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Dlaczego piękny krajobraz nas zachwyca? 

Prof. dr hab. Beata Frydryczak, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie 

Krajobrazom przypisujemy estetyczną kategorię piękna, traktują ją jako 

kategorię oisową, oddającą stan naszego nastroju. To nasza reakcja na 

określony widok stanowi o estetycznej waloryzacji. Jakkolwiek, mówiąc 

o krajobrazie, i sięgając do żródeł refleksji nad nim, należy przywołać dwie 

inne kategorie, które doskonale do krajobrazu przylgnęły: malowniczość (The 

picturesquw) i wzniosłość. Obie są dziełem XVIII w. estetyki empirycznej, co 

więcej: właśnie w odniesieniu do krajobrazu nie straciły na swojej  ważności. 

Te dwie kategorie poddam analizie, pokazując ich aktualność. Z perspektywy 

tych dwóch kategorii skonfrontuję dwie perspektywy: estetyczną, przy-

należną do estetyki i sztuki oraz kulturową, wypracowaną przez geografię 

humanistyczną i antropologię, by pokazać, że te dwa rozumienia nie 

wykluczają się, ale istotnie uzupełniają, dając w efekcie ujęcie kompleksowe, 

ukazujące pełne kontekstualne i znaczeniowe pojęcie krajobrazu, które nie 

ma charakteru wykluczającego. Tym samym, możliwe jest sformułowanie 

szerokiego znaczenia krajobrazu, w którym jako zjawisko estetyczne 

i kulturowe zarazem, odnosi się do kontemplacyjnego i zdystansowanego 

w swej naturze doświadczenia estetycznego  oraz do sensu kulturowego, 

którego istota opiera się na doświadczeniu, pozwalającemu odczytywać 

i interpretować sensy i znaczenia wpisane w krajobraz.  

  



Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanony piękna – postrzeganie, kreowanie, ewolucja”, 

27 listopada 2021 r., Wystąpienia Gości Honorowych 
 

12 

Piękno natury i sztuki według kanta; między  

XVIII-wieczną refleksją estetyczną a współczesnością 

dr hab. Magdalena Borowska, mborowska@uw.edu.pl, Zakład Estetyki, Wydział 

Filozofii, Uniwersytet Warszawski, tel. 695-747-946 

Zacznę od zderzenia arystotelesowskiego ujęcia sztuki z kantowskim 

myśleniem o pięknie naturalnym i artystycznym, by zastanowić się dalej do 

jakiego stopnia odnoszenie się do prawideł uznaje Kant za niezbywalną cechę 

artystycznej kreacji. Warunkiem wydania sądu o pięknie jest – w „Krytyce 

władzy sadzenia” – autonomiczność, działalność artystyczna ujęta jest tam 

jednak w kontekście ideału piękna; jak więc filozof łączy te dwie opcje 

w jednej teorii estetycznej? Czy piękno, które jawi się w estetycznym 

nastawieniu do świata i którym artyści chcą obdarowywać innych jest 

bezinteresowne, a więc niezależne od dobra, czy ostatecznie na nie 

wskazuje? Czy sztuka operuje tylko budzącym chwilowe uczucia estetycznym 

pozorem, a doświadczenie estetyczne jest niczym niezdeterminowane, czy 

zaś mimo pozorów bezinteresowności prowadzi ono ostatecznie do 

rozwijania szczególnie rozumianego człowieczeństwa? 

Odpowiedzi na te i inne pytania będę starała się udzielić podejmując  

namysł nad kantowską wykładnią władzy sądzenia i szeregiem zapropono-

wanych w jej ramach rozstrzygnięć. Szczególnie interesować będą mnie te 

z nich, których dalsze interpretacyjne losy znacząco wpłynęły  na rozwój 

tradycyjnej historii sztuki w efekcie zamykając go w pewnych konceptual-

nych ramach oraz na te, w których można dostrzec genialne antycypacje 

sposobów myślenia pracujących we współczesnej estetyce i dających się 

aplikować do sztuki współczesnej.   

 

 
 

  

mailto:mborowska@uw.edu.pl
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Trzy odsłony piękna. Uwagi o koncepcji sztuki 

„prymitywnej” Franza Boasa, sztuce nowoczesnej 

i komercyjnej kulturze wizualnej 

dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB, Instytut Studiów Kulturowych, Uniwersytet 

w Białymstoku 

Wykład będzie poświęcony pięknu, którego świadectwem są trzy różne 

obszary, mające jednak ze sobą wiele wspólnego. Najpierw zostanie poddane 

refleksji piękno, którego świadectwo stanowi sztuka pozaeuropejskich 

społeczności rdzennych, przede wszystkich Indian zamieszkujących Amerykę 

Północną, i które definiował i opisywał antropolog Franz Boas w książce 

„Primitive Art” z 1922 roku – pierwszej książce akademickiej poświęconej 

sztuce do niedawna nazywanej „prymitywną” lub „pierwotną”. Drugim 

omawianym rodzajem piękna będą jego przejawy w sztuce współczesnej, 

która – jak ujął to amerykański filozof i krytyk sztuki Arthur Danto – już 

latach 70. XX wieku wyzwoliła się ze swoich wcześniejszych, zaledwie kilku 

dopuszczalnych postaci i zaczęła wyrażać się w nowych formach, wcześniej 

na ogół nie łączonych ze sztuką i jej tradycyjnym pięknem. Trzecim 

omawianym zagadnieniem stanie się nader specyficzne piękno obrazów 

tworzących komercyjną kulturę wizualną. W tym przypadku zostanie 

poddana refleksji teza Immanuela Kanta, iż postrzeganie piękna jedynie 

z perspektywy sądu smaku nie ma nic wspólnego z pojęciem doskonałości.  

Zestawienie razem piękna w tytułowych trzech odsłonach w założeniu ma 

pozwolić na zastanowienie się nie tylko nad pięknem jako takim, ale także 

nad współczesną rzeczywistością. Przede wszystkim będzie to wprowadzenie 

do dyskusji na temat sposobów rozumienia piękna, na temat jego rodzajów 

i sposobów przejawiania się, a także jego roli społecznej i kulturowej.  

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienia Uczestników 

  



 

 

  



Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanony piękna – postrzeganie, kreowanie, ewolucja”, 

27 listopada 2021 r., Wystąpienia Uczestników  

 

17 

Estetyka a poczucie bezpieczeństwa wśród zieleni – 

czynniki wpływające na odczucia człowieka 

wobec zieleni w krajobrazie 

Monika Dziedzic, monikad1096@gmail.com, Wydział Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, www.sggw.edu.pl 

Beata Fornal-Pieniak, beata_fornal_pieniak@sggw.edu.pl, Katedra Ochrony Środo-

wiska, Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego, www.sggw.edu.pl 

Percepcja zieleni, a zwłaszcza jej naturalnych, niekontrolowanych form, 

jako pozytywnego aspektu w krajobrazie jest często przyjmowana jako coś 

oczywistego, często jednak w twierdzeniu „potrzebujemy więcej zieleni” – 

szczególnie w odniesieniu do przestrzeni życia człowieka - kryje się problem 

bardziej złożony. Człowiek ocenia swoje otoczenie pod wieloma aspektami. 

Przeprowadzone badanie wykazało, że przy ocenie estetyki preferowane były 

zdecydowanie inne formy zieleni, niż przy ocenie pod względem poczucia 

bezpieczeństwa. Wykazano również pewne różnice w preferencjach różnych 

grup demograficznych, pomimo wystąpienia generalnie powtarzalnej 

kolejności od najczęściej do najrzadziej preferowanych form zieleni w całości 

próby badawczej. Pod względem estetyki ludzie najczęściej preferowali formy 

zieleni zawierające młode lub dojrzałe drzewa i krzewy w krajobrazie 

noszącym ślady ludzkiej pielęgnacji. Pod względem bezpieczeństwa 

dominowały formy zieleni z przewagą roślinności niskiej i brakiem barier 

widokowych.  

Zrozumienie co kieruje opiniami ludzi, oraz na ile pozytywna ocena 

estetyki wpływa na realną chęć użytkowania terenu zieleni w codziennym 

życiu jest kluczowe dla dziedziny architektury krajobrazu, szczególnie 

w świetle migracji z obszarów wiejskich do miast i powstających inicjatyw 

dążących do wprowadzenia większej ilości zieleni w tkankę miejską. 

Skonfrontowanie wyników badania z istniejącymi już publikacjami w dzie -

dzinie preferencji wobec form krajobrazowych i roślinnych pokazało, że to 

czy zieleń jest odbierana pozytywnie zależy od detali tak drobnych jak kąt jej 
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obserwacji, zagęszczenie roślinności na poszczególnych planach widoku, 

procent jaki w polu widzenia zajmuje niebo, złożoność gatunkowa i geo-

metryczna form roślinnych, stan zdrowotny roślin, stopień postrzeganego 

uporządkowania krajobrazu, oraz wielu innych aspektów. Wypełnianie 

przestrzeni zielenią bez uwzględnienia ich ogranicza potencjalne korzyści 

społeczne te przestrzenie mogłyby oferować.  
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Formy spoiste, czyli piękno w oku patrzącego 

Mieczysław Kozaczko, mieczyslaw.kozaczko@put.poznan.pl, Zakład Architektury 

Usługowej i Mieszkaniowej, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska, 

www.put.poznan.pl 

Przedmiotem wystąpienia jest fenomen tzw. form spoistych – ważnych dla 

ewolucji człowieka. Polem badawczym jest teleonomia piękna: jego rola 

w samodoskonaleniu się człowieka jako gatunku. Omawiane badania dotyczą 

środowiska architektonicznego. Jest ono dziś tworzone w coraz większej 

skali, z użyciem coraz bardziej odhumanizowanych metod współczesnych 

technologii i – co w tym wszystkim najgroźniejsze – według subiektywnych 

kryteriów, dopuszczających eksperyment jako metodę twórczą. Słowami 

Konrada Lorenza: narastający szum wielkiego miasta coraz bardziej zagłusza 

„gasnącą prawdę natury” – niegdyś powszechną intuicję, współdzieloną 

przez wszystkich ludzi i nadającą historii homo ludens właściwy bieg. Zatrata 

tej intuicji jest przyczyną „regresu człowieczeństwa”.  

Celem omawianych prac jest taka racjonalizacja pojęcia piękna wizualnego , 

aby możliwe było powtórne włączenie tego „parametru” do stechnicyzo-

wanego dziś instrumentarium architektury.  

Wystąpienie omawia formalną strukturę dzieła sztuki wizualnej na tle 

zróżnicowanej struktury anatomicznej pola widzenia.  

Metodą użytą w badaniach jest zastosowanie logarytmicznej ska li jako 

narzędzia wykrywania regularności form wizualnych. Odniesienie tych 

formalnych regularności do praw fizjologii (w szczególności prawa Webera-

Fechnera) ujawnia strefową strukturę form spoistych.  

Wykryte regularności formalne są przejawami „uniwersalnych struktur 

języka przestrzeni”. Współczesny język sztucznej, architektonicznej prze-

strzeni wypiera język natury. A więc musi przejmować komunikacyjną 

funkcję języka wypieranego (architektura od zawsze, aż do początku XX w. 

funkcję tę pełniła). „Prawda form natury” przekazywana w czytelny sposób 

stanowi, zdaniem Lorenza, warunek konieczny pozytywnego scenariusza 

ewolucji homo urbanus. Twórca ładu przestrzennego i użytkownik „ładnej” 

przestrzeni muszą posługiwać się wspólnym językiem rudymentarnego piękna. 
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Generowanie sytuacji estetycznej w kodzie wizualno-

przestrzennym polskiego języka migowego (PJM) 

Marek Chojnacki, mchojnac@amu.edu.pl Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Antro-

pologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza www.amu.edu.pl  

Pytania badawcze o możliwość i skalę generowania wartości estetycznych 

w procesach komunikacyjnych Polskiego Języka Migowego są współcześnie 

ważne i wyrastają na gruncie obserwowanego zainteresowania rolą tłumaczy 

języka migowego w komunikacji artystycznej. W celu wyjaśnienia fenomenu, 

wybrane akty komunikacyjne w Kulturze Głuchych zostały najpierw 

przeanalizowane w schemacie sytuacji estetycznej, który zaproponowała 

Maria Gołaszewska. Jest to wstęp do podjęcia szczegółowej eksploracji 

prowadzonej z nastawieniem teatralogicznym. Chodzi o zakres antropologii 

teatru a w szczególności dyskurs związany z estetyką gestu aktorskiego. 

Osobnym zagadnieniem jest funkcjonowanie kodu języka PJM w kategoriach 

ruchu scenicznego. Zaistniała ostatnio intensywność doświadczeń komunikacji 

zdalnej, wykorzystującej umiejętności tłumaczy Polskiego Języka Migowego, 

jeszcze bardziej podkreśla potrzebę nowego zdefiniowania kodu komunikacji 

niewerbalnej w kategoriach estetycznych przypisanych sztuce ekranu. Polski 

Język Migowy jest dynamicznie rozwijającym się językiem wizualno-

przestrzennym, którym posługuje się społeczność kulturowa Głuchych. 

Warto zauważyć, że najważniejsze składniki struktury języka migowego 

posiadają aspekty teatralności. Układ dłoni PJM a także elementy nie-

manualne (mimika) są również elementami scenicznego bíos aktora/ki 

w praktyce współcześnie uprawianych gatunków teatralnych. Można więc 

wśród mniejszości językowo-kulturowej Głuchych poszukiwać partnerów 

procesów twórczych, traktując ich doświadczenie jako inspirujące dla 

pedagogiki teatralnej i metodyki pracy aktora nad rolą.  
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Kanon piękna jako źródło cierpienia –  

perspektywa feministyczna 

Agata Rupińska, 503363@doktorant.umk.pl, Literaturoznawstwo, Szkoła doktorska 

Academia Artium Humaniorum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Wystąpienie „Kanon piękna jako źródło cierpienia – perspektywa femini-

styczna” ma charakter przeglądowy. Celem wystąpienia jest zwrócenie uwagi 

na najistotniejszą problematykę dotyczącą kobiecego kanonu piękna. 

Każdego dnia kobiety spotykają się z wieloma wydiealizowanymi (m.in. 

poprzez zastosowanie oprogramowania komputerowego) obrazami kobiecych 

ciał oraz twarzy zamieszczanymi w social mediach, reklamach, kolorowych 

magazynach, filmach oraz innych, popularnych środkach przekazu. Codzienny 

kontakt z tego rodzaju obrazami, a także z różnego rodzaju wyrazami ocze-

kiwania określonego rodzaju wyglądu m.in. w miejscu pracy, nie pozostaje 

dla kobiet obojętny.  

Wystąpienie przedstawia wybrane, najważniejsze rozważania badaczek 

feministycznych dotyczące kanonu piękna. Tezy badaczek są uzupełnione 

przykładami tego, w jaki sposób normy urody wpływają na postrzeganie 

kobiet przez siebie same, ich samopoczucie, poziom pewności siebie oraz 

inne aspekty. Ich wpływ nierzadko bywa negatywny, co pokazuje, jak 

zachodni kanon kobiecego piękna może być źródłem codziennego cierpienia 

kobiet i dziewcząt na wielu płaszczyznach.  

Aspekty teoretyczne zawarte w wystąpieniu są związane z powstającą 

pracą doktorancką autorki o tytule: „Women, the Beauty Industry, and 

Personhood: The Poetics and Politics of Face in Contemporary Anglophone 

Literature” („Kobiety, przemysł urodowy i tożsamość: Poetyka i polityka 

twarzy we współczesnej literaturze anglojęzycznej”). 
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Klasyczne piękno i romantyczne odczuwanie:  

estetyka muzyki ETA Hoffmanna 

Monika Woźniak, Studenckie Koło Naukowe Muzykologów, Instytut Muzykologii, 

Wydział Nauk o Sztuce, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) to niemiecki pisarz, 

rysownik, muzyk, karykaturzysta, który odcisnął wielkie piętno na muzyce 

i estetyce muzycznej XIX wieku. Jego dzieła literackie stały się inspiracją dla 

powstania wybitnych kompozycji (Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego, 

Kreisleriana R. Schumanna, Opowieści Hoffmanna J. Offenbacha), a pisma 

estetyczne stanowiły podwaliny dla nowej, romantycznej estetyki muzyki. 

Hoffmann był też praktykującym kompozytorem, dyrygentem i organiza-

torem życia muzycznego – jego opera Ondine uznawana jest za pierwszą 

operę romantyczną przed Wolnym Strzelcem Webera. „Muzyka jest najbar-

dziej romantyczna ze wszystkich sztuk, gdyż ma za przedmiot nieskoń-

czoność” pisał E.T.A. Hoffmann, choć trudno przytoczyć precyzyjną definicję 

romantyczności w jego ujęciu, skoro za romantyków uznawał kompozytorów 

z różnych obszarów stylistycznych: Palestrinę, Bacha, Haydna, Mozarta, 

a przede wszystkim – Beethovena. Romantyczność według Hoffmanna to byt 

natury duchowej, mieszczący jedynie istotne i głębokie wartości. Tym samym 

muzyka romantyczna jest wzniosła, pełna natchnienia, głębokiej i niepojętej 

tajemnicy oraz ma moc oderwania człowieka od teraźniejszości, trudów 

ziemskiego życia i nędzy. Nie zawiera w sobie programu pozamuzycznego, 

lecz jest nośnikiem wielkich idei. W pismach Hoffmanna idee romantyczne 

takie jak: geniusz, natchnienie, tęsknota łączą się z wzorcami uznawanymi za 

klasyczne. Klasyczne piękno jest przyczynkiem do romantycznego odczuwania. 
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Moda na brzydotę czy naturalne piękno?  

Jak Instagram kreuje współczesne kanony urody 

Magdalena Szulc, magdalena.szulc@amu.edu.pl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, www.amu.edu.pl 

Współczesne społeczeństwo składa się z siatki zależności i połączeń, 

dlatego można określić je mianem społeczeństwa sieci. Te połączenia 

doskonale obrazują działania użytkowników mediów społecznościowych, 

gdzie w ciągu kilku godzin może powstać nowe zjawisko czy trend. Rozwój 

mediów społecznościowych niewątpliwie przyczynił się do rozwoju kategorii 

piękna i brzydoty i ich społecznego postrzegania. Dzięki możliwości stosowania 

filtrów oraz dowolnej obróbki zdjęcia, Instagram jest serwisem szczególnie 

nakierowanym na estetykę. Celem niniejszej pracy jest pokazanie, w jaki 

sposób interpretowany poprzez zapis fotograficzny, jest hasztag 

#modanabrzydotę w serwisie Instagram, który w ostatnich miesiącach zyskał 

popularność dzięki postowi jednej z celebrytek, Agnieszki Kaczorowskiej-

Peli, której post opublikowany na jej profilu na Instagramie wywołał 

medialne poruszenie.  

Wystąpienie dotyczyło postrzegania piękna na Instagramie, a w szcze-

gólności aktualnego trendu #modanabrzydotę. W pracy przeanalizowano 

reakcje na post oraz zdjęcia, które można znaleźć na Instagramie pod 

hasztagiem #modanabrzydotę. Czy akceptacja swojego wyglądu, trend 

ciałopozytywności i coraz częstsze pokazywanie się światu w wydaniu saute 

jest tylko chwilowym trendem czy zmianą postrzegania kanonu piękna? 

Instagram do tej pory cechował się głównie promocją klasycznego piękna, 

lecz w ostatnich miesiącach ta tendencja się zmienia. Użytkownicy chcą 

wyzwalać siebie samych spod presji idealnego wyglądu i inspirować do tego 

innych. Czym jest dziś piękno i brzydota na Instagramie?  
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Piękno – przestrzeń – ludzie. Czy każdy postrzega tak samo? 

Wstępne wyniki badań społecznych dotyczących postrze-

gania piękna przestrzeni publicznych przez użytkowników 

Ewa Balanicka, ewa.balanicka@phd.usz.edu.pl, Szkoła Doktorska Uniwersytetu 

Szczecińskiego, https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/szkola-doktorska/ 

Zdaniem dr hab. Inż. architekta Wojciecha Kosińskiego, Profesora 

Politechniki Krakowskiej, „problematyka „piękna miasta” jest fascynującym 

i potrzebnym polem badawczym” (Kosiński, 2011). Właśnie ta tematyka 

została podjęta w badaniach dotyczących kategorii estetycznych przestrzeni 

publicznych. Głównym celem badań jest porównanie subiektywnych i obiek-

tywnych elementów piękna przestrzeni. Pierwszym etapem tych badań były 

badania społeczne jakościowe, metodą wywiadu swobodnego, wśród 

użytkowników wybranych przestrzeni publicznych.  Dla celów badawczych 

wybrano pięć miejsc w Szczecinie: Jasne Błonia, Różanka, Plac Grunwaldzki, 

Plac Lotników i Plac Solidarności. Od kwietnia do czerwca 2021 r. 

przeprowadzono 30 wywiadów z ok. 60 respondentami (niektóre z wywiadów 

miały charakter grupowy). Wywiad obejmował pytania o powiązanie osoby ze 

Szczecinem, jej ulubione miejsca w mieście. Główna część wywiadu dotyczyła 

wrażeń estetycznych związanych z konkretną przestrzenią, w której 

respondent przebywał. Na koniec respondenci byli pytani o opinię co do 

uniwersalności kategorii estetycznych przestrzeni. Wnioski z tych wstępnych 

badań podzielono na metodologiczne i poznawcze. Wnioski metodologiczne 

dotyczyły konieczności rozszerzenia części wywiadu o bardziej szczegółowe 

pytania, a wnioski poznawcze podziału badanych przestrzeni na trzy 

kategorie. Wstępnie wyłoniono: miejsca tranzytowe, miejsca zielone 

i miejsca symboliczne. W odpowiedzi na pytanie o piękno podkreślano często 

potrzebę zieleni w mieście. Zauważono też prawidłowość, że kategorie 

estetyczne łączone są przez użytkowników z funkcjonalnością. Wnioski te 

zostaną uwzględnione w dalszych badaniach.  
  

https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/szkola-doktorska/
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Piękno tkwi w uchu słuchającego. O pięknych 

(albo obrzydliwych) dźwiękach w ASMR w kontekście 

koncepcji „deep listening” Pauline Oliveros 

Joanna Łapińska, joanna.lapinska@univie.ac.at, Institut für Theater-, Film- und 

Medienwissenschaft, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität 

Wien, https://tfm.univie.ac.at/ 

ASMR to zjawisko współczesnej kultury cyfrowej, które od ponad dekady 

cieszy się popularnością w serwisie YouTube. Twórcy ASMR produkują filmy, 

w których przy pomocy różnych bodźców dźwiękowych starają się wywołać 

u widza przyjemne uczucie mrowienia na skórze głowy, karku i całego ciała.  

Co interesujące, dźwięki pojawiające się w filmach ASMR przez jednych 

odbiorców uznawane są za niezwykle przyjemne, przez innych zaś za 

obrzydliwe i wstrętne – na podstawie zaobserwowanej, uświadomionej, 

spontanicznej, wyprzedzającej kognitywną reakcji cielesnej na nie. Celem 

badań była analiza dźwięków występujących w filmach ASMR, które 

zidentyfikowano z jednej strony jako najczęściej wywołujące przyjemne 

ciarki, a z drugiej jako powodujące odczucia mizofoniczne. Należą do nich 

dźwięki powstające na skutek pocierania, drapania czy stukania powierzchni 

różnych przedmiotów, a także szepty i odgłosy towarzyszące mówieniu 

i jedzeniu. 

Ramę teoretyczną pracy stanowiła koncepcja głębokiego słuchania („deep 

listening”) Pauline Oliveros, postulująca łączenie otwarcia na dźwięk ze 

świadomością ciała. Umiejscowienie i poczucie dźwięku w ciele oraz uwaga 

poświęcona dźwiękowi jako takiemu, jego źródłu, to jedne z najważniejszych 

aspektów słuchania głębokiego. W pracy przeanalizowano zbiór filmów 

ASMR prezentujących wyżej wymienione dźwięki i stwierdzono, że 

w nagraniach kładziono nacisk na wzmożenie przyjemności odbiorcy. Nie 

wykluczyło to jednak obecności niepożądanych elementów mizofonicznych, 

na co wskazywały widoczne na ekranie reakcje cielesne twórcy-aktora ASMR, 

będącego jednocześnie pierwszym odbiorcą produkowanych dźwięków, 

a także komentarze widzów zamieszczane pod nagraniami.  
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Badania zostały w całości zrealizowane dzięki Austrian Science Fund 

(FWF), numer grantu: M 3144-G (this research was funded in whole by the 

Austrian Science Fund [FWF], grant number: M 3144-G). 
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Piękno, proces i Gadamer 

Wiesław Gdowicz, wieslawgdowicz@gmail.com, Pracownia Projektowania i Badań 

Interakcji, Wydział Projektowy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 

Praca przybliża ideę gry jako modelu rozumienia zastosowaną do analizy 

i opisu procesu projektowego. Według Gadamera nie tylko doświadczenie 

estetyczne czy istnienie dzieła sztuki, ale również rozumienie da się opisać 

za pomocą modelu gry. Grę rozumie on jako coś przewyższające grających, 

jest działaniem tworzącym sens, który ich wchłania. Ten fenomen – 

zastosowany do projektowania – pozwala na nowe spojrzenie na proces 

projektowy. Przedstawiono dwie metody projektowe: podwójny diament – 

liniowy model procesu projektowego opracowany przez Design Council oraz 

Kansei – metodę optymalizacji procesu projektowego opracowaną przez 

Mitsuo Nagamachi. Podwójny diament realizuje funkcje projektowe 

i doprowadza do celu, ale trudno go modyfikować. Kansei natomiast jest 

oparte na pomiarze emocji związanych z percepcją obserwowanego obiektu 

i nie tylko optymalizuje proces projektowania, ale również może być innym 

spojrzeniem na sposób odbioru gotowego wytworu. Model podwójnego 

diamentu jest nastawiony na skuteczną realizację założonych liniowo 

elementów procesu, model Kansei natomiast kładzie nacisk na emocjonalne 

sposoby odbioru obserwowanego obiektu. Różnią się strukturą i metodą 

osiągania celu. Ruch „w te i we wte” to jest istota gry według Gadamera. Gra 

jest procesem ruchu jako takim. Zastosowanie modelu gry do opisu procesu 

projektowego oznacza ujęcie procesu jako ruchu, a nie liniowego następstwa 

zdarzeń. Umożliwia – w odróżnieniu od dwóch porównywanych modeli – 

odkrycie procesu, co może skutkować innym jego rozumieniem.  
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