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Streszczenie
Coraz popularniejsza we współczesnej nauce jest praktyka łączenia ze 
sobą  różnych  dyscyplin  w celu  uzyskania  pełniejszej  wiedzy  na dany 
temat. Tendencja ta obecna jest także w refleksji nad sztuką i przybiera 
najróżniejsze  formy  –  począwszy  od  aplikowania  wiedzy  z  zakresu 
biologii i neurobiologii do analiz dzieł sztuki a skończywszy na badaniach 
empirycznych.  W  poniższym  tekście  krótko  omówione  zostały  trzy 
eksperymenty realizowane za pomocą urządzeń okulograficznych.  We 
wszystkich  przypadkach  badaną  materią  były  dzieła  sztuki.  Tekst 
prezentuje  krytyczną  analizę  wyników  zebranego  materiału  z 
perspektywy historyka sztuki. 

1. Wstęp
Współczesna  historia  sztuki  coraz  częściej  sięga  po  nowe, 

niekonwencjonalne  metody  analizy  i  interpretacji  dzieł  sztuki.  Warto 
przytoczyć tutaj badania takich historyków sztuki, jak J. Onians (Onians 
2007),  R.  Rosenberg  (Rosenberg  2013),  D.  Freedberg  (Freedberg  i 
Gallese 2007), P.  Sheingorn (Sheingorn 2010) czy B. Staford (Staford 
2011). Inspiracją dla wszystkich wymienionych badaczy były odkrycia z 
zakresu  szeroko  pojętych  nauk  kognitywnych.  Ich  transdyscyplinarna, 
często kontestowana w środowisku historyków sztuki, postawa wpisuje 
się  w  szerszy  trend,  jakim  jest  kognitywizacja  historii  sztuki.  Aby 
wyczerpująco  zanalizować  to  zjawisko,  należałoby  napisać  osobną 
monografię, a co ważniejsze – opisać systematykę zwrotu kognitywnego 
w historii  sztuki. Na potrzeby niniejszego tekstu ograniczę się do kilku 
wymownych i znaczących cytatów. Polski neuroestetyk, Piotr Przybysz 
pisze o "[…] kognitywizacji wielu problemów rozwiązywanych do tej pory 
za  pomocą  środków  tradycyjnej  humanistyki  i  nauk  społecznych" 
(Przybysz 2006). Tę ogólną myśl rozszerza, w kontekście historii sztuki, 
profesor John Onians: "historycy sztuki od zawsze wiedzieli, że zarówno 
tworzenie,  jak  i  przeżywanie  sztuki  opiera  się  na  mózgu,  ale  rzadko 
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zadawali  sobie  pytanie,  jak  ów  mózg  działa.  [.…]  dzisiaj,  w  obliczu 
zalewu nowej  wiedzy  w tej  dziedzinie,  powinniśmy dopuścić  myśl,  że 
nasze rozumienie sztuki może  zostać przekształcone” (Onians i Fernie 
2008). Cytat ten wskazuje na wpisaną w historię sztuki (rozumianą jako 
dyscyplinę  naukową)  potrzebę  uwzględnienia  w  analizie  dzieł  sztuki 
elementów  percepcyjnych,  ale  także  wyraźnie  zaznacza  fenomen 
dynamicznego  rozwoju  nauk  kognitywnych.  Te  dwa  elementy  są 
kluczowe  dla  zrozumienia  prezentowanej  w  niniejszym  artykule 
perspektywy, w której wykorzystuje się badania okulograficzne w historii 
sztuki. Pośród wielu metod i narzędzi stosowanych przez kognitywistów i 
neurobiologów,  okulografia  ma  liczne  zastosowania; poczynając  od 
badań edukacyjnych, aż po neuromarketing.  Technologia ta nieustanie 
zyskuje  nowe  funkcje  dzięki  zwiększającemu  się  zainteresowaniu 
przedstawicieli coraz to innych dyscyplin naukowych. Również historycy 
sztuki starają się wykorzystywać nową wiedzę.

2. Opis zagadnienia
Zaprezentuję  zwięźle  trzy  różne  eksperymenty:  pierwszy  z 

nich  to  badania  prof.  P.  Francuza  (Francuz  2013)  na  temat 
okoruchowych korelatów piękna, drugi eksperyment zrealizowany został 
w  wiedeńskim  Laboratorium  Badań  Kognitywnych  Historii  Sztuki  i 
dotyczy uniwersalności języka abstrakcji (Brinkmann et. al. 2013), trzeci 
natomiast  polegał  na  ocenie  użyteczności  mobilnego  okulografu  w 
analizie  performance (Kuś  2015).  Wszystkie  trzy  przypadki  zostaną 
zaprezentowane  z  punktu  widzenia  historyka  sztuki,  czyli  w  celu 
krytycznej  analizy  i  weryfikacji  poszczególnych perspektyw pod kątem 
ich użyteczności w interpretacji dzieł sztuki. 

Niniejszy  artykuł  jest  tylko  wstępem,  próbą  syntezy  i  oceny 
tego  rodzaju  badań  w  kontekście  analiz  historyczno-artystycznych. 
Główną  trudność  przy  realizacji  takiego  zadania  stanowi  umiejętne 
wyważenie  treści  opisujących  metodę  prowadzenia  badań 
okulograficznych  oraz  ustosunkowanie  się  do  wyrażanej  na  gruncie 
historii  sztuki  krytyki  tego  typu  metod.  Dlatego  już  we  wstępie 
zaznaczam, że  prowadzona próba rekapitulacji  ustaleń zawiera pewne 
uproszczenia.  Wynikają  one  ze  specyfiki  tekstu  oraz  z  faktu,  iż 
wykształcenie  wspólnego,  międzydziedzinowego  języka  jest  jednym  z 
głównych  problemów  prowadzenia  badań  transdyscyplinarnych  (por. 
Salah i Salah 2008). 

Okulografia  to  nauka o bogatej  tradycji  –  pominę jednak jej 
genezę i historię rozwoju, a zdefiniuję ją w kontekście prezentowanych w 
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artykule badań. H. Wölfflin, w swojej młodzieńczej rozprawie doktorskiej, 
wyrażał  następującą  wątpliwość:  „[…]  niestety,  muszę  zadowolić  się 
wyrażoną  tutaj  sugestią.  Historyczna  psychologia  a  raczej 
psychologiczna historia sztuki powinna być zdolna do mierzenia (z dużą 
precyzją)  ruchu  liniowego.  Doszłaby  wtedy  do  wniosku,  że  postęp 
(przyspieszenie)  pojawia  się  zawsze  najpierw  podczas  percepcji 
dekoracji (Wölfflin 1886).”  Poprzez szybkość linii badacz rozumie czas 
(rytm) naszego wzroku w czasie patrzenia na dzieło sztuki. Domniemywa 
on,  że  wzrok  przyspiesza  podczas  percepcji  ornamentu 
architektonicznego. Ta śmiała teza nie doczekała się do dziś empirycznej 
weryfikacji,  jednak  wizualizuje  ona  sens  wykorzystania  badań 
okulograficznych  w  historii  sztuki.  Omawiane  w  niniejszym  studium 
przypadki  dotyczyć  będą  pomiaru  ruchu  gałki  ocznej.  Parametr  ten 
opisuje  dwa podstawowe pojęcia:  fiksacje  i  sakady.  Pierwszy dotyczy 
czasu skupienia wzroku na określonym punkcie oglądanego obrazu. W 
ramach fiksacji możemy mówić o czasie, częstotliwości i punkcie fiksacji. 
Sakady natomiast opisują zmiany kierunków patrzenia pomiędzy takimi 
fiksacjami  wyrażonymi  w zmiennych,  jak  długość  ścieżki  skanowania, 
średnia amplituda i prędkość sakad. Wyczerpująco opisuje te zjawiska 
Piotr  Francuz w swojej  książce „Imagia.  W kierunku neurokognitywnej 
teorii obrazu” (Francuz 2013). 

3. Omówienie literatury 
Pierwszym  analizowanym  przypadkiem  będą  badania 

przeprowadzone w Laboratorium Psycho-Neuro-Fizjologicznym i Studiu 
High  Definition  na  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.  Były  one 
realizowane  pod  kierownictwem  prof.  Piotra  Francuza  i  dotyczyły 
okoruchowych  korelatów  doświadczenia  (przeżycia)  estetycznego 
(Francuz  2013).  Badacze  zadali  sobie  pytanie,  jaka  jest  różnica  w 
aktywności  okoruchowej  podczas  patrzenia  na  obrazy  oraz  podczas 
wydawania  sądów  estetycznych.  Zanim  przejdę  do  właściwego  opisu 
eksperymentu  chciałbym  uzasadnić,  dlaczego  właśnie  ten  przypadek 
omawiany  jest  jako  pierwszy.  Przede  wszystkim  pośród  autorów  tych 
badań nie odnajdziemy żadnego historyka sztuki, mimo to ze względu na 
spójność,  i  staranność  argumentacji  badania  te  wydają  się  idealnym 
wstępem do rozwinięcia poruszanego w niniejszym artykule problemu. 
Fascynująca jest również możliwość odniesienia ich do współczesnych 
problemów historyczno-artystycznych.  

Aby  zrozumieć  istotę  tych  dociekań,  musimy  poznać 
przynajmniej  część  ich  założeń  metodologicznych.  W  eksperymencie 
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uczestniczyły 24 osoby (14 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku od 17 do 30 
lat;  każdy  wykazywał  przeciętne  zainteresowanie  sztuką.  Badanie 
realizowane  było  w  akustycznie  izolowanym  studio.  Pierwsza  faza 
polegała na oglądaniu reprodukcji 32 wybranych portretów wilanowskich 
na  ekranie  o  wysokiej  rozdzielczości,  bez  ograniczeń  czasowych. 
Uczestnicy  zmieniali  obrazy  za  pomocą  specjalnie  przygotowanej 
klawiatury, byli także monitorowani przez urządzenie okulograficzne (SMI 
iView  X  Hi  Speed  (1250  Hz,  latencja  0,5  milisekundy,  rozdzielczość 
0.01°).  Wszyscy  badani  otrzymali  instrukcję,  aby  skupić  się (nie 
wyrażając żadnej  opinii)  na najpiękniejszym dla nich dziele,  ponieważ 
Wilanowskie Muzeum przygotowuje wystawę swoich najlepszych prac. 
W drugiej fazie projektu warunki były analogiczne, zmieniło się jedynie 
zadanie  –  uczestnicy  mieli  wskazać  (za  pomocą  klawiatury)  obrazy 
najpiękniejsze. Wyniki podzielono na cztery kategorie A, B, C i D, gdzie A 
to obraz najczęściej wskazywany jako piękny a D najrzadziej. 
      Francuz prezentuje wyniki  owych badań, dzieląc je ze względu na 
fiksacje,  sakady,  obszary  największego  zainteresowania  oraz  czas 
oglądania  obrazów.  Odpowiednio,  wyciąga  on  następujące  wnioski  z 
poszczególnych  parametrów.  Okazuje  się,  że  czas  poświęcony  na 
oglądanie  obrazów  w  pierwszej  fazie  eksperymentu  był  czterokrotnie 
dłuższy  niż  podczas  oglądania  obrazu  w  drugiej  części.  Okazuje  się 
również, że w pierwszej części badania uczestnicy najdłużej patrzyli na 
obrazy uznane w drugiej fazie za piękne. Z tych zależności wyciąga on 
usankcjonowany już w literaturze (Massaro et. al. 2012) wniosek, że na 
obrazy  piękne  patrzymy  dłużej  oraz  że  podczas  podejmowania  sądu 
estetycznego  mniejszy  jest całkowity czas  oglądu  obrazu.  Istotnym 
parametrem okazuje się także liczba fiksacji,  ponieważ w drugiej fazie 
eksperymentu istnieje istotna statystycznie różnica pomiędzy kategorią B 
i D. Francuz interpretuje to jako wynik niepewności przy podejmowaniu 
decyzji  o  wartości  estetycznej  danego  obrazu.  Ostatnim  istotnym 
statystycznie  parametrem  fiksacji  jest  jej  częstotliwość.  W  przypadku 
oglądania  obrazów  w  drugiej  fazie  jest  ona  znacząco  zwiększona  w 
porównaniu  z  fazą  pierwszą.  Wskazuje  to  na  zwiększoną  aktywność 
okoruchową podczas wydawania sądu estetycznego. 

Znaczna  część  tych  wniosków  znajduje  potwierdzenie  w 
analizie parametrów dotyczących sakad. Okazuje się bowiem, że poziom 
zaangażowania (długość ścieżki skanowania) jest większy w przypadku 
oglądania obrazów uznanych za piękne.  Największe różnice wystąpiły 
między kategorią B i C w drugiej fazie eksperymentu. Badacz interpretuje 
to w następujący sposób: "ocena estetyczna w rodzaju: 'raczej piękny' 
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wydaje się trudniejsza niż ocena: raczej nie-piękny" (P. Francuz 2013). 
Wskazuje on również,  że obrazy  piękne oglądamy w sposób bardziej 
skoncentrowany. Istotna jest także znacznie większa prędkość sakad w 
fazie pierwszej niż w drugiej.

Jednym  z  częściej  wykorzystywanych  parametrów  w 
okulografii  są tzw. obszary największego zainteresowania (AOI).  Są to 
miejsca o wyznaczonym kształcie, w których badany najczęściej skupiał 
wzrok. W omawianym przypadku były to eliptyczne kształty o równych 
cięciwach stanowiące 2% obrazu. Oczywiście podobnie jak w większości 
tego typu badań okazało się, że AOI pokrywa się z przestrzenią, w której 
namalowana jest na obrazie twarz. Interesująca jest natomiast zależność 
pomiędzy  kategorią,  do  której  należy  obraz  a  liczbą  obszarów 
zainteresowań. Francuz wskazuje, że w kategorii A i B wystąpiło więcej 
obszarów  zainteresowań  nieskupujących  się  na  twarzach.  Uczestnicy 
skupiali  się  na  miejscach  o  „dużej  migotliwości,  kontrastowości  i 
niejednoznaczności” (Francuz 2013). Badacz interpretuje je jako miejsca 
tajemnicze – punctum przeciwstawione studium, zgodnie z wykładnią R. 
Barthesa (Barthes 1996).

Drugi omawiany przypadek ma nieco inny charakter, bowiem 
jego  autorzy  ściśle  związali  metodologię  badań  z  konkretnym 
problemem,  dotyczącym  zagadnień  historyczno-artystycznych.  Troje 
badaczy wywodzących się z wiedeńskiego instytutu historii  sztuki oraz 
profesor  psychologii  postanowili  poddać  empirycznej  weryfikacji 
przekonanie  o  tym,  że:  „sztuka  abstrakcyjna  jest  powszechnie 
zrozumiałym i  niezależnym od kontekstów kulturowych,  politycznych  i 
historycznych  językiem  wyrazu”  (Brinkman  i  in.  2013).  Idea  ta  jest 
powtarzana  za  B.  Nemanem,  C.  Greenbergiem  oraz  głównym 
teoretykiem wystawy w Kassel,  W.  Haftmanem. Badacze wychodzą z 
założenia,  iż  teza  ta  powinna  znaleźć  odzwierciedlenie  w  reakcji 
oglądających  określone  dzieła.  Uważają  więc,  że  „percepcja  sztuki 
abstrakcyjnej powinna być bardziej jednorodna/homogeniczna niż sztuki 
przedstawiającej”  (Brinkman  i  in.  2013).  Główną  osią  badań  jest 
porównanie aktywności okoruchowej oraz reakcji emocjonalnej podczas 
obserwacji  dwóch  rodzajów  dzieł.  Wnikliwsza  analiza  założeń 
eksperymentu  pojawi  się  w  dalszej  części  tekstu.  Aby  zrozumieć 
pionierski charakter badania, znów musimy zapoznać się z metodą ich 
realizacji.

W badaniu udział brało 38 osób, autorzy nie wskazali wieku 
oraz  płci  uczestników.  Każdemu  pokazano  10  reprodukcji  (5  dzieł 
abstrakcyjnych  i  5  przedstawiających).  Poszczególne  prace  był 
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wyświetlane w losowej kolejności przez dwie minuty każda na ekranie 
komputera o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Aktywność okoruchowa 
była mierzona za pomocą urządzenia SMI Red 120 (brak dokładniejszej 
specyfikacji  w  tekście).  Podstawowym  kryterium  doboru  dzieł 
abstrakcyjnych była ich obecność na wystawie w Kassel w 1959 roku 
oraz  ich  zróżnicowanie  kolorystyczne  i  kompozycyjne.  Do  prezentacji 
wytypowano dwa dzieła  V.  Kandinskyego i  po  jednym J.  Pollocka,  R. 
Motherwella  oraz  K.  O.  Götza.  Procedura  wyboru  dzieł 
przedstawiających wydaje się nieporównywalnie bardziej wyszukana. Do 
tego celu powołano grupę 28 specjalistów, których głównym zadaniem 
było orzec o stopniu podobieństwa określonego obrazu do wybranego 
wcześniej  dzieła  abstrakcyjnego.  Niestety  autorzy  nie  wskazują  na 
konkretne  dzieła,  które  zostały  wybrane.  Każdy  z  uczestników  po 
obejrzeniu reprodukcji  był  proszony o wypełnienie ankiety (autorzy nie 
opisują  dokładnie  procedury),  w  której  na  7  stopniowej  skali 
charakteryzował  on  dzieło,  mając  do  wyboru  takie  przymiotniki,  jak 
aktywny-pasywny,  przyjazny-nieprzyjazny  (autorzy  tekstu  podali  tylko 
dwa  przykłady).  Efekty  analizy  nagranego  materiału  i  ankiet  zostały 
zweryfikowane na podstawie porównania dopasowanych do siebie par 
reprodukcji.  Autorzy  wspominają,  że  w  ich  doborze  posłużyli  się 
formalnymi kryteriami, tj. dynamiką, kolorem i kompozycją. Piszą także o 
uwzględnieniu w badaniach parametrów płci oraz poziomu znajomości 
problematyki  sztuki  (w  opozycji  ekspert/laik).  Niestety  nie  wskazują 
żadnej konkretnej procedury pozyskiwania tych danych, poza pytaniami 
o przedmiot studiów uczestników, sposoby spędzania ich wolnego czasu 
oraz to, jak często rozmawiają ze znajomymi o sztuce. 

Głównym założeniem dla prowadzenia badań okulograficznych 
była  teza  mówiąca  o  tym,  że  poszczególne  fiksacje  wzroku  zwykle 
korespondują  z  uwagą  wizualną  (visual  attention).  Zatem 
prawdopodobnie  możliwe  jest  opisanie  profilu  uwagi  wizualnej 
uczestników badania w oparciu o wzór fiksacji. Dane te uzyskiwane będą 
poprzez  wskazanie  na  oglądanym  obrazie  obszarów  największego 
zainteresowania  (AOI)  w  postaci  klastrów  o  promieniu  90  pikseli, 
skupiających  co  najmniej  5  fiksacji  na  minutę.  Dużą  liczbę  fiksacji  w 
ramach  jednego  klastra  interpretować  możemy  jako 
skupienie/ukierunkowanie uwagi na jednym elemencie. Mniejsza liczba 
fiksacji w ramach jednego klastra wskazuje na rozproszenie uwagi, a co 
za tym idzie – mniejszą spójność przekazu. 

Rezultaty eksperymentu analizowane były w dwóch modelach, 
w  których  główną  zmienną  był  procent  fiksacji  w  obszarze  jednego 
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klastra (I model) oraz  procent fiksacji w obszarach łączonych klastrów (II 
model). W drugim modelu analiza par  dzieł  była realizowana poprzez 
naniesienie  obszarów  największego  zainteresowania  wszystkich 
uczestników badania. Pierwszy model miał odpowiedzieć na pytanie, czy 
da  się  wyróżnić  znaczące  różnice  w  profilu  uwagi  uczestników  w 
kontekście dwóch grup obiektów? Okazało się,  że badani  wykazują o 
10,17  %  bardziej  rozproszoną  uwagę  oglądając  sztukę  abstrakcyjną. 
Dane  socjo-demograficzne  nie  miały  znaczącego  wpływu.  Głównym 
elementem  struktury  uwagowej  była  charakterystyka  obrazu. 
Statystycznie istotne okazały się takie parametry, jak poziom jasności (im 
jaśniejszy obiekt,  tym wyższe skupienie uwagi)  oraz liczba elementów 
(im więcej elementów, tym bardziej uwaga była rozproszona). 

Drugi model miał na celu przebadanie poziomu uwagi poprzez 
analizowanie  liczb  fiksacji  znajdujących  się  we  wspólnych  (38  osób) 
obszarach zainteresowań. Wyniki  studium były bardzo zbliżone do tego, 
co  wskazywał  pierwszy  model.  Ustalono,  że  uczestnicy  wykazują  o 
10,04%  bardziej  rozproszoną  uwagę  przyglądając  się  dziełom 
abstrakcyjnym.  Także  w  tym  przypadku  okazało  się,  że  dane  socjo-
demograficzne  nie  miały  istotnego  znaczenia,  w  przeciwieństwie  do 
takich  parametrów,  jak  jasność  przedstawienia  oraz  liczba 
przedstawionych ludzi (szczególnie twarzy).
       Wyniki testów sprawdzających spójność poznawczej i emocjonalnej 
odpowiedzi  na  dwie  grupy  dzieł  sztuki  okazały  się  nie  wprowadzać 
istotnego  rozróżnienia  pomiędzy  sztuką  figuratywną  a  abstrakcyjną. 
Wskazane  w  eksperymencie  prawidłowości  stanowią  dla  autorów 
argument, aby  postulować rewizję idei traktowania sztuki abstrakcyjnej 
jako uniwersalnego języka. Twierdzą oni, że nie ma żadnych dowodów, 
że  sztuka  abstrakcyjna  wywołuje  bardziej  spójne  reakcje  u 
obserwatorów.  W świetle  przedstawionych badań  okazuje  się,  że  jest 
wręcz przeciwnie.
        Trzecie  omawiane  studium  przypadku  to  próba 
eksperymentu_e1/2015-2017  zrealizowana  w  ramach  działalności 
Fundacji Artystyczno – Badawczej om – organizmy i maszyny w kulturze. 
Akcja  artystyczna  obejmowała  performance  „Patrzenie  w  dal” 
wykonywany  przez  Danutę  Milewską  oraz  proces  jego  rejestracji  za 
pomocą  mobilnego  okulografu  Tobii  Glasses  2  oraz  urządzenia  Mind 
Wave Mobile, nagrywające aktywność bioelektryczną mózgu. Głównym 
celem przedsięwzięcia była weryfikacja użyteczności sprzętu w sytuacji 
akcji  artystycznej.  Zebrane  dane  i  wnioski  zostaną  wykorzystane  do 
realizacji  głównego  projektu  fundacji,  jakim  jest  „opracowanie  metod 
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zapisu  i  konserwacji  ulotnych  aktów  twórczych  (performance, 
interwencje,  czasowa  interaktywność)”  (Kuś  2015).  Eksperyment,  ze 
względu na swoją specyfikę, nie wymagał opracowania tak szczegółowej 
metodologii, jak w omawianych już wyżej dwóch przypadkach. Posiadał 
on jednak pewne założenia brzegowe, które wymagają zreferowania. 

Performance  został  zrealizowany  26  września  2015  roku  w 
Toruniu, na polanie znajdującej się przy ulicy Przy Skarpie. Akcja została 
podzielona na cztery etapy: 

 „Zapis sygnału czynności bioelektrycznej mózgu (EEG) podczas 
relaksacji przed akcją performatywną (15 minut). 

 Ćwiczenie na koncentrację artystki z użyciem Puzzlebox Orbit (10 
minut).

 Zapis sygnału czynności bioelektrycznej mózgu (EEG) podczas 
„Patrzenia w dal” (15 minut).

 Zapis sygnału czynności bioelektrycznej mózgu (EEG) podczas 
relaksacji po akcji performatywnej (15 minut)” (Kuś 2015).

Wprowadzenie elementu relaksacji miało na celu zebranie miarodajnego 
materiału do porównywania nagranych danych. W czasie eksperymentu 
podjęto decyzję o przerwaniu etapu drugiego ze względu na specyfikę 
urządzenia  Puzzlebox  Orbit  (problemy  sprzętowe).  Dokonano  także 
modyfikacji  etapu trzeciego poprzez nagranie  aktywności  okoruchowej 
artystki.  Wprowadzenie  tego typu zmian było  możliwe zarówno dzięki 
opisanemu  już  charakterowi  testu,  jak  i  przyjętemu  modelowi 
eksperymentu  naturalnego  (w  przypadku  braku  komunikacji  z  ww. 
narzędziami  mobilnymi,  akcja  artystki  nie  została  przerwana). 
Elementem  uzupełniającym  obserwację  była  rejestracja  przebiegu 
eksperymentu z perspektywy widza (2 uczestników, urządzenia mobilne 
SMI EyeTracking Glasses 2.0 oraz Tobii Glasses 2). 
      W  wyniku  realizacji  eksperymentu  grupa  badaczy  doszła  do 
następujących  wniosków,  dotyczących  użyteczności  narzędzi 
okulograficznych:
„Mobilne narzędzia okulograficzne – użycie Eyetracker Tobii Glasses 2 
stanowiło  dla  artystki  przeszkodę  w  czasie  przeprowadzania  akcji 
«Patrzenia  w  dal»,  urządzenie  nie  pozwoliło  na  swobodny  przebieg 
procesu twórczego.  Użycie okularów z pola widowni  (Eyetracker Tobii 
Glasses 2, SMI Eye Tracking Glasses 2.0) miało charakter poglądowy – 
użycie urządzeń okulograficznych przez grupę 5-7 osób zapewnia efekt 
badawczy (Kuś 2015)”.  W wyniku analizy zebranych danych powstały 
mapy  cieplne  opisujące  główne  punkty  fiksacji  wzroku  artystki  oraz 
wzroku obserwatorów.
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        Opisana próba eksperymentu wydać się może działaniem nader 
skromnym  w  kontekście  eksperymentów  realizowanych  przez  P. 
Francuza czy grupę wiedeńskich badaczy. Jednakże postanowiłem o nim 
wspomnieć,  ponieważ  w  swojej  specyfice  jest  dość  unikatowa. 
Wyjątkowa  jest  multikompetencyjna  grupa  badaczy  realizująca  test  – 
uczestniczyli  w  nim  bowiem  artyści,  historycy  sztuki,  psycholog  oraz 
socjolog.  Warto  zwrócić  także  uwagę  na  medium. W powszechnie 
dostępnej  literaturze  bardzo  niewiele  jest  prób  analizy  sztuki 
performance za pomocą narzędzi kognitywnych. Ponadto unikatowa jest 
sytuacja  jednoczesnego  prowadzenia  eksperymentu  oraz  akcji 
artystycznej. W przypadku tej konkretnej realizacji, śledzenie ruchu gałek 
ocznych  artystki  pozwoliło  na  wizualizację  zasygnalizowanej  w  tytule 
akcji  „dali”.  Jest  to  dość  wyraźnie  widoczne  zarówno  na  mapach 
cieplnych  punktów  fiksacji,  jak  i  na  nagraniu  wideo.  Oczywiście  w 
analizie materiału należy uwzględnić uwagi artystki, dotyczące trudności 
w  użytkowaniu  poszczególnych  urządzeń.  Wszystkie  te  elementy 
wskazują  na  pionierskość  opisywanych  prób  i  pozwalają  z  nadzieją 
myśleć o przyszłych eksperymentach. 

4. Konkluzja
Trzy  opisane  powyżej  przykłady  to  zaledwie  wybrana 

reprezentacja tego typu badań realizowanych na całym świecie. Mimo to 
nawet  z  nich  jesteśmy  w  stanie  wyciągnąć  wnioski,  mogące  mieć 
kapitalny  wpływ  na  rozwój/modernizację  historii  sztuki,  muzeologii  i 
krytyki artystycznej. Dla jasności wywodu zaprezentuję swoje wnioski w 
tej  samej  kolejności,  w  jakiej  opisywane  były  poszczególne 
eksperymenty. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jako historyk sztuki 
nie podejmuję się oceny warsztatu prowadzenia badań okulograficznych.
      Badania powadzone przez prof. Piotra Francuza cechuje detalicznie 
rozpisana  metodologia  oraz  konsekwencja.  Jednakże  argumentacja 
dotycząca  zagadnień  historyczno-artystycznych  jest  dość  uboga  i 
dotyczy  tylko  fragmentu  związanego  z  obszarami  największego 
zainteresowania (AOI)  obrazami uznanymi za piękne.  Możliwe wydaje 
się  rozszerzenie  tej  argumentacji,  zaczynając  od  ogólnego  wniosku 
dotyczącego czasu fiksacji wzorku na obrazach uznanych za piękne i nie 
piękne.  Jeśli  faktycznie  uczestnicy  eksperymentu  dłużej  patrzyli  na 
obrazy  uznane  za  piękne,  warto  zastanowić  się,  czy  mogłoby  to 
przełożyć się na sposób ich ekspozycji.  Kwestię tę poruszała już prof. 
Dorota  Folga-Januszewska  w  swoich  tekstach  poświęconych 
neuromuzeologii  (Folga-Januszewska  2011).  Istotne  wydaje  się  także 
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nastawienie uczestników, którzy proszeni o wydanie sądu estetycznego, 
przyglądali  się  dziełom krócej,  ale  też  z  większą intensywnością.  Być 
może fakt ten jest wskazówką, w jaki sposób można aktywizować widza 
muzeum  poprzez  odpowiednie  „zniuansowanie”  ekspozycji  lub 
wyznaczanie mu konkretnych zadań. Znaczące wydają się także wnioski 
dotyczące momentu powstawania sądów estetycznych, gdyż – zdaniem 
Francuza – sąd estetyczny może nie być poprzedzony głębszą analizą 
dzieła sztuki. Badania te mogą okazać się także pomocne w rozwiązaniu 
kwestii  praktycznych,  takich  jak  oświetlenie  dzieł.  Francuz  wskazał 
obszary największego zainteresowania, tj. twarze oraz elementy o „dużej 
migotliwości, kontrastowości i niejednoznaczności” (Francuz 2013).

Innym praktycznym zastosowaniem odkrytych przez Francuza 
prawidłowości  może  być  stworzenie  modelu  opisu  dzieła  sztuki. 
Oczywiście  pytaniem otwartym pozostaje  potrzeba  stworzenia  takiego 
wzorca.  Mimo to  możemy wyobrazić  sobie  opis  dzieła  polegający  na 
mapie cieplnej fiksacji, który wartościuje poszczególne elementy zgodnie 
z  logiką  uczestnika  badania.  Tak  istotne  dla  każdego  interpretatora 
malarstwa  problemy  kompozycyjne  oraz  relacje  poszczególnych 
elementów w obrazie nabierają nowych sensów i znaczeń w kontekście 
badań okulograficznych. W tym ujęciu również istotne wydaje się to, co 
autor łączy z elementami tajemnicy i punctum. Te obszary największego 
zainteresowania, inne niż twarze, kojarzą się również z mikrotematami 
Arnheima  (Arnheim  2005),  które  skupiają  nasz  wzrok,  są  tropem 
interpretacyjnym a nade wszystko, stanowią osobne centrum obrazu.

Jedynym  głosem  krytycznym  odnoszącym  się  do  tego 
przypadku  może  być  nieobecność  przy  jej  realizacji  badaczy  sztuki, 
którzy, być może, mogliby wnieść do nich nową jakość.

Eksperyment mający na celu weryfikację tezy o uniwersalizmie 
sztuki  abstrakcyjnej wydaje się bliższy dociekaniom historyków sztuki. 
Porównując go jednak z tekstem prof. Francuza, narzucają się braki w 
opisie  metodologii  oraz  specyficzna  skrótowość  (być  może  jest  to 
następstwo  ograniczeń  wydawniczych  przywołanego  opracowania). 
Problemem  jest  także  teza  pomocnicza  tekstu,  mówiąca  o  tym,  iż 
uniwersalny język powinien cechować się większą spójnością przekazu i 
odbioru.  Autorzy  nie  weryfikują  tej  tezy  z  żadną  literaturą.  Pewną 
wątpliwość budzi  także pomysł  porównywania  par  dzieł  „o podobnych 
cechach”,  przy  jednoczesnym  uznaniu  całkowitej  ich  odmienności, 
poprzez  podział  na  sztukę  przedstawiającą  i  abstrakcyjną.  Również 
niejednoznaczne wydają się wnioski oparte na parametrze dotyczącym 
ilości  elementów  w  obrazie.  Autorzy  stwierdzają,  że  duża  liczba 
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elementów sprzyjała rozproszeniu uwagi  przy jednoczesnej  preferencji 
do  oglądania  twarzy.  O  tym,  że  ludzki  wzrok  skupia  się  głównie  na 
twarzach,  było  wiadomo  daleko  wcześniej  niż  wykonano  opisywane 
badania. Co więcej, karkołomne wydaje się branie tego parametru pod 
uwagę  w  przypadku  sztuki,  która  nie  zawiera  w  sobie  elementów 
figuratywnych.  Mając  informację  o  ogólniejszej  zasadzie  skupiania 
wzorku widza na twarzy, autorzy powinni pominąć ten element. 

Pomimo  tych  kilku  krytycznych  uwag  podkreślić  należy 
pionierskość tego eksperymentu. Przejawia się ona głównie w rzadkiej 
próbie odpowiedzi na pytanie wywodzące się wprost z historii sztuki na 
gruncie badań kognitywnych. Na tym przykładzie dość jasno uwidocznił 
się  problem  wspólnego  (użytecznego)  języka  pomiędzy  różnymi 
dyscyplinami.  Badacze,  próbując  rozwikłać  problem  „empirycznej 
weryfikacji przekonania o tym, że: sztuka abstrakcyjna jest powszechnie 
zrozumiałym i  niezależnym od kontekstów kulturowych,  politycznych  i 
historycznych językiem wyrazu” (Brinkmann i in. 2013), nie odwołują się 
do głębszych procesów mentalnych.  Tego typu uproszczenie prowadzi 
do  stworzenia  studium jednego  tylko  parametru  percepcji  bodźca  tak 
skomplikowanego jak sztuka abstrakcyjna.
      Działalność wiedeńskich badaczy dowodzi determinacji historyków 
sztuki  zmierzających  do  prowadzenia  badań  przy  wykorzystaniu 
warsztatu  innych,  niekiedy  bardzo  oddalonych  od  siebie  dyscyplin 
naukowych. 
      Trzeci  omawiany eksperyment  ma charakter  testu –  weryfikacji 
konkretnego  narzędzia.  Płynące  z  niego  wnioski  dotyczące  sprzętu 
wydają się oczywiste i niepodlegające dyskusji. O analizie badań trudno 
jest  mówić,  gdyż  na  skutek  problemów  sprzętowych  zarówno  wyniki 
pomiarów  EEG,  jak  i  nagranie  aktywności  okruchowej  artystki  są 
nierozstrzygające.  Jednakże  próba  ta  ma  w  sobie  istotną  wartość, 
bowiem analizowany jest performance. Do tej pory niewielu naukowców 
starało się przebadać tego rodzaju sztukę przy użyciu takich narzędzi. 
Istotny jest także transdyscyplinarny model współpracy formułowany przy 
realizacji  próby  eksperymentu  _e1/2015-2017.   Przykład  „Fundacji 
Artystyczno-Badawczej  om  – organizmy i maszyny w kulturze” dobitnie 
wskazuje,  jak ważna jest  współpraca różnych dyscyplin dla uzyskania 
znaczącego  efektu,  którym  może  stać  się  „nowa  metoda  zapisu  i 
konserwacji  ulotnych  aktów  twórczych”.  Wartością  dodaną  stała  się 
możliwość  wizualizacji  idei  akcji  artystycznej  Danuty  Milewskiej 
„Patrzenie w dal”. Próba ta okazała się jednak  nieprecyzyjna ze względu 
na  dyskomfort,  jaki  odczuwała  performerka  korzystając  z  urządzenia. 
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Jednym z ważniejszych wniosków płynących z tej próby jest to,  iż dla 
odpowiedzi  na  historyczno-artystyczne  pytania  należy  szukać 
odpowiedniego doń sprzętu. 

       Przedstawione  konkluzje  wyraźnie  wskazują,  że  badania 
okulograficzne zyskują na popularności. Dzięki temu zarówno badacze 
sztuki dawnej, jak i nowoczesnej zdobywają nowe możliwości analizy, co 
– z kolei – znacząco może wpłynąć na ich jakość i przyszły status historii 
sztuki. 
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