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Agnieszka Bandura

Dyskretny urok ruchu
Pisanie sprawia trudność; myślę optycznie.

[A. Rodczenko, 1928]

W historii sztuki, filozofii i na- 
uki niewiele jest pojęć, które 
wzbudziły taki ferment, jak 

pojęcie ruchu. Związane zresztą z innym, 
równie „wybuchowym”, konceptem 
czasu (czy przestrzeni), o którym Św. 
Augustyn pisał, że trudno to pojąć, a cóż 
dopiero – w słowach to wyrazić. Rozwa-
żany przez niego szczegółowo problem 
istnienia czasu (a ściślej teraźniejszości, przeszłości 
i przyszłości [1]) implikuje problem istnienia i doświad-
czania ruchu. W filozofii ruch kojarzymy ze zmianą (jako-
ściową bądź ilościową), w codziennym doświadczeniu 
częściej jednak utożsamiamy go z przemieszczaniem 
(przebiegającym w czasie).

W kwestii spostrzegania ruchu panuje subiektyw-
ne, potoczne czy naturalne przeświadczenie, że obraz 
przedmiotu w ruchu jest dany w całości w jednym 
momencie (tak zwanym jednym rzucie oka) i że ruch 
obserwowanego przedmiotu przebiega w sposób ciągły. 

1  Por. Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1987, s. 283 

i n. Problematyczna natura czasu i ruchu (jego istnienie i podzielność) 

zajmowała, między innymi Zenona z elei, Platona, Arystotelesa, isaaca 

newtona, Gottfrieda W. Leibniza, immanuela Kanta czy Alberta 

einsteina.

Mamy wrażenie, że obrazy chwytamy 
‘momentalnie’. Ale właśnie to su-
biektywne doświadczenie widzenia 
przysłania nam prawdę na temat 
sekwencyjności i niekompletności 
danych, które stanowią jego podsta-
wę [2]. Można powiedzieć, że ruch 
należy do najbardziej pierwotnych 
bodźców wzrokowych (reagujemy 

na niego odruchowo i spostrzegamy nawet wtedy, gdy 
nie jesteśmy w stanie zidentyfikować przedmiotu, który 
się porusza), a jego percepcja należy do najbardziej zło-
żonych. Jednym z podstawowych zagadnień percepcyj-
nych ruchu jest jego względność (kierunku, prędkości 
itp. [3]) oraz ciągłość.

Naukowo-filozoficzne kwestie po raz kolejny zain-
spirowały Jakuba Jernajczyka, a przygotowany przez 
niego cykl instalacji „Koła” stanowi wyjątkowo cieka-
wą próbę przybliżenia problemu ruchu, jego percepcji, 
związanych z nią intuicji, przeświadczeń czy iluzji oraz 

2  P. Francuz, imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin 

2013, s. 91.

3  Por. eksperymenty nobuyuki Kayahary (http://www.procreo.jp/labo/

labo23.html; 04.03.3014) czy Richarda L. Gregory’ego (http://www.

richardgregory.org/experiments/; 04.03.2014).

procesu tworzenia obrazu ruchu czy ruchomego obra-
zu. W prezentowanych na wystawie „Przestrzenie ru-
chów dyskretnych” obiektach Jernajczyk skupił się na 
intrygującym wątku (pozornej) ciągłości ruchu w re-
lacji do jego (faktycznej) fragmentaryczności, niecią-
głości (łac. discretus znaczy „oddzielny”) czy tytułowej 
„dyskretności” [4].

W czterech instalacjach (multimedialnych i interak-
tywnych) punkt, linia, okrąg i koło (także – po Ducham-
powsku? – rowerowe) pozwalają artyście-badaczowi 
zobrazować w zaskakujący nasze przyzwyczajenia 
sposób argumenty za dyskretnością ruchu, a także jego 
percepcji [5].

Cykloida (Koła 1, instalacja multimedialna) sta-
nowi wizualny zapis przemieszczeń jakiegoś punktu 
(początkowo niewidocznego koła) poruszającego się  
wzdłuż prostej. Hipocykloida (Koła 2, instalacja inter- 

4  W tekście towarzyszącym wystawie j. jernajczyk pisze: Dyskretność 

oznacza tutaj przeciwieństwo ciągłości. (…) Powszechnie sądzi się, że 

ruch ma charakter ciągły. nie istnieją jednak rozstrzygające dowody, 

które potwierdzałyby to przekonanie. Możliwe, że wrażenie ciągłości 

ruchu fizycznego stanowi wynik działania naszego umysłu 

i w rzeczywistości jest ono tylko złudzeniem.

5  W tekście do instalacji Koła 4 jernajczyk ekstrapoluje: To, że nie 

możemy postrzegać zmian o dowolnych prędkościach, wynika 

z dyskretnego charakteru naszej percepcji wzrokowej.

jakub jernajczyk
1. Przestrzenie Ruchów 
Dyskretnych, widok ogólny 
(Koła 3 i Koła 1), 2013
2. Koła 3 (detal), 2013, 
instalacja interaktywna
3. Przestrzenie Ruchów 
Dyskretnych, widok ogólny 
(Koła 2 i Koła 4), 2013
4. Koła 2 (detal), 2013, 
instalacja interaktywna
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...artysta w (...) efektowny 
sposób demistyfikuje pozorną 

ciągłość i bezwzględność ruchu.

4

3

aktywna) jest z kolei matematycz-
nym przedstawieniem ruchu jakie-
goś punktu koła przemieszczają-
cego się wewnątrz większego koła 
(ze szczególnym, zaobserwowanym 
przez Galileusza przypadkiem, gdy 
obserwowany ruch wyznaczany 
jest przez punkt należący do ob-
wodu koła dwukrotnie mniejszego 
od tego na zewnątrz – obraz ruchu 
sprowadza się wtedy do prostej – 
średnicy większego koła). W Ko-
łach 3 – instalacji interaktywnej, 
składającej się z zawieszonego na 
ścianie kręcącego się koła rowero-
wego i ekranu, na którym wyświe-
tla się obraz koła w ruchu i za po-
mocą którego (dotykiem) możemy 
zmieniać prędkość bądź kierunek 
obrotu koła – artysta w podobnie 
efektowny sposób demistyfikuje 
pozorną ciągłość i bezwzględność  
ruchu. Objawia odbiorcy iluzorycz-
ne podstawy percepcji ruchu, przy- 
wołując przykłady z dziedziny  
sztuki filmowej czy animacji (ma-
nipulowania częstotliwością obra-
zów-klatek w celu osiągnięcia wra-
żenia ciągłości ruchu, sterowania jego prędkością itp.). Jednak 
zjawisko ciągłości postrzeganego ruchu nie sprowadza się wy-
łącznie do kinowego tricku, gdyż wpisane jest w samą naturę 
percepcji wzrokowej. O przywoływanym przez artystę złudzeniu 
dyliżansowym pisał już w 1894 r. Etienne J. Marey, podkreślając 
„persystencję” (persistence) widzenia, która polega na łączeniu od-
dzielnych procesów ruchowych (stop-klatek przedmiotu w ruchu) 

i postrzeganiu ruchu jako ciągłego [6]. Złudzenie dyliżansowe 
to efekt czy trick przede wszystkim percepcyjny, u którego podstaw 
leżą, między innymi ograniczona zdolność (prędkość) przetwarza-
nia bodźców z siatkówki (obrazów siatkówkowych w korze wzro-
kowej), zjawisko przechowywania obrazu siatkówkowego (trwa-
nia konkretnego odbicia-widoku przedmiotu na siatkówce przez 
około jedną dziesiątą sekundy) oraz ogólnie pojęta ergonomiczna 

6  e.j. Marey, Le mouvement, Paris 1984.

2



82

p
o

s
t

a
w

y
I

I

jakub jernajczyk
1. Koła 4 (detal), 2013, 
instalacja/aplikacja
2. Koła 3, 2013,  
instalacja interaktywna, 
fot. Paweł Lisek
3. Koła 3, 2013,  
instalacja interaktywna

2

1

tendencja ludzkiego układu wzrokowego do upraszczania danych i ułatwiania 
sobie widzenia. A artysta w instalacjach dekonspiruje ten wybieg, za pomocą 
którego nasz umysł łudzi oko w kwestii ciągłości ruchu i pokazuje, że złudzenie 
dyliżansowe powstaje, bo oko „idzie na skróty” w spostrzeganiu ruchu.

Auguste Rodin powiedział, że w rzeczywistości czas nie stoi w miejscu: gdy arty-
ście uda się wydobyć moment rozgrywającej się przez dłuższy czas sceny, to jego dzie-
ło jest z pewnością mniej konwencjonalne niż naukowo dokładny obraz, w którym 
czas zostaje brutalnie zawieszony [7]. W ostatniej instalacji (Koła 4, instalacja/ apli-
kacja) Jernajczykowi udało się, poprzez złudzenie braku ruchu w zmieniającym 

7  cyt. za B. Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, tłum. j. czudec, Kraków 2009, s. 224.

się układzie, zamrozić ruch czy zatrzymać moment (co św. Augustynowi zakra-
wało na niemożliwość). Nie widzimy tu ruchu (który faktycznie zachodzi), jeśli 
jest on za wolny bądź za szybki dla parametrów naszego układu wzrokowego. 
Matematyka jednak czarno na białym dowodzi istnienia nie postrzeganego przez 
nas ruchu. 

Co daje nam ta świeża, naukowo pewna świadomość, że przedmiot, który wy-
daje się nieruchomy, porusza się? Że pod pozorem – nieruchomą przykrywką, za-
chodzi nieustanna zmiana – nieobserwowalna, niezauważalna dla odbiorcy, ruch 
niezależny od (oka) obserwatora? Jak reagujemy, kiedy w trójskładowej relacji 
(koniecznej?): poruszający się przedmiot-ruch (akcja, zmiana)-obserwator 
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(perceptor) ruchu, szwankuje ten ostatni, czyli my sami? Od-
czuwamy raczej niepokój (ślepota na ruch skłania do pytania, 
ile innych zasadniczych rzeczy, zjawisk, procesów umyka naszej 
uwadze, oglądowi, percepcji) czy może zadowolenie, płynące 
z poszerzenia świadomości środkami naukowymi?

Na te pytania artysta nie daje oczywiście odpowiedzi, ale 
jego wielką zasługą jest ich postawienie, wzbudzenie wątpli-
wości, podważenie przesądów dotyczących percepcji i natu-
ry ruchu. Jernajczyk używa środków tak naukowych, jak ar-
tystycznych, dowodząc, że nauka i sztuka, stosując mieszane 
techniki wizualizacji, są w stanie wytworzyć zarówno prote-
zy widzenia (uczynić patrzenie bardziej sensownym), jak i obna-
żyć jego iluzoryczność. Pojawia się zasadnicze pytanie: czy moż-
liwe, by postrzegany przez nas ruch w ogóle był złudzeniem? 
czy ludzka percepcja zafałszowuje ruch (fałszuje, wykoślawia 
faktyczną naturę ruchu)?

W przygotowanej do publikacji rozprawie doktorskiej (Prze-
strzenie ruchów dyskretnych. Powstawanie i własności dyskretnej 
iluzji ruchu, 2013) Jernajczyk opisuje „dyskretną iluzję ruchu” 
jako odnoszącą się do ruchomego obrazu, którego struktura 
czasowa ma charakter dyskretny, a wrażenie ciągłości ruchu 
jest wynikiem złudzenia (s. 6). Percepcja ruchu na poziomie wra-
żenia (odbioru bodźca) ma charakter fragmentaryczny, strobo-
skopowy [8] czy poklatkowy, i dopiero na wyższym poziomie 
nerwowym i korowym (przetwarzania bodźca i tworzenia re-
prezentacji-obrazu mentalnego poruszającego się przedmio-
tu) powstaje wrażenie ciągłości ruchu. Artystyczno-naukowe 
przedsięwzięcie Jernajczyka wpisuje się w dynamiczny nurt 
badań nad percepcją ruchu, o której wciąż wiemy stosunkowo 
niewiele [9]. Nie brakuje mu też refleksyjnego sznytu, który ce-
chował badania nad procesami obrazowania ruchu, począwszy 
od filozoficznych mrzonek Maksa Wertheimera (o ruchu „czy-
stym”, to jest bez przedmiotu) po hipotezy dynamiki widzenia 
Rudolfa Arnheima. 

Tym bardziej że artysta wyjątkowo atrakcyjnie pod wzglę-
dem wizualnym (i nie tylko) traktuje problemy ruchu. Okazuje 
się, że nauka i sztuka zyskują na wzajemnej relacji – nieocze-
kiwany profit to przyjemność i emocje towarzyszące kontak-
towi z dziełami, mieszanej – zmysłowo-racjonalnej – genezy. 
Przede wszystkim przyjemność intelektualna, płynąca z osobi-
stego „mikroodkrycia” naukowego (tajemnicy czy iluzji ruchu). 
Idzie przy tym o inny obraz matematyki czy nauki w ogóle – 
można powiedzieć, że w ogóle o obraz: bliższy życiu, praktyce, 
naturalnej percepcji i jej tajemnicom oraz paradoksom. Przy-
jemność ta płynie też z olśnienia – zaskakującego objawienia, 
gdy elementy składają się w nie przewidywaną wcześniej całość 
(jak w obrazie drogi pokonanej przez punkt w ruchu w Koła 1 
czy dotknięciu generującemu ukrytą mapę przesunięć punk-
tu w Koła 2). Ale i przyjemność „ludyczna”, płynąca z oszoło-
mienia (ilinx – za Rogerem Caillois – wywołujący „zawrót 
głowy” [10]) czy z „delirycznej kinezy” (jak u Scotta Bukatma-
na) w przypadku obrazu cyfrowego, będącego narzędziem cie-
lesnej (wizualno-haptycznej), utopijnej (w typie sci-fi czy posłu-
gującej się co najmniej zaawansowaną technologią) wiedzy [11]. 

8 R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, tłum. 

j. Mach, Warszawa 1978, s. 387.

9 Por. najnowsze badania nad percepcją sakkadyczną ruchu i hipotezą stałości 

(ciągłości) ruchu, relacją kształt-ruch (Demeyer, Wagemans i in., 2010), związkiem 

ruchu z identyfikacją przedmiotu (Regan, 2000; Uttal, Spillmann i in., 2000; 

nakayama 1985; Sekuler i in. 2002; Lorenceau i Boucart, 1995; Grill-Spector i in., 

1998), zwłaszcza w przypadku kinetycznego konturu (Segaert, nygård, Wagemans 

2009) i in.

10 R. caillois, Gry i ludzie, tłum. A. Tatarkiewicz, M. Żurawska, Warszawa 1997, s. 116.

11 S. Bukatman, Odlot doskonały: efekty specjalne a percepcja kalejdoskopowa, 

tłum. e. Stawowczyk, (w:) Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, pod red. 

A. Gwóździa, Kraków 2001, s. 414.

Wreszcie czerpana z takiego przedstawienia ruchu, w którym 
obraz (figura) jest równoczesny z jego opisem i narracją [12].

Instalacja i cyfrowy obraz w przypadku Jernajczyka z sukce-
sem mediuje między nauką i sztuką, stając się artystycznym we-
hikułem prawdy naukowej, obłaskawionej przez sztukę, obraz 
i przyjemność na użytek odbiorcy-obserwatora ruchu. Artysta 
z powodzeniem wizualizuje problemy nauki (z ruchem), a wizu-

alizacja ta może być traktowana jak wstępny, przeddowodowy 
etap weryfikacji twierdzeń z zakresu matematyki, fizyki, neu-
rofizjologii itd. Ruchome obrazy cyfrowe w istotny sposób kreu-
ją wizerunek współczesnego świata. Do ich powstania przyczynili 
się zarówno artyści, jak i naukowcy. Ruchomy obraz – dyskretna 
iluzja ruchu jest więc przykładem obszaru, w którym sztuka spoty-
ka się z nauką – pisze w podsumowaniu rozprawy doktorskiej (s. 
94). Prezentowane instalacje pozwalają ożywić i ukazać dodat-
kowe opcje klasycznego już postulatu „poznania przez sztukę”. n

jakub jernajczyk, Przestrzenie ruchów dyskretnych, Zakład narodowy im. 

Ossolińskich, Wrocław, Rynek 6, 18 listopada-15 grudnia 2013 r.

12 L. Marin, Utopics, new york 1984, s. 124.
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