzistuoja j÷gos, 

kurios n÷ra priklausomos nuo fizikin÷s aplinkos, tačiau yra jame jaučiamos. Tokios j÷gos 

veikia mūsų žvilgsnį, kaip nematoma j÷ga, kaip įtampa.  

 

 

1 pav. 

 
2 pav. 

 

Tai vadinama nematoma indukcin÷ j÷ga, kuri veikia vaizdą ir patenka į akies tinklainę. 

Panašiu principu veikia ir centrin÷ perspektyva, kurioje visai nebūtina matyti susikertančių 

linij ų, kad jaustume centrumo kryptį. Negirdima indukcin÷ j÷ga taip pat veikia ir muzikoje, 

kuomet melodijoje kažkas gali „gird÷ti“ aiškų  tarytum metronomo mušamą reguliarų ritmą, 

tačiau jis susidaro d÷l naudojamos sinkopin÷s ritmikos ir pan. Tokios suvokimin÷s 

nematomos ir negirdimos indukcijos yra mąstymo operacijos, kurios duoda kažką 

vizualiniams faktams, kuomet jie yra interpretuojami. Erdviniuose santykiuose egzistuoja 

atsiradusi intuityviai „teisinga“ distancija tarp objektų.29 (3 pav.) Tokias nematomas 

indukcines j÷gas R. Arnheimas dar vadina skeletu.  

 

 
3 pav. 

 

                                                 
29 Arnheim R  Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, p. 12. 
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Lygiai taip pat (4 pav.) pavaizduotame kvadrate mes intuityviai jungiame du juodus taškus 

kaip vieną figūrą ir tuo pačiu jaučiame ją esančią kvadrato centre. O (5 pav.) mes šiuos 

sugrupuotus taškiukas matome pasislinusius į kraštą. 

 

 
4 pav. 

 
5 pav. 

 

Tačiau, didesni psichologiniai sunkumai prasideda kai paklausiama, kaip yra 

suvokiama abstrakti vaizduojama forma. R. Arnheimas šią problematiką pradeda nuo 

klausimo: kod÷l vaikas žmogaus galvą nupiešia kaip apskritimą? Žmogaus galva arba keletas 

žmonių galvų yra ovalios, bet šis ovalumas juk n÷ra dalis vizualinio stimuliavimo. Kiekviena 

galva turi savo konkretų galvos siluetą, kontūrą. Jeigu toks ovalumas išskiriamas 

intelektualiai, bet yra iš tikrųjų regimas, kaip jis tuomet patenka į suvokimą? Formul÷: 

„Vaikai piešia tą, ką jie žino, o ne tą, ką mato“, šią teoriją pirmą kartą išsak÷ Florence L. 

Goodenought, kuri aiškiai išskyr÷, kad „piešti iš žinojimo“ - tai yra piešti iš intelektualinio 

koncepto kaip atskirto nuo atminties vaizdo30. Vaiko ir suaugusio piešimas skiriasi tuo, kad 

vaikų piešiniai n÷ra tikrov÷s kopijos, o tikrų daiktų „simboliai“.31 Dažnai intelektualiai yra 

bandoma pagrįsti, kad vaikų piešiniai kyla iš „nevizualaus pagrindo“, vadinamo „abstraktaus“ 

mąstymo. Tokiu abstraktaus koncepto principu bandoma nužym÷ti tai, kas vadinama 

„nesuvokimin÷mis žiniomis“. Tačiau kokiame lygyje gali vaiko mentaliniai procesai veikti, 

jei iš jų yra atimama vaizdų sritis? Argi vaikas pasikliauja žodžiais? R. Arnheimas primena 

vieną konceptą; juk vaikas žino, kad „ranka turi penkis pirštus“, tačiau šitą žinojimą jis valdo 

tik žodine išraiška.Ir kuomet jis piešia ranką, jis suskaičiuoja ant rankos esančius pirštus, kad 

gautų teisingą skaičių.32 Būdas, kaip yra vystomas vaiko protas, intuityviai apriboja jo 

jutimines patirtis. Jaunam protui daiktai yra tokie, koki jie atrodo, kokie jie girdisi, kaip jie 

                                                 
30 Arnheim R. Perception abstractio and Art, p.29 
31 Arnheim R. Perception abstractio and Art, p.29 
M. Verworn, Zur Psichologie der primitive Kunst. Jena: Ficher, 1917. 
32 Arnheim R. Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, p. 165  
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juda ar kvepia. Jei vaiko prote yra kokie nors nesuvokti konceptai, tai jie yra vos keli ir jų 

įtaka iliustruojamai reprezentacijai gali būti nežymi arba jos išvis gali nebūti.  

Eksperimentai paaiškina, kad suvokimas, neprasideda nuo antraeilių mentalinių 

procesų lemiamų intelekto, bet iš bendrybių. „Trikampiškumas“ tai yra pirminis suvokinys, o 

ne antraeilis konceptas. Ši skirtyb÷ tarp individualių trikampių atsiranda daug v÷liau, o ne 

ankščiau. Lygiai taip pat „šuniškumas“ yra suvokiamas juk ankščiau nei priimame bet kokio 

konkretaus šuns charakteristiką. Jei visa tai tiesa, mes galime tik÷tis ankstyvos menin÷s 

reprezentacijos, paremtos naiviu steb÷jimu, būnant tikroms bendryb÷mis, - kas yra paprastos, 

visuotinos struktūrin÷s charakteistikos.33 Taigi abstrakčios formos, kurios charakterizuoja 

ankstyvą reprezentacijos stadiją, susijusios su tokiu paprastinimu kaip „ovalumas“ nekyla d÷l 

to, kad ankščiau jos buvo daug sud÷tingesni suvokiniai, o d÷l to, kad tai yra pirmin÷s 

suvokimin÷s globalios formos. Taigi ką reiškia matyti konkrečią geštaltinę kokybę kaip 

ovalumas ir ją matyti kaip specifinę žmogaus galvos liniją? Geštaltpsichologai paaiškintų tokį 

vaizdavimą kaip atitinkantį „geriausios“ formos d÷snį. Panašu, kad žmogaus galva, gal÷tų būti 

artimiausia suvokiminei struktūrai kaip „ovali“, tod÷l mentaliniai procesai „nebesiblaško“. 

Taigi percepciniai procesai, susid÷dami iš „percepcinių kategorijų“, tokių kaip ovalumas, 

raudonumas, mažumas, simetriškumas, vertikalumas, etc., yra suaktyvinamos tuomet, kuomet 

atitinka kurią nors konfigūraciją.34 Tokios kategorijos gal÷tų būti aprašytos kaip tiesiogin÷s ir 

abstrakčios d÷l to, kad jos nepriklauso jokiam vienam objektui, kuris jom tiktų. Ir tai n÷ra 

distiliuoti intelektualiniai patyrimai, priklausantys nuo daugyb÷s smulkių charakterizuojančių 

detalių, bet greičiau spontaniški „grynos formos sensoriniai suvokiniai“ (I. Kanto terminas), 

paaiškinami, kaip struktūros, tam tikro šablono tendencija atsirasti vizualiniame kontekste, jei 

ji yra pažadinama stimulų. Tokia visuma tarytum atstovauja pačią stimuliaciją daugiau nei 

tam tikrų konceptų tinklas susiejantis apžiūrimą fenomeną su reikšm÷mis, koncepcijomis. 

Kaip pati gryniausia kategorijų gamta neįtraukia galimyb÷s „sugauti“ fenomeno kaip grynojo 

„pačiame jame“ (phenomenom „itself“, per se ), taip suvokiniai negali savyje laikyti 

stimuliuojamos medžiagos  kaip tokios savyje („itself“, per se) nei visiškai, nei dalinai. 35 D÷l 

to toks fenomenas turi tur÷ti sąryšį su aplinka. Ne atskiri elementai,  bet struktūros 

nusidriekusios erdv÷je ir laike yra pagrindinis ir esminis suvokimo konstantiškumo ypatumas. 

Aprašydamas obuolį, mokslininkas daugiausiai gali aprašyti obuolio formą, jo buvimo vietą, 

skonį, o suvokimas gali stimuliuoti reprezentaciją „obuolys“ per specifinį jo šabloną, kurį turi 

jutimin÷s kokyb÷s tokios kaip „ovalumas“, „sunkuma“, „vaisiškas skonis“, „žaluma“.  

                                                 
33 Arnheim R Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, p. 168  
34 Arnheim R. Perception abstraction and Art, Toward to Psychology of Art, p. 32  
35 Arnheim R. Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, p. 45 



 22

Jei pabandytume palikti pasaulį, kuriame viskas aiškiai numatyta, apibr÷žta 

žmogaus pagamintų formų, artefaktų ir pasižiūr÷tume į gamtos peizažą - greičiausiai 

pamatytume chaotišką masę medžių ir krūmų, o tai bus tik dalis to, kas yra tokioje 

panoramoje, kiek dar liks to, ko žvilgsnis negali „sugauti“. Tokioje panoramoje n÷ra jokios 

aiškios apibr÷žtos formos, dydžio, spalvos, tekstūros - kas gal÷tų būti aiškiai sud÷ta į 

kategorijas kaip tikslios informacijos pasisavinimą. Taigi informacijos rinkimas, pri÷mimas 

yra paremtas percepcijos koncepsijomis. Regos procesai, jutimai turi būti sukonkretinti į tam 

tikras koncepcijas, susiduriant su abstrakcijomis.36 Suvokimas tampa įžvalga šių koncepcijų. 

Suvokti daiktą - tai ne tas pats, kas jį reprezentuoti, atvaizduoti. Meno teorija yra 

vis dar paremta nuomone, kad vaizdin÷ reprezentacija yra paprasčiausias suvokimo 

kopijavimas. Arba manoma, kad objektas, kurį norima atvaizduoti yra tarsi neapdorota 

vaizdin÷ materija, kurią vaizduojant pridedamos arba pašalinamos reikiamos dalys. Toks 

reprezentavimo būdas tampa panašus į tam tikrą objekto operaciją, bet ne reprezentaciją. 

Vaizdin÷ reprezentacija n÷ra nei suvokimo kopija, nei kokia manipuliacija suvoktu 

konceptu.37 Apskritimas kaip žmogaus galvos reprezentavimas, vaizduojant ją ovalia forma, 

tai yra labai tiksli ir konkreti reprezentacija to, ką norima pavaizduoti. Tai yra koncepcijos 

įžvalga. Tačiau mes regime, kad realyb÷je žmogus neatrodo kaip linijų, brūkšnių ir kontūrų 

objektas, o taip pat jis n÷ra ir dvimatis objektas, koks jis tampa reprezentuotas ant plokščio 

lapo. Žmogaus veidas yra trimatis apimtinis objektas, kuris turi savo atspalvį, toną, šeš÷lius, 

tekstūrą, atspindžius ir etc., tačiau kuomet reikia visa tai atvaizduoti ant plokščio popieriaus 

arba drob÷s gabalo, paaišk÷ja, kad kai kurios šios suvokimin÷s savyb÷s gali būti 

reprezentuotos, o kai kurios negali. Taigi būtent tie suvokiminiai elementai, kurie negali būti 

perkelti tiesiogiai, turi būti išpl÷toti reprezentaciniais būdais.38 Tačiau vien reprezentacijos 

būdas, neapjungiant jo su suvokiminiais šablonais, o tik kuriant naują reprezentacinį šabloną, 

gali likti nesuvoktas, neperskaitytas. Jeigu bandytume dar giliau išskaidyti, kas yra 

reprezentacija - tai ji susid÷tų iš a) „žiūr÷jimo į objektą“, ir tai būtų suvoktas matomo objekto 

šablonas; b) to šablono kuriamas vaizdinis analogiškas papildinys, tinkantis šiam šablonui. R. 

Arnheimas papildo, kad reprezentacija visuomet įtraukia sąveiką tarp struktūros ir 

stimuliuojamos konfigūracijos; vizualinį pri÷mimą formuojančio proceso, menininko ir 

laikmečio formuojančios pozicijos. 

 
 
 
 

                                                 
36 Arnheim R. Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, p. 45 
37 Arnheim R. Perception abstraction and Art Toward to Psychology of Art, p.34  
38 Arnheim R.  Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, p. 35 
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1.4. Meno istorijos kritika 
 

Norint kontempliuoti pasaulį, tikrovę, reiktų pirmiausia prad÷ti atkuriant tai, kas jau 

yra duota. (R. Arnheimas) 

R. Arnheimas rašo, kad „Išliekantys statiški vaizdai leidžia tirti pasaulį tokį, 

koks jis yra, kol laikini, kintantys vaizdiniai leidžia mums tirti kas vyksta tik epizodiškai.39 

Pirmiausia reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad mūsų požiūris į meno istoriją yra iškreiptas ir 

neteisingas, tod÷l, norint tyrin÷ti naujausių medijų meno istoriją, reiktų tinkamai ištirti tai, kas 

jau yra duota. Es÷ „Bliaunančio ÷riuko mitas“ (Myth of Bleating Lamb) mokslininkas rašo, 

kad praeities patyrimų vizualinį suvokimą „Formuojantis agentas“ dav÷ nemenką pagalbą ir 

komfortą norintiems supaprastinti meno istoriją. Meno teoretikai įprato iškelti tradicijos, 

tendencijos ir įsigal÷jusios tvarkos, kuriomis nesunku įtikinti atitinkančiu žvilgsniu 

žvelgiančiuosius. Tokiu būdu meno teoretikai ryškiau nužym÷dami istorinį kontekstą, siedami 

meno evoliucioningumą, jo konceptualumo pokyčius, reikšmių susidarymo įtaigumą, jo 

rūšiavimą, bei tikrov÷s reprezentacijos aiškinimą žodine kalba ir menką d÷mesį skirdami 

pačio vaizdo ir jo suvokimo problematikai tirti, veda tik į dar didesnę sumaištį ir tampa 

nebesuprantami, nekonkretūs ir tod÷l nebereikalingi. 1974 m. knygos „Menas ir vizualin÷ 

percepcija“ įžangoje R. Arnheimas rašo, kad apie meną per daug kalbama ir taip jis atsiduria 

pavojuje būti paskandintas kalbų ir interpretacijų jūroje. Vakarų kultūra yra nuolat kemšama 

knygomis, straipsniais, moksliniais darbais ir kitais raštais, pasiruošusiais atsakyti į klausimą, 

kas yra ir kas n÷ra menas. Tokiu būdu mes nejučia tampame įkalintu kūnu, per kurio žvilgsnį 

pernelyg siaurai knaisiojasi neprofesionalai meno chirurgai ir garb÷troškos analitikai. 

Galiausiai pradedame įtik÷ti, kad menas yra netikras ir nepatikimas vien d÷l tos priežasties, 

kad mąstome, šnekame ir rašome apie jį per daug.40 Walterio Benjamino išsakyta mintis, kad 

meno kūrinys, techninio reprodukuojamumo epochoje praranda savo Aurą, neturi omeny, 

pačio meno, kuris yra narstomas ir analizuojamas netinkamai, jis turi omeny, kad būtent 

keičiasi ne tik intelektualinis kontempliavimas, bet jo jutiminis suvokimas: „Per ilgus 

istorinius tarpsnius keičiantis žmonijos būčiai kinta ir žmonių, percepcijos būdas. Percepcijos 

būdą – jos veikimo terpę – sąlygoja ne tik gamta, bet ir istorija.“41 Tautų kraustymosi 

epochoje, atsiradus v÷lyvosios Romos imperijos meno industrijai ir Vienos Genezei, ne tik 

menas, bet ir percepcija ÷m÷ skirtis nuo Antikos meno – ir percepcijos. Vienos mokyklos 

mokslininkai Rieglis i Wickhoffas priešindamiesi klasikin÷s tradicijos svoriui, po kuriuo buvo 

palaidotas šis menas, pirmieji suman÷ iš jo padaryti išvada apie percepcijos struktūrą tais 

                                                 
39  Arnheim R. The Coming and Going of Images,  O. Grau Media Art Histories, p. 35 
40  Arnheim R. Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, p. 1 
41  Benjamin W. Meno kūrinys techninio reprodukuojamumo epochoje. Nušvitimai  p. 219   
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laikais. Nors jų įžvalgos siek÷ labai toli, šiuodu tyrin÷tojai apsiribojo tuo, kad parod÷ 

v÷lyvosios Romos imperijos laikų percepcijai būdingą formalią signatūrą. Jie neband÷, ir 

greičiausiai net nesivyl÷, parodyti visuomen÷s lūžių, kurie pasireišk÷ percepcijos terp÷s 

pakitimai suvoktini kaip auros nunykimas. Tai galima nurodyti visuomenes jų aplinkybes. 

Nupl÷šta daikto skraist÷, sunaikinta aura yra signatūra percepcijos, kurios „visuotinio daiktų 

vienodumo jausmas“ taip sustipr÷jo, kad kartojimu jis suvienodino net ir unikalius daiktus. 

Taip patyrimo sferoje pasireikia tai, kas teorijoje pasirodo kaip vis did÷janti statistikos 

reikšm÷. Realyb÷s derinimasis prie masių, o šių – prie realyb÷s – yra itin svarbus procesas ir 

mąstymui, ir patyrimui. 42 Tai apie ką kalba W. Benjaminas yra tai, kas yra ne tik meno 

kūrinio ir nunykųsi  Aura, vien d÷l pakitusio technologinio pokyčio. Jis kalba apie Visumą, 

kurioje tas meno kūrinys atsiranda. Nes Visuma įtakoja mūsų patyrimą, ir daiktus mus 

supančius. Mūsų percepciją, kuri prisitaiko prie aplinkos. Ji kinta, besikeisdama apsprendžia 

ir žmogų. Žmogus mano, kad tai jis mato harmoninigą figūrą, tačiau visą „tvarkos darymo“ 

darbą atlieka kažkas, ko jis dažnai nepaj÷gus suvokti.  

Įdomu, kokiu būdu kinta žmogaus juslinis–mentalinis percepcinis prisitaikymas, 

kuomet fizin÷ aplinka yra pripilyta naujų elektroninių medijų technologijų, kuomet pats 

kasdieninis gyvenimas įgalina naujas interakcijos galimybes, taip tiesiogiai koreguodamas 

juslių funkcionavimą. Fiziologinis žmogaus kūnas koreguoja savo jusles d÷ka savo nevalingai 

atliekamų aplinkoje sąlygotų veiksmų kūria naujas technologijas ir save transformuoja 

pritaikant prie technologinio žmogaus tęsinio. Bet kokia medija turi galią keisti mūsų 

percepciją. Taigi, R. Arnheimas, savo id÷jomis mąsto taip pat, kaip ir Walteris Benjaminas, 

kad žmogus ir žmogaus reprezentuojama tikrov÷ negali būti tyrin÷jama išskaidytai be 

pagarbos jutiminiam kūnui. Atrodo, jo reikšm÷s nuvertinimas kuo toliau, tuo labiau tampa 

akivaizdžiu. Mūsų mąstymas ir mūsų jutimai yra viena fiziologin÷ ir mentaline struktūra, o 

geštaltpsichologijos eksperimentai būtent tai ir įrodo. Tod÷l nepasinaudoti šiais atradimais, 

norint priart÷ti prie žmogaus ir jo prasm÷s, būtų itin neapgalvotas žingsnis. Meno tyrin÷tojo E. 

H. Gombrich knyga „Menas ir iliuzija“ - tai yra monumentalus vizualinio suvokimo 

nuvertinimo pavyzdys, rašo R. Arnheimas.43 Vienuoliktojo skyriaus pradžioje menotyrininkas 

aprašo meno istoriją kaip nukalimą raktų, kurie gali atidaryti paslaptingas mūsų jutimų 

spynas, nuo seno saugotų gamtos. Tokiu siūlymu jis teigia, kad tai, ką mes matome kaip 

tikrovę, priklauso nuo to, ką mes jau tikim÷s pamatyti, o tai reiškia, kad netgi ir iliuzijos 

efektas pasiekiamas tik tada, kuomet žiūrovas iš karto įsivaizduoja, ką jam teks reg÷ti.44 

Erwinas Panofsky meno kūrinio prasmę ir reikšmę išskirsto į tris dalis, kuriose meno kūrinį 

                                                 
42  Benjamin W. Meno kūrinys techninio reprodukuojamumo epochoje. Nušvitimai,  p. 220 
43 Arnheim R.  Myth of the Bleating Lamb, Toward a Psychology of Art, p. 139  
44 Arnheim R.  Myth of the Bleating Lamb, Toward a Psychology of Art, p.139  
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veikia trys sudedamosios dalys, tai materealizuota forma, id÷ja ( plastiniuose menuose – 

siužetas) ir turinys. Pseudompresionistin÷ teorija, skelbianti, jos „forma ir spalva“ reiškia tika 

„forma“ ir „spalva“, yra akivaizdždžiai klaidinga. Estetiniame išgyvenime reiškiasi šių trijų 

elementų vienov÷, ir kiekvienas jų prasideda prie to, ką vadiname estetiniu g÷r÷jimusi menu.45  

Estetinio objekto atkūrimą lemia ne tik įgimtas žiūrovo jautrums ir išpuosel÷tas akylumas, bet 

ir kulūrinis išprusimas. Visai „naivaus“ suvok÷jo nebūna. Tai visiškai įrodo meno teoretiko 

požiūrį į tai, kad jutimų pasaulis yra mįsl÷ ir tokią atvaizdo keliamą mįslę galima įminti tik 

tuomet, kuomet atvaizdo kūr÷jas ir jo steb÷tojas pasidalina kompleksine konvencija, kuria 

pasinaudojus galima žinojimą apie regimą tikrovę užrakinti ir atrakinti. Taigi ar E. H. 

Gombrichas nori pasakyti, kad tik tuomet, kuomet mes jau būsime pasiruošę savo patirties 

apie tikrov÷s reprezentaciją žiniomis įveikti sud÷tingą testą, šios reprezentacijos kūr÷jas pad÷s 

mums įveikti mįslę? R. Arnheimas  išryškino šios problemos opumą es÷ „Meno istorija ir 

dalinis Dievas“ (Art History and Partial God), kurioje remiasi pavyzdžiais - knygoje „Menas 

ir iliuzija“  išsakytomis prielaidomis, id÷jomis ir tez÷mis. R. Arnheimas E. H. Gombricho 

bandymą susieti meną su psichologija vienoje knygoje linkęs interpretuoti kaip parodymą, 

kad pats menas ir yra iliuzija, o ne atskleisti, kas yra menas ir kas yra iliuzija. Metodas, 

kuriuo meno teoretikas bando išryškinti iliuzijos ir meno ryšį pirmiausia yra mįslingai 

suprantamas.46 Faktai, kad jutimai neteikia nieko nei daugiau, nei mažiau naudingo, o tik 

neapdirbtą patyrimų žaliavą, mus galutinai įtikins. Niekas nenori atkreipti gilesnio d÷mesio į 

tai, kad fizin÷ mus supanti tikrov÷ yra nuostabiai organizuota gamtos d÷snių ir kad didžiausia 

tikimyb÷, kad ji atsiskleidžia žmogaus jutimų pagalba lygiai taip pat per tokius pačius d÷snius 

yra ignoruojama arba atmetama. O juk pasaulis mums atsiskleidžia būtent per jusles, kurios 

pirmosios „sugauna“ tikrov÷s pavidalus. Šie pavidalai yra transliuojami d÷l vizualin÷s 

percepcijos į smegenis. Tačiau mūsų aukštesnieji smegenų procesai n÷ra tinginiaujantys 

procesai, tod÷l, gavę šiuos percepcinius impulsus, detaliai juos sutvarko. O tai, kas vadinama 

neapdirbtos žaliavos sutvarkymas, rašo R. Arnheimas, labiau panaš÷ja į raštais išrašytas 

istorijas, kurias mes galime perskaityti Pasaulio Tv÷rimo Knygoje. Čia aiškiai parašyta, kas 

mums atsitiko per 6 dienas ir kaip tokie procesai turi viską sutvarkyti. Šioje knygoje rašoma, 

kaip buvo atskirtas dangus nuo žem÷s, vandenys nuo žemyno, tamsa nuo šviesos; kaip buvo 

atskirta nuo kiekvieno judančio, skrendančio ar krypuojančio daikto saul÷ ir m÷nulis ir visa tai 

papasakota vyrui ir moteriai. Viskas, ką čia galime perskaityti, galime būti visiškai įsitikinę, 

n÷ra tiesiogiai suvokta mūsų pačių. Tai yra sunkaus intelektualinio darbo nuopelnas, kuris 

                                                 
45 Panofsky E.  Prasm÷ vizualiniuose menuose, p. 26 
46 Arnheim R.  Art History and Partial God, Toward a Psychology of Art, p.153  
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nutolino mus nuo pirmapradžio suvokiminio patyrimo, pasitelkdamas atmintį, asociaciją, 

mokymąsi ir greičiausiai mąstymą.47 

Vizualiniame mene normalus žvilgsnis yra determinuotas jutimiškai keturių 

įtakojamų reikšmių – tai: a) geros struktūros arba gero geštalto, imponuojančio paprastesn÷s 

struktūros percepcinį pasisavinimą; b) atminties - to, kas yra „objektyvi“ forma, spalva, 

proporcija, dydis ir visa, ką žino steb÷tojas iš praeities patyrimo; c) koncepcijos apie praktinį 

objekto panaudojimą; d) metodas, kuris yra panaudotas perteikti, reprezentuota įsigal÷jus 

kultūroje, vizualiniuose menuose.  

Erdv÷s vaizdavimą ir suvokimą plokštumoje R. Arnheimas analizuoja 

remdamasis geštaltpsichologijos d÷sniais: Visumos (suvokiamos struktūros tik tuomet, 

kuomet yra regimas geštaltas kaip visuma); Uždarumos d÷snis (jeigu figūroje kažko trūksta, 

kad ji būtų užbaigta, žmon÷s linkę prid÷ti stingančias detales); Panašumo d÷snis (žmogus 

linkęs sugrupuoti panašius ar tapačius objektus taip, jog galima būtų matyti tam tikrą 

„geštaltą“, pavidalą didesn÷je formoje); Artumo d÷snis (mūsų protas linkęs sugrupuoti tokius 

elementus, kurie yra šalia vienas kito, tod÷l tokias grupes mes traktuojame kaip vieną 

sistemą); Simetrijos d÷snis (simetriški elementai yra jungiami į grupes nepriklausomai nuo to, 

koks tarp jų atstumas. Tokiu būdu net esant galimybei pritaikyti artumo d÷snį, bus taikomas 

simetrijos d÷snis); Tęstinumo d÷snis (protas pratęsia objektą net tuomet, kai šis sustoja); 

Bendro likimo, tos paties krypties d÷snis (jei objektai turi vienodą formą, bet jų kryptis 

skiriasi, objektai grupuosis pagal jų vienodą kryptį, vienodą lemtį, likimą); ir kitus. Tačiau 

erdv÷s vaizdavimui plokštumoje labiausiai išvystyti principai, pagal kuriuos yra perteikiama 

erdvin÷ iliuzija - tai figūros-fono, gylio sluoksnių, uždengimo, gylio, grupavimo, tolygaus 

gradavimo, suspaudimo, paprastinimo, ir perspektyvos suvokimo. 

 
 
2. VAIZDUOJAMOJO MENO DARB Ų ANALIZ öS 
 
2. 1.  PERSPERKTYVINöS ERDVöS VAIZDAVIMAS M. C. ESCHER Litografijoje „Lipti 
ir nulipti“ 1960 m. 
 

 

Olandų grafiko M. C. Escherio 1960 metų litografijoje „Lipti ir nulipti“  (Ascending 

and descending) yra vaizduojamas trimatis architektūrinis statinys. Erdv÷ šioje litografijoje 

yra perteikta linijin÷s perspektyvos būdu, tačiau, įsižiūr÷jus į statinio dalį, kurioje 

vaizduojama laiptin÷ konstrukcija, paaišk÷ja, kad toks statinys trimat÷je erdv÷je negal÷tų 

egzistuoti. Taisyklingas perspektyvos vaizdavimo būdas tampa neįmanomas, paradoksalus. 
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Šią neįmanomą erdvinę situaciją taip pat paryškina lipančios ir nulipančios figūros, kurios 

laiptine konstrukcija lipančios į viršų, niekada laiptais neužlipa, o lipančios į apačią, niekada 

laiptais nenulipa, – jos visuomet grįžta į tą pačią vietą. Vizualioje plokštumoje linijin÷s 

perspektyvos būdas naudojamas tuomet, kuomet  norima pavaizduoti objektus tokiu būdu, 

kokiu jie suvokiami fizin÷je erdv÷je, tačiau šioje plokštumoje pavaizduotas objektas 

neatitinka perspektyvos panaudojimo interpretacijos. Toks vaizduojamas objektas yra galimas 

tik dvimat÷je plokštumoje. Taigi, perspektyvos vaizdavimo būdas, kuris suteikia tikroviškos 

erdv÷s įspūdį vaizduoja neįmanomą statinį.  

R. Arnheimas erdv÷s vaizdavimo ir suvokimo galimybes plokštumoje suskirsto į principus, 

kuriais pasinaudojus galima išanalizuoti šią išryšk÷jusią vizualinę problemą. 

 

2.1.1. Figūrų deformacija 

 

 
6 pav. 

 

(6 pav.) Vaizduojama figūra atrodo tarsi būtų palinkusi į gylį. Tačiau kas verčia vaizduojamą 

figūrą iškrypti iš plokščios būsenos kurioje ji vaizduojama? Būtent formos deformacija yra 

pagrindinis raktas gylio percepcijai sukurti, rašo R. Arnheimas.48 Deformuota figūra mažina 

paprastumą ir didina įtampą vizualiniame lauke ir tokiu būdu perteikia įtikinamą figūros 

paprastumą. Taip sukeliamos vizualin÷s įtampos d÷ka galima pavaizduoti turtingesnę erdv÷s 

reprezentaciją. Užtenka paprasto figūros deformacijos būdo, kuris ją gal÷tų perkelti į trečią 

dimensiją. Tačiau deformacija n÷ra paprastas formų pakitimas. Figūra arba dalis figūros, 

atrodanti kaip erdvin÷ nepraranda savo ir nedeformuotos reikšm÷s. Kitaip sakant deformacija 

visuomet įtraukia sugretinimą su tuo, kaip figūra yra vaizduojama ir kas ji yra. Deformuota 

figūra nebus suvokiama, kaip trimat÷, jei ji atrodys nukrypųsi į neaiškią formą. (6 pav.) 

pavaizduota kvadrato deformacija nepriklauso nuo patirto žinojimo ar išmokimo, tačiau ji 

sukelia erdv÷s įspūdį. Kvadratas yra stabili pačią save palaikanti forma. O ši deformuota 

figūra, kurioje veikia stipri dinamin÷ įtampa negal÷s būti regima niekaip kitaip kaip tik 

erdvin÷ kvadrato projekcija. Tokia kvadrato pavaizduota projekcija n÷ra vienintel÷, tačiau 

galimyb÷ pamatyti figūrą kitaip žymiai sumaž÷jusi. Stačiakampio figūra, gal÷tų būti 

techniškai aprašyta kaip deformuotas kvadratas, tačiau ji negal÷tų būti pamatyta „kaip 

deformuotas kvadratas“.  
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7 pav. 

 

Stebima deformuota figūra negali būti ištiesinta akies tinklain÷je, nes ji 

nepalaiko dviejų, tiek deformuotos, tiek tos, kuri turi būti deformuota figūra koncepcijų. 

Tokie suvokiminiai figūros deformacijos procesai yra atliekami smegenų žieveje. Vykstantis 

figūros deformacijos atpažinimo ir susiejimo su tam tikra nedeformuota figūra procesas, 

gal÷tų būti iliustruojamas, kaip trimatis skaitytuvas, kurio viduje juda tarytum bit÷s įvairūs 

stimuliuojami komponentai. Tačiau jų jud÷jimo kelias į priekį ir atgal, yra nulemtas akies 

tinklain÷je išsid÷sščiusių taškų konfigūracijos. (7 pav.) yra iliustruojamas smegenų žiev÷je ir 

tinklain÷je vykstantis procesas, kurio metu dvimat÷je plokštumoje regimas lygiagretainis gali 

būti pakeistas į palinkusi kvadratą. Taigi struktūra arba šablonas yra suvokiamas tuomet, 

kuomet jis gauna stimuliuojamų taškų konfiguraciją ir ją pakeičia arba identifikuoja 

suvokimin÷je terp÷je, t.y. smegenų žiev÷je. O jeigu regima figūra yra suvokiama ir kaip 

dvimat÷, ir kaip trimat÷, suvokimin÷je terp÷je, arba smegenų žiev÷je veikiančiame procese yra 

palaikomos abiejų versijų koncepcijos. Toks strutūros atpažinimo dvilypumas gali būti 

paaiškinamas principu, kuomet mes palaikome trimatę versiją kurią suvokti yra paprasščiau, 

mes turime omeny, kad ji laimi ir tod÷l prieinamas kompromisas. Atlikti geštaltpsichologų 

eksperimentai parod÷, kad pavidalas gali būti suvoktas kaip trimatis, jei suvokti jį, kaip 

trimatį yra paprasščiau nei kaip dvimatį. Taigi, atsižvelgiant į šiandieninius tyrimų rezultatus, 

mes turime pasitenkinti tuo, kad kol vizualin÷ percepcija turi galimybę rinktis tarp 

paprasten÷s figūros ir paprastesn÷s erdvin÷s orientacijos, ji rinksis trumpesnę - teigia R. 

Arnheimas.49  

 

 

a                       b                          c 

8 pav. 

                                                 
49  Arnheim R. Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye p. 261 
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(2 pav.) yra pavaizduoti kubai, kurie susideda iš trijų sujungtų lygiagretainių. (7 pav. a) gali 

būti suvokiamas kaip kubas esantis pad÷tas ant pagrindo arba, jeigu visos trys kraštin÷s 

išsiplečia į šalis. Toks kubas gal÷tų sudaryti gilumo įspūdį, ir būti suvokiamas kaip atviras 

kambario interjeras. Nor÷dami įsitikinti, kip fizin÷je erdv÷je yra matomas kubas, 

nufotografuotume taisyklingą medinį ar kokį kitokį kubą ir palygintume su šiais 

iliuztruojamais pavyzdžiais pamatytume, kad nufotografuoto kubo nei viena n÷ra panaši į 

lygiagretainį, taigi, nesutampa su kubo atvaizdu, kurį gal÷tųme matyti nuotraukoje. Būtent 

taip, kaip matome vaizdą nuotraukoje, jį priima ir akies tinklain÷. Tod÷l, fizin÷je erdv÷je 

matome kubą, kurio visos kraštin÷s nepanašios į lygiagretainį o kraštinių linijos bus rgimos, 

kaip susieinančios, šie iliustruoti kubai gali pasirodyti ne tokie stabilūs. Tačiau, būtent  toks 

sukeltas įspūdis patvirtina taisyklę, kad speciali figūros deformacija vaizduojama plokštumoje 

sukuria erdv÷s iliuziją. (7 pav. b) pavaizduotas kubas neatrodo plokščia figūra, tačiau (7 pav. 

c) negali matytis niekas kitas kaip tik šešiakampis. Taigi skirtumas gal÷tų būti aiškinamas 

fenomenu, kad mūsų akys paralelines lygegretainio arba kitos figūros arba formos kraštinių 

linijas tikisi pamatyti kaip susieinančias linijas. Kaip galima būtų paaiškinti tokį virtualų 

susikertančių linijų fenomeno vaizdavimą, kurio d÷ka kubai atrodo taisyklingi? Susikertančios 

linijos tiek fotografijoje, tiek tapyboje pastiprina gylio efektą, tačiau jos ne visuomet yra 

būtinos. (8 pav.) matomas kubas vaziduojamas perspektyviniu būdu, praranda savo kubo, kaip 

stabilios ir aiškios figūros charakteristiką. Taigi kubas pavaizduotas plokštumoje griežtomis 

paralelin÷mis linijomis atrodo labiau panašus į kubą negu pavaizduotas susikertančiomis 

linijomis, taip kaip yra matomas mūsų akies tinklain÷je. Toks fenomenalus faktas, kad kubo 

reg÷jimo fenomenas yra siejamas su paralelizmo fenomenu, kuris pasižymi tuo, kad 

išlaikydamas aiškias paralelines figūrų linijas, tarytum užkoncervuoja svarbiausius ir 

objektyviausius jų bruožus. 

 

a                                 b 

9 pav. 

Taigi, galima būtų pažym÷ti, kad kubo deformacijos būdas yra panaudojamas d÷l dvimat÷s 

plokštumos keliamų sąlygų. Tod÷l figūros vaizdavimas ir jos suvokimas kaip trimat÷s 

plokštumoje, yra priklausomas ir nuo pačios figūros. Principas kuris gali aprašyti tokį 

vaizdavimo fenomeną teigia, kad joks vizualios struktūros aspektas nebus deformuotas iki tol, 

kol erdv÷s suvokimas nepareikalaus to. 
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2.1.2. Izometrin÷ perspektyva 

 

 

a                        b                        c 

10 pav. 

 

Vienas iš galimų būdų, perteikti gylį plokštumoje, yra izometrin÷ perspektyva. Anksščiau 

aptarta figūrų deformacija, ir išanalizuotas kvadrato plokštumoje vaizdavimo ir suvokimo 

principas, gali būti pritaikomas ir sud÷tingesn÷se kompozicijose. Jį pavaizdavus specialiu 

deformacijos būdu, galima sukurti gylio įspūdį. (8.pav. c) Vaizduojama kvadrato ir dviejų 

lygiagretainių figūrų kompozicija vietoj to, kad lygiagretain÷s figūros kraštinių linijos tęstųsi 

ir susieitų į vieną tašką, jos atrodo išsiplečiančios į šalis. Taip yra vaizduojama izometrin÷ 

arba atvirkštin÷ perspektyva, kuri sukelia gylio įspūdį, tačiau šiuo figūros plokštumoje 

pavaizduotu būdu, suvokiamos figūros fizin÷je erdv÷je nebūtų matomos. Izometrin÷ arba 

netaisyklinga perspektyva, kuri dar vadinama išgaubta perspektyva. Ji pasižymi tuo, kad 

izometrin÷s perspektyvos vaizdavimo principas, tai pavaizduoti erdvę kopijuojant 

charakteringiausius figūros bruožus. Taigi izometrin÷s perspektyvos būdu vaizduojamos 

figūrų jų kraštin÷s bus išsiplečiančios į šalis, o figūra, kuri bus pavaizduota sueinančiomis 

linijomis, išryškins stiprų skirtumą, tarp to, kad izometriniu būdu pavaizduota erdv÷ bus 

sudaryta iš figūrą, kurių dalys bus aiškios, turinčios ryškesnį pačios formos tikslumą nei 

perspektyvoje, kurioje panaudotas sueinančių kraštinių linijų principas. Sueinančių linijų 

perspektyvos būdu akis reg÷s ne tik stipriai deformuotą figūrą, bet ir figūrų ir formų 

užsidengimą. Tokį ryškų skirumą galime matyti (11 pav. a ir b).  

 

 

 

                                

a                                   b 

11 pav. 

Toks skirtingas, tačiau abiem atvejais vizualiai suvokiamas, informatyvus bei nesud÷tingas 

vaizdavimo būdas neturi jokio esminio skirtumo, d÷l kurio gal÷tų būti nesuvokiamas vienas 
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arba kitas, kaip erdvin÷ reprezentacija. Tai gali įrodyti XX a. kubizmo meno srov÷s kūr÷jas 

Pablo Picasso prad÷jęs vaizduoti įvairiomis kryptimis pavaizduotas geometrines figūras. Iki 

tol dominavo susieinančių linijų perepektyvos vaizdavimo būdas kurį plačiai naudojo 

Renesanso meistrai įkv÷pti jo „tikroviškumo“.  

R.Arnheimas teigia, kad nuo to laiko, kuomet buvo prad÷tas reprezentuoti kubas 

plokštumoje (5 pav. b), atsirado puiki galimyb÷ visuotiniam kubo naudojimui.  

 

 
12 pav. 

 

(12 pav.) vaizduojamas kubas, yra sudarytas iš trijų figūrų, iš kurių viena yra taisyklingas 

frontalus kvadratas ir prie jo prijungianti du lygiagretainiai. Taigi tokiu būdu kvadratas yra 

plokščias o lygiagretain÷s vaizduoja gylį plokštumoje. Taigi visų šių detalių gana, kad tokia 

figūra būtų logiškai suvokiama kaip kubas. Daugelis žmonių pažvelgę į tokį patį principą  

nurinčius atvaizdus, nematytų nieko daugiau, kaip tik taisyklingą  ir stabilų kubą. Mes same 

nuo gimimo įpratę suvokti erdvinę reprezentaciją plokštumoje. Tokios plokščios medijos 

teikiamoje galimyb÷je kubas yra taisyklingas. Tačiau šios figūros reprezentacijos suvokimas, 

kaip stabilaus kubo reprezentacijos, visiškai priklauso nuo optinio jutimo. Jei žvelgiant į kubą 

žvilgsnis sufokusuojamas į frontaliąją jo dalį, tuomet šonin÷s dalys tuo pačiu metu neregimos. 

Vaizduojamas kubas gali suteikti visiškai kitokios asimetriškos daugiakamp÷s figūros įspūdį, 

kuri sudaryta iš dviprasmiškai suvokiamų kampų. Tačiau, net ir žinant tokį skirtingą formos 

reg÷jimo būdą, frontalios ir izometrin÷s perspektyvos logika neleidžia šio vaizdo suvokti 

kitaip, nei stabilų kubo atvaizdą. Taigi tokiu būdu sujungiant plokštumą reprezentuojanį 

kvadratą su gylį perteikiančiais lygiagretainiais kuriamas dviprasmiškos erdv÷s įspūdis. Tokiu 

būdu, figūros matyti, kaip visumos ir suvokti kiekvieną vaizduojamą dalį aiškiai tampa  

neįmanoma, nes suvokimin÷ struktūra veikianti smegenų žiev÷je fiksuoja arba frontalią 

figūrą, arba paralelizmu pasižyminčią figūrą. Vizualin÷s percepcijos fenomenalų veikimą 

galime išryškinti pavyzdžiu, kuriame vaizduojama izometrin÷ perspektyva, nesukels tokio 

dviprasmiško erdvinio efekto. (13 pav. a ir b ) pavyzdžiuose yra vaizduojamos dvi erdv÷s 

reprezentacijos, tačiau (13 pav. a) vaizduojama frontalių ir įžambių figūrų sąjunga žvilgsnį 

veikia dviprasmiškai, nes jis fokusuojasi arba į frontaliąją plokštumą arba į lygiagretainę 

figūrą, o (13 pav. b) lygiagretain÷s vaizduojamos dviem kryptymis ir tokiu būdu 
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vaizduojančios tik vieną erdvinę koncepciją, leidžia žvilgsniui laisvai jud÷ti plokštuma. Toks 

vaizdavimo būdas n÷ra veikiamas skirtingų plokštumos ir erdv÷s reprezentacijų konflikto.  

Neoplasticizmo meno srov÷s kūr÷jo Theo van Doesburgo atlikti tyrimai izometriniuose 

piešiniuose parod÷, kad bet kuris pasirinktas kampas vaizduojamas (8 pav. b) gali būti 

suvokimin÷s struktūros ištiesintas ir tapti 90 laipsnių. Tai reiškia, kad kiekvienas reg÷damas 

tokio tipo reprezentaciją, gal÷tų ją atvaizduoti ir skirtingu kampu.50  

Tokios skirtingos erdv÷s vaizdavimo koncepcijos atsiskleidžia ir vaizduojamojo meno 

kūriniuose. (8 pav. b) erdv÷s vaizdavimo būdas buvo itin naudojamas senose Genji pasakų 

iliustracijose, taip pat Ukiyo-e XVIII a. medžio raižiniuose, kuomet žiūrintysis vietoj to, kad 

būtų tarytum sukabintas su plokštumoje vaizduojama tikrove, žvelgia į ją netiesiogiai. Jis 

mato pasaulį, kuris atrodo jam nepriklausantis. Būtent tokį prikabinimo įspūdį sukelia 

frontalumo ir gylio teikiamas efektas, kuris buvo naudojamas viduramžiais o v÷liau ir dar 

labiau paplito Renesanse „patobulinus“ vaizdavimo būdą centrine perspektyva.  

 

 

a                                                     b 

13 pav. 

 

2.1.3. Fizin÷s erdv÷s įtaka jos vaizdavimui 

 

Vizualin÷ percepcija susidurdama su vienokia ar kitokia vaizdine reprezentacija 

reaguoja skirtingai. Ir taip yra tod÷l, kad plokštumoje vaizduojamos erdv÷s patyrimas kyla 

nervų sistemoje d÷l akies jusl÷s ir nervų sistemos sąveikos. Toks dviejų vizualių koncepcijų 

palaikymas, aprašytas anksščiau (7 pav.) kuomet suvokimin÷je terp÷je plokštumoje 

vaizduojama deformuota projekcija gali būti ištiesinta, aprašoma kaip „dydžio ir formos 

pastovumas“. Toks „dydžio ir formos pastovumo“ d÷sningumas turi neabejotinus 

psichologinius pagrindus. Gylio erdv÷s suvokimas yra visiškai pasireiškiantis 

psichologiniame lygmenyje, kaip ir spalvos, formos, šviesio ir kt. Fizin÷s erdv÷s suvokimas 

turi savo tvirtus pagrindus suvokimin÷je percepcijos terp÷je. Beabejo patys efektyviausi gylio 

suvokimą determinuojantys reiškiniai yra binokulin÷je reg÷jimo sistemoje, kuri sukelia 

stereoskopinį vaizdą. L. Wittgensteinas teig÷, kad biologinis žmogaus apspręstas faktas, jog 

                                                 
50 Arnheim R.  Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye p. 269  
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jis turi dvi akis o ne vieną, tur÷tų būti pats esmiškiausias erdv÷s suvokimo reiškinys, kuris 

lygiai taip pat sukelia ir miglotą vaizdą. O juk akys nepriima vienodo vaizdo. Jei 

pabandytume uždengti vieną akį, o poto kitą, įsitikintum÷te šiuo teiginiu. Toks 

sukomfrontuotas žvilgsnis gal÷tų tapti dviprasminis, tačiau žvilgsnis fizin÷je erdv÷je yra 

nekintantis, o dvimat÷je plokštumoje jis gali susidurti figūros-fono, superpozicijos 

problemomis, kurios pasireiškia d÷l reg÷jime egzistuojančio fenomeno. Trijų dimensijų erdv÷  

atsiveria visišką laisvę. Formos ir jud÷jimas gali būti suvokiamos bet kokia kryptimi, jų 

pasireiškimo galimyb÷s gali būti labai įvairios ir neribotos. O stereoskopinio vaizdo konfliktas 

gali pasireikšti erdviniame paralakse d÷l skirtingų dviejų paveiksl÷lių, kurie veikia tuomet, 

kuomet stebintysis juda erdv÷je. Tačiau jokie erdviniai panaudojimai nesukuria erdv÷s 

įspūdžio ant plokščio nejudančio paviršiaus.  

Efektyviausias erdv÷s vaizdavimo būdas pasireiškia tada, kuomet yra panaudojamas 

izometrin÷s perspektyvos paralelizmas sujungtas su skirtingų dydžių variacijomis. (9 pav.) 

pavaizduotas kubas įrodo, kad kuo arčiau regima jo kraštin÷, tuo ji bus didesn÷, o kuo toliau, 

tuo ji bus mažesn÷. Tokiu būdu mes gal÷tume suvokti arba kubą arba stačiakampį erdv÷je. 

Tačiau šioje situacijoje veikia „Formos ir dydžio pastovumo“ principas. Principas paaiškina, 

kod÷l nepaisant figūrų deformacijos, kuri vaizduojama itin kontrasuojančiu paralelizmo 

principu nepraranda savo pastovumo ir yra suvokiama kaip konkreti deformuota figūra. Toks  

„Formos ir dydžio pastovumo“ principas yra paremtas percepcijoje veikiamu „Paprastinimu“ 

kuris sukelia įtikinamiausią galimą figūrą. Pagal ši principą veikia ir perspektyvinis figūros 

susiaurinimas, kuris bus suvokiamas tik tuomet, kai tokia figūra bus regima kaip paprasten÷ 

deformuota projekcija.  

Žymūs Adalberto Ameso išradimai pasižymi tuo, kad jie yra terp÷je tarp fizin÷s ir 

psichologin÷s erdv÷s. Steb÷tojas, matydamas vaizdą per skylutę, regi paprastą kvadratą, tačiau 

tai visiškai nereiškia, kad būtent toks yra kambario planas. Jis gali būti visiškai netaisyklingas. 

Žiūrinti akis neįmatys jokios lūžtančios kambario formos vien tod÷l, anot Ameso, kad mes 

matome tai, ką tikim÷s pamatyti. Tačiau tokį pavyzdį būtų galima apibūdinti tam tikru 

atrankos būdu, nes, kuomet akis turi pasirinki tarp deformuoto kubo formos išmatavimų 

kambario ir jame esančio normalaus dydžio žmogaus ir taisyklingo stačiakampio kambario su 

kiek neįprasto dydžio žmogumi jame, jis pasirinks taisyklingesnį kubo kambarį. Tokiu 

pavyzdžiu galime parodyti, kad pasirinkimas nepriklauso nuo „praeities patyrimo“. 

Taisyklingo kubo forma yra labai ryškus suvokiminis fenomenas. Žmogaus pagamintuose 

daiktuose šis „Formos ir dydžio pastovumo“ principas pasiteisina labai dažnai. Tokiu principu 

dažnai vaizduojamasi norint ne tik atvaizduoti, bet ir architektūrojs galima pasinaudoti šiuo 

percepcijoje veikiančiu principu. Ryškus pavyzdys yra Palazzo rūmuose Romoje, kada 
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Franesco Borromini perstat÷ rūmus apie 1635 m. nor÷damas sukurti gilesn÷s erdv÷s įspūdį 

nusidriekusioje kolonadoje. Gan÷tinai trumpą ir retą kolonadų eilę jis prailgino, paskutiniąsias 

kolonas sutrumpindamas ir priartindamas prie centro - taip pirmųjų ir paskutiniųjų kolonų 

santykis suvokimiškai tapo žymiai gilesnis. Viduramžiais architektai naudodavo tokį gylio 

efektą bažnyčiose, taip palaipsniui trumpinant intervalą tarp kolonų. Toks būdas buvo 

žinomas dar senov÷s Graikijoje. Anot Vitruvijaus, graikai šį būdą naudojo kolonadoje 

nor÷dami padidinti kolonas, padaryti jas masyvesnes ir tuo pačiu priimti tiesą, kad erdv÷ 

kažkada baigiasi. Jis sak÷, kad: „Akis visuomet ieško grožio ir mes negalime patenkinti šio 

troškimo proporcingu did÷jimu šiuose išmatuojamuose plotuose, turime kompensuoti šį akies 

trūkumą, pasinaudodami išdavyste, nes kitaip nepakeliamas ir sunkus bus šis akivaizdumas 

žiūrovui.“ Platonas išsak÷ panašias įžvalgas apie skulptorius ir tapytojus: „Jeigu menininkai 

nori suteikti tikras proporcijas savo doriems darbams, aukštesnioji dalis, kuri yra kitur, Id÷jų 

pasaulyje, pasirodys kaip iškraipytos proporcijos, nes jas reikia palyginti su žemiškomis, 

kurios yra arčiau; taigi taip menininkai suteikia savo atvaizdams tiesą, kurią įkūnija tik 

proporcijomis, kurios yra savaime gražios - taip ignoruojamos tikrosios.51 Graikai pripažino 

kad žemyne reikia iškraipyti tikrąsias formas.  

 

2.1.4. Tolygus gradavimas 

 

Izometrinis perspektyvinis vaizdavimas, pasižymintis paralelizmu yra būdas 

vaizduoti trimatiškumą ir gylį plokščiame paviršiuje, d÷l to, kad įtampos gali būti sumažintos 

ir supaprastintos, kuomet yra ištiesinamos įžambios figūros. Tokiu būdu perkeltos figūros į 

erdvinę dimensiją tampa įtikinamos, tačiau fizin÷je tikrov÷je nieko panašaus į tokius 

vaizduojamus objektus n÷ra. Tolygus gradavimas - tai erdv÷s vaizdavimo plokštumoje 

galimyb÷, kuri dar ryškiau sustiprina erdv÷s ir gylio efektą. 

Pirmasis atkreipęs d÷mesį į tolygaus gradavimo j÷gą, vaizduojant gylį  plokštumoje, buvo 

James J. Gibsonas. (14 pav.) galime pasteb÷ti, kad įžambi figūra (a) kuria gylio efektą kitaip 

negu (b) vaizduojama figūra. Šioje figūroje yra vaizduojamas tolygus kraštin÷s susiaur÷jimas 

į gylį.  

 

 

a                                             b 

                                                 
51 Arnheim R.  Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye p. 274  
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14 pav. 

 

Figūroje (9 pav. b) atsiranda tam tikros suvokimin÷s sąvyb÷s, kurios būna ir laike, ir erdv÷je. 

James J. Gibsonas ištyr÷, kad toks gradavimas linijin÷se figūrose veikia tarytum 

„vaiduoklin÷s abstrakcijos“, nes jos yra patiriamos ir kasdieniniame gyvenime. Tod÷l tokie 

plokštumoje atsirandantys pavidalai perteikia fizin÷je tikrov÷je esančias savybes. Lygiai taip 

pat toks gradavimas pasireiškia ir realistin÷se tekstūrose. Fotografijose, kuriose matosi 

paplūdimio žvyruotas sm÷lis, tai galime pamatyti labai aiškiai: žvyro vaizdas esantis 

arčiausiai pasižymi aštriausia faktūra, o tolygiai tolstant, faktūra silpn÷ja ir tolumoje ji tampa 

beveik neberegima. Taigi kuo detalesnis ir tankesnis gradavimas pasireiškia formoje, 

spalvoje, jud÷jime, tuo stipresnis gylio efektas gali būti perteikiamas. Ir kuo jis labiau 

tiesioginis, tuo efektas yra stipresnis (15 pav.). Tapyboje erdviniam gradavimui yra 

naudojamos spalvos, kurios gali palaipsniui niveliuoti aiškų tonalinį arba kontūrinį atsiradimą, 

ir tokiu būdu panaudojant gradavimą, tarkim tarp figūros ir fono kelti erdv÷s įspūdį. Lygiai 

taip pat fotografijose - tolygus gradavimas nuo aštresn÷s ir labiausiai kontrastuotos iki 

blankios suniveliuotomis formomis figūros kuria erdv÷s įspūdį.  

 

 
15 pav. 

 

Tačiau ne kiekvienas tolygus gradavimas kuria erdvę. Gradavimas turi būti kuriamas 

palaipsniui ir atitinkamai tankiai. Rembranto šviesa ir tamsa vaizduojamose litografijose 

nekuria tolygaus gil÷jimo; lygiai taip pat Rene Magritteo darbe “Euclidean Promenades”: nors 

gatv÷ ir bokštas pavaizduoti tolygiai graduojant tonus ir formą, tai nesukelia gylio efekto. 

Tiek bokštas, tiek gatv÷ atrodo statmeni plokštumai. Tolygus gradavimas gylio efektą suteikia 

tik tuomet, kuomet linijos susieina į vieną tašką. Toks taškas - tarytum vaizduojama begalyb÷, 

į kuria sueina tolygiai maž÷jantys objektai. R. Arnheimas pažymi, vaizdai, kuriuose erdv÷ yra 

vaizduojama centrin÷s perspektyvos būdas, dažniausiai jame vaizduojamas tolygaus 

gradavimo būdas. 
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2.1.5. Perspektyvinis vaizdavimas 

 

Labiausiai išskiriantis perspektyvinį vaizdavimo būdą nuo izometrinio yra 

įvairesnių dydžių atsiradimas atvaizde. Ir jei figūros yra išd÷stytos tolygiu gradavimu nuo 

mažiausio iki didžiausio, tuomet toks komponavimas kuria gylio efektą. Figūra sukelianti 

erdv÷s įspūdį plokštumoje gali būti pavaizduota taip, kad visos jos kraštin÷s, jei būtų išvestos 

tieses, horizonte jos susieitų viename taške. Toks figūros vaizdavimas yra vadinamas 

perspektyviniu vaizdavimu. Izometrin÷ perspektyva remiasi figūrų specialia deformacija ir tai  

n÷ra tikrov÷s imitavimas. Izometriniu būdu vaizduojami objektai plokštumoje gali būti 

pernelyg susigrudę, tod÷l erdv÷s iliuzija gali sumaž÷ti, tod÷l norint kad vaizduojama figūra 

nesumažintų erdv÷s įspūdžio galima panaudoti kitą perspektyvos vaizdavimo būdą. 

Centrin÷ arba vieno taško perspektyva geometriškai gal÷tų būti paaiškinama kaip visų objektų 

išsid÷stymas frontaliai, o prie jų prikabinų šoninių stačiakampių kraštinių susiaur÷ja link 

centrinio taško. (16 pav.) Tokios perspektyvos taisykl÷s taip pat tinka erdvinei reprezentacijai, 

kuomet sueinantys taškai yra du, o ne vienas. (17 pav.)  

 

 

 

16 pav. 

 

17 pav. 

Centrin÷s perspektyvos geometrin÷ projekcija tik apytiksliai priartina tikrov÷s projekciją, ir 

tik tokią, kuri gal÷tų būti suvokta iš vieno konkretaus žiūr÷jimo taško. Tod÷l, nor÷damas 

pamatyti „taisyklingą” vaizdą, steb÷tojas tur÷tų priimti siūlomą poziciją stov÷damas priešais 

susieinantį tašką akimis žvelgdamas į jame vaizduojamą horizontą. Jis taip pat žiūr÷damas 

tokį vaizdą tur÷tų pasirinkti optimalų geriausiai tinkantį atstumą. Taigi, jeigu žiūrovas 
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atsistotų prie didelio paveikslo, kuriame reprezentuojama erdv÷ centrin÷s perspektyvos būdu, 

įspūdis gal÷tų būti toks -  vaizduojamos formos n÷ra deformuotos. Tačiau, tokia centrin÷ 

perspektyva gal÷tų būti interpretuojama kaip liepimas steb÷tojui žiūr÷ti į paveikslą 

„teisingai“. Taip teisingai žiūr÷damas ir suvokdamas, jis gal÷tų beveik tiesiogiai „įtalpinti“ 

save į paveikslo erdvę - „dalyvauti paveikslo erdv÷je“. Tokia centrin÷ perspektyva taip pat 

gal÷tų būti pavaizduota, jei susieinančių tesių taškas būtų pasirinktas už vizualios plokštumos 

ribų. Tuomet nebūtų patiriamas toks stiprus žvilgsnio prikaustymo ir gylio - tarytum kritimo į 

gilų šulinį arba duobę efekto. O būtent tokį  įspūdį ir suteikia centrin÷ perspektyva. Erdv÷s 

suvokimo pastovumas plokštumoje yra vaizduojamas kitoks nei mes jį suvokiame fizin÷je 

erdv÷je. Fizin÷je erdv÷je mes matome tikrus daiktus tikro dydžio ir išsid÷sčiusius tikrais 

atstumais. Mums nereikia specialių sąlygų, kad pamatytume daiktus teisingai. Šoje situacijoje 

svarbu suprasti, kad fizin÷je erdv÷je daiktų, esančių arčiau mūsų, suvokimas n÷ra jų matymas 

tolygiai nuo didžiausio, esančio arčiausiai, iki mažiausio esančio toliausiai. Tuo tarpu 

plokštumoje vaizduojama perspektyvin÷ erdv÷ yra vaizduojama būtent taip. Tokią 

perspektyvinę erdvę R.Arnheimas pavadina piramidiška erdve. 

 

a                            b 

18 pav. 

Toks piramidiškas erdv÷s vaizdavimas yra susijęs su pačia plokštuma ant kurios yra 

vaizduojama erdv÷, nes būtent joje vaizduojamas gylio efektas priklauso nuo santykio tarp 

dvimatiškumo sąlygomis galimos projekcijos ir trimatiškumo salygomis galimos projekcijos. 

Jei frontali vaizduojama struktūra yra pakankamai paprasta, tuomet ji turi įtakos ir 

plokštumoje reprezentuotai jos struktūrai. (18 pav.) yra pavaizduotos kino teatro scena kuri 

yra matoma iš dviejų skirtingų pozicijų. Scena atrodys plokštesn÷ s÷dinčiam žmogui (a) 

pozicijoje  d÷l  centrin÷s vietos jo projekcijos simetriškumo, tuo tarpu vaizdas iš kairiosios (b) 

yra nesimetriškas projekcijai, bet gali būti ištiesintas į simetriškumą pagal trimat÷s erdv÷s 

suvokimo koncepcijas. Panašus reiškinys gali būti tada, kai mes žiūrime į tradicinį bažnyčios 

pastatą. Iš fasadin÷s į÷jimo pus÷s mes matome simetrišką plokštumą, kuri linkusi mažinti 

gilumo efektą. Apskritai, atstumai ir dydžiai yra labai susiję. Toks suvokiminis potyris gali 

būti ne tik d÷l vizualumo, bet ir d÷l atidumo, nuotaikos, kas gali taip pat stipriai veikti ir 

pakeisti šį suvokimą. Erdv÷s pavaizdavimas perspektyvos būdu ir jos reg÷jimas fizin÷je 



 38

erdv÷je yra gana painus. Robert Thoulessas įrod÷, kad Indijos studentai, kurie yra mažiau 

susipažinę su perspektyva ir jos taikymu, vis d÷lto mato objektus labiau jų „tikrose“ dydžio ir 

atstumo pozicijose negu anglų studentai, kurie turi žymiai daugiau piešimo paskaitų. Lygiai 

taip pat regimas kraštinių susi÷jimas fizin÷je tikrov÷je niekada nelinkęs visiškai susieiti. 

Kuomet mes stovime gatv÷je, pastatai esantys arčiau atrodo daug didesni nei gatv÷s tolumoje, 

tačiau tuo pačiu pastatai atrodo mums ir tokio paties dydžio. O kuomet mes susiduriame su 

vizualin÷mis iliuzijomis, žvelgdami į Renesansinį paveikslą, figūros esančios pirmame plane 

atrodo didesn÷s nei figūros esančios fone, nors tuo pačiu mes matome jas ir panašias. Toks 

reiškinys atsiranda ne d÷l vieno daikto matymo ir kito žinojimo. Toks vizualinis paradoksas 

yra autentiškas vizualinis suvokimas, kuomet daiktai ir objektai atrodo panašūs ir skirtingi 

vienu metu. Tačiau, pasak R. Arnheimo, tokia situacija atrodo mįslinga ir nesuvokiama iki tol, 

kol mes priimame euclidinę erdv÷s sampratą kaip vienintelę. Mes įpratę manyti apie erdvę 

kaip apie begalinį milžinišką kubą, kurio erdv÷ yra homogeniška ta prasme, kad daiktai ir 

santykiai tarp daiktų nesikeičia, nors atstumas tarp jų kinta. (!) Bet dabar, siūlo R. Arnheimas, 

įsivaizduokime kubą, kurio viena kraštin÷ sumaž÷ja iki taškiuko – rezultatas bus panašus į 

neišmatuojamo dydžio piramidę. (Tokiu būdu R. Arnheimas stengiasi parodyti ne mums 

įprasto kambario interjero kvadratiškumo virsmą trikampe forma, bet viso piramidiškai 

trikampio pasaulio koncepciją.) Taigi, jei įsivaizduotume tokį pasaulį, jis jau nebebūtų 

euklidinis ir jam aprašyti bei apibūdinti nebetiktų visi naudojami geometriniai konceptai. Tai 

būtų absoliučiai kitokie fenomenai. 

 

a                                                    b 

19 pav. 

Visos paralelin÷s linijos išeinančios iš tos kubo pus÷s, kuri butų susitraukusi iki taško, būtų 

išsiskyrusios į skirtingas puses. Taigi tai veiktų ir objektus, kurie būtų visiškai kitokio dydžio. 

Jeigu objektai, art÷jantys prie trikamp÷s viršūn÷s, susitrauktų netapdami mažesniais ir sul÷t÷tų 

vietoj to, kad palaikytų tolygų, nekintantį greitį, tai jie pakeistų savo erdvinę kryptį ir formą, 

tačiau  vis tiek primintų tą pačią formą.52 Tokius, pamišusiais pavadintus prieštaravimus, anot 

                                                 
52 Arnheim R.  Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, p. 289 
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R. Arnheimo,  galime išspręsti tuomet, kai suprantame, kad dydis, forma ir greitis yra 

suvokiami kartu su erdvine r÷mine konstrukcija, kurioje jie vaizduojami. Euklidin÷je erdv÷je 

tolygi dydžių, linijų ir laiko kaita, regima kaip įprasta (19 pav. a), o piramidin÷je erdv÷je 

tolygaus gradavimo komponentai atrodo „kaip tolygūs“ (19 pav. b). Tokia antiizotopin÷ erdv÷ 

yra sud÷tingesn÷ nei euklidin÷, tačiau vis d÷lto tai yra gana paprasta erdv÷s koncepcija ir 

lygiai toks pats paprastas yra ir jos naudojimo būdas. Kompiuteris gali produkuoti tokią 

perspektyvinę erdvę iš bet kokio žiūr÷jimo kampo. Viskas yra paremta paprastu sueinančių 

linij ų principu. 

 

20 pav. 

Virtualioje kompiuterio ekrano realyb÷je pateiktas piramidin÷s erdv÷s vaizdas akies 

jusliniame patyrime atskleidžia, kad suvokiamos sueinančios linijos gali išsitiesinti tik dalinai. 

Mes matome gylį, bet tuo pačiu metu mes matome ir susikertančias linijas. Ir toks 

susikertančių linijų suvokimo fenomenas pasaulyje priimtinas kaip nervų sistemos veikimo 

procesas, susijęs su r÷mine konstrukcija, kurioje jis yra vaizduojamas. Efektyviausiai tai 

perteikia kompiuterio ekranas. (20 pav.). Tokios suvokiamos erdv÷s gal÷tų vadintis 

„Niutonin÷s oaz÷s“, kuomet frontalioje plokštumoje erdv÷ vaizduojama pagal euklidiškos 

erdv÷s apskaičiavimus. Vaizduojant keleto kilometrų atstumo spindulį nuo steb÷tojo 

pozicijos, matyti formų ir dydžių įvairov÷, kuri yra nekintanti. Vizualumas pasiekia 

patvirtinimą tuomet, kai jau pačiame pirmajame erdv÷s diferencijavimo lygyje suvokiama, 

kaip formos, dydžiai ir greitis priimami nepriklausomai nuo vietos. Bet netgi ir aiškesn÷je ir 

dar labiau į fizinę tikrovę panašesn÷je reprezentacijoje tokios piramidin÷s erdv÷s, kurios yra 

įr÷minamos ekrano kraštų, išliks labai aiškios ir nenunykstančios. Tod÷l pamatyti 

„perspektyvoje“ bus tiesiog neįmanoma. Ir neįmanoma d÷l  priežasties, kad matyti 

perspektyvoje - tai suvokti nevientisą pasaulį kaip deformuotą vientisą pasaulį, kuriame gylio 

efektas pasirodo tuo pačiu metu kaip kreivumas, kurį mes stebime ir interpretuojame kaip 

susuktą daiktą frontalioje plokštumoje. Greičiausiai, tokio erdvinio objektų įr÷minimo įtaka 

suvokimui yra lengviau suprantama, jeigu mes susieinančių centrin÷s perspektyvos linijų 

sistemą vadiname viena iš optinių iliuzijų, kurias Erwinas Rauschas aiškina, kaip pati 

deformacija yra paveikta nevienalyt÷s erdvin÷s sistemos. Plokštumoje beveik neįmanoma 
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pamatyti dviejų vertikalių linijų kaip tolygių. Šioje vienoje iš Ponzo iliuzijų versijų dvi linijos 

atrodo netolygios d÷l to, kad mes pasiliekame už sukurtos erdvin÷s sistemos vaizduojamos 

paveiksle ribų, o tuo tarpu vaizduojama paveiksle centrin÷ perspektyva mums leidžia įeiti 

tarytum į pačią vaizduojamą erdvę. Tai duoda gana nemažai pagrindo pamatyti tokias formas 

kaip tolygias ir netolygias vienu metu.  

 

 

16 pav. 

Perspektyvos panaudojimas plokšumoje galimas įvairiais būdais. Tačiau pirmiausia 

yra svarbu pažym÷ti tai, kad erdv÷s suvokimas plokštumoje yra priklausomas ne tik kokiu 

būdu yra pavaizduojami objektai plokštumoje, bet kaip mes sąveikaujame su šiais 

vaizduojamais objektais. Determinuojamas ir ypatingai svarbus interakcinis ryšys gali būti 

nulemtas net vieno vaizduojamo objekto. Tai gali atrodyti dar labiau įtikinamai, kuomet 

vienas objektas sukuria aplink save erdvę, kuri tampa priklausoma nuo objekto kaip atskaitos 

taško. Tokiu būdu vaizduojamas objektas kuria pats savo erdvę, kurioje jis atsiranda. (14 

Pav.) pavaizduotame perspektyvos būdu pavaizduota figūra, erdv÷ yra modeliuojama 

pradedant nuo objekto. Yra akivaizdu, kad perspektyvinio vaizdavimo būtinyb÷ iškraipyti 

formas yra kompensuota percepcijos dydžio ir formos „pastovumu“. Toks iškreiptas 

perspektyvinis vaizduojamos erdv÷s būdas (čia turima omeny patį perspektyvinį vaizdavimo 

principą ) veikia suvokimą net tuomet, kuomet žvelgiantysis gali ir nežinoti ar nesugeb÷ti to 

atpažinti arba nukopijuoti. Ir tai galioja tik plokštiems paviršiams – net ir tiems vaizdams, 

kurie ypatingai „panašūs“ į tikrus, d÷l to, kad gylio efektas yra sumažintas ir formos 

pastovumas tapęs nebepastoviu. R. Arnheimas teigia, kad pirmiausia vizualin÷s 

reprezentacijos j÷ga ir galia kyla iš pačiai medijai būdingos ir tik po to kyla tai, ką šios 

medijai būdingos ypatyb÷s gali pasiūlyti netiesiogiai.53 Kol n÷ra poreikio atvaizduoti erdv÷s 

stačiakamp÷je plokštumoje, tol nereikia ir principo metodo tam padaryti. Pats erdviškumas 

gali būti išgaunamas vien tuo, kas yra pavaizduojama ant bet kokio paviršiaus, kam 

                                                 
53 Arnheim R.  Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, 116 psl. 
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nereikalingas tikroviškos erdv÷s imitavimas. Panaudojus perspektyvos vaizdavimo principą 

žvilgsnis žvelgia iš sustabdytos pozicijos, kuomet akis stebi objektą, kurį gaubianti erdv÷ 

priklauso nuo pačio vaizduojamo objekto. Perspektyva, tai smurtaujančios ir painios daiktų 

formų deformacijos atsiradimas. Tai tarytum paskutiniausias iš užsitęsusio steb÷jimo ir 

laukimo labai menko ir neypatingai svarbaus kultūrinio poreikio rezultatas.54  Paradoksaliai 

toks neypatingo kultūrinio poreikio, centrin÷s perspektyvos rezultatas yra labiausiai 

realistiškas optin÷s informacijos perdavimas. Centrin÷ perspektyva apie save skelbia dviem 

radikaliais ir skirtingais būdais: 1) kaip integruoti naują vaizduojamą erdvę, kaip erdv÷ save 

pateikianti susikertančių linijų metodu, 2) Centrin÷ perspektyva atsirado tik kaip vienas iš 

aspektų, iš visų ieškojimų, kaip objektyviai aprašyti fizinę tikrovę. Tokie ieškojimai renesanso 

epochoje d÷l naujo dom÷jimosi ir steb÷jimosi jutiminiu pasauliu ir naujais atradimais, 

puikiomis kelion÷mis ir pl÷tojimo eksperimentinių mokslinių standartų tikslinimo ir tiesos. 

Cetrin÷s perspektyvos atradimas ir jos masiškas pl÷tojimas Vakarų kultūroje padar÷ 

įvairiausių esmingų pokyčių mąstymui. Ji nužym÷jo moksliškai orientuotą pirmenybę 

mechaninei reprodukcijai ir geometrinei konstrukcijai vietoj kūrybin÷s vaizduot÷s. William 

Ivinsas pažym÷jo, kad perspektyva buvo atrasta vos keletą metų v÷liau po to, kuomet pirmieji 

medžio raižiniai buvo atspausdinti Europoje, o juk tokie medžio raižiniai europiečių mąstyme 

įspaud÷ beveik visiškai naują principą apie mechanizuotą reprodukciją, masinį jų gaminimą ir 

komunikacijos pl÷tojimą. Taigi R. Arnheimas apibendrindamas centrin÷s ir apskritai 

perspektyvos pavaizdavimo principą, turintį labai įtaigų erdv÷s efektą įr÷mintoje plokštumoje. 

Taip r÷mas atsiduria virš objektų. Ir jis yra tiktai tokių vaizduojamų objektų konsteliacija. Iš 

tikrųjų, regint tokią centrinę perspektyvą, mes susiduriame su specialia vaizduojama objektų 

interakcija. Determinuojanti aplinka gali tapti dar labiau įtikinanti ir paveiki, jei joje veikia 

vienas vaizduojamas objektas. Erdv÷, kuri tarytum apsupa objektą, atrodo labiausiai įtikinama 

tuomet, kuomet atskirta forma kuria išsid÷sčiusius daiktus - taip vaizdas tampa labiau 

įtikimas. Kuomet erdv÷ yra įr÷minta, tokiuose apribojimuose objektai prieštarauja vienas 

kitam ir gali išryšk÷ti įdomi kova, kur yra trys galimi sprendimo būdai: 1) apribojimai 

priverčia objektą prisitaikyti prie jo deformacijos; 2) objektas nesileidžia deformuojamas ir 

taip vaizduojamos erdv÷s kontekstas tampa iškreiptas; 3) nei konstantiški laukai, nei objektai 

neatsiskiria ir veikia atskirose erdv÷s reprezentacijose.  

 

 

 

 

                                                 
54 Arnheim R.  Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, 283 psl. 
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2.1.6. Paradoksali erdv÷ 

 

Pažvelgę į M. C. Escherio litografijoje  vaizduojamą statinį, negal÷tume teigti, kad 

jis yra paradoksalus (1. iliustracija. priedai ). Mes matome taisyklingą trimatį objektą ir v÷liau 

išryšk÷jusi klaida mūsų vis tiek negali įtikinti, kad vaizduojamas trimatis statinys yra 

neteisingas. Tačiau kokiu būdu yra pavaizduota tokia erdv÷ plokštumoje, kurioje regimas 

objektas atrodo kaip teisingas ir tuo pačiu kaip neteisingas? Remiantis erdv÷s vaizdavimo ir 

jos suvokimo principais, litografijoje vaizduojamas statinys gali būti paaiškintas.  

Statinyje regima laiptų konstrukcija, kaip ir visas statinys, yra vaizduojama linijin÷s 

perspektyvos principu. Norint pavaizduoti objektus panaudojus šį principą, reikia visas 

vaizduojamo objekto kraštinių tieses išvesti iki horizonto, kuriame jos susikirs viename taške.  

Tačiau suvokti tokiu būdu pavaizduotą statinį, nebūtina žinoti šio principo. Kadangi 

sprendžiama vizualumo problema turi būti paaiškinta, geriausia būtų pirmiausia patikrinti, ar 

vaizduojamas statinys perspektyvos būdu yra perteiktas teisingai. Pagal ankščiau pateiktus 

erdv÷s vaizdavimo principus, galime matyti, kad Litografijoje statinys yra vaizduojamas taip 

pat, kaip ir (21 pav.). Vaizdavimo principas parodo, kad horizonto linija, yra žymiai aukščiau 

negu vaizduojamas objektas, o kraštinių linijos susikirs dvejuose taškuose. Toks perspektyvos 

vaizdavimo būdas, kuomet horizonto linija n÷ra vizualioje plokštumoje regima, o 

vaizduojama už regimos plokštumos ribų, į vaizduojamą objektą yra žvelgiama tarytum iš 

viršaus, „žuvies akies žvilgsniu“. (22 pav.) paveikl÷lyje linija pažym÷ta neapibr÷žtumą 

kelianti laiptų konstrukcija, kuri parodo, kad perspektyvos princiou vaizduojamas objektas yra 

neteisingas. Pastebime, kad išvestos ties÷s iš deformuotos laiptin÷s figūros, rodo paradoksaliai 

susikertančias linijas. Jei žiūr÷jimo kampas yra iš viršaus, tuomet horizontas negali atsidurti 

tokioje vietoje, kurioje vaizduojamos susikertančios ties÷s. Tuomet jo lygiai taip pat tur÷tų 

susikirsti ir kairiajame taške, tačiau ties÷s nesusikerta išvis. Taigi trimat÷je erdv÷je pamatyti 

tokią laiptinę konstrukciją, kurioje vienos kraštin÷s susikirstų viename horizonto taške, o kitos 

būtų paralelin÷s, yra neįmanoma. Nors pagal vizualin÷s percepcijos veikimo fenomeną 

paralelines linijos intuityviai yra regimos kaip susikertančias, vistiek toks paralelinių ir 

perspektyvinių susieinančių tiesių panaudojimas vienoje reprezentacijoje yra neįmanomas.  
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15 pav. 

 

Taigi pasitvirtinus perspektyvinei klaidai, pažvelgę dar kartą į vaizduojamą 

statinį, net ir žinant šią gudrybę, vistiek mes regime neįmanomą reiškinį:  „Pabaigos 

neturinčius laiptus“. Vaizdas atrodo lygiai toks pats įtikinamas kaip ir prieš tai, kol 

nežinojome, kokiu būdu yra sukonstruota tokia neįmanoma figūra. Statinys atrodo toks pat 

stabilus ir taisyklingas. Tad iškyla klausymas, kokiu būdu veikia vizualin÷ percepcija? Kod÷l 

mes negalime reg÷ti šios neįmanomyb÷s, kaip neteisingos figūros? Kaip gal÷tume paaiškinti 

šią vizualinę problemą? 

Jei vizualin÷je percepcijoje vykstantis procesas – tai atpažinimas struktūros, 

veikiančios jutiminių ir mentalinių procesų sąveikoje, kuri yra paremta ne tik steb÷jimu, bet ir 

aktyviu mąstymu, reiškia vaizdas, turi būti suvokiamas specialiu būdu. Jei pažvelgus į 

vizualią plokštumą, mes nepastebime vaizduojamos paradoksalios erdv÷s iškart, reiškiasi 

percepcija pripžino teisingą reprezentaciją ir tik moto suprato kad vizualin÷je plokštumoje yra 

pavaizduota klaida. Vizualin÷ percepcija pirmiausia išskiria formas ir atstumus, kurie turi 

stipriausią vizualinę dinaminę trauką, ir gal÷tų pad÷ti suvokti regimo vaizdo visumą. Tai n÷ra 

atskirų detalių „sugriebimas“, tačiau šių atskirų struktūrų atstumų ir išsid÷stymo santykis 

vizualioje plokštumoje leidžia percepcijai iškart fiksuoti regimas visumines kokybes ir jungti 

jas į bendrą visumą. Tokios kokyb÷s, tai čerpinių stogų trikampiškumas, bokštelio 

stačiakampiškumas, sienų su langais kvadratiškumas, arkų ovalumas, kolonoms būdingas 

ritinio pavidalas, laiptų linijiškumas ir etc. Būtent šios struktūros, kuomet pažvelgiame į 

litografiją, yra „sugaunamos“ vizualin÷s percepcijos, kuri paremta visuminių struktūrų arba 

geštaltų atpažinimo ir „sugriebimo“ procesu. Tokios akies tinklain÷je užfiksuotos visumin÷s 

struktūros yra darniai apjungiamos smegenų žiev÷je veikiančio proceso, kuriame veikia šių 

regimų struktūrų konceptualizavimas. Percepcija veikia visuomet priimdama tas struktūras, 
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kurias yra priimti paprasčiau. Tod÷l litografijoje, sugriebus šias pastatą reprezentuojančias 

kokybes, vaizduojamas statinys yra atpažystamas, kaip darnus architektūrinis objektas. Taigi 

suvokus šias paprastas struktūras, subjektyvus įsikišimas yra beveik nereikšmingas. Galima 

daryti išankstinę prielaidą, kad percepcija jau tarytum yra patvirtinus „teisingą geštaltą“, o 

v÷liau regima dilemin÷ konstrukcija sukelia  neapibrežtumą.  

Pažvelgus į plokštumą, vaizdo mes neregime atskirais geštaltais, o regime jau 

kaip statinį, kaip išbaigtą visumą. Taigi, analizuojant pačius pagrindinius ir lemiančius figūros 

suvokimo plokštumoje principus, galime pasteb÷ti, kad viršutin÷je plokštumos dalyje 

vaizduojama laiptin÷ konstrukcija savo gausesniu figūrų kiekiu ir detalizavimu pritraukia 

žvilgsnį ne iškart. „Sugriebusi“ plokštumoje vaizduojamas paprasščiausias kokybines 

visumas, kurios leidžia susidaryti visumos geštaltui, vizualin÷ percepcija stengiasi išspręsti 

trukdžius, kurie kyla pasteb÷jus neišspręstus vizualinius plotus. Struktūroms uždengiant 

vienai kitą, o uždengta struktūra visuomet kelia dinaminę įtampą, laiptin÷je konstrukcijoje 

žmones vaizduojančios figūros uždengia ne tik statinį, bet ir viena kitą, sukurdamos 

intensyvią vizualinę įtampą. Žvilgsniui sekant viena po kitos ratu „lipančias“ figūras, suvokia, 

kad laiptin÷ architektūrin÷ dalis, kurioje pavaizduotos figūros yra trimat÷, ir tuo pačiu metu 

suvokia, kad vaizduojamos figūros lipdamos į viršų vietoj to, kad užliptų į tam tikrą aukštį, 

beviltiškai atsiduria v÷l toje pačioje vietoje. Šioje vizualinio proceso metu iškyla abejon÷, kas 

yra „teisinga“ ir kas yra „klaidinga“. Taigi, vizualin÷ percepcija, atpažinusi visumines 

struktūras, gavo prasmingą suvokiminę koncepciją, tačiau žvilgsniui nuklydus vaizduojamais 

žmonių figūrų geštaltais, kurie, suvokiant statinio visumą, neišsiskyr÷ stipresne įtampa, 

įsižiūr÷jus į d÷l aktyviai veikiančių dinaminių j÷gų vaizduojama trimat÷ konstrukcija, 

sužadino percepcinę abejonę. Tad kyla klausimas, kokie percepcijos veikimo principai l÷m÷, 

kad percepcija tokį statinį pri÷m÷ kaip teisingą erdvinį objektą? Jei percepcija būtų 

nepri÷musi objekto kaip teisingo, tuomet iškilusi paradoksali situacija būtų priimama iš karto 

kaip klaidinga. Tod÷l, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokiais principais vizualioje plokštumoje 

veikia dinamin÷s įtampos, kurios percepciją verčia priimti, kaip „teisingas“?  

Pateiktuose R.Arnheimo erdv÷s vaizdavimo principuose, pačiu pagrindiniu raktu sukurti gylio 

įspūdį, pavadina figūros deformaciją. O juk jokia figūra, kuri yra vaizduojama plokštumoje 

n÷ra vaizduojama nedeformuota, tačiau norint, kad būtų regima deformacija, kaip figūra 

esanti erdv÷je, turi būti atlikta speciali figūros deformacija. M. C. Escherio litografijoje 

galime pasteb÷ti, kad tokių deformuotų figūrų yra labai daug, o gal tiksliau – beveik visos 

sienų plokštumos yra vaizduojamos deformuotos būtent tokiu principu. Viena su kita tarytum 

sulipintos formos gali pavaizduoti sud÷tingesnę kompoziciją. Tokiu būdu visumin÷ struktūra 

arba geštaltas gali būti sudarytas iš daug mažų geštaltų. Tačiau tokie geštaltai sujungti į 
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bendrą visumą palaiko tiek save, kaip atskiras struktūruotas visumas, tiek kaip visą bendrą 

vizualin÷s plokštumos balansą.  

Tai tobuliausiai įmanomas racionalumas, kuris gal÷tų būti paaiškinamas taip: jeigu mes dar 

kartą susiduriame su percepcija, jai galima išrasti racionalius šablonus, kuriuos akies 

supratimas bet kur (ar gamtoje, ar mene) bus linkęs būti adekvačiai analizuojamas sistemos, 

kuri įsivaizduoja numatomus visumos kaip sąrangos privalumus labiau nei daiktų surinkimo 

detal÷ po detal÷s. Tai reiškia, kad vaizduojamos kompozicijos pagal stačiakampių reikšmes 

kartu yra laikomos idealiomis d÷l vienos priežasties - būdamos su kitomis vaizduojamomis 

struktūromis nesugeb÷tų nesusijungti į visumą. Ši vizuali analiz÷ tarytum gali patvirtinti 

vizualioje percepcijoje veikiantį reiškinį, kad egzistuoja intuityvios įtampos, suvokimin÷s 

nematomos indukcijos j÷gos, kurios yra mąstymo operacijos ir duoda kažką vizualiniams 

faktams, kuomet jie yra interpretuojami.   

 

Šios įtampos pasireiškia vizualia dinamika, kai žvilgsniu į vaizdo visumą visa tai 

suvokiama kaip teisingą ir subalansuota, tačiau yra stebima atskiromis dalimis, šiuo atveju 

žvelgiama tarytum kryptimi nuo apačios į viršų; susiduriama su problemomis. Geštaltais 

apatin÷ dalis sukonstruota teisingai, ji apgauna žvilgsnį, kuomet jis pakyla ir pamato 

neįmanomą figūrą. Taigi vizualinis suvokimas n÷ra pasyvus fiksavimas. Akys steb÷damos 

vaizdą detaliai, negali apimti visumos. Žvelgiama arba nuo viršaus į apačią, arba nuo kraštų. 

Kuomet matoma visuma, ji atsiveria kaip teisinga, stabili, tačiau, kuomet pradedama steb÷ti, 

jungti detaliai - detal÷ po detal÷s, vaizdas pasidaro nebesuvokiamas.  

 

 

 

21 pav. 
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Ar negal÷tume teigti, kad mes regime tvirtą nepajudinamą kompoziciją šioje vizualin÷je 

plokštumoje? (16 pav.) Litografijoje regimas erdvinis statinys atrodo stabilus ir įtikinamas – 

lygiai toks pats stabilus kaip kubas. O kubas - tai pirmiausia yra juntamas percepcinis figūros 

stabilumas arba balansas. Litografijoje vaizduojamas statinys irgi yra visiškame balanse, o, 

kitaip sakant, pagrindinis vizualinio suvokimo ir vaizdavimo principas yra paremtas įgimto 

balanso jutimu. Balansas yra būtiniausia vizualinio šablono sąlyga. Tokią sąlygą galima būtų 

aptikti fizikoje, kur balansas arba pusiausvyros būkl÷ yra tuomet, kai j÷gos veikia fizinį kūną, 

nenutrūkstamai kompensuodamos viena kitą. Balansas suprantamas kaip dviejų j÷gų tolygus 

viena kitos stūmimas iš skirtingų pusių. Taigi toks apibr÷žimas tinka ir vizualiniam balansui. 

Kiekvienoje užbaigtoje vizualin÷je struktūroje egzistuoja atramos taškai, svorio centras. Taigi, 

analizuojant vizualinį šabloną ar struktūrą, šioje M. C. Escherio litografijoje toks svorio 

centras gali būti determinuotas įžvalgumo arba klaidos. Šioje litografijoje tai pasireiškia kaip 

taisyklingos subalansuotos kompozicijos sąlyga, kuri greičiausiai juntama d÷l matomų 

struktūrų komponavimo. Statinys d÷l deformuotų kvadratū stovi nepajudinamas ir 

subalansuotas plokštumoje, tarsi pati charakteringiausio kubo išraiška. Kompozicijoje nei 

viena detal÷ „nenori“ pakeisti, užleisti savo pozicijos kitai. Tačiau vienas dalykas šioje 

kompozicijoje vaizduoja tarytum percepcinį nor÷jimą jud÷ti iš savo pozicijos. Toks „noras“, 

patraukiantis percepciją, kyla d÷l geštaltų, atsirandančių viršutin÷je plokštumos dalyje. 

Keletas eksperimentais pagrįstų gylį sustiprinančių efektų bruožų įrodo, kad uždengta figūra 

visada kuria žvilgsnio įtempimą. Mes juntame uždengtos figūros siekimą išlaisvinti save iš 

trukdžių, kad ji įgautų savo vientisumą. Menininkas, norintis suteikti statiškui vaizdui 

dinamikos, bando pavaizduoti momentą, kuomet viena forma neilgą laiko tarpą gali būti 

uždengusi kitą formą. Ar šioje litografijoje n÷ra panaudojamas toks principas - pritraukti 

žvilgsnį, sukuriant įtampą formos uždengimu? Kuomet viršutin÷je litografijos plokštumoje yra 

vaizduojamos lipančios ir nulipančios figūros, atrodo, kad jos yra tokioje pozicijoje, kurią 

tuoj pat nor÷tų pakeisti kita, pvz., norisi, kad lipančios figūros būtų pakeistos ir atrodytų 

tartum dedančios kitą žingsnį. Toks formų polinkis pakeisti savo poziciją ar formą kuria 

vizualinę įtampą, kuri gali vaizduoti dinamiką arba jud÷jimą plokštumoje. Tačiau tai 

nereiškia, kad bet koks judesio fiksavimas gali perteikti dinamiką. Judesys turi duoti impulsą, 

kuris žiūr÷tojo vaizduot÷je užbaigtų jį kaip prasmingą jud÷jimą.“ (A. Archipenko, 1928m.). 

Sukurti jud÷jimo įspūdį statiškame vaizde – tai reiškia sujungti į bendrą sintezę 

reprezentuojamą sustabdytą judesį kaip visumą tokiu būdu, kuris įtikinamiausiai transliuotų 

tinkamiausią nuoseklumą, jei jis atsirastų laike. Tokia vizuali dinamika nepasireiškia 

percepcijoje, stebinčioje statišką vaizdą; vizuali dinamika veikia pačiuose vizualiniuose 

objektuose. Tačiau tokios formos pavaizduotos plokščiame nejudančiame paviršiuje nekuria 
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jud÷jimo, o atvirkščiai formas sustingdina, ir sustabdo. Jos atrodo sustojusios. Laiko 

dimensijos neturintis vaizduojamasis litografijos menas kuria klaidingą interpretaciją. D÷l šios 

sąlygos statiški piešiniai turi interpretuoti jud÷jimą, panaudoti simbolius ir konvencijas. Nors 

žvilgsnis, matydamas šią litografijoje žmonių vaizduojamą lipančių ir nulipančių figūrų 

grupę, kur figūros uždengia statinio formą, kelia percepcinę įtampą, vaizduojamas „lipančios 

figūros“ judesio geštaltas leidžia žvilgsniui tarytum pratęsti jud÷jimą, gaunant tik vizualią 

nuorodą, kurią perteikia tikslaus lipančios figūros geštaltas. 

M. C. Escherio litografijoje vizualin÷ percepcija veikia tarytum proporcijų jutimu ir kaip ir 

kitos percepcin÷s savyb÷s ji yra paremta dinamika. Dinamika - tai reiškia nuolatinis 

harmonijos ir balanso siekimas, o juk puikiai arba teisingai subalansuotos formos - tai 

pirmiausia gamtoje randama harmonija. Žmogus yra gamtos dalis, pasižymi puikiai 

subalansuotu, harmoningu jutiminiu kūnu. Kvadratas ir apskritimas yra harmoningos formos 

ir net nežymi jų deformacija gali tapti dviprasmiška, sunkiai atpažįstama. Apskritai, bet koks 

plokštumoje perteikiamas trimatiškumas gali būti tiktai netiesioginis. Ir kiekvienas 

netiesioginis bandymas silpnina betarpišką vizualumo konstravimąsi. Trimatiško vaizdavimo 

procedūra turi iškraipyti dydžius, figūras, formas, pavidalus, erdvinius atstumus ir kampus. 

M. C. Escherio litografijoje vaizduojama erdv÷ yra labai aiškiomis, matematiškai 

sukonstruotomis geštaltin÷mis kompozicijomis, kurios išryškinamos, neprid÷jus jokių 

papildomų abstrakčių, amorfinių ar daugiaprasminių formų, kurios apsunkintų percepcijos 

redukciją. Mums paliekama galimyb÷ būti atviriems tam, ką matome. Ši litografija leidžia 

interpretuoti ne tai, kas yra vaizduojama, bet, kaip mes suvokiame, kas yra vaizduojama. 

Tokiu būdu mes galime analizuoti, kaip veikia vizualios percepcijos fenomenas ir kokia yra 

paveiki sumuojančio proto galia, kuri gali tik priartinti geštaltą, sukuriant tam tikrą 

sujungiantį tiltą, per kurį j÷gos gali susijungti specialia interakcijos terpe. Taigi tokiu 

paradoksaliu erdv÷s vaizdavimu litografijoje ir percepcijos klaidingu jo suvokimu, tiksliau 

neatpažinimu, mes galime pasteb÷ti, kad intuityvi ir ypatingai jautri percepcin÷ procedūra 

turi rimtų trūkumų, kuriuos galima stipriai koreguoti ir keisti. Šis subtilus percepcijos 

veiksmas gali būti sutrikdytas išorinių veiksnių, tod÷l gautas rezultatas gali neperteikti tiesos, 

teisingo vaizdo. Tačiau kokius išorinius veiksnius gal÷tume pamin÷ti, kurie sutrikdo teisingą 

percepcijos darbą? Analizuojant vizualinę percepciją, kod÷l toks vaizdavimo būdas mums iš 

pat pradžių atrodo toks tikroviškas ir realus, kyla vienintel÷ mintis, kad mes esame išmokę 

matyti objektus. „Mes manome puikiai žiną, kas yra „matyti“, „gird÷ti“, „justi“, nes 

suvokimas jau seniai yra mums padovanojęs spalvotų ar skambančių objektų“, rašo Maurice 

Merleau – Ponty. Tačiau, ar įmanoma priart÷ti prie šių fenomenų ir paklausti, kaip ištikrųjų 

mes „matome“, „girdime“ ir „jaučiame“? Fenomenologijos tikslas klausti, pačios sąmon÷s, 
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kokiu būdu aš tai matau? Kod÷l matau vieną o suvokiu kitą? Tačiau Maurice Merleau – Ponty 

tarytum prad÷tą darbą ragina užbaigti, jis teigia, kad imdamiesi analizuoti juslinį suvokimą, 

mes tuos objektus kuriuos analizuojame jau perkeliame į sąmonę. Taigi darome, pasak 

psichologų „patirties klaidą“, t.y. įsisąmonindami daiktus iškart numatome juose tai, ką 

tariam÷s žiną juose esant. Ir juslinio suvokimo aktą atliekame iškart pasitelkdami jau turimą 

suvokinį. Kadangi pats suvokinys galimas, savo ruožtu, tik jį suvokiant, galiausiai 

nebesuprantame nei vieno nei kito.55 Ir kuomet analizuojant vizualinę percepciją susiduriame 

su tuo, kad vistiek aš negaliu pamatyti objekto kitaip, nei aš jį matau, tuomet M. C. Escherio 

litografijoje vaizduojami laiptai, tampa tarsi to, kas neturi nei pradžios, nei pabaigos 

interpretacija. „Esame įtraukti į pasaulį, ir mums nepavyks iš jo ištrūkti, kad gal÷tume pereiti 

prie pasaulio įsisąmoninimo akto. Jeigu mums taip pasisektų, pamatytume, kad kokyb÷s 

niekada n÷ra patiriamos tiesiogiai ir kad įsisąmoninimas visada yra kažko įsisąmoninimas. 

Beje, tasai „kažkas“ nebūtinai yra identifikuojamas objektas.“56 Merleau-Ponty kalba tarytum 

apie nematomą kažką. Jis matymo fenomeną pavadina tuo, ką pagauname akių d÷ka, o jutimą 

pavadina tai, kas pagaunama per jusles. Tokiame matymo ir jutimo palyginime ir tuo pačiu 

skirtumo išryškinime  

Litografijoje vaizduojamas objektas kuria nuo jo priklausančią erdvę, o ne jis pats 

atsiranda erdv÷je kaip erdv÷s dalis, tod÷l tai, ką galime matyti, tampa neįmanoma. Iš tokios 

pozicijos viskas atrodo teisinga, tačiau toks objektas tikrov÷je neegzistuoja. Plokštumos 

medija leidžia savo galimyb÷mis ir perspektyvos metodu pavaizduoti erdvę, tačiau tokią, 

kokios tikrov÷je n÷ra. Tik tuomet, kuomet tokia iliuzin÷ erdv÷ yra lemiama objekto, ji tampa 

įmanoma. Taigi, litografijoje „Lipti ir nulipti“ yra pavaizduota erdv÷s iliuzijos iliuzija arba 

paradoksali erdv÷. Tokia vaizduojama perspektyvin÷ erdv÷s iliuzija, jei bet koks erdv÷s 

vaizdavimo būdas plokštumoje yra iliuzinis, veikia pagal percepcinius principus, kurie 

pasireiškia ne kaip pasyvus, vaizdus į mentalinę sistemą įspaudžiantis procesas, bet kaip 

dinamiškas aktyvus akies jusl÷s ir proto veiksmas. Taigi sensorinis aparatas, kaip jį 

įsivaizduoja modernioj fiziologija, nebetinka „laidininko“ vaidmeniui, kurį jam buvo paskyręs 

klasikinis mokslas.57 Ir nervinis procesas – tai n÷ra tiesiog gauto pranešimo persiuntimas. 

Normalų funkcionavimą reikia lakyti integracijos procesu, kuris nekopijuoja išorinio pasaulio 

tekstą, o jį konsistuoja. Taigi vizualin÷s percepcijos arba terp÷s tarp žiūrovo ir vizualios 

                                                 
55 Merleau-Ponty M. „ Introduction: Les préjugés classiques et le retour aux phénomènes“; in Phénoménologie 
de la perception, Edition Gallimard, 1945; vertimas į lietuvių kalbą, Jūrat÷ Skersyt÷, 2007, p. 135 
56 Merleau-Ponty M. „ Introduction: Les préjugés classiques et le retour aux phénomènes“; in Phénoménologie 
de la perception, Edition Gallimard, 1945; vertimas į lietuvių kalbą, Jūrat÷ Skersyt÷, 2007, p. 135 
57 Merleau-Ponty M. „ Introduction: Les préjugés classiques et le retour aux phénomènes“; in Phénoménologie 
de la perception, Edition Gallimard, 1945; vertimas į lietuvių kalbą, Jūrat÷ Skersyt÷, 2007, p. 135 
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plokštumos analiz÷je ši litografija atskleidžia vizualinio patyrimo sąvybę, kuri yra paremta 

aktyvia vizualine dinamika.   

 

2. 2.  TUŠTUMOS IR DöMöS SANTYKIO PROBLEMATIKA  
J. ZAREMBA TUŠO TAPYBOJE „PEIZAŽAS“ 2007 m.  
 
 

Erdv÷s vaizdavimas plokštumoje gali būti perteiktas įvairiais būdais ir technika. 

Pažvelgus į Jan Zaremba Sumi-e grup÷s ( Sumi-e iš japonų k. – „tušas ir paveikslas“) atliktą 

darbą „Peizažas“ (“Landscape“), (2 pav. priedai), mes matome erdviškumą perteikiančią 

kompoziciją. Kairiajame krašte galime reg÷ti kalną, kurio pap÷d÷mis kylant aukštyn auga 

krūmai ir krūmynai, o nuo skardžio, lenkiasi žemyn į vandenį medžiai. Tolumoje, vandeniu 

nusiįrųsi valtel÷ arba salel÷. Ir visame šiame peizaže, per tirštą rūko sluoksnį, išryšk÷ja didel÷ 

kalnuota uola. Vizualioje plokštumoje regimos gamtos aprašymą, gal÷tųme tęsti dar detaliau, 

nes, kuo ilgiau žvilgsnis stebi šiuos tušo pot÷pius, tuo daugiau asociacijų jie kelia. Vizualios 

plokštumos interpretacija neatrodo problematiška situacija iki tol, kol nepaklausiame, kas 

sukelia tokį erdv÷s įspūdį plokštumoje?  

Vizualin÷ percepcija, pirmiausia veikdama ne atskirų detalių atpažinimu, bet 

apjungimo į visumą tvarka, atskiria „figūrą“ nuo „fono“ priimdama d÷mes ir įtraukdama 

tarpus, atstumus tarp jų. Matomos tuštumos ir figūrų santykis, leidžia susidaryti geštaltui, ir 

tokiu būdu mes galime matyti erdvę plokštumoje. Taigi erdv÷s suvokimo principai, kurie gali 

būti pritaikomi šiai vizualin÷s plokštumos analizei yra apjungiami pagrindiniu vizualin÷je 

percepcijoje suvokiminio proceso d÷sniu, kuris yra paremtas daiktų ir tuštumos tarp daiktų 

atpažinimu. Ir tokiu būdu, pasisavinant tuštumoes ir d÷mių santykio geštaltą.   

Percepcijai suvokti vaizdą, tai išskirti, kas yra „figūra“ ir kas yra „fonas“, nes joks 

vaizdas n÷ra suvokiamas be šių svarbiausių komponentų. Dažniausiai tai, kas užima mažiau 

vizualiojo ploto yra „figūra“, o aplink ją esanti erdv÷ yra „fonas“. Ir visam šiam „figūros“ nuo 

„fono“ išskyrymui, reikalingas pagrindinis percepcinis veikimo principas, kuris reiškiasi 

vaizdo, kaip visuma suvokimu. Geštaltpsichologijoje toks erdv÷s tarp d÷mių santykių d÷snis, 

yra apibūdinamas, kaip atskirų visetų susijungimas į vienodumo grupę. Tokio d÷snio negalime 

paaiškinti mokymųsi. O tokių grupių susidarymas įrodo, kad vienodumas skatina grupavimą 

gana nepriklausomai nuo įgytų žinių. Patikrinti geštaltpsichologų prieitą d÷sningumą, kuris 

negali būti paaiškintas išmokimu ir priklausantis nuo visumoje išryšk÷jusio santykio tarp 

d÷mių ir tuštumos, galima šiuo vizualiu pavyzdždžiu.  

Analizę siūlyčiau prad÷ti nuo įsitikinimo, kokiu būdu veikia visuma. Jei 

pabandytume viršutinę plokštumos dalį tiesiog uždengti, ir tokiu būdu, pažvelgti į tušo 
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pot÷pius, gal÷tume įsitikinti, kad tušo pot÷pių d÷m÷ yra tarsi viena d÷m÷, kuri neb÷ra tokia 

aiški, kokia buvo tuomet, kumet žvelg÷me į plokštumą, kaip į visumą. Išskirtoje atskiroje tušo 

d÷m÷je, galime pasteb÷ti iš kokių skirtingų mažesnių ir didesnių pot÷pių yra sudarytas šis 

vaizdas, o taip pat tarp šių pot÷pių atsirandantys netgi labai platūs tuščio fono tarpai. Taigi 

taip uždengę plokštumos dalį, mes jau nebematome tokio gamtos peizažo, kokį mat÷me 

anksščiau. Visuma, buvusi tokia vientisa ir aiški, tapo atskira ir nebesuvokiama. O kuomet v÷l 

žvelgiame į visumą, vizualin÷ percepcija s÷kmingai apjungia visą šią, plokštumoje teptuku 

atliktų pot÷pių grupę, į prasmingą erdvinę komoziciją.  

Taigi, tuščios erdv÷s plokštumoje santykis leidžia toliau vykti percepciniam 

procesui, kuris remiasi homogeniškumo, vienarųšiškumo grupavimu. Vizualin÷ percepcija, 

pasižyminti, kaip mąstantis ir aktyviai tiriantis procesas, atskiria ir sugrūpuoja pot÷pius, kaip 

figūrą ir tuo pačiu atskiria ją nuo fono. Vizualin÷je plokštumoje, tai pasireiškia regima  

faktūra. Teptuko pot÷pio faktūra, savo „netvarkingais“ šerelių prisilietimais, perteikdama 

įvairią faktūrą, sugrupuoja šiuos pot÷pius, kaip vienodus, tos pačios grup÷s darinius. Galime 

sp÷ti, kad jei atsirastų peizaže simetriškomis linijomis atvaizduotas architektūrinis pastatas, jis 

būtų suvokiamas, turintis kitokią tekstūrą, tod÷l būtų negrupuojamas kartu su šiais, panašia 

faktūra pasižyminčiais pot÷piais, bet būtų percepciškai priimamas, kaip atskira figūra. 

Vaizduojama daugiaplan÷ erdv÷ šioje vizualin÷je plokštumoje yra perteikiama vos keleretos 

stambesnių teptuko pot÷pių, ir atrodo lengvais tankesniais ir retesniais brukštel÷jimais 

atvaizduojamos tokios įtikinamos detal÷s. Vizualioje plokštumoje, mes aiškiai išskiriame 

tamsesnes juodas d÷mes, kurios kontrastuoja su balta fono plokštuma. Mes intuityviai 

suvokiame balto tuščio ploto erdvę, kaip foną.  

Taigi toks vaizduojamas fono ir d÷mių santykis, turi lemiamos įtakos suvokiamai 

erdvinei kompozicijai. „Fonas“ užimdamas didelę vizualinio ploto dalį, būdamas labiau 

homogeniškas ir bendras nei tušu atlikta „figūra“, kurioje išryšk÷jusius pot÷pius būtų galima 

dar labiau diferencijuoti ir grupuoti pagal kryptis, šviesį ir tt. Pagal „figūros“ ir „fono“ 

principą, tokiu būdu atsiranda tarsi papildantis, erdv÷s efektas ir tarp pot÷pių. Fonas, kuris 

sudaro homogenišką vienovę, būdamas labai vientisas, ir tokiu būdu kontrastuodamas su tušo 

pot÷piais, padeda aiškiau išskirti, išryškinti kompozicijoje skirtingų tono, brūkštel÷jimo 

krypties, o taip pat ilgesnių ir trumpesnių šerelių įvairovę, kuri susigrupuodama ir 

susiskirstydama jautriais atsumais ir tonais, sukuria prasmingą erdviškumą tarp tušo d÷mių. 

Taigi, tušo tapyboje, daugiaplanei erdvei išryšk÷ti, padeda tuščia erdv÷, kuri pot÷pių chaosą, 

apjungia į tvarką, ją prasmingai sugrupuojant: trumpesnių, ilgesnių, aštresnių ir labiau 

išsiliejusių pot÷pių į atskiras grupes, kurios vienos vaizduoja kalną, kitos žolę, trečios 

spygliuočius medžius, o dar kitos, gali būti sugrupuojamos, kaip vandens bangel÷s.  Pot÷pių 
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žaism÷ įgauna labai svarbias kokybes, o dar kitaip gal÷tųme pavadinti, išsidiferencijuoja 

skirtingais vizualin÷mis įtampomis. Taigi šiame vizualiniame pavyzdyje vaizduojamas toks 

tuštumos ir d÷mių geštaltas atskleidžia geštaltpsichologų prieitos psichofizinio izomorfizmo 

hypotez÷s d÷sningumą. Šia hypoteze geštaltpsichologai nori įrodyti nedalomą vienovę tarp 

fizinio stimuliavimo, smegenų darbo ir fenomenalinio pasaulio. Kad būtent suvokimin÷s 

struktūros, arba vadinamieji geštaltai, kurie reiškiasi, kaip atpažystamos struktūros 

percepcijoje, gali tur÷ti savo ekvivalentus fiziniame pasaulyje ir atvirkščiai. Taigi, jei 

egzistuojančios dinamin÷s j÷gos vizualiuose objektuose reiškiasi, kaip nematoma indukcin÷ 

j÷ga, kuri pasižymi tam tikra tvarka, vadinasi, kad tokia tvarka reiškiasi ir gamtoje. Tvarka yra 

pamatin÷ žmogaus būties pasaulyje sąlyga. Be tvarkos, rašo R.Arnheimas, žmogaus kūno 

organai nesutartų vieni su kitais, ir įvairios funkcijos ir siekiai kovotų chaotiškai. Be tvarkos 

mūsų jutimai negal÷tų funkcionuoti: vizuali objekto forma turi būti aiškiai organizuota jeigu 

ją norime atpažinti, prisiminti ir susieti su kitomis formomis.58 Dar daugiau, jei gamtoje 

nabūtų tvarkos, mes negal÷tųme tobul÷ti nes tai, ką mes patiriame, neteiktų jokios naudos. 

Taigi, jeigu pasaulis nebūtų sutvarkytas, ir protas nemok÷tų priimti ir sukurti tvarkos, žmogus 

negal÷tų išgyventi. O juk žmogus siekia tvarkos. Tod÷l, galime teigti, kad bet koks žmogaus 

pagamintas daiktas pasižymi tvarka. Ir lygiai taip pat tvarka, niekada neveikia viena atskirai, 

ji yra susijungųsi su sud÷tingumo sąlyga. Šios dvi, tvarkos ir sud÷tingumo sąlygos, negali 

egzistuoti viena be kitos, nes, sud÷tingumas, be tvarkos sukuria susipainiojimą, o tvarka be 

sud÷tingumo tampa nuobodi.59  

Psichofizinio hypotez÷s principas, kuris fiziniame pasaulyje yra susiję ir su žmogaus 

psichinio pasaulio d÷sningumais. Taigi jei tvarka ir sud÷tingumas yra gamtos reiškinys, 

tuomet jis visas priklauso nuo subalansuotos tvarkos. Jei regimame vaizde mes juntame 

balansą, arba balanso nebūvimą, ir tai yra pojūčiai kurių negalime paaiškinti, ir jie yra 

aiškinami tiesiog juntama indukcine j÷ga, reiškiasi visa, kas yra vaizduojama, turi lemiamos 

pagalbos iš fizinio pasaulio. O gamtoje, kurioje viskas yra reguliuojama keletos pagrindinių 

principų, keletą aukštesnių įsakymų, kurių d÷ka jie vizualiai pasireiškia, tai medžio forma yra 

vertikali ir simetriška, ir tuo pačiu, ji visuomet yra įtakojama v÷jo, saul÷s ir sąveikos su kitais 

medžiais. Taigi jis yra ir sustingęs stovintis, ir dinamiškai tuo pačiu metu. Tokiu pavyzdžiu 

gal÷tųme paaiškinti paprastą taisyklę, kad natūralus peizažas žmogui atsiveria, kaip didel÷ 

tvarka ir kaip maža tvarka.  

R. Arnheimas bet kokį žmogaus ryšį su natūralia gamta pavadina intermediatiškumo 

kategorija. O tai reiškia, kad reg÷daimi kalnus, kurie išsid÷stę aiškia struktūra, o tokia aiškia 

                                                 
58 Arnheimas R. Toward a Psychology of Art, p.124 
59 Arnheimas R. Toward a Psychology of Art, p.124 
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struktūra gali pasižym÷ti ir g÷l÷s kotelis, medžio kamienas ar kita gamtoje esanti struktūra, ir 

lygiai taip pat mes juntame harmoniją to, kas guli ant žem÷s ir į tokį gul÷jimą nuolat įsikiša 

papildomi erdviniai santykiai, pasireiškiantys vandeniu, šviesa. Visa tai, mes galime 

harmoningai priimti. Nes visus šiuos santykius jungia nesusitingusios materijos koncepcija. 

Kitaip sakant, šakos juda labai sud÷tingomis trajektorijomis, tačiau tokia intermediaškumo 

kategorija pasižymi būtent tuo, kad įtraukia tai, kas yra ir netvarka. Tokia netvarka n÷ra stoka 

tvarkos, bet greičiau kliš÷, kuria yra išreikšta nesutvarkoma tvarka. Taigi tokia netvarka yra 

tvarka, o netvarka yra viena iš sudedamųjų jos dalių. Aiškesnį pavyzdį galima būtų pateikti 

tai, kad nustatyti kaip juda medžio lapeliai neįmanoma, bet įmanoma priimti tokią tvarkos 

sąlygą, kad medžio lapeliai juda be tvarkos. Taigi toks gamtos reiškimosi interpretavimas, 

gali labiau pad÷ti suprasti, kaip gamta, gali būti suvokiama vaizduojant ją plokštumoje tokiais 

intuityviai laisvais tušo pot÷piais sukuriant visumą, geštaltą. 

Vaizduojama erdvin÷ architektūra, anot R. Arnheimo, gali pareikalauti tiesiog 

paprastos pastangos, nes vietoj to, kad būtų stengiamąsi atvaizduoti tikrovę, jai užtenka 

apčiuopiamų aiškių taisyklių, tokių kaip perspektyva, vaizduojanti trimačius objektus 

plokštumoje. Tuo tarpu gamtoje esančių formų, tokių kaip medžio lapas arba kamienas 

atvaizdavimas, neturi jokios proporcijų taisykl÷s, kuri gal÷tų būti idealiai pritaikyta. Tod÷l tai, 

kad vaizduojant gamtą, šiuo atveju tai medžiai, krūmai, vanduo, uolos ir visa, kas yra peizaže 

– n÷ra jokios tikslios formos, taikyti apskaičiuoto standarto nereikia. Regimas fiziniame 

pasaulyje peizažas pasižymi chaotiškomis formomis ir erdviniais santykiais, tačiau būtent tai, 

kad gamta, n÷ra chaotiška, mes galime tokią erdvę perkelti ant plokštumos. Ir lygiai taip pat 

erdvinių santykių gamtoje atpažinimas n÷ra paremtas apskaičiuotų atstumų atpažinimu. 

Taisykl÷s ir klasifikacijos yra pritaikomos, tačiau jos kyla ne iš konkrečios geometrin÷s 

formos, kurią taisyklingai deformavus pasieksime reikiamo rezultato, tai kyla iš kitokių 

visumin÷s stuktūros kokybių, iš balanso, sturktūrinių panašumų, fizinių j÷gų, etc.  

Verta išskirti tai, kad ši vizuali plokštuma, yra sukurta išorinių j÷gų, kurios buvo įtakotos 

menininko rankomis perduotos energijos ir ekspresijos. Tokie motoriniai veiksniai, kaip 

bebūtų, palieka savo įspaudus, kuriuos gal÷tųme pavadinti grafologiškomis kokyb÷mis. 

Būtent išsiskiriantis bruožas rytų kultūrų tušo tapyboje yra teptuko pot÷pio stiprume, 

techniškai vadinamo fude no chikara arba fude no ikioi, teigia R. Arnheimas. Kuomet darbe 

reprezentuojama uola, šakel÷, lapeliai, reikalingas atitinkamas teptuko brūkštel÷jimo 

stiprumas ir silpnumas nes būtent tas momentas, kuomet teptukas šereliais prisiliečia prie itin 

jautrios ryžių popieriaus arba šilko plokštumos, tampa svarbiausias perdavimas 

vaizduojamam objekto atpažinimui, kuris yra visiškai priklausomas nuo stipresnio arba 

silpnesio, l÷tesnio ar greitesnio prisilietimo prie plokštumos. O tai labai glaudžiai susiję su, 
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pirmiausia pačiu menininku, kuris tai, ką nori atkartoti šiais judesiais, turi pajausti visos 

sistemos ir perteikti jo delno ir rankos d÷ka. Taigi šis, kuriamas vizualus visuminis geštaltas, 

yra pajuntamas visos mentalin÷s ir juslin÷s sistemos. 

Mūsų suvokimo laukas susideda iš „daiktų“ ir „tuštumos trp daiktų“. Ir nesama 

neutralių duotybių kurios suformuotų daiktą, joje analitiniu būdu galima išskirti panašumus 

arba gretimumą. Maža pasakyti, kad nesuvokę visumos net ir nesusimąstytume atkreipti 

d÷mesio į jos elementų panšumą ar gretimumą, – jie tiesiogine prasme nebūtų jo paties 

pasaulio d÷menys, jų apskritai nebūtų.60 

Atsigręžus į fenomenus atsiskleidžia fundamentalus klodas – prasm÷s 

prisodrinta visuma: ne pojūčiai, kurių spragas tur÷tų užpildyti prisiminimai, o bendras peizažo 

ar žodžio pavidalas, struktūra spontaniškai prisitaiko ir prie dabartin÷s intencijų, ir prie 

anstesnių patirčių.61 Kiekvienas gamtos arba žmogaus sukurtas produktas gali būti išimtinai 

taisyklingas tuo, kad jis yra sukomponuotas paprastų j÷gų tarpusavio interakcijos. Bet koks 

objektas turi pasižym÷ti interakcija, o ne atsirasti tam, kad būtų izoliuotas ir numiręs. Tušo 

pot÷piais perkeltas regimas gamtos vaizdas ant plokštumos, yra atpažįstamas d÷l to, kad 

žmogus savo fizin÷mis pastangomis perteikia ne mimetinį medžio vaizdą, ar jo scemą, o 

geštaltą, medžio, kuris yra bendrame gamtos peizaže visumą. Reg÷dami geštaltą vizualioje 

plokštumoje mes atpažystame bendras žmogaus ir gamtos suvokiamas kokybines struktūras, o 

tai gal÷tų būti lapelių faktūros jud÷jimas v÷jui papūtus, ir tokią kokybę pajautus fiziškai ir 

mentališkai perteikiant ne jo vaizdą, bet įspūdį, kurį šie lapeliai suteikia. Taigi toks erdv÷s 

vaizdavimas plokštumoje ir suvokimas yra pirmiausia atpažinimas šių kokybinių 

psichofizinio izomorfizmo strutūrų, kurios yra perteikiamos taip aiškiai ir stipriai.  

Taigi, tampa aišku, kad santykiai tarp dalių priklauso nuo visumos struktūros.  

 
2.3. Figūros ir fono problematika Salvadoro Dali tapyboje 
 

 Salvadoro Dali tapybos darbe „Vergų Turgus su išnykstančiu Voltero biustu“  

(Slave Market with Disappearing Bust of Voltaire 1940m.) yra reprezentuojama erdv÷, kuri 

kelia dviprasmiškos erdv÷s iliuziją. Kuomet yra žvelgiama į vizualinę plokštumą, 

vaizduojamoje erdv÷je išryšk÷ja dvi jos suvokimo galimyb÷s. Matydami dviprasmišką vaizdą, 

susiduriame su problema, kuri atskleidžia dviejų galimų erdv÷s reprezentacijų suvokimą 

                                                 
60 Merleau-Ponty M. „ Introduction: Les préjugés classiques et le retour aux phénomènes“; in Phénoménologie 
de la perception, Edition Gallimard, 1945; vertimas į lietuvių kalbą, Jūrat÷ Skersyt÷, 2007, p. 147 
 
61 Merleau-Ponty M. „ Introduction: Les préjugés classiques et le retour aux phénomènes“; in Phénoménologie 
de la perception, Edition Gallimard, 1945; vertimas į lietuvių kalbą, Jūrat÷ Skersyt÷, 2007, p. 154 
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vienoje vizualin÷je plokštumoje. Tačiau, žinant ir suvokiant šią galimybę, matyti šias dvi 

erdvines reprezentacijas vienu metu yra neįmanoma.  

Voltero biustas vaizduojamas beveik vizualin÷s plokštumos centre, išryšk÷ja 

tuomet, kuomet vizualin÷ percepcija, regos lauke išskiria tam tikras linijas ir plotus. Iki tol, 

vizualin÷s plokšumos vietoje, kurioje buvo matoma dviejų susikabinusių tarnaičių 

reprezentacija virsta Voltero biusto reprezentacija. Tačiau, nepanaikindama galimyb÷s v÷l 

pamatyti anksščiau reg÷tą interpretaciją. Taigi, kuomet suvokiamos abi galimos erdv÷s 

vaizdavimo interpretacijos, jų matymą galima sąmojingai suaktyvinti fokusuojant žvilgsnį 

arba į vieną reprezentuojamą figūrą, arba į kitą.  

Kokiu būdu yra suvokiama tokia dviprasmyb÷, kuomet abiejų vaizdų struktūros, 

susijusios viena su kita tomis pačiomis d÷m÷mis, tomis pačiomis linijomis ir atstumais 

atskleidžia visiškai priešingas galimas erdv÷s interpretacijas? Tai figūros-fono keliama 

problematika vizualin÷je plokštumoje. Kuomet vienos figūros fonu tampa kita figūra ir 

atvirkščiai. Erdv÷s vaizdavimo pavyzdyje atsiradusią dviprasmišką interpretaciją keliančią 

figūros-fono problemos analiz÷je remsiuos R. Arnheimo pateiktais dviprasmybes 

analizuojančiais principais.   

 
2.3.1. Linija 
 

Vaizdo reprezentacijoje linija gali atlikti daug funkcijų. Nubr÷žta linija ant balto 

popieriaus lapo, gali būti vienas paprasščiausių figūros vaizdavimo būdų plokštumoje. Linija 

gali būti uždara linija, ir ji pasižym÷s kaip figūros kontūras, ir linija gali būti brūkšnys. 

Uždara linija, esanti kontūras ir atvira linija, esanti kaip brūkšnys skiriasi tuo, kad linija kaip 

brūkšnys, iš buvusios savarankiškos linijos vienmat÷je erdv÷je, tampa vizualiai suvokiama 

linija, kaip kontūras dvimat÷je erdv÷je. Tokia kontūrin÷ linija tampa dvimat÷je erdv÷je 

atsirandančio vaizduojamojo erdv÷s ploto sudedamaja dalimi.  Tai reiškia, kad linija tampa 

figūra. (23 pav)  Pavyzdyje matome, kaip plotas (a) kurį dengia linija veikia žymiai aktyviau, 

nei plotas (b), kuris veikia, kaip figūros fonas. Tokiu būdu linija, buvusi savarankišku dariniu, 

tampa visumos dalis.62 Kontūrin÷ linija plokštumoje veikia labai aktyviai, tod÷l ji atlieka labai 

svarbų vaidmenį visoje erdv÷s reprezentacijoje plokštumoje. R. Arnheimas tokią kontūro-

linijos sąvybę pavadina erdvin÷s dislokacijos vaidmens atlikimu tarp pirmojo ir foninio 

plano.63 Taigi linija, gali tapti lemiamas veiksnys, norint suvokti vaizdą aiškiai ir tiksliai.  

 

                                                 
62 Arnheim R. Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, p. 220  
63 Arnheim R. Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, p. 221  
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23 pav. 

 

Kontūrin÷ linija, yra priemon÷, kuri atskiria figūrą nuo fono, plokštumoje. Tokia kontūro 

linija turi vieną didžiausių vizualinių įtaigų, nes plotas, kuris yra apgaubtas kontūru, tampa 

žymiai intensyvesnis. Tuo tarpu linija brūkšnys taip pat pasižymi galimybe kurti erdv÷s įspūdį 

plokštumoje, kuomet plokštumoje panaudojama įvairių storių ir dydžių linijos.  

 
2.3.2. Kontūro varžymasis 
 

Linija-kontūras gali būti vienintel÷ dalis, kuri atskiria figūrą nuo figūros, o tokiu 

būdu ji gali kelti vizualinių sunkumų. Tokiu būdu kontūrine linija apgaubti plotai dvimat÷je 

plokštumoje, turi dalintis vienu kontūru, taigi kyla vizualinių sunkumų, kuomet reikia išskirti, 

kuriam linijos plotui priklauso kontūras.  

 

 
24. pav. 

 

(24 pav.) Pavaizduoti du daugiakampiai, o centrin÷ vertikali linija priklauso tiek vienai, tiek 

kitai figūrai. Žvelgiant į abu daugiakampius, jie atrodo stabilūs iki tol, kol centrin÷je 

vertikal÷je linijoje neišvystame, kad ši linija priklauso tiek vienam tiek kitam vaizduojamam 

daugiakampiui. Toks priklausymas yra pavadinamas linijos-kontūro varžymųsi. Vizualin÷ 

percepcija bando susidoroti su užduotimi priskirdama kontūrą tai vienai, tai kitai figūrai. Taigi 

toks kontūro priklausymas dviem figūrom kelia dinaminę įtampą. Psichologin÷je praktikoje 

yra randama pavyzdždžių, kuomet paprašius iš atminties nupiešti bičių korį, kuris savo 

išvaizda primena daugybę sulipusių daugiakampių, dauguma nupiešia esančius juos atskirtus 

vienus nuo kito, paliekant tarpelius tarp figūrų. O tai parodo, kad kiekvienas figūros 

fenomenas nori tur÷ti savo atskirą kontūrą. Kiekviena figūra yra suvokiama, kaip atskiras 

pavidalas. Taigi šis pavyzdys rodo, kad regimos figūros turinčios vieną bendrą kontūrą, 

dažnai suvokiamos dviprasmiškai. Jų neįmanoma pamatyti vienu metu, kaip atskirų 

daugiakampių.  Pasteb÷tas toks vizualinis fenomenas buvo prad÷tas plačiau tyrin÷ti Edgaro 
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Rubino, kuris šiame žvilgsnio sufokusavimo dinaminiame reiškinyje, d÷ka tam tikrų formų, 

kontūrų, spalvų ir kt., įžvelg÷, kad toks figūrų varžymasis gali būti sud÷tingsnis reiškinys, ir 

taip pat būti priklausomas nuo pačių figūrų, tarp kurių vyksta varžymasis. Mokslininkas 

parašęs pirmąjį fundamentalų veikalą apie figūros-fono pasireiškimo fenomeną, jame apraš÷ 

ne tik išryšk÷jusią dinaminę įtampą, bet ir teikiamas pačio vaizdo dviprasmybes, kuriose 

žvilgsnis gali pamatyti ir visiškai priešingas vaizduojamose reprezentacijose viena kitai 

reikšmes.  

 
2.3.3. Figūra – fonas  
 

E. Rubinas pateik÷ įvairių interpretacijų ir pavyzdžių, kokiu būdu pats 

elementariausias ir būtiniausias erdv÷s vaizdavimo principas plokštumoje, gali būti matomas. 

Figūros-fono pavidalai, tai yra opoziciniai pavidalai: jei vienas išsiplečia aktyviai, tai kitas 

pasyviai susiglaudžia ir būna daug mažiau aktyvus.64 Tai, kas buvo tuščia, tampa pilna, ir tai 

kas buvo pilna tampa tuščia. Žymiausias E. Rubino pavyzdys, kuriame regima situacija ne tik 

yra dviprasmiška, bet ir visiškai prieštaraujanti viena kitai. Tai  taur÷s ir žmonių profilių 

keliama figūros-fono dviprasmyb÷. ( 25 pav.) jeigu kontūrą priskirime juodam fonui, tuomet 

jis tampa figūra ir mes regime regime du pavaizduotus iš profilio veidus atsisukusius vienas į 

kitą, o jeigu kontūrą priskiriame baltai plokštumai, tuomet juodas plotas tampa fonu. 

 

 

 
25. pav. 

Kuomet mes matome baltą vazą, mes žinome, kad, jeigu sufokusuosime savo 

žvilgsnį ir žvelgsime į juodą kvadratą, anksščiau reg÷ta vaza, liks kaip koncepcija, bet 

nebebus regima. Geštaltpsichologijoje egzistuoja tiesiog bendra vizuali taisykl÷, jog regimi 

pavidalai t÷ra duotyb÷, kol regos lauke išskiriamos tam tikros linijos ir plotai. O taip pat ir 

pateikia svariausią argumentą prieš bet kokias šios srities empiristines teorijas: „Mes noriai 

sutinkame, kad regos lauko dalys, gali sukelti prisiminimą potyrių, kurie anksščiau buvo 

asocijuojami su šiomis dalimis. Tačiau tuomet klausiame, kokie konkretūs regimieji veiksniai 

kiekvienu atveju lemia atsiminimą? Atsakymas: devyniasdešimt devyniais atvejais iš šimto 

                                                 
64 Arnheimas R  Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye p. 227. 
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atsiminimas kyla tod÷l, kad lauke yra konkretus išskirtas visetas, turintis savo savitą pavidalą. 

Kitaip tariant, būtent šis pavidalą turintis visetas asocijuojasi su kitais faktais.“ 65  

Žmogus sąmojingai gali pasirinkti, kuri figūra bus aktyvi, o kuri - pasyvi. Tačiau iki tokio 

sąmojingo veiksmo, reikia abi šias figūrų reprezentacijas pasteb÷ti. Tuomet, kuomet matoma 

viena figūra, kita yra neregima, ją galime suvokti esant plokštumoje, tik intelektualiai.66  

Liudvigui Wittgenšteinui, tyrin÷jusiam žymiąją triušio-anties dviprasmybę, k÷l÷ 

dilemą, kurios vienintelis išsprendimas, tai tik pripažinimas, kad vienoje reprezentacijoje, 

galimi du pavidalai. Tačiau pirmiausia, jis aiškiai atskyr÷ matymą nuo to, kas yra „pastovus 

matymas“ ir to, kas yra „staigus nušvitimas“. Jis teig÷, kad tokį vaizdą, gal÷jo pamatyti 

niekaip kitaip, kaip tik triušio galvos vaizdą, ir jokiu būdu nebūtų įžvelgęs jame ir anties 

galvos, jei nebūtų jam tai parodyta. Taigi tik tuomet, kuomet buvo jam parodyta antis, jis 

pajuto staigų nušvitimą: „Aš mačiau tai visai kitaip, niekad nebūčiau to atpažinęs!“67 L. 

Wittgenšteinas šiame pavyzdyje įžvelgia atsiradusią naujo pojūčio pranešimo formą. Tačiau, 

tai visiškai nepanaikina reikšm÷s, kad antroji reprezentacija, gali ir neperduoti šio pranešimo, 

šios žinut÷s.  

 

 
                                                  
                                                      a                                          b 

 
26 pav. 

 

E. Rubino pirmoji figūros-fono taisykl÷ įtakoja antrąją, kurioje mažesni ploteliai turi 

tendenciją atrodyti, kaip figūros. Jos atitinka figūrų, esančių šalia, grupavimosi principą, 

ryškiau aprašytame geštaltisto M. Werheimerio savaiminio grūpavimosi „Taško teorijoje“ 

išd÷stytais principais, kuomet panašių grupių susidarymas priklauso, nuo jų dydžio, krypties, 

formos, ir tuštumos santykio tarp jų. Taigi, šis figūros-fono fenomenas apibr÷žia, kad kažkas 

visada turi būti „fig ūra“ ir kažkas turi būti „fonas“. O tai reiškia, kad atvaizdas negali būti 

vienaplanis, arba plokščias. Jis susideda iš dviejų, trijų arba daugiau planų. Vaizde, vienas iš 

šių elementų: „figūra“ arba „fonas“, turi užimti daugiau erdv÷s ir būti tarsi beribis, o kitas, turi 

būti mažesnis ir užimti vietos ne daugiau, kaip iki vaizdin÷s reprezentacijos krašto. Vienas iš 

jų yra ant, ir tai yra „figūra“, o kitas yra po, ir tai yra „fonas“. Tačiau suprantant ir regint tokį 

vaizdą, nevisuomet galima tiksliai suvokti, kas yra figūra, o kas yra fonas. Šį paradoksalų 
                                                 
65 Köhler W. Geštaltpsichologija: susipažinimas šiuolaikin÷mis psichologijos sąvokomis, p.128  
66 Arnheimas R  Art and Visual Perception A Psichology of the Creative Eye University of Califormia Press 
1974 m. p. 225 
67 Vitgenšteinas L. Rinktiniai raštai, Mintis, Vilnius 1995 m. p. 325 
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reiškinį pasteb÷jo jau graikijos mąstytojai, kuomet buvo stengtąsi išsiaiškinti, kuris iš 

pavidalų yra ant fono. Senov÷s kosmogonijoje žvaigžd÷s kartais būdavo aiškinamos, kaip 

skylut÷s, juodame nakties šyde, per kurias prasišviečia ryški šviesa, ir tokiu būdu yra 

priimamas dangiškasis pasaulis žem÷je.  

Tokiu aiškinimu r÷m÷si Kantas, prancūzų mokslinininkas Mauperuis ir savo ruožtu 

interpretavo, kaip ūką užsidengųsį ant dangaus skliauto. Per tokio ūko plyšius matosi dangaus 

aukštyb÷s. Fredas Attneaveas raš÷, kad dviprasmiški vaizdai priart÷ja prie reiškinio, kurį 

gal÷tume vadinti „multistabilumu“, arba „ Formos ir dydžio pastovumo“. Toks stabilumas 

atsiranda, kai įvairūs figūros-fono faktoriai nuolat, nenutrūkstamai balansuoja vieni kitus. E. 

Rubinas savo tyrin÷jimais pri÷jo svarbių išvadų, kad mes netur÷tume pamiršti, jog net ir patys 

paprasščiausi figūros-fono pavyzdžiai dažnai įtraukia dar kažką, ir taip suvokimas įgauną ne 

vieną, bet visą bendrą figūros-fono suvokimo komplektą. Gali būti įmanoma prielaida, kad 

apsuptas figūromis paviršius turi tendenciją atrodyti, kaip figūra tam, kas jį apsupęs, ir taip 

tampa neribotu fonu, o tai reikštų, kad jeigu mes suvokiame žvaigždes, kaip šviečiančias ir 

esančias figūromis, tai tada jos atitinka E.Rubino teoriją, bet jei žvaigždes matome, kaip 

skylutes, o tai reiškia, kad jos yra fonas esantis po juodu nakties fonu, tokiu būdu, abu planai 

įtraukti  figūros-fono situaciją, tampa beribiai. 

 

 
27 pav. 

Pirmo ir antro planų atsiskyrimai, gali taip pat būti suvokiami dviprasmiškai.  

(27 pav.)  pavaizduotos figūros, atrodo, turi pagrindo kelti vizualinę dviprasmybę, tačiau, kuri 

figūra yra už, ir kuri yra prieš galima nesunkiai suvokti. Tai lemia fizin÷je aplinkoje patiriami 

d÷sningumai. Jei laukas susideda iš dviejų horizontalių plotų kurie užima panašų vaizduojamą 

plotą, tuomet žemiau esantis plotas, tur÷s tendenciją atrodyti kaip figūra. Toks figūros 

vizualus suvokimas, kad ji yra ant pagrindo ir tuo pačiu, tai figūra, galima paaiškinti tokį 

reiškinį paprasščiausiai siejant su intuityviu fiziniu pasauliu, kuriame medžiai, bokštai, 

žmon÷s, vazos, lempos, ir kita, yra visada suvokiamos kaip figūros, kurios yra ne pakibusios 

ore, o tvirtai stovinčios ant pagrindo. Kitaip sakant, fono vaidmenį visuomet atlieka siena, 

dangus visuomet užima daugiau arba mažiau vaizdo ir tt. Taigi tokiu būdu jaučiame, kad 

visuomet apatin÷ atvaizdo dalis, turi žymiai daugiau svorio. Ši taisykl÷ galiotų, jeigu (28 pav.) 

apverstųme.  
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Du Maltos kryžiai, vaizduojami (28 pav.) yra identiškai suvokiami d÷l jų 

orientacijos, iš kurių viena yra simetriška o kita pasisukus, taip pat linijos-kontūro 

priklausymo tiek vienam tiek kitam kryžiui, o taip pat grupavimosi ir r÷mo atsirandančio 

vizualiniame lauke. Tokių sąlygų d÷ka kryžius, kaip figūra pastebimas tuomet, kuomet jo 

dalys atsiduria veikiamos vertikalios ir horizontalios indukcin÷s j÷gos, tuo tarpu antrojo 

kryžiaus dalys esančios pasisukusios, nueina į antrą planą ir tampa fonu.  

 

 
 

28 pav. 
 

Priklausomai nuo išgaubtumo, gali pakisti regima reikšm÷. Kas yra „figūra“ ir 

kas yra „fonas“. ( 29 pav. a ) yra linkųsi atrodyti kaip skyl÷ pavaizduota fone, o ( 29 pav. b ) 

yra linkųsi atrodyti, kaip vientisas lopin÷lis atsiradęs ant balto paviršiaus. Lygiai taip pat 

tokios išgaubtos figūros savyje laiko ir aktyvų pradą, kuris (a) pasireiškia, tarsi aktyviai 

užsidarytų, o (b) energingai plečiasi, ir sukuria įspūdį esančio „figūros ant fono“. Kuomet 

fonas neturi jokios figūros, jis kompensuoja tai savo paties dinamika.  

 

 
a                             b 

29. pav. 

 

Erdv÷s vaizdavimo būdas, kuomet ji yra perteikiamas figūrų užsidengimu kuria gylį, 

bet taip pat ir dviprasmybę. Būtent tod÷l kad gali atsirasti neaiškumas, kuri digūra, kurią 

uždengia. Mes dažniausiai suvokiame, kada yra uždengta figūra, o kada tai yra pirmame plane 

esančios figūros dalis. Tačiau, jei mes nesugeb÷tųme atskirti, kuri yra uždengta forma, o kuri 

užsidengusi, nesugeb÷tume pamatyti tokiu principu reprezentuojamos ir gylio iliuzijos. Ar 

norint pamatyti figūros uždengimą, reikia žinoti kaip figūra atrodo neuždengta? R. Arnheimas 

pateikia daugybę įmanomų variacijų parodančių, kad suvokti tokį gylio perteikimą gal÷tume 

dviprasmiškai ir vien figūrų uždengimo būdo atsirandančioje gylio reprezentavimo situacijoje, 

gali nepakakti. Tai tik sudarytų daugybę vietos įvairiausiems suvokiniams, tačiau, kaip 

besistengtųme, uždengtą figūrą visada suprantame konkrečiai ir aiškiai, nebent iškyltų 

kontūro varžymosi problematika.  
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a                                                    b 

30 pav. 

 

(30 pav. a) vaizduojama figūra, yra suvokiama, kaip du stačiakampiai iš kurių vienas 

uždengia kitą, tačiau, kod÷l matome būtent uždengtą figūrą, o ne L – formą pad÷tą ant 

stačiakamp÷s figūros. (30 pav. b) yra dviejų figūrų kontūrai-linijos kurios susikerta dviejuose 

taškuose. Kol vienos figūros linija tęsiasi, kita nusikerta. H. Hemholtzas 1988 m. tokį 

d÷sningumą apraš÷, kad linija, kuri nepakeičia savo pozicijos ir nenusikerta toje vietoje, 

kurioje sutinka kito objekto liniją, mums leidžia atskirti, kuris objektas yra viršuje o kuris 

apačioje. Philburn Ratooshas tokias sąlygas formulavo matematin÷mis sąlygomis, kad formos 

pertraukimas, į ją įsikišimas kitos formos, gali pateikti užuominą tik tuose taškuose, kuriuose 

linijos susikerta, taigi objektas, kurio kontūras besitęsiantis, visuomet bus viršuje. R. 

Arnheimas tokiuose aiškinimuose pasigenda to, kad tokių situacijų suvokimas yra lemiamas 

visumin÷je sąrangoje esančių bruožų. Norint tokias situacijas suvokti pirmiausia reikia jas 

susieti su visuma, kurioje jis atsiranda. O tai, suprantama, tur÷tų būti aplinkos konteksto. 

Visumos struktūra gali visiškai apversti tokios figūros lokalią situaciją. Tai, kas buvo už gali 

tapti virš ir atvirkščiai. Meno teoretikas E. H. Gombrich aprašydamas figūrų „dengimąsi“ 

tiesiog konstatuoja, apie tokio reiškinio egzistavimą, pateikdamas pavyzdžių iš kubistinių 

tikrov÷s reprezentacijų: „Kubizme net aiškios formos žaidžia sl÷pynių painiame 

neišsprendžiamų dviprasmybių raizginyje“.68 Šio reiškinio neanalizuodamas, kaip percepcinio 

o tokias situacijas pavadina piešiniais mįsl÷mis, dar vadinamais „droodle“ pavadinimu. 

Tačiau jų nepaaiškinamumą teoretikas vadina, kaip „neišsamiais atvaizdais, su įvairiausiais 

paslaptingais droodle, atsirandančiais „gyvenimo gabal÷lį atriekus ir sukausščius“ atsitiktin÷je 

vietoje.69 Taigi, visiškai tik÷tina, kad visi tokie neaiškūs vaizdai gali atsirasti, tik juos 

atsitiktinai ištraukus iš visumos, kurioje jie buvo. Taip pat, toks erdv÷s vaizdavimas figūrų 

uždengimo metodu, tinkamas norint parodyti nuoseklią seką, ir naudojamas tuomet, kuomet 

tai n÷ra atliekama prespektyvos būdu. Taigi v÷l pasitvirtina percepcin÷ sąvyb÷, pirmiausia 

erdvę suvokti, kaip visumą, bet ne kaip atskiras dalis, kurios, net jei panaudotas ir dalių 

dengimasis, jis atsiskleis tik žvelgiant į visumą.  

 

 

                                                 
68 Gombrich E.H. Dail÷ ir iliuzija, p. 243.  
69 Gombrich E.H. Dail÷ ir iliuzija, p. 179.  
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2.3.4. Dvi erdv÷s  

 

S. Dali vaizduojamojo meno pavyzdyje „ Vergų turgus su išnykstančiu Voltero 

biustu“ yra matoma erdv÷s dviprasmyb÷. Viena, iš galimų dviejų reprezentacijų pasireiškia 

tuomet, kuomet žiūrime į vizualinę plokštumą taip, kaip į visumą, o kuomet žvelgiame 

sufokusavus žvilgsnį į vaizduojamų formų ir figūrų išskirtą erdv÷je plokštumos dalį, mes 

matome susikabinusias tarnaites. Toks percepcijos veikimas yra nulemtas pačių vaizduojamų 

formų ir jų santykių plokštumoje. Vizualioje plokštumoje perteikta erdv÷ gal÷tų būti 

interpretuojama, kaip  erdv÷ erdv÷je, kuomet vienoje vaizduojamoje erdv÷je, išryšk÷ja dar 

viena erdv÷. Jos egzistuoja vienu metu, tačiau pasireiškimas priklauso, nuo mūsų fiziologinių, 

o tuo pačiu ir mentalinių pastangų. Būtent šis regimas erdv÷s erdv÷je iliuzijos fenomenas, 

percepciškai pasireiškia tuomet, kuomet išryšk÷ja antra erdv÷s galimyb÷. Pavadinau, šį 

fenomeną ne figūros-fono, bet erdv÷s erdv÷je būtent d÷l tos priežasties, kad šioje 

vaizduojamone plokštumoje, ne tik Voltero biustas mainosi su susikabinusiomis tarnait÷mis 

bet ir erdv÷s reprezentacijos kuriose jie atsiranda. Šiame vaizduojamojo meno pavyzdyje yra 

figūros ir fono problematika yra susijusiir su pačioje vaizduojamojoje erdv÷je veikiančia 

dinamika. Vizualin÷s įtampos ir j÷gos plokštumoje yra aktyviai veikiančios pačiose formose, 

spalvose, linijose, atstumuose tarp objektų. Tod÷l, kuomet žvelgiame į vizualinę plokštumą, 

Voltero biustą, jis n÷ra pastebimas iškarto, o tai visiškai nepanaikina galimyb÷s, kad gali būti 

nepasteb÷tas visiškai. Tam, kas n÷ra matęs Šviečiamojo Amžiaus filosofo Voltero biusto, jį 

atpažinti būtų dar sunkiau, tod÷l R.Arnheimas išskiria dar keletą svarbių faktorių, kurie veikia 

susiduriant su bet kokiu vizualiniu meno pavyzdžiu, tai a) geros struktūros arba gero geštalto, 

imponuojančio paprastesn÷s struktūros percepcinį pasisavinimą ir b) atminties to, kas yra 

„objektyvi“ forma, spalva, proporcija, dydis ir visa, ką žino steb÷tojas iš praeities patyrimo.  

Bet koks vizualin÷s percepcijos laim÷jimas pasiekiamas vizualinio lauko 

redukavimo būdu, kitaip tariant – pasisavinant pirmiausia tai, kas yra paprasščiausia ir 

svarbiausia. Tod÷l vizualinis suvokimas prasideda nuo aktyviai veikiančių percepcinių j÷gų, 

kurios mažina regimą vizualų mirg÷jimą, ir griebia tai, kas yra aiškiausiai ir greičiausiai 

suvokiama. O tai yra nulemiama visų pirma vizualių įtampų, visuminių struktūrų, kurios 

veikia nepriklausomai nuo v÷lesnių, antraeilių išraiškos priemonių galimybių.  

Vienas iš pagrindinių, anksščiau aptartų erdv÷s plokštumoje vaizdavimo būdų 

yra perspektyva, kuri gali perteikti labai įtikinamą erdviškumą, išgaunant vos keletos 

atitinkamų figūros deformacijų. Pažvelgus į plokštumą, joje išskiriami objektai, kurių kraštai 

pasižymintys įžambiomis linijų  kryptymis, suteikia plokštumai erdviškumo. Stalo, 

vaizduojamo pirmame plane kraštin÷ turi aiškią, erdv÷s vaizdavimui būdingą įžambumą, o 
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architektūrinis statinys, kurį sudaro dvejos arkos, ryškiai išsiskiria sienų storyje regimamomis 

įžambiomis linijomis, kurios sukuria besitęsiančios į gylį erdv÷s įspūdį. Tačiau tęsiant 

vizualios plokštumos analizę, ir bandant nužym÷ti erdvę, kurioje vaizduojama dviprasmiška 

iliuzin÷s Voltero arba dviejų susikabinusių tarnaičių reg÷jimo problematika, verta giliau 

analizuoti tai, kad erdviškumas plokštumoje n÷ra perteikiamas vientiktai perspektyva. 

Plokštumoje egzistuojantis erdv÷s erdv÷je fenomenas yra perteikiamas ne tik formų, kurios 

įtakoja atsirandančią vizualinę erdv÷s problematiką, bet ir formas papildančių faktorių, kurie 

pasireiškia tapybos medijai būdingiausiu apšvietimu ir spalva. Šviesos arba spalvos 

fenomenai, tampa medija. Apšvietimas, refleksija arba šviesis, yra pasireiškiantis, kaip 

objekto, formos sąvyb÷. Žmogaus percepciniai sugeb÷jimai išskirti spalvą, kaip atskirą 

fenomeną, yra gana riboti. Spalvos, apie kurias galime kalb÷ti su tam tikru pasitik÷jimu, 

pasireiškia keturiomis spalvų dimensijomis, tai raudona, m÷lyna, geltona ir visi pilki 

atspalviai. Šioje vizualioje plokštumoje, išsiskiria kelios iš šių dominuojančių keturių spavų, 

tai raudona ir geltona. Raudona ir geltona, esančios intensyvios vizualioje plokštumoje veikia 

kontrastuojančiai viena su kita sukeldamos percepcinį varžymąsi. R.Arnheimas apie spavų 

teikiamą reikšmę rašo: „niekas neneigia, kad spalvos teikia stiprų poveikį, tačiau lygiai taip 

pat niekas nežino, kokiu būdu toks poveikis pasireiškia“. Taigi, kod÷l ir kaip veikia spalva, 

kokios dinamin÷s įtampos ar srov÷s gali paaiškinti jų intensyvumo lygį, neįmanoma. Iki dabar 

spalvų tyrimų srityje n÷ra pasiekta didesnių atradimu nei tie, kuriuos padar÷ J.W.Goethes 

aprasydamas spalvų santykius spalvų teorijoje, kuriomis v÷liau r÷m÷si W.Kandinskis, 

nagrin÷jęs m÷lynos spalvos fenomeną, o taip pat nagrin÷jo filosofai ir fizikai, tarp kurių buvo 

A. Schopenhaueris, K Gödelis, W. Heisensbergas, L. Vitgenšteinas, H. Von Helmholtzas ir 

kt. Percepciškai išskirti spalvą yra sud÷tingiau nei formą tod÷l, kad forma turi žymiai daugiau 

kokybinių skirtumų. Forma nekinta nuo to, kad keičiasi spalva ar šviesis, keičiantis aplinkos 

pokyčiams, tuo tarpu spalva – kinta. Taigi mes matome ne konkrečią spalvą, bet spalvų 

santykius, per kuriuos ji atsiskleidžia, ir lygiai taip pat, bet koks vizualus patyrimas yra susijęs 

su spalva ir šviesiu nedalomai. Ribos kurios apsprendžia objektų formas kyla iš to, kad akys 

paj÷gia atskirti atstumus tarp skirtingų šviesių ir spalvos, o spalva ir forma niekada n÷ra 

percepciškai atskirti vienas nuo kito  fenomenai. Apšvietimas, kuris yra suvokiamas, kaip 

šviesos paskirstymas tolygiu gradavimo principu tarp šviesos ir spalvos, taip pat negali būti 

atskirtas nuo pačio objekto suvokimo. Taigi erdv÷s vaizdavimo problematikoje, spalva tampa 

nebe atskiras fenomenas, o visumos dalis, kuri gali tur÷ti netgi labai stiprią percepcinę 

reikšmę.  

S. Dali tapybos vizualiniame pavyzdyje objektai suvokiami, kaip erdviniai ir 

trimačiai, ne tik d÷l formų, kuriose veikia indukcin÷s j÷gos ir įtampos, bet taippat d÷ka 
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spalvos ir apšvietimo. Norint išgauti gylio įspūdį, tapybos technika atliktame vizualiniame 

pavyzdyje, kiekvienas objektas yra vaizduojamas, kaip apimtin÷ forma, kuri išspręsta ne tik 

formoje egzistuojančios jutimin÷s sąrangos, bet ir apšvietimo bei spalvos. Formos 

vaizduojamos tinkamai apšviestos, sudaro tvarkingą vienovę ne tik vaizduojamam objektui, 

bet ir visai vizualiai visumai, kurioje jis atsiranda. Tokį vientisą atsiradimą erdv÷je 

apsprendžia ir parenkamas teisingas šviesos krypties taškas, iš kurio krinta šviesa ant objektų. 

Tokiu būdu sukuriama homogeniška ir vieninga erdv÷, o nervų sistema gali prasmingai susieti 

visus objektus apšviestus iš tiesioginio to paties šaltinio. Jaučiamas raudonos spalvos 

aktyvumas, kurio pagalba „ištraukiamas“ pirmas planas į priekį, o geltonas ryškus koloritas, 

kuris taip pat yra intensyvus, ir esantis fonas, aktyviai kontrastuoja ir priešinasi su tokiu 

raudonos spalvos poveikiu, tokiu būdu sukelia vizualiai aktyvios erdv÷s, tarsi figūros - fono 

dinaminį varžymąsi. Ne tik spalvos, bet ir patys vaizduojami objektai, pasižymintys 

perspektyviškumu ir formų perteikimo principu kuria dviprasminius erdv÷s siužetus.  

Vaizduojama arkin÷ architektūra, kurioje gylį sustiprinantis ižambinis efektas. 

Būtent ši arka yra už Voltero biusto, reiškia gal÷tų tapti jo fonas, ir tokia architektūrin÷ dalis, 

pasižymi tuo, kad atlieka erdv÷s, tarytum padalinimo į dvi erdves, į dvi erdvines situacijas 

vaidmenį. Architektūros statinys, turintis dvi arkas, kurios tęsiasi į gylį, yra vaizduojamas, 

kaip vizualinei plokštumai frontalus statinys, tokiu būdu atkartodamas plokštumos pagrindą, 

pagal percepcinius principus, veikia vizualias j÷gas, tarytum sukabindamas vaizduojamos 

erdv÷s plokštumą, ir joje perspektyvos principu perteiktos erdv÷s iliuziją į vieną, vizualiomis 

įtampomis kuriamą erdvę. Taigi statinio frontali siena, yra vaizduojama, kaip erdvę 

padalinanti į dvi dalis, iš kurių pirmoji atsiranda tarp žiūrovo ir arkin÷s frontalios plokštumos. 

 Tokį erdv÷s prasitęsimą ne į gylį, bet į žiūrovo pusę dar labiau paryškina 

nukirsta, pirmame plane vaiduojanti stalo forma, o tuo tarpu antroji erdv÷s dalis tęsiasi tolyn 

už arkin÷s konstrukcijos link vaizduojamo horizonto. Perpspektyvos būdu perteiktas objekto 

vaizdavimas, leidžia suvokti plokštumoje esančius tris erdvinius planus, kuriuose figūros, 

būnančios uždengiančios viena kitą, taip pat kuria vizualines erdv÷s suvokimo įtampas. Šios 

vizualin÷s įtampos objektuose pasireiškia uždengimo, išgaubtumo principais.  Ir lygiai taip 

pat tarp objektų esančios tuštumos kuria dinamines įtampas. Vizualios įtampos, ir kaip jos 

pasireiškia, priklauso nuo visumos, kurioje atsiranda objektas. Nuo visos bendros dinamin÷s 

kompozicijos, kuri gali būti taip subalansuota, ir stiprintų vaizduojamą neįmanomą 

dviprasmybę. Vien tai, kad vizuali dinamika yra kiekvienos formos, spalvos, ar net jud÷jimo 

sąvyb÷, veikiamos j÷gos gali pasijusti tik sąlityje su bendra kompozicija, bendra visuma. 

Visos šios vizualios struktūrin÷s įtampos veikia žvilgsnį, kuris yra nuolat atakuojamas formų 

vingiavimo ir galimo dviprasmiško jų suvokimo.  
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Taip, percepciškai aktyviai veikianti plokštuma, neleidžia iškart sugriebti Voltero 

biusto visualios sąrangos, tačiau, kuomet jis pastebimas, jis tampa pats aktyviausias visoje 

plokštumoje, nes šioje plokštumoje veikia du geštaltai iš kurių vienas yra Voltero biustas, o 

kitas yra susikabinusių vienuolių geštaltas.  

Vizualin÷ percepcija veikia ne mechaniškai fiksuojant, o dinamiškai tiriant, tod÷l 

Voltero biustas yra regimas dviprasmiškas tod÷l, nes vizuali dinamika, kuri determinuoja 

formų stuktūrinį atpažinimą yra permaininga. O vizualin÷ dinamika yra pasiekiama atpažintos 

struktūros mentaliniuose procesuose ir regimo objekto įtampų tarpusavio sąveikos principu. 

Daiktai pasirodo, atpažystami, kaip visumos. Iš vienos pus÷s, kas yra matoma priklauso nuo 

esamos vietos reg÷jimo lauke, stipriai priklauso nuo vietos funkcijos, konteksto. Iš kitos 

pus÷s, visumin÷ sąranga, daikto struktūra gali būti pakeista vietinių pokyčių. Visa tai yra 

faktai, kad betkoks vizualus laukas veikia, kaip geštaltas. 

 O geštaltas veikdamas pagal geriausios ir paprasščiausios formos suvokimo 

principą pasireiškia tuo, kad stebintysis visuomet jutimiškai priims natūraliai, nesitik÷damas 

pamatyti kąnors daugiau, neįprasto. Kuomet žvilgsnis yra prailginamas žiūr÷jimo, paprasta 

arba „gera“ figūra, tuomet jis turi polinkį būti transformuojamas pačio žvilgsnio fenomeno. 

Tai yra fenomenalus žvilgsnio pasireiškimas, kūrį galime net pavadinti percepciniu 

kūrybingumu. R. Arnheimas aprašo japonų mokslininko Hitochi Sakurabayashi, kuris 

tyrind÷damas pačias elementariausias figūros-fono pasireiškimo sąvybes pasteb÷jo, kad ilgai 

žvelgiant į vieną arba kitą regimą vizualaus suvokimo galimybę, protas sąmojingai pradeda 

ieškoti dar kitų galimybių regimame vaizde. R. Arnheimas tokį faktą interpretuoja 

primindamas, kad percepcija yra po visumin÷ reikšm÷, kuri yra priimama d÷ka jos biologinio 

konteksto. Protas atsisako būti nuobodžiaujantis. Kuomet percepcija pri÷m÷ žvilgsnį, kaip 

„geriausio“ geštalto, tyrin÷jimo ir steb÷jimo procesas dar nesibaig÷. Taigi, kuomet 

percepcijos veikimas yra sąmojingai prailginamas, protas įtempia savo smalsumą ir galią 

tyrin÷ti ir išradin÷ti naujas struktūras. Tampa galimyb÷, terp÷ atsirasti naujoms 

paradoksalioms, šokiruojančioms formoms, sąmojingai pakeitus įsiviešpatavusios 

dominuojančios formos tvarkos sutrikdymu. Tam tikromis sąlygomis, geras geštaltas net 

išsisklaido. Tačiau, tai nereiškia, kad gero geštalto principas neegzistuoja, arba pranyksta. Tai 

gali atsitikti tik d÷l prailginto steb÷jimo. Išsisklaidęs geštaltas veikia tik trumpą laiko dalį. 

Šiame darbe S. Dali sąmojingai panaudojama trompe l‘oeil (pranc.k. akies 

suklaidinimas) techniką, kuri sukuria iliuziją vaizduojamiems objektams pavirsti kažkuo kitu, 

kažkuo neįprastu, bet atrodančiu labai įtikinamai. Specialiai panaudojamos amorfiškos 

formos, kurios savyje įtampas ir j÷gas, pavyzdžiui figūros vaizduojamos vingiuojančios 

stovinčios greta, ilgiau įsižiūr÷jus pradeda atrodyti nebeaiškios, stengiasi suklaidinti žiūrovą. 
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Toks percepcinis atsiskyrimas yra keliantis dviprasmybes arba sunkiai atskiriamas 

reikšmes, nes būtent tai, kad panaudotas jų sud÷tingesnis proporcijų iškraipymas. taigi darosi 

sunku suprasti, kur baigiasi viena figūa ir kur prasideda kita figūra. Toks sąmojingas figūrų 

neužbaigtumas arba sulipinimas įterpiant vingiuotas stiprias įtampas savaime linijas 

apsunkina percepciją. Taigi, jeigu dar vizualin÷s įtampos yra perteikiamos tiesiogiai, o 

tiesiogin÷s įtampos vizualiose formose pasireiškia, kaip tiesiogios tuomet, kuomet vieta, 

kurioje įtampa veikia aktyviausiai, yra pavaizduojama, ir vizualiai sustiprinama. Mes 

susidūriame su psichologiniu papildymu, kuris veikia percepciniame lygmenyje. Taigi tai, kad 

bet koks vizualus pasireiškimas vizualus veiksmas įtakotas ekspresijos, o toks papildymas, 

formos maskavimas naudoja percepciją kaip kūrybinę mediją. Voltero biustas, n÷ra 

pastebimas iškart, tačiau, kuomet jis išryšk÷ja, tampa toks aktyvus ir kontrastuojantis su 

supančia aplinka, kad įžiūr÷ti vietoje Voltero veido anksščiau reg÷tas dvi susikabinusias 

tarnaites, kurių galvos, – tai Voltero akys, apykakl÷s, – tai Voltero skruostikauliai, juosmenys, 

– jo žandai, o prijuost÷ – smakras, tampa žymiai sud÷tingiau.  

Sigmundo Freudo siekimas kiekvienam mene vaizduojamam simboliui taikyti 

neišjudinamą teoriją, kad kiekvienas meno kūrinyje vaizduojamas objektas, tai vyro troškimas 

sugrįžti atgal į gimdą arba kastracijos baimių išraiška antiklimatinį nuliūdinimą, R.Arnheimas 

teigia, kad tokia komunikacija yra tokia nežymi ir nereikalinga, kuri tiesiog negali atremti ir 

paaiškinti kod÷l menas buvo nepakeičiamas kiekvienoje kultūroje ir kod÷l jis tur÷tų siūlyti 

pačius giliausius insaitus apie gyvenimą ir gamtą.70 Anot, Sigmundo Freudo, vaza 

simbolizuoja gimdą visų pirma mes regime vazą, kuri sukelia dinamines vizualias j÷gas, o 

šiomis j÷gomis, geštaltpsichologai teigia, gali pasireikšti ir nuotaika. Taigi bet koks figūros 

išgaubtumas turi įtakos jos suvokimui. Priklausomai nuo išgaubtumo, įgaubtumo gali pakisti 

regima reikšm÷, suvokimas ir įspūdis.  

Taigi toks vizualinis pavyzdys parodo, kad viskas gali priklausyti nuo visuminių 

sąrangų, ir geštaltų, kurie gali būti susijungę į vieną vaizdą. Tokie figūros-fono skirtingi 

pavidalai galimi vienoje reprezentacijoje būtent tod÷l, kad dalinasi vienu kontūru, tuo pačiu 

vizualiniu plotu, o tai reiškia, kad dveji geštaltai yra panaudojami vienoje reprezntacijoje. 

Dviprasmyb÷, šiame S. Dali tapybos darbe, kaip ir M.C.Escherio litografijoje, atsiskleidžia 

vizualaus atpažinimo dinamika, kuri atsiranda laike, aktyviai stebint plokštumoje 

vaizduojamą formų, spalvų ir apšvietimo pagalba pasireiškiančiomis vizualin÷mis įtampomis, 

erdvę. Merleau-Ponty rašo, kad žmogus bandydamas pagauti „pojūtį“ j į parengiančių kūniškų 

fenomenų perspektyvoje susiduriame ne su psichine paskirybe ar su tam tikrų žinomų 

kintamūjų funkcija, bet su dariniu, kuris nuo kitų suvokinių skiriasi tik sud÷tingumo laipsniu 

                                                 
70 Arnheim R. Art and Visual Perception A Psychology of the Creative Eye, p. 217  
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ir kuris, vadinasi, n÷ kiek nepadeda mums nustatyti grynojo jutimiškumo ribų. Nesti ir negali 

būti fiziologinio pojūčio apibr÷žimo, maža to, savarankiškos fiziologin÷s psichologijo, nes 

pats fiziologinis įvykis pavaldus biologiniams ir psichiniams d÷sniams. 71 

Kod÷l mes matome Volterą? Edmundas Husserlis aprašytų, kad tokios 

asociacijos, vaizdai kyla iš neišreiškiamų įspūdžių, tod÷l supratimas ir apgaul÷ arba iliuzija, 

pažinimas nedaro jokio poveikio savo objektams, kurie traukte traukia vienas kitą; protas 

funkcionuoja kaip skaičiavimo mašina.“72 Tod÷l paaiškinti, kuomet nenutuokiant, kod÷l jos 

rezultati teisingi. Vienintel÷ filosofija kurič toleruoja pojūtis, yra nomizmas, redukuojantis 

prasmę į miglotą panašumo kontr-prasmę arba į d÷l gretimumo kylančios asociacijos be-

prasmiškumą.73 

 
2. 4.  NUOTAIKA  
M. K. ČIURLIONIS Pastel÷ „Ramyb÷“ 1905 m.   

 

Ar gal÷tume tai, ką regime šioje M. K. Čiurlionio pastel÷je „ Ramyb÷“ 1905m, 

pavadinti erdve, kurioje yra perteikiama nuotaika ir išraiška? Ar išraiška juntama vizualin÷je 

plokštumoje yra suvokiama percepcijoje ar tai yra nulemta antrinių mentalinių procesų 

rezultatas? Geštaltpsichologai teigia, kad išraiškingas elgesys atsiskleidžia tiesiogiai jau 

percepcijoje.74 O šis teiginys yra paremtas izomorfizmo d÷sniu, kuris reiškiasi nesvarbu 

kokioje medijoje ir gali būti susisiejęs d÷l struktūrin÷s jutimin÷s organizacijos. Taigi, jei 

išraiška yra patiriama vizualiai, o tai reiškia vizualin÷je percepcijoje, tuomet bet kokioje 

vizualin÷je plokštumoje išraiška tur÷tų atsiskleisti pagal percepcinius principus. Psichofizinio 

izomorfizmo d÷sningumas - tai struktūriniai panašumai tarp fizinių ir psichologinių j÷gų, 

kurios pasireiškia vizualin÷mis įtampomis ir dinamika. Šis geštalto teorijos principas 

atskleidžia, kokiu būdu veikia suvokimin÷je terp÷je j÷gos tarp analizuojamojo objekto ir 

fizinių dinaminių j÷gų, kurios veikia pačiame stebinčiajame, t.y. subjekte. Taigi vizualin÷s 

percepcijos analiz÷, o tai yra terp÷ tarp objekto ir subjekto, parodo, kad kiekvienoje formoje, 

spalvoje, linijoje veikia dinamin÷s kokyb÷s ir būtent tai yra neatskiriama vizualin÷s 

percepcijos veikimo pasireiškimo savyb÷. Toks vizualinis suvokimas, įgavęs aiškesnius 

kontūrus, negali nepaliesti dar labiau bendresn÷s reikšm÷s, kuri veikia percepcijoje kaip 

visuotin÷ išraiška. Visos šios kokyb÷s, kurios yra įgimtoje suvokimin÷je struktūroje turi dar 

                                                 
71 Merleau-Ponty M. „ Introduction: Les préjugés classiques et le retour aux phénomènes“; in Phénoménologie 
de la perception, Edition Gallimard, 1945; vertimas į lietuvių kalbą, Jūrat÷ Skersyt÷, 2007, p.154 
72 Husserl E. Logische Untersuchungen, chap.I, Prolegomena zur reinen Logik, vertimas į lietuvių kalbą, Jūrat÷ 
Skersyt÷, 2007, p 68  
73 Merleau-Ponty M. „ Introduction: Les préjugés classiques et le retour aux phénomènes“; in Phénoménologie 
de la perception, Edition Gallimard, 1945; vertimas į lietuvių kalbą, Jūrat÷ Skersyt÷, 2007, p.154 
74 Arnheimas R. Gestalt theory of Expression, Toward a Psichology of Art, p 58. 
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kai ką daugiau nei kvadratiškumo, ovalumo, raudonumo, kokyb÷s. Egzistuoja geštaltin÷s 

kokyb÷s, kurios pasireiškia kaip liūdnumas, linksmumas, piktumas ir gali būti perteikiamos dar 

įvairesn÷mis nuotaikomis arba išraiškomis.  

Tačiau kokiu būdu tokias išraiškas mes galime jausti vizualin÷je percepcijoje? Ir 

ar vis d÷lto tai yra percepcijoje, ar jau antriniuose sumavimo ir intelektualiniuose procesuose 

kylantys reiškiniai? Percepcija turi visuotines bendrystes. Mes regime ovalumą, raudonumą ir 

tai yra bendros percepcin÷s savyb÷s ir lygiai taip pat mes juntame išsiplečiančias, 

susitraukiančias, besisukančias ir viena kitą stumiančias ir traukiančias savybes turinčias 

formas, tačiau tai n÷ra tai, ką mato akis. Dinamin÷s kokyb÷s - tai yra struktūros, kurios yra 

patiriamos garse, lyt÷jime, raumenų sistemoje ir be abejo žvilgsnyje. Ir jos turi iškart poveikį, 

kuris gali tur÷ti ir pojūtį, išraišką ar nuotaiką. Žmogus savo veido išraiška, gestais gali 

išreikšti tai, kas vyksta „jo viduje“ ir tokiu pačiu principu pasireiškia ir gyvūnai, kurie taip pat 

turi jutiminį kūną. Tačiau uolos, kriokliai, griaustiniai gali kelti išraišką tiktai vaizduojamuoju 

būdu per analogišką žmogaus elgesį.75  Kaip gal÷tume paaiškinti tokį R. Arnheimo teiginį? 

Panašu, kad medijų tyrin÷tojas turi omeny ne kalno atvaizdavimą, bet kalno išraišką, kurią 

jam suteikia pats žmogus. Pavyzdžiui, veido išraiška ir gestai teikia labai didelę reikšmę 

vizualin÷je meno, filmo, teatro medijoje. Kas gal÷tų atsakyti į klausymą, kas leidžia reg÷ti 

gerumą besišypsančiame veide? Arba kokiu būdu galime judesyje, pvz., šokyje, suprasti, kad 

šok÷jas perteikia liūdną nuotaiką? Liūdnumą mes atpažįstame iš l÷tų judesių, kurie atliekami 

be didel÷s įtampos, o kuomet judesiai būna dinamiški, energingi, mes regime šok÷ją 

vaizduojantį j÷gą, energiją, džiaugsmą ar pan.76 Kuomet W. Benjaminas savo es÷ pavadino 

meno kūrinį kaip prarandantį Aurą77, įvesdamas į techninę reprodukuojamumo epochą, 

kurioje meno kūrinį pavadino kaip naujos masin÷s prid÷tin÷s vert÷s kūrimo įrankį, visiškai 

atitolstantį nuo įprasto meno kūrinio atlikimo ir panaudojimo. Ar d÷l to pasižym÷jo 

technologiniu pokyčiu, kuris panaikino išraišką? Ar negal÷tume prilyginti tai, ką W. 

Benjaminas laiko kūrinio Aura, pirmiausia išraiškai, kurią jis suteikia ir perduoda? Tai, kad 

atsiradusi fotografijos medija sustabdo išraišką, padaro ją sustingusią ir tokiu būdu žmogus, 

steb÷damas savo atvaizdą fotografijoje, pasijunta tarytum susidrov÷jęs ir  susivaržęs būtent 

tod÷l, kad jis pamat÷ save nenatūralioje pozoje. Tokioje, kokioje jis dar savęs n÷ra matęs, ir 

tokio jis niekuomet tikrov÷je savęs ir n÷ra matęs. Išraiška visuomet mus paveikia, ji yra 

regima kaskart sąveikaujant aplinkoje. Ji dinamiška ir kintanti laike ir erdv÷je, tuo tarpu 

fotografijoje ji tampa sukaustyta ir negyva.  

                                                 
75 Arnheimas R  Art and Visual Perception, p. 444. 
76 Arnheimas R. Gestalt theory of Expression, Toward a Psichology of Art,. p 55. 
77 Benjamin, W. Meno kūrinys techninio reprodukuojamumo epochoje, Nušvitimai. 218, psl. 
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Kas yra išraiška? Kuomet žmogus nusiminęs, jo judesiai yra l÷ti, jis išreiškia mažai 

determinuojamų veiksmų, kurie yra veikiami išor÷s. Žmogus priima l÷tumą, apatiškumą, 

vangumą kaip sąmojingus veiksmus, tuo tarpu nuovargis arba budrumas yra grynai fiziniame 

elgesyje - pačiame savyje esantis veiksmas. Išraiškos tarytum skirstosi į pačias savaime ir 

netikras, pagamintas išraiškas. Taigi gal÷tume teigti, kad išraiška - tai žmoguje veikiantys 

geštaltai, kurie yra regimi išor÷je. Kuomet žmogus bando „įskaityti“ kito žmogaus mintis arba 

jo nuotaiką matydamas jį nusiminusį, tai jis iš tikrųjų tokioms sąlygomis stengiasi analizuoti 

išraišką percepcijos būdu.78 Taigi tokios vidin÷s žmogaus išraiškos gali būti intuityvios ir gali 

būti dirbtin÷s. Tod÷l kuomet žmogus, vizualizuodamas išraišką, ją perteikia mąstydamas, 

reiškia, anot R. Arnheimo, kad žodžiai, o ne vaizdai yra pirmieji mąstymo protavimo 

ingredientai. Taigi kuomet kalba eina anksčiau vaizdo suvokimo, menin÷ išraiška, ekspresija 

tampa samprotavimo išraiška, kurioje suvokimo ir mąstymo problematika yra nepadalinamai 

susipynusi. Žmogus, kuris tapo, rašo, komponuoja, šoka, pasak R. Arnheimo, „aš esu tiesiog 

priverstas pasakyti, mąsto savo jusl÷mis“.79 Tačiau mąstyti savo jusl÷mis - tai reiškia mąstyti 

percepcijoje. 

M. K. Čiurlionio pastel÷je „Ramyb÷“  yra vaizduojama erdv÷, kurioje jaučiama 

nuotaika. Nuotaika yra rami ir harmoninga, tačiau kaip tokia išraiška gali pasireikšti vizualiai? 

Kas lemia tokį įspūdį? Kokie percepcijoje pasireiškiantys R. Arnheimo siūlomi principai, 

kuriais reiškiasi vizualumo dinamika, gal÷tų plokštumoje išreikšti tokią ramią nuotaiką? 

Pažvelgę į vizualinę plokštumą, galime reg÷ti, kad ji yra pasidalinusi į dvi dalis. Horizontali 

linija skiria viršutin÷je dalyje kalną, kuris vaizduojamas išniręs iš vandens, o apatin÷je dalyje 

nuo kalno vaizduojamas krentantis ilgas šeš÷lis. Vizualin÷je plokštumoje pagrindin÷s 

palaikančios j÷gos pasireiškia horizontal÷s ir vertikal÷s linijų indukcin÷s traukos taškais. Šios 

linijos visuomet teikia vizualiniam vaizdui stabilumo. Pavyzdyje horizontal÷ yra aiškiai 

išreikšta, ji ryškiai padalina plokštumą į dvi dalis ir tokiu būdu darbas atrodo tvirtai 

subalansuotas. O tai, kas yra subalansuota, visuomet kelia harmoningą įspūdį. R. Arnheimas 

siūlo atkreipti d÷mesį į tai, kad apie vizualią plokštumą  yra visuomet kalbama, jog padalinus 

meno kūrinį į viršutinę ir apatinę dalį, yra labai tvirtai išreikšti fenomenai, tod÷l paryškinta, 

kad tokia horizontali linija, gali suteikti dar labiau stabilumo ir užtvirtinimo šio fakto 

pasireiškimui. Tačiau iš kur tokie plokštumos skirstymai atsiranda? Pastel÷je pavaizduota 

horizontali linija visiškai simetriškai dalina vizualinę plokštumą į dvi lygias dalis. Tai, kas yra 

vanduo ir tai, kas yra virš vandens užima tokius pačius plotus. Tačiau vizualiai jie neatrodo 

vienodi ir lygūs. Plokštumos apatin÷je dalyje vaizduojamas kalno šeš÷lis n÷ra tiksliai 
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atkartojantis kalną ir jis užima daugiau vaizdo ir net išlenda už jo ribų. Šeš÷lis vaizduojamas 

nutįsęs iki pat vizualios plokštumos krašto, o virš kalno yra tuščios ir neužpildytos iki 

vizualinio krašto erdv÷s. Kalnas n÷ra įsispraudęs į erdvę. Taigi vizualus horizontas, 

vaizduojamas centre, n÷ra pakeltas nei aukščiau nei žemiau, jis vaizduojamas dalinant 

plokštumą į dvi lygias dalis. Kaip vizualin÷je plokštumoje yra veikiamas viršus ir apačia, 

lygiai taip pat vizualin÷s įtampos veikia dešin÷je ir kair÷je plokštumos pus÷se. Taigi, žinant 

horizontalios ir vertikalios linijų simetriškumo harmonijos principą, kuomet aiškiai yra 

atskiriama horizontali linija ir jos pagalba gali būti pasiektas balansas, tampa svarbus tiek 

vertikalios, tiek horizontalios linijos santykinis pasiskirstymas vizualin÷je plokštumoje. Taigi, 

atkreipdami d÷mesį į šį vizualinį pavyzdį, galime reg÷ti, kad plokštumos dešin÷je ir kair÷je 

pus÷se perteikta ryški anizotropija arba kitaip vadinama nevienodas d÷minis pasiskirstymas. 

Toks nevienodas santykis pagal percepcijoje veikiamus principus tur÷tų sukelti disbalansą, 

tačiau šioje plokštumoje jis nejuntamas. R. Arnheimas, tyrin÷damas kair÷s ir dešin÷s pusių 

reikšmes, pri÷jo išvadą, kad būtent nuo to momento, kuomet žmogus išmoko naudotis įrankiu, 

kuriuo yra lengviau operuoti ir veikti viena ranka nei dviem, toks „asimetrinis-rankos 

panaudojimas“ tapo labai svarbus ir lemiamas vizualinei percepcijai. Ir kuomet mintys 

prad÷jo būti įrašin÷jamos linijinio fonetinio raidyno pagalba, viena šonin÷ kryptis prad÷jo 

žymiai labiau dominuoti už kitą. J. W. Goethes žodžiais tariant: „Kuo tobulesnis kūr÷jas, tuo 

skirtingesn÷s jo dalys gali tapti.“80 Šiandienin÷je kultūroje galime įsitikinti, kad tai yra 

visiškai dažnas fenomenas, kuomet svorio daugiau yra perduodama iš kair÷s į dešinę. Taigi 

žvilgsnis yra linkęs perskaityti vaizdą žvelgdamas iš kair÷s į dešinę. Heinrichas Wölfflinas 

pirmasis pasteb÷jo, kad paveikslas pakeičia savo reikšmę, kuomet jis yra apsukamas į kitą 

pusę. Lygiai taip pat jis išk÷l÷ mintį, kad taip gali būti d÷l to, kad vaizdas yra skaitomas lygiai 

taip pat kaip ir fonetinis raštas – iš kair÷s į dešinę. Pažvelgę į šį, M. K. Čiurlionio paveikslą, 

galime reg÷ti, kokia,žymiai masyvesn÷ forma yra vaizduojama dešiniojoje vizualios 

plokštumos vietoje, tačiau vaizdas neatrodo asimetriškas, krypstantis ar nesubalansuotas. 

Vizualioje plokštumoje, nors ir vaizduojamas nevienodas d÷mių pasiskirstymas, viskas yra 

harmoninga ir subalansuota.  
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31 pav. 

 
Įdomu, ar pasinaudojus H. Wölfflino metodu ir pam÷ginus apsukti šį vizualų pavyzdį, jame 

pavaizduota erdv÷ tikrai pakis. Tai, ką matome (31 pav.), galbūt gal÷tume įvardinti, kad 

nuotaika tapo ne „vakaro“, bet „ryto“, tačiau ji netapo visiškai nesubalansuota. Jei 

paklaustume, kod÷l apskritai yra siekiama vizualinio balanso vaizduojamame mene ir kokią 

išraišką teikia vizualiai subalansuota kompozicija, R. Arnheimas į tokį klausymą atsakytų, 

kad žmogus visose fizin÷se ir mentalin÷se gyvenimo egzistencin÷se faz÷se siekia balanso ir 

harmonijos. Ir tokia balanso siekimo tendencija pasižymi ne tik organiniame pasaulyje, bet ir 

fizin÷se sistemose. Taigi ar balansas, kuris yra juntamas šioje vizualin÷je plokštumoje, gal÷tų 

suteikti ir tam tikrą pojūtį, nusiteikimą ar išraišką? Jei analizuosime pagrindinį vizualinio 

suvokimo principą apskritai, tai figūros-fono pasireiškimą pasteb÷sime kaip šiame 

vizualiniame pavyzdyje: kalną vaizduojančią figūrą, kuri turi šeš÷lį ir figūrą nuo šeš÷lio 

atskirta labai minimaliais vizualiniais niuansais. Šeš÷lis, vaizduojamas plokštumoje, visuomet 

kuria erdv÷s įspūdį ir priklausomai nuo to, kaip jis pavaizduotas, galime suprasti, iš kur krenta 

šviesa. Taigi šviesa ir šeš÷lis yra nedalomai susipynę. Šioje plokštumoje šviesa krenta iš už 

vizualin÷s plokštumos ribų, apšviesdama kalno šoną. Pastel÷s plokštumoje regima kalno 

figūra ir nuo jos krentantis šeš÷lis gal÷tų sudaryti tartum vieną bendrą figūrą. Plokštumoje 

dažnai kyla suvokiminių keblumų, kur yra figūra ir kur yra jos šeš÷lis, tačiau tai puiki detal÷ ir 

priemon÷ sukurti erdv÷s įspūdį. Taigi šeš÷lis, esantis apšviestos formos pakartojimu, gali būti 

suvokiamas klaidingai vizualin÷s percepcijos vien d÷l to, kad šeš÷lis visuomet gul÷s ant kitos 

vaizduojamos formos. Fiziškai tariant, abi - tiek vaizduojamas objektas, tiek jo šeš÷lio formos 

- yra kylantys objektai iš to pačio šaltinio, tačiau percepciškai gali būti suvokiami skirtingai. 

Tod÷l vizualin÷je plokštumoje svarbu atskirti, kad šeš÷lis priklauso ne tai formai, ant kurios 

atsiranda, bet kitai formai, nuo kurios krenta.  

Geštaltpsichologų teiginys, kad išraiška yra įsitvirtinusi suvokimin÷je struktūroje ir 

visa tai kyla iš geometrin÷s struktūros, skatina vizualin÷s percepcijos analiz÷s redukciją. 

Dinaminių j÷gų atpažinimui, kuris yra intuityvus, teigia geštaltpsichologai, ir išraiškai save 

vizualiai išreikšti nebūtinai reikalingas jos apmąstymas, kitaip sakant, protu apmąstant - tai 

reikštų jau būnant tarytum už pačio patyrimo, tarytum veikiant po mentalinių procesų 

veikimo. Nuotaiką suprasti ir suvokti galima pačioje percepcijoje, kuri gal÷tų pasireikšti tik 

geometrin÷mis vizualin÷mis įtampomis. (?) Tai tik bandymas atkartoti, kaip percepcija yra 

aiškinama geštaltspcihologų, tačiau, jei išraiška gali pasireikšti tokiomis dinamin÷mis 

juntamomis bangomis, galbūt pabandžius vizualizuoti šios plokštumos vaizdą, paaišk÷tų ir 

išraiškos galimyb÷? Taigi jei svarbiausia yra tarp vizualin÷s plokštumos ir stebinčiojo 
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atsirandanti dinamika, tai pabandžius šį R. Arnheimo vadinamą skeletą vizualizuoti, mes 

gausime vaizdo, kuris teikia išreikštą dinaminę trauką ar bent dinaminę linij ą. 

 
32 pav. 

 (32 Pav.) regima m÷lyna linija, tai gal÷tų būti vizualizuota juntama indukcin÷ j÷ga. 

Pastebime, kad funkcin÷ linija, išryšk÷jusi kaip fonas pati savaime gal÷tų tur÷ti tįstančios 

reikšmę. Taigi išraiška, kuri juntama kaip rami yra d÷l kalno kontūro, kuris yra percepciškai 

suvokiamas kaip nuožulnas, l÷tas, ramus, tįstantis. Jo kontūras n÷ra aktyvus, vibruojantis, o 

pakopinis, išlenktas formos did÷jimas. Toks percepcinis stimuliavimas jau gali būti 

išreiškiantis nuotaiką ir tur÷ti išraišką. Kalno geštaltą, kuris pavyzdyje atsiranda tarytum 

funkcijos diagrama ant horizontal÷s ir vertikal÷s linijų, gal÷tų vizualizuoti išraišką, nuotaiką 

nulemianti struktūra, kuri savo dinamine j÷ga veiktų percepcijoje.  

Ekspresijai, išraiškai pavaizduoti plokštumoje gali užtekti vienintel÷s linijos. R. 

Arnheimas išryškina šią linijos galią, pateikdamas opozicijas: „Kod÷l agresyvumas bus 

išreiškiamas zigzagine linija, o ramybę, simbolizuos lenktos, tįstančios linijos?81 Šiame 

pavyzdyje regimos dinamin÷s linijos tarytum tįsimas, kuris gal÷tų būti pratęstas už vizualin÷s 

plokštumos, kuri apimtų visą numanomą vaizduojamą figūrą ir tokiu būdu suteiktų 

besitęsiančios, ramios nuotaikos įspūdį. O visas šis dinaminis pojūtis yra sustiprinamas 

vaizduojamoje plokštumoje, kurioje kalne regimų dviejų švieselių atspindžiai vandeny 

nusitęsia žemyn punktyrais. Tokiu būdu tolygus vandeny atsiradęs gradavimas sukuria 

pratęsimą, jud÷jimą, kryptį. O kryptis yra ne centruota, ne šonin÷, bet nukreipta žemyn. Visas 

ramumas gal÷tų būti fizinis žem÷s traukos pasireiškimas vizualin÷je plokštumoje, kai 

atskiriamas horizonto, ir tai, kas yra virš ir kokia dinamin÷ j÷ga veikia iš apačios, taip pat gali 

sukurti ramumo pojūtį, kaip ir nenutrūkstančiais punktyrais, atvaizduojant vandens paviršiaus 

geštaltą, kuris vizualiai nedinamiškas, o ramiai besileidžiantis, pastiprinantis tįsumą į apačią. 

Kalno forma yra pavaizduota tarsi trijų formų intervalas. Pirmiausia kair÷je pus÷je išlindusi 

maža kalva, šalia didesn÷ ir galiausiais jis užsibaigia išlįsdamas kaip didelis kalno geštaltas. 
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Taigi tokia vizualizuota išraiškos kreiv÷, veikianti kaip vizualus neregimas 

skeletas taip pat yra papildomas spalvomis, kurios, jei prisimintume S. Dali analizuotos 

plokštumos ir aptartos spalvinių aktyvių priešybių, kurios sustiprina vizualinę dinamiką, bei 

figūros-fono varžymąsi, šioje plokštumoje ryškiausiai juntamas m÷lynos ir geltonos spalvų 

koloritas. Tačiau jis ne aktyviai veikia tarytum iškildamas iš vizualios plokštumos, bet 

veikdamas iš kair÷s į dešinę. Šios spalvos pereina lengva gradacija. M÷lyna ir geltona 

susijungia žalsvoje spalvoje, kurių susijungimas vaizduojamas kalno kontūre, tarytum kuria 

spalvos įtampą, tampa svarbia vizualin÷s plokštumos vieta. Vien d÷l to, kad paryškiną 

kontūrą, kuris esantis kalno apšviestasis kraštas. R. Arnheimas keldamas spalvos harmonijos 

klausimą: „kurios spalvos dera harmoniškiausiai tarpusavyje?“ teigia, kad pirmiausia: „dvi 

arba daugiau spalvų, kad būtų harmoniškai susijungusios, turi būti tolygiai susijungusios ne 

tik tarpusavyje bet ir su svarbiausiais kitais vizualioje plokštumoje veikiančiais elementais.“82 

Šiam klausimui išspręsti Paul Klee, aprašęs spalvos keliamus neišmatuojamus klausimus, 

veikale „Spalvos Visumos Kanonas“ teigia, kad spalvos yra grindžiamos elementaria skale, 

kurioje pristatoma akromatinių spalvų skal÷ nuo šviesiausios viršuje iki tamsiausios apačioje. 

Ir tokia skal÷ išreiškia tai, kad kiekviena spalva pasieks savo aukščiausią, ryškiausią spalvinį 

intensyvumą skirtinguose šviesos lygiuose. O tai veiks ir vizualin÷je plokštumoje atsiradusį 

jos įtaigumą. Tai tik viena iš teorijų, jei nor÷tume ją taikyti ir išspręsti harmonijos klausimą. 

Svarbiausia šioje M. K. Čiurlionio pastel÷je yra ne pačios spalvos, bet jų bendra harmonija, 

kuri pasireiškia tuo, kad spalvos, O pagrindin÷ spalvos harmonijos pajautimo apraiška 

pasijaus bendroje visumos kompozicijoje, kurioje kiekviena spalva dera ir tarpusavyje, ir 

viena prie kitos. Tokiu būdu vaizdo visumoje esančiomis spalvomis ir spalvų deriniais sukels 

harmoniją percepcijoje.83 Goethe vieną kartą pasak÷: „Tai yra mūsų įsitikinimas, kad 

ieškojimas kuo daugiau būdvardžių išreikšti žmogaus charakterių įvairovei neturi jokių 

apsunkinančių galimybių. Vienas gali m÷ginti metaforiškai pabr÷žti skirtingą fizinę žmogaus 

koheziją, pvz.: stiprus, tamprus, lankstus, judrus, ir dar daugiau kitokių charakteristikų. 

Sekant Goethes patarimu, rašo R. Arnheimas, vienas pajustų,  kad žmogaus išraiškos kažkas 

panašaus į organišką arba neorganišką elgesį ir primygtinai nereikalautų įprasto, standartinio 

ir nekintamo žmogaus apibūdinimo. Tačiau mokslas vis dar laukia tokio Koperniko.“84 Ar 

nenori tokiu teiginiu Goethe iškelti ir parodyti žmogaus, Koperniko atradimų laikų iškelto 

kaip individualyb÷s ir išsiskiriančio iš gamtos? Gal pavaizduoti jį unikaliu ir labai 

įvairiapusiu? Gal atitolinti nuo visuotin÷s išraiškos?  
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Remiantis geštaltpsichologų terminais, praeities patyrimas, žinios, mokymasis ir 

taip pat atmintis yra pripažįstami kaip laikinas kontekstas, kuriame pasirodo fenomenas. 

Lygiai taip pat kaip erdvinis kontekstas, kuriame geštaltpsichologai sukoncentravo savo 

d÷mesį priimdami savo teorijas. Absoliučiai visas kontekstas veikia fenomeną: tai, kokiu 

būdu jis pasirodys erdviškai, apsuptas mažesnių arba didesnių objektų ir pan. Ir lygiai tas pats 

galioja visuotiniam kontekstui. Pastatai vidutinio dydžio atrodo dideli palyginti su ūkininko 

nameliu, bet visiškai menkučiai atrodytų palyginti su dangoraižiais. Kuomet mes stebime 

švelnią linij ą, į kurią pavirsta vež÷jo botagas, mes visuomet tuo pačiu metu esame paveikti ir 

agresyvaus šio objekto panaudojimo, taigi toks patyrimas visuomet turi ir prieštaravimo 

galimybę.85 Ir lygiai tą patį galime pasakyti apie muziką. W. A. Mozarto muzika šiandieniniui 

klausytojui gali teikti šviesius ir malonius jausmus, kai tuo tarpu laikais, kuomet ji buvo 

sukurta, gal÷jo būti suvokiama kaip aistringa ir desperatiško kent÷jimo muzika palyginti su 

tokia, kokią klausytojai žinojo iki tol. 86 Žinios visuomet yra susikabinusios tiesiogiai su 

suvokiama ekspresija ir jos sujungiamos į labiau kompleksinį patyrimą.  

                                                 
85 Arnheim R. Getalt Theory of Expression Toward to Psichology of Art, Art History and Partial God, Toward a 
psychology of Art, 1994 m.p. 67   
86 Arnheim R.  Getalt Theory of Expression, Toward to Psichology of Art University of Califormia Press, 1994, 
67 psl. 
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IŠVADOS 
 

1. Remiantis geštalto teorijomis, dviprasmyb÷s pasireiškia tod÷l, jog vizualin÷ percepcija 

veikia ne kaip vaizdus įspaudžintis mechanizmas, bet kaip vizuali dinamika, 

pasireiškianti suvokiamais geštaltais, visumin÷mis sąrangomis. Vizualin÷ percepcija 

reaguoja į vaizdą ne kaip į paveikslą, bet į jame pasireiškiančias įtampas, kurios yra 

nulemiamos visumin÷s sąrangos principų. Tokie atradimai paneig÷ ankstesnius iki XX 

amžiaus pradžios psichologijoje veikusios mechanistinio pobūdžio teorijos svarstymus 

apie vaizdo pri÷mimą ir suvokimą. 

2. R.Arnheimo vizualin÷s percepcijos tyrin÷jimo vaizduojamojo meno kūriniuose 

metodu galima išskirti tokius principus, kuriais pasireiškia erdv÷s vaizdavimo 

plokštumoje ir jos suvokimo problematika: figūrų deformacija, izometrin÷ 

perspektyva, fizin÷s erdv÷s įtaka jos vaizdavimui, tolygus  gradavimas, centrin÷ 

perspektyva. 

3. Erdv÷s vaizdavimo ir suvokimo tyrime analizuojamuose pavyzdžiuose erdv÷ 

vaizduojama skirtingai, tačiau ją galima analizuoti pritaikius vizualin÷s percepcijos 

veikimo principus. Plokštumoje erdviškumo įspūdis kyla tod÷l, kad joje veikia 

dinamin÷s j÷gos, arba skeletas. Regimame vaizde egzistuoja nepriklausomos nuo 

fizin÷s aplinkos j÷gos, kurios intuityviai yra perkeliamos žmogaus mentalin÷s ir 

juslin÷s sistemos veiklos būdu, tod÷l mes galime matyti paradoksalius vaizdus. Taigi, 

vaizdą formuoja ne paveikslinis, mozaikinis, geometrinis informacijos pasisavinimas, 

bet eurisinis pojūtis, pasireiškiantis kiekvienoje struktūriškai funkcionuojančioje 

vizualioje charakteristikoje.  

4. M. C. Escherio litografijoje plokštuma perspektyvos metodu suteikia galimybę 

pavaizduoti erdvę, kokios tikrov÷je n÷ra - erdv÷s iliuzijos iliuziją arba paradoksalią 

erdvę. Taigi vizualin÷s percepcijos arba terp÷s tarp žiūrovo ir vizualios plokštumos 

analiz÷je ši litografija atskleidžia vizualinio patyrimo sąvybę, paremta aktyvia 

vizualine dinamika. M. C. Escheris vaizduoja erdvę labai aiškiomis, matematiškai 

sukonstruotomis geštaltin÷mis kompozicijomis, kurios išryškinamos, neprid÷jus jokių 

papildomų abstrakčių, amorfinių ar daugiaprasminių formų paliekant galimybę būti 

atviriems tam, ką matome. Ši litografija leidžia interpretuoti ne tai, kas yra 

vaizduojama, bet, kaip mes suvokiame, kas yra vaizduojama.  

5.  J. Zarembos tušo tapyboje erdv÷s suvokimas pasireiškia pagrindiniu apjungiamu 

vizualin÷je percepcijoje veikiančiu proceso d÷sniu, paremtu daiktų ir tarp jų esančios 

tuštumos santykio kaip visumos atpažinimu. Tokiu būdu pasisavinamas tuštumos ir 

d÷mių santykis kaip visuminis geštaltas, kuris yra suvokiamas kaip erdv÷.   
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6. S. Dali tapyboje figūros - fono mainymosi problema  pasireiškia percepciškai aktyviai 

plokštumoje veikiant įvairioms dinamin÷ms įtampoms. Du geštaltai, kurie yra 

susikabinę tokiu pačiu vizualiniu plotu, kuriame vienas veikia kaip Voltero biusto, o 

kitas kaip susikabinusių vienuolių geštaltas. Tokiu būdu, vizuali dinamika, 

determinuojanti formų stuktūrinį atpažinimą, yra permaininga. 

7. M.K.Čiurlionio pastel÷ ypatinga tuo, kad geštaltas percepcijoje veikia kaip visuotin÷ 

išraiška. Egzistuoja geštaltin÷s kokyb÷s, kurios gali būti perteikiamos dar įvairesn÷mis 

nuotaikomis arba išraiškomis, o ne tik forma ir spalva. Dinamin÷s kokyb÷s - tai yra 

struktūros, kurios yra patiriamos garse, lyt÷jime, raumenų sistemoje ir be abejo 

žvilgsnyje.  

8. Plokštumoje erdviškumas suvokiamas ir d÷l veikiančių dinaminių j÷gų ir įtampų  

vizualin÷je percepcijoje, kuri akies tinklain÷je sugauna visumines sąrangos dalis 

esančias kiekviename vaizduojamame objekte, formoje, jo deformacijoje, spalvoje ir 

išraiškoje. Dinamin÷s j÷gos ir įtampos yra neregimi pojūčiai, tačiau d÷l percepcijos 

darbo yra išskiriami, teisingai sugrupuojami ir prasmingai apjungiami žmogaus 

mentaliniuose procesuose.  

9. Vizualin÷ percepcija veikia pagal visumos d÷snius, pasireiškiančius per vizualios 

informacijos pasisavinimą nuo pavienių dalių ir detalių iki visumos apjungimo, 

įtraukiant ne tik formas, linijas, pavidalus bet ir tuštumas, tarpus tarp jų. Galutinis 

sprendimas priimamas  paprastinimo būdu. 

10. Erdv÷s įspūdžio plokštumoje pasireiškimą įtakoja speciali figūrų deformacija, dydžiai, 

atstumai, proporcijos, o svarbiausia - tarpai tarp šių d÷menų, sudarantys vizualinę 

vaizdo visumą, veikiančią indukcinių j÷gų pagalba. Veikdamos kaip visuma d÷l 

žmogaus akies tinklain÷s sandaros specifikos, ir tuo pačiu esančios kiekvienoje 

sud÷tin÷je vaizdo dalyje atskirai, šios j÷gos, įtampos, daro įtaką bendram vaizdo 

suvokimui.  

11. Vaizduojamas dviprasmybes, iliuzijas, matome ir suvokiame tod÷l, kad vientisi bangų 

ir įtampų dirgikliai, o tiksliau pavidalai, geštatai, veikia nepriklausomai: pats 

tinklain÷s dirginimas, kuriuo perduodamas stimuliavimas į jutiminę sąrangą, 

nepasižymi nei jutimine sąranga, nei savitais išskirtais visetais ar grup÷mis. Tod÷l 

geštaltpsichologijoje įsp÷jama apie dirgiklio klaidą, tai yra apie pavojų mūsų žinias, 

susijusias su fizin÷mis jutiminio patyrimo sąlygomis, supainioti su pačiu patyrimu.  
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