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s t r e s z c z e n i e

niniejszy artykuł powraca do teorii zorganizowanego zespołu wyobrażeń i ukazuje jej znaczenie przy two-
rzeniu spójnego projektu urbanistycznego. autor porównuje dwa obiekty zbudowane w zbliżonym okresie 
– siedzibę władz miejskich w plymouth oraz ratusz w saynatsalo – pod kątem ich formy. zestawienie to 
pomaga ukazać wagę nawiązywania wyraźnego powiązania między formą a treścią, a także zaprezen-
tować sposób, w jaki koncepcje gestaltyzmu pozwalają na elastyczność i różnorodność przy zachowa- 
niu silnego poczucia uporządkowania urbanistycznego. redaktorzy publikacji naukowej proszą nas  
o skupienie się na kompozycji i percepcji przestrzeni architektonicznej jako podstawowych wymiarach 
życia miejskiego. projekt architektoniczno-urbanistyczny przemawia językiem formy. forma nie jest ani 
niewinna, ani neutralna – forma posiada moc, która może sprawić, że poczujemy się dobrze lub źle. Jako 
projektanci używamy formy do tworzenia domów dla naszych zleceniodawców bądź też miast dla całych 
społeczeństw. Jeżeli chcemy, aby nasze projekty miały pozytywny udział w kulturze musimy zrozumieć, 
jak dobrze wykorzystać formę. Warto zapoznać się z pewnymi zasadami przydatnymi w tym zakresie.

Słowa  kluczowe:  przyszłość miasta, język formy, gestaltyzm

a b s t r a c t

this paper re-examines the theories of gestalt perception and points out the continued importance  
of these ideas in the creation of coherent urban design.  two town halls built in about the same period are 
compared in terms of their gestalt forms, the civic centre in plymouth and the town hall at saynatsalo.  
the comparison is used to demonstrate the importance of establishing a clear link between form and 
content and to emphasise how gestalt allow for flexibility and variety whilst retaining a strong sense  
of urban orderliness. architectural and urban design is a language of form. form is neither innocent 
nor neutral, form has power; it can equally make us feel good or bad. as designers we use form to 
create homes for our clients or cities for society, if we want those designs to make a positive contribution  
to culture then we need to understand how to use form well. it will be useful therefore to learn some  
of the principles that could help us in this regard.
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Na przestrzeni ostatnich stu lat psychologowie potrafili rozpoznawać reguły percepcji, które wyjaśniają, jak 
identyfikować formę i na nią reagować. Najbardziej wpływowymi na tym polu są teorie szkoły gestaltyzmu. rozwijali 
je i poszerzali między innymi Brunswick i gibson, natomiast krytycy sztuki nawiązali powiązania między teoriami 
gestalt a swoją pracą [1]. przypomnijmy więc sobie podstawowe zasady gestaltyzmu.

zanim pojawiła się szkoła gestaltyzmu, psychologia percepcji opierała się w dużej mierze na tzw. teorii 
maszyn. podejście to, które osiągnęło swą kulminację w nauczaniu Wilhelma Wundta, analizowało doświadczenie 
z punktu widzenia elementów atomistycznych. Doświadczenie zmysłowe postrzegano zatem w stosunku jeden do 
jednego z bodźcami fizycznymi. światło odbite od jednej części przedmiotu fizycznego interpretowano na przykład 
jako zarejestrowane na siatkówce oka, a więc i w odpowiadającej jej części mózgu. światło odbite od punktu dwa  
i punktu trzy na przedmiocie znajdowało odpowiadające im pozycje w mózgu i tak dalej. W teorii maszyn bezpo-
średni obraz przedmiotu tworzyła stymulacja zmysłów.

Na początku dwudziestego wieku w austrii, południowych Niemczech i okolicach narodziła się szkoła 
gestaltyzmu będąca wyrazem protestu przeciwko fragmentarycznej analizie doświadczenia opartej na elemen-
tach atomistycznych. opracowanie pióra maxa Wertheimera z roku 1912 uznaje się powszechnie za fundament 
szkoły gestaltyzmu. tekst ten dotyczył percepcji ruchu pozornego. pracując w laboratoryjnych warunkach ciemni,  
Wertheimer wraz z kolegami – Kohlerem i Koffką – wystawiali przedmioty na dwa krótkotrwałe błyski światła. od-
ległości pomiędzy źródłami światła, a także przerwy między błyskami były nierówne. Naukowcy odnotowali szereg 
zjawisk. odkryto, iż:

kiedy odstęp czasowy pomiędzy błyskami wynosił 1/5 sekundy lub więcej, bodźce odczytywano dosłownie jako – 
dwa następujące po sobie błyski w różnych miejscach,
kiedy odstęp czasowy wynosił około 6/100 sekundy, obserwator widział pojedynczy punkt światła przesuwający – 
się z jednej pozycji na drugą,
kiedy odstęp czasowy wynosił mniej niż 3/100 sekundy, błyski sprawiały wrażenie jednoczesnych.– 

z perspektywy teorii maszyn nowe odkrycia były z pewnością niewytłumaczalne – związku w stosunku jeden 
do jednego z ruchem bodźców fizycznych nie powinno się doświadczać. Dostrzeżony ruch musi wobec tego być 
postrzegany jako doświadczenie emergentne, nieobecne w odizolowanych bodźcach, zależne od ich relacyjnej 
charakterystyki. psychologowie szkoły gestaltyzmu wyciągnęli stąd wniosek, że układy nerwowe obserwatorów nie 
rejestrują bodźców fizycznych w związkach jeden do jednego przewidywanych przez twórców teorii maszyn, lecz 
odczytują grupę doświadczeń jako „całość” lub zorganizowaną formę. organizacji takiej nadano nazwę Gestalt  
od niemieckiego słowa oznaczającego formę, które przyjęło się w odniesieniu do całej szkoły psychologicznej1.

szkoła gestaltyzmu wprowadziła zatem niezwykle istotną teorię: układ nerwowy nie tylko doświadcza zja-
wisk w sposób zmysłowy, ale też posiada wrodzoną zdolność organizowania bodźców zmysłowych w zunifikowane 
całości. uważa się, że organizacja ma podstawy w naturalnym funkcjonowaniu układu nerwowego, w centrum któ-
rego znajduje się mózg, zmysły zaś – na obrzeżach [2]. aby udowodnić tę tezę, przytoczmy kilka przykładów. Kiedy 
czytelnik skieruje swój wzrok na dwie trójkątne grupy trzech punktów, dlaczego postrzega je właśnie jako dwie 
grupy trzech punktów, a nie po prostu jako sześć punktów? gdy w jasną noc spojrzymy na niebo, niektóre z gwiazd 
postrzegamy od razu jako zgrupowane i oderwane od swego środowiska. zasugerowano, że grupowanie trzech 
punktów można przypisać uogólnionemu efektowi uczenia się, ale przecież konstelacje gwiazd ludzie odbierają  
od wieków jako zamknięte grupy lub układy. przypomina nam się również, że dzieci nie potrzebują dziś instrukcji, 
aby ujrzeć te same układy [2, s. 83].

przytoczone przez nas przykłady jak na razie dotyczą jedynie organizacji przestrzeni, jednak taka organi-
zacja zmysłowa nie ogranicza się tylko do kwestii przestrzennych. co ciekawe, istnieją wyraźne paralele między 
wymiarem przestrzennym a czasowym. Doświadczany czas posiada pewne wspólne cechy charakterystyczne  
z doświadczaną przestrzenią. W wielu językach słowa, których używamy do oznaczenia relacji przestrzennych, pa- 
dają także w odniesieniu do relacji czasowych. W języku angielskim na przykład słowa before („przed”), behind („za”), 
forward („wprzód”) i approach („nadchodzić”) dotyczą tak przestrzennego, jak i czasowego wymiaru doświadczenia. 
sięgając dalej, widzimy też podobieństwa między sposobami, w jakie doświadczenia zmysłowe organizowane są 
w wymiarze czasowym i przestrzennym. punkty czasowe lub dźwięki tworzą wszak grupy czasowe z taką samą 
łatwością, z jaką jednocześnie ukazane punkty tworzą grupy w przestrzeni. gdyby ktoś uderzył trzy razy w stół,  
zrobił pauzę, po czym znowu uderzył trzy razy, osoby słyszące tę sekwencję doświadczyłyby grup w czasie.  



475

W wymiarze fizycznym, rzecz jasna, wszystkie dźwięki stanowią niezależne zdarzenia zmysłowe powiązane nie 
silniej niż gwiazdy tworzące konstelacje. Dlaczego więc bierni słuchacze odbierają grupy trzech dźwięków? czy 
zjawisko to przypomina permutacje numeryczne?

słuchowe punkty w czasie odczytywać można jako grupy lub punkty w przestrzeni. Jednakże punkty  
w przestrzeni są nie tylko odbierane w grupach w percepcji wizualnej, ale też w doświadczaniu przez dotyk. Na-
wet dla osoby z zawiązanymi oczami grupy przedmiotów są wciąż rozpoznawalne. stworzenie pisma Braille’a 
było możliwe właśnie dzięki temu, że zmysły dotyku potrafią rozpoznawać organizacje. psychologowie ze szko- 
ły gestaltyzmu sugerują, że ta konsekwentna organizacyjna charakterystyka zmysłów odzwierciedla rzeczywistą 
organizację układu nerwowego jako całości, która skądinąd koncentruje się w mózgu. organizację postrzega się 
więc jako nerwową funkcję mózgu, ponieważ – jak twierdzą niektórzy – pośród samych bodźców nie panuje żad- 
na organizacja [2, s. 94].

Każda stymulacja zmysłów odbierana jest zatem jako odizolowane zdarzenie, a mimo to postrzeganie zmy-
słowe daje wyniki zgodne z rzeczywistą budową danej sytuacji fizycznej. Jak to się dzieje, skoro fale świetlne, które 
stanowią ogniwo pośrednie pomiędzy obiektami fizycznymi a okiem, to niezależne od siebie zdarzenia? oczywiście 
w transmisji światła musi być zachowane coś, co tworzy całość dla właściwej organizacji. teoria gestaltyzmu mówi 
nam, że zachowywane cechy to formalne związki między rozmaitymi częściami2.

co jednak ciekawe, wydaje się, że w ogólnej hierarchii rzeczy organizacja ma pierwszeństwo przed właści-
wą stymulacją fizyczną, co wskazuje na to, że organizacja jest głębiej osadzona w rzeczywistości niż stymulacja 
percepcyjna. sugeruje to fakt, że lepiej pamiętamy organizację rzeczy lub zdarzenia niż stymulacje zmysłowe. Na 
przykład po wysłuchaniu utworu muzycznego możemy sobie go nucić czy pogwizdywać, jednak najczęściej powta-
rzamy daną melodię w zupełnie innej tonacji. innymi słowy, zachowaliśmy porządek, chociaż utraciliśmy rzeczywi-
ste dane percepcyjne odpowiedzialne za tenże porządek.

Wydaje się, że bez organizacyjnych możliwości układu nerwowego dostępny świat byłby dezorientujący  
i pozbawiony znaczenia. fakt, że układ nerwowy nieustannie projektuje jakiś porządek na dostępne nam bodźce 
zmysłowe, oznacza, iż potrafimy działać w świecie w sposób uporządkowany, a systemy kulturowe, które wykształ-
ciliśmy, przyjęły te same funkcje porządkujące. Wskutek tego poezja, język, matematyka, muzyka, architektura  
i sztuki piękne na swym najgłębszym poziomie muszą dzielić te same zasady porządkujące. zasady te, stanowią-
ce część naszego centralnego układu nerwowego, niejako „należą się” wielu malarzom, muzykom i architektom, 
jednak – jak przyzna każdy nauczyciel wychowania plastycznego – chociaż wszyscy umiemy organizować własną 
percepcję, stosowanie się do nich przy tworzeniu formy nie każdemu przychodzi z równą łatwością.

Do określonych przez szkołę gestaltyzmu zasad porządkujących, najbardziej przydatnych malarzom i ar-
chitektom, należą: „wzór”, „zamknięcie i dobra kontynuacja”, „środek ciężkości”, „podobieństwo”, „bliskość” oraz 
„symetria”. przyjrzyjmy się tym kategoriom z bliższej perspektywy, a następnie omówmy kilka przykładów:
wzór,
symetria,
środek ciężkości,
podobieństwo,
bliskość,
zamknięcie.

zobaczyliśmy już, w jaki sposób gestaltyzm wykorzystywany jest do organizacji form w wymiarze prze-
strzennym, czasowym oraz dotykowym i jak przyczynia się do uporządkowania pisma Braille’a, muzyki, poezji  
i prozy, a także sztuk przestrzennych. czasami jednak musimy zająć się podmiotami, które istnieją równocześnie 
w wymiarze przestrzennym, czasowym i dotykowym, co niemal zawsze dotyczy projektowania architektoniczno-
urbanistycznego. Wzór, który chcemy stworzyć w architekturze, musi być układem, który działa jednocześnie we 
wszystkich wymiarach, tworząc spójność działań. ujmując rzecz inaczej, podstawą jest tu stworzenie związku 
pomiędzy przeznaczeniem obiektu a jego formą architektoniczno-urbanistyczną. W dobrym budynku forma i prze-
znaczenie nawiązują związek o charakterze symbiotycznym. stworzenie dobrej struktury formalnej bez połączenia 
z organizacją treści daje początek łatwemu i nierzadko pustemu formalizmowi, z jakim mamy do czynienia nader 
często. Wyzwaniem dla architekta i twórców z innych dziedzin kultury jest więc znalezienie spójnej analogii pomię-
dzy treścią i formalnymi wymiarami dzieła.
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Dla przykładu przyjrzyjmy się dwóm budynkom ratuszowym, które wzniesiono mniej więcej w tym samym 
czasie. pierwszy z nich stoi w plymouth w miejscu Biur miejskich zniszczonych podczas nalotu na miasto w latach 
drugiej wojny światowej. Budynek wznosi się na dwanaście kondygnacji. W niskiej, dwukondygnacyjnej przybudów-
ce, oddzielonej od siedzib władz obywatelskich za pomocą otwartej przestrzeni z basenem, mieszczą się izby po-
siedzeń. cały zespół ustawiono frontem do wielkiej przestrzeni publicznej, którą dzieli z ratuszem oraz budynkami 
sądów. Biura władz miejskich otwarto dla gości w parterach. izba posiedzeń posiada publiczną galerię, wyraźnie 
jednak oddzieloną od pozostałych przestrzeni publicznych. forma budynku jest wyrazista, natomiast jej związek 
z treścią i przeznaczeniem jest już bardziej problematyczny. Kluczowy element budynku stanowi dwunastokondy-
gnacyjna wieża, która wyraźnie dominuje nad całą przestrzenią publiczną. Budynek, przeznaczony rzekomo dla 
mieszkańców, nie pozostaje z nimi w zbyt bliskim związku i zamiast żyć razem ze społecznością, wznosi się ponad 
nią. smagana wiatrem przestrzeń między wieżą a skrzydłem izb posiedzeń nie jest używana, gdyż nie pełni żadnej 
rzeczywistej funkcji. usytuowany tam basen dzieli bardziej niż spaja oba skrzydła budynku. W skrzydle mieszczą-
cym izby posiedzeń bryła budynku nie sprawia wrażenia przyjaznej dla społeczności. Jest oddalona od pozostałych 
publicznych części budynku i zdaje się zaprojektowaną po to, by służyć dygnitarzom zamiast „zwykłym” obywa-
telom. ludność ma zagwarantowany dostęp do izby posiedzeń, ale jest w znacznym stopniu odseparowana od 
przebiegu obrad toczących się na galerii pierwszego piętra.

ratusz w mieście saynatsalo (finlandia), zaprojektowany przez alvara aalto i zrealizowany w podobnym 
okresie, przyjmuje zupełnie inną postawę. podczas gdy budynek w plymouth traktuje wieżę jako swą podstawową 
formę, ratusz w saynatsalo stawia na dziedziniec. podobnie jak w przypadku projektu w plymouth, w budynku 
mieszczą się biura władz miejskich, sale zebrań oraz izby posiedzeń, jednak znaleziono tu również miejsce na 
bibliotekę publiczną, sklepy, bank oraz apartamenty przeznaczone dla wysokich urzędników. W przeciwieństwie 
do formy wieżowej w plymouth, która wynosi swe pomieszczenia daleko od powierzchni ziemi i od ludzi, budynek  
w saynatsalo mocno opiera się na poziomach parteru i pierwszego piętra. Dziedziniec służy też do wiązania róż-
nych elementów społecznych oraz poszczególnych części zespołu. lokalne sklepy początkowo usytuowano na 
parterze pod biblioteką po stronie południowej, bank zaś poniżej izb posiedzeń od wschodu. główne wejście do biur 
władz miejskich, sal zebrań i izb posiedzeń prowadzi z dziedzińca na poziomie pierwszego piętra. Na dziedziniec 
wchodzi się przez szeroką kondygnację, która w końcu staje się najważniejszą (zewnętrzną) częścią składową 
budynku. tak więc jeszcze zanim ludzie wejdą do właściwego budynku,  zostają zaproszeni do jego serca. główne 
wejście do biblioteki publicznej znajduje się na tym samym poziomie, co daje odwiedzającym okazję przebywania 
w obywatelskim centrum miasta, nawet jeśli nie mają żadnych spraw do załatwienia. strefę mieszkalną zapro-
jektowano w zachodniej części dziedzińca, dzięki czemu budynek może łączyć funkcje miejskie, mieszkaniowe, 
społecznościowe oraz handlowe w obrębie jednej prostej formy. o ile wieża w plymouth postrzegana jest jako 
forma dominująca i oddzielająca jedną część budynku od drugiej, przez co sprawia wrażenie nieprzyjaznej dla spo-
łeczności, o tyle organizacja dziedzińca w saynatsalo nadaje realny wymiar idei demokracji i wspólnoty. W sposób 
makroskopowy dostrzega uwielbiane przez nas przestrzenie publiczne o przejrzystej strukturze, takie jak siena 
czy Kraków, które tworzą zewnętrzne środowisko dla swoich społeczności, a także właściwą lokalizację dla ratuszy 
miejskich. W stosunkowo niewielkim budynku w saynatsalo aalto zrealizował taką właśnie organizację życia pu-
blicznego. Nawet tutaj rozumienie wspólnoty nadal obwarowane jest jego formami. Do izby posiedzeń wchodzi się 
po schodach od głównego wejścia, z którego muszą korzystać zarówno szeregowi mieszkańcy, jak i wybrani przez 
nich przedstawiciele. Wszyscy spotykają się więc na bardzo demokratycznej płaszczyźnie w drodze na obrady  
i po ich zakończeniu. W niezwykle realistyczny sposób forma budynku wspiera i nadaje kształt jego funkcji, panuje 
więc całkowita integracja organizacji reprezentującej funkcję budynku i organizacji przeznaczonych dla niej form 
architektoniczno-strukturalnych. Wybrany sposób organizacji służy zatem tworzeniu poczucia jedności między bu-
dynkiem a jego użytkownikami, nadając architekturze integralność kompozycji.

prezentowane budynki różnią się też, jeśli chodzi o sposób zastosowania koncepcji gestaltyzmu. forma 
budynku w plymouth w przeciwieństwie do ratuszy w sienie i Krakowie jest pełna, skończona i dosłowna. z urba-
nistycznego punktu widzenia wieża stoi w słabo określonej przestrzeni, więc formy w plymouth charakteryzują się 
oczywistą banalnością. W saynatsalo natomiast formy są o znacznie subtelniejsze. o ile budynek w plymouth to 
tak naprawdę wyróżniająca się wieża z przyległą do niej niską prostokątną izbą posiedzeń, o tyle forma dziedziń- 
ca w saynatsalo jest znacznie bardziej złożona. przede wszystkim sprawia on wrażenie niedokończonego. Jeden  
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z jego boków tworzy blok biblioteczny, oddzielony od trzech pozostałych linii. odseparowanie biblioteki tworzy  
dwie luki, które otwierają dziedziniec na jego kontekst. Jedną z owych luk zajmują oficjalne schody wejściowe  
prowadzące na dziedziniec z głównej ulicy, drugą natomiast nieformalne, trawiaste stopnie, które łączą go z roz-
ległym krajobrazem. formy zastosowane w saynatsalo wytwarzają więc interakcję pomiędzy dwiema zorganizo-
wanymi formami: dziedzińcem z jednej strony i ścieżką (trasą) z drugiej. Niedokończenie dziedzińca pozwala na 
wyznaczenie tras do zespołu bez konieczności niszczenia zaistniałej spójności, jako że pełne rozwiązanie odnaleźć 
można tylko w ich połączeniu. obie formy mogą zachować swą integralność, chociaż to w ich syntezie tworzy się 
fundamentalna interakcja funkcyjna na etapie wejścia.

Jeszcze jedną istotną cechą gestaltyzmu, przy której warto się na chwilę zatrzymać, zanim zakończymy 
nasze dywagacje, jest jakość całkowita. reguły związku, które tworzą dobrą organizację formy, bliskość, podo-
bieństwo, zamknięcie itd., pozwalają unikać precyzji. układ nerwowy wykorzystuje na przykład zasadę bliskości  
w odniesieniu do przedmiotów, co wykazaliśmy wcześniej na przykładzie konstelacji gwiezdnych czy też grupowa-
nia punktów w celu wytworzenia rozpoznawalnych wzorów. Jednakże bliskość nie jest koncepcją, która wymaga-
łaby precyzji – jest to zjawisko względne rozumiane jedynie w szczególnym kontekście. symbole umieszczane na 
kartach do gry tworzą natychmiastowo rozpoznawalne wzory: by poznać wartość karty, nie musimy przy każdym 
rozdaniu liczyć kierów, kar, pików czy trefli. gdyby jednak te same symbole zostały rozrzucone na stoliku, rzeczywi-
ście trzeba by je przeliczyć, tak więc symbole karciane tworzą wzajemne relacje, kiedy dzieli je kilka centymetrów. 
Jednak, o czym już zdążyliśmy się przekonać, ta sama zasada bliskości tworzy równie przekonujące związki, gdy 
patrzymy na konstelacje gwiazd oddalone od nas o wiele lat świetlnych.

pozostałe zasady gestaltyzmu również przedkładają przybliżenie nad precyzję. Na przykład zasada po-
dobieństwa tworzy związki między rzeczami podobnymi w jednym wymiarze, przy czym sam wymiar wydaje się 
nieistotny. Jak już mówiliśmy, nasz układ nerwowy wiąże ze sobą obiekty o podobnych kolorach, podobnych kształ-
tach, podobnych rozmiarach, podobnych fakturach lub jakichkolwiek innych wymiarach dopuszczających możli-
wość porównania. Wróćmy raz jeszcze do przykładu gwiezdnych konstelacji: zanim można było osądzić bliskość, 
należało ocenić ich jaskrawość. Nasz układ nerwowy wybrał określone gwiazdy w konstelacji, ponieważ miały one 
podobną jaskrawość, dzięki czemu wyróżniały się spośród pozostałych ciał niebieskich w swoim bezpośrednim 
otoczeniu. zasada bliskości wyodrębnia zatem wyłącznie wybrane, jaśniejsze gwiazdy, ignorując pozostałe. układ 
nerwowy pomija nawet gwiazdy w obwodzie danej konstelacji, gdyż nie zostają one zidentyfikowane jako obiekty 
o podobnej jasności.

równie interesująca w tej kwestii jest zasada zamknięcia. Narysowane przez dziecko nierówne koło two- 
rzy formę zorganizowaną w tym samym stopniu, co precyzyjnie wykreślony okrąg geometryczny. skoro na danym 
obszarze znajduje się tylko jeden okrąg, pojawia się tam silny potencjał organizacyjny, który wytwarza poczucie 
zamknięcia wahające się od form nierównych kół do rozmaitych przybliżeń elips i kształtów owalnych. co ciekawe, 
aby właściwie funkcjonować, forma nie tylko nie musi być precyzyjna, ale nawet skończona. W pewnych przypad-
kach układ nerwowy chętnie zamyka i wykańcza dla nas formy przy odpowiednim poziomie ich organizacji. spójrz-
my na stonehenge: wiele z głazów usunięto, co wcale nie przeszkadza układowi nerwowemu odczytać stosownych 
informacji i dopełnić kręgi w naszych umysłach. ta właśnie cecha układu nerwowego – umiejętność dopełniania 
niepełnej formy – stanowiąca fascynujący aspekt teorii gestaltyzmu, jest regularnie wykorzystywana przez malarzy, 
muzyków i architektów w procesie tworzenia dzieł sztuki. to ona pozwoliła alvarowi aalto pracować nad nieukoń-
czonym dziedzińcem w saynatsalo.

Nieprecyzyjność oraz otwartość na nieukończoną formę w twórczości artystycznej pozwala odbiorcy „wejść” 
w dzieło sztuki. Jeżeli stworzone przez artystę formy pozostają otwarte, czytelnik lub słuchacz może ukończyć 
dzieło we własnych myślach. talent malarza, muzyka czy architekta polega więc w znacznej mierze na umiejętno-
ści oceny, ile swobody można pozostawić odbiorcom. Jest to niezwykle delikatna kwestia. Jeżeli zaoferuje się zbyt 
małą swobodę, konfiguracja formalna może okazać się uproszczona lub banalna, a jeśli będzie jej za dużo, forma 
w ogóle nie zostanie rozpoznana. takie wyważanie sprzecznych uwarunkowań leży u podstaw wielkiej sztuki.

ciekawe jest, że gestaltyzm uwzględnia geometrię, podczas gdy geometria raczej nie bierze gestaltyzmu 
pod uwagę. W świecie gestaltyzmu linia bądź ścieżka nie musi być prosta, aby połączyć dwa punkty lub miejsca, 
siatka nie musi być regularna, by posiadać porządkujące właściwości siatki, forma nie musi być okrągła, żeby 
mieć cechy zamknięcia, o czym niedawno się przekonaliśmy. Jedną z najistotniejszych i najwspanialszych cech 
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gestaltyzmu jest więc elastyczność i otwartość. Kontrastuje on jaskrawo z geometrią o ograniczonej elastyczności 
i charakterze zamkniętym. le corbusier powiedział kiedyś, że geometria przemawia językiem człowieka. Dziś mo-
żemy stwierdzić, iż gestaltyzm przemawia językiem natury. Jeżeli zaakceptujemy samych siebie jako część natury, 
przemówimy jej uniwersalnym językiem. W kategoriach duchowych pamięć o tym, że stanowimy jedność z naturą, 
sprawia, że zdajemy sobie sprawę z tego, iż gestaltyzm ustanawia prawa tworzenia, które – będąc częścią natury 
– stają się naszymi prawami w czasie, gdy uczestniczmy w procesie twórczym.

Przypisy

1 ehrenfels, von c, Uber Gestaltqualitaten (Jakość formy) opublikowana w 1890 r., jeszcze przed powstaniem „szkoły gestal- 
tyzmu”; termin wykorzystany w nazwie szkoły.

2 „chociaż bodźce miejscowe są od siebie niezależne, wykazują one relacje formalne, np. bliskości i podobieństwa. Bodźce ko-
piują analogiczne relacje formalne zachodzące między zewnętrznymi elementami przedmiotów fizycznych. te związki formalne 
w obiektach fizycznych zachowywane są jako odpowiednie relacje bodźców. ponieważ organizacja uzależniona jest od relacji 
między bodźcami, musi też zależeć od związków pomiędzy przedmiotami” [2, s. 98].

over the last hundred years psychologists have been able to identify rules of perception that explain how 
we identify and respond to form. the theories most influential in this field have been the theories of the gestalt 
school. their theories have subsequently been developed and expanded by people like Brunswick and gibson, art 
critics have made connections between the gestalt theories and the criticism of art. [1], it serves our purpose here 
to simply remind ourselves of the basic gestalt principles.

prior to the emergence of the gestalt school, most thinking in perceptual psychology was based on what 
was called the machine theory. this approach which reached its peak in the teachings of Wilheim Wundt tended 
to analyse experience in terms of atomistic elements.  sensory experience was consequently viewed in a one to 
one relationship with the physical stimuli.  light reflected from one part of a physical object, for example, would 
be interpreted as being registered on the retina of the eye, and thence in a corresponding part of the brain.  light 
reflected from points two and three on the object would have their corresponding positions in the brain, and so forth, 
such that a direct image of the object would be set up through sensory stimulation.

in the early part of the twentieth century, however, the gestalt school emerged in and around austria and 
southern germany, as a protest against the piecemeal analysis of experience into atomistic elements. a paper 
published by max Wertheimer in 1912 is generally considered to mark the foundation of the gestalt school.  
Wertheimer’s paper dealt with the perception of apparent motion. under laboratory conditions Wertheimer and his 
colleagues Kohler and Koffka exposed subjects to two momentary flashes of light in a dark room. the distances 
between the light sources and the periods between the flashes were varied. exposed to these conditions, the 
subjects reported different phenomena. it was found that if:

the time interval between the flashes was 1/5th of a second or more the stimuli were read for what they were, – 
two successive flashes in different places;
if the time interval was about 6/100th of a second, then the observer saw a single point of light moving from one – 
position to the other,
and when the interval was less than 3/100th of a second, then the flashes seemed simultaneous.– 

clearly, in terms of the machine theory these new findings were inexplicable, on a one to one relationship 
with the physical stimuli movement should not be experienced.  the perceived motion must therefore be viewed 
as an emergent experience, not present in the stimuli in isolation but dependent upon the relational characteristics 
of the stimuli.  the gestalt psychologists therefore concluded that the nervous systems of the observers did not 
register the physical stimuli in the one to one relationships predicted by the machine theorists, but they read a group 
of experiences as a whole, or organized form, and such an organization they refer to as a Gestalt, the german word 
for form which gave its name to the school1.
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the gestalt school therefore introduced the very important notion, that the nervous system not only 
experiences phenomena in a sensory manner, but also possesses the innate ability to organize those sensory 
stimuli into unified wholes. organization is thus seen to have its basis in the natural functioning of the nervous 
system, with the brain as its centre, and the senses as its extremities [2]. to demonstrate the thesis we are given  
a number of examples.  for example, when the reader is confronted with two triangular groups of three spots  
why do they observe them as two groups of three and not as merely six patches? similarly, on a clear night when  
we look up at the sky, some stars are immediately seen as belonging together and detached from their environment. 
it has been suggested that perhaps the groups of three spots could be attributed to the generalized effect of learning 
but the stellar constellations have for ages been seen by people as closed groups or units and we are reminded  
that at the present time children need no instruction in order to perceive these same units [2, s. 83].

the examples we have quoted so far have dealt only with spatial organisation but such sensory organisation 
is not limited solely to spatial concerns.  interestingly there are clear parallels between the spatial and temporal 
dimensions.  experienced time has certain characteristics in common with experienced space, words which are 
used to indicate spatial relations are also used as terms for temporal relations in many languages.  for example,  
in english we may have something before or behind us in both the spatial and temporal dimensions of experience.  
We also look forward in time and space, and an event ‘approaches’ us in time, just as something approaches us  
in space. reinforcing these observations, there also seem to be parallels between the ways that sensory experiences 
are organised in both the temporal and spatial dimensions. temporal dots or sounds, for example, form temporal 
groups just as readily as simultaneously given dots tend to form groups in space.  if someone tapped three times 
on a table, paused and then tapped three times again, people who heard the sequence would experience groups 
in time.  physically, of course, all the sounds are independent sensory events, no more related than the stars that 
make up the stellar constellations.  Why then do people who listen passively to such sounds hear groups of three, 
and not as we asked before some of the other numerical permutations?

auditory dots in time can be read as groups, just as dots in space.  Dots in space, however, are not  
only read in groups when perceived visually, but also when experienced through touch.  to a blind-folded person, 
groups of objects are still readily identifiable.  indeed, it was on the basis that the tactile senses were able to 
recognise organisations, that the language of Braille was created.  the thesis which the gestalt psychologists 
suggest is that these consistent organisational characteristics of the senses are a reflection of the underlying 
organisation of the nervous system as a whole, which otherwise centres on the brain.  the organisation is thus  
seen as a neural function of the brain, since they argue there is no organisation among the stimuli themselves  
[2, s. 94].

each sensory stimulation is thus seen as an isolated event, and yet sensory perception tends to produce 
results which agree with the actual make-up of the given physical situation. how can this happen if the light waves 
which mediate between the physical objects and the eye are mutually independent events? obviously, in the 
transmission of light something must be preserved that makes on the whole for the right organisation. gestalt theory 
tells us that the features that are so preserved are the formal relationships between the various parts2.

interestingly however in the general hierarchy of things it seems that organisation takes precedence over 
the actual physical stimulation, indicating that organisation is closer to the heart of reality than the perceptual 
stimulation. this is suggested by the fact that we will remember the organisation of a thing or event more accurately 
than the sensory stimulations.  for example, after listening to a piece of music, we may hum or whistle it to 
ourselves, but more often than not we will repeat the tune in something other than the key in which we heard it.  
in other words we have retained the order even though we have lost the actual perceptual data that were responsible 
for giving us that order.

it seems that without the organising capacity of the nervous system the world that would be available to us 
would be disorienting and meaningless.  the fact that the nervous system is continually projecting an order onto 
the sensory stimuli available to us means that we have been able to operate in the world in an orderly way and 
the cultural systems that we have evolved have adopted the same ordering functions. as a consequence, poetry, 
language, mathematics, music, architecture and the arts at their deepest levels must all share the same underlying 
ordering principles. as part of our central nervous system these principles come very naturally to many artists, 
musicians, architects and are often taken for granted, but as any teacher of the arts will also confirm, although  
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we are all able to organise our own perceptions, the application of such principles in the creation of form, does not 
seem to come equally to everyone.

the ordering principles as defined by the gestalt school that are of most use to artists and architects, are 
figure-ground, closure and good continuation, centre of gravity, similarity, proximity and symmetry. let’s look at 
these categories briefly and then at a couple of examples:
figure-ground,
symmetry,
centre of gravity,
similarity,
proximity,
closure.

We have seen how gestalt are used to organise form in the spatial, temporal and tactile dimensions and 
accordingly giving rise to the orderliness in Braille, music, poetry and prose, as well as in the spatial arts.  But 
sometimes we find that that we are required to deal with activities that exist simultaneously in the spatial, temporal 
and tactile dimensions, this is almost always the case in architecture and urban design. the gestalt that we need 
to create in architecture therefore, need to be gestalt that work in all these dimensions simultaneously, so that they 
give coherence to the activities being accommodated.  in other words it is essential that there is a relationship 
between the gestalt of use and the gestalt of architectural and urban form, in a good building, form and use will 
have a symbiotic relationship.  creating good formal gestalt without matching these to the gestalt of the content 
gives rise to the easy and often empty formalism we so often see. the challenge for the architect therefore, as  
for contributors in any other branch of culture is to find the coherent (gestalt) correspondence between the content 
and the formal dimensions of a work.

By way of example let us examine two town hall buildings built at about the same time. the first was built 
in plymouth to replace the municipal offices destroyed by the blitz on the city during the second World War. this 
building stands some twelve stories high and has council chambers in a low two storey annex separated from the 
civic offices by an open space containing a pool of water. the whole complex fronts on to a large public space 
shared with the guildhall and law courts. the civic offices are open to the public on the ground floors, the council 
chamber has a public gallery but this is quite separate from the other public spaces of the building. the formal 
gestalt of the building is clear, but the relationship between the formal gestalt and the gestalt related to the content 
and use of the building is more problematic. the main statement of the building is the twelve storey tower and it 
stands over the civic space in a very dominant posture.  ostensibly the building is for the people of the city but it 
does little to relate to them.  rather than being a building of the community it is more a building that stands over and 
dominates the community.  the space between the main civic tower and the council chamber wing is an unused 
and windswept space because it has no real function; the pool positioned there serves only to divide rather than 
relate the two wings of the building.  and within the council chamber wing the posture of the building does little to 
embrace the community, it is remote from the other public parts of the building and seems designed to serve the 
civic dignitaries with less attention being given to the public. the public are granted access to the council chamber 
but are largely separated from the functioning of the proceedings, located as they are on a first floor gallery.

in contrast the town hall built for the town of saynatsalo finland in about the same year and designed by 
alvar aalto adopts a very different posture. Whereas the plymouth building adopted the tower as its basic form, the 
saynatsalo town hall takes the courtyard as its gestalt. the building houses the municipal offices, meeting rooms 
and council chamber as did the building in plymouth but additionally it provides accommodation for the public 
library, some shops, a bank and some apartments for officials.  unlike the tower form at plymouth, which lifts the 
accommodation away from the ground and the people, the building at saynatsalo embraces the ground at both 
its ground and first floor levels.  the courtyard also serves to tie together the different elements of the community, 
and the separate parts of the brief.  local shops were originally located on the ground floor below the library on the 
southern side and a bank below the council chambers on the east.  the main entrance to the civic offices, meeting 
rooms and council chamber is from the courtyard at first floor level. the courtyard is approached via a broad flight of 
steps and it effectively becomes the principle (outside) room of the building. the public are thus invited into the heart 
of the building before they enter the building proper. the main entrance to the public library is also at this level thus 
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giving the public every opportunity to occupy the civic heart of their town, even if they have no business in the civic 
offices. the residential accommodation is positioned on the west side of the courtyard, so the building manages 
to tie together civic, residential, community and commercial functions within one simple form. Whereas the tower 
at plymouth is seen as a dominating form that divides one part of the building from another and thus remains 
somewhat alien to the community, the courtyard gestalt used at saynatsalo serves to give form to the idea of 
democracy and community. in a macroscopic way it picks up on the urban spaces we love, spaces with clear gestalt 
like siena and Krakow that create a public outside room for their community and an appropriate location for their 
town halls. in a comparatively small building, at saynatsalo aalto brings an understanding of such public gestalt into 
his building. even within the building the understanding of community continues to be wrapped into his forms, the 
council chamber is approached by a stair from the main entrance which has to be used both by the public and by 
those they have elected to represent them.  the public and their representatives thus meet very democratically on 
their way to the debates and afterwards as they leave.  in a very real sense the building form supports and gives 
shape to its use.  there is therefore a total integration between the gestalt selected to represent the building use 
and the gestalt governing the architectural and structural forms selected to house them.  the selected gestalt thus 
serve to create a sense of unity between the building and its users, endowing the architecture with integrity.

the two buildings also differ in the way that gestalt have been used. at plymouth the gestalt of the building 
are full, complete and literal whilst unlike the town halls of siena and Krakow, in urban terms the tower stands  
in a poorly defined gestalt space. the forms at plymouth thus take on an obvious banality. at saynatsalo however, 
the forms are much more subtle in their use. Whereas at plymouth the building is explicitly a tower with a low 
rectangular council chamber adjoining it, at saynatsalo the courtyard form is much more complex. firstly the 
courtyard is left somewhat incomplete. the library block forms one side of the courtyard, but stands separately 
from the other three sides. this separation of the library creates two gaps which serve to open up the courtyard  
to the context.  one of these gaps is given over to a formal set of entrance steps leading into the courtyard from 
the main street, whilst the other has informal grassed steps which reach out to connect with the landscape beyond. 
the forms used at saynatsalo therefore set up an interaction between two sets of gestalt.  on the one hand the 
gestalt of the courtyard and on the other the gestalt of path or route. the incompleteness of the courtyard allows  
the routes into the scheme to be overlaid without destroying the coherence of either and it is only in their conjunction 
that a complete resolution is found. Both gestalt are able to retain their integrity, yet in the synthesis of the two a vital 
interaction is created at the points of greatest importance in terms of use; at the points of entrance. 

the other important quality of gestalt that is worth dwelling on for a while before we finish is their inclusive 
quality. the rules of relationship that give rise to good gestalt, proximity, similarity, closure etc have the benefit  
of avoiding precision. the nervous system will use the rule of ‘proximity’ for example to relate objects, as we saw 
earlier in our discussion of stellar constellations or the groupings of dots to form recognizable patterns.  proximity 
however is not a concept that requires precision, it is a relative phenomenon and it is only understood within  
a particular context. the symbols on a playing card form instantly recognizable patterns for us, we do not have to 
count the hearts, diamonds, spades or clubs each time we pick up a new card, to work out its value but if those 
same symbols were scattered over a table top, we would indeed need to count them to work out how many we had.  
so playing card symbols relate to each other when they are a few centimetres from each other, yet as we saw earlier 
the same principle of proximity is creating equally valid relationships to create gestalt for us when we look at stellar 
constellations that relate stars that might be light years apart.

the other gestalt principles similarly operate with approximation rather than precision, the principle of 
similarity for example creates relationships between things that are similar in one dimension or other, it does 
not seem to matter what that dimension is.  as we have seen earlier our nervous system will relate objects that 
have similar colours, similar shapes, similar size, similar textures or any other dimension that allows comparison.  
in the example of the stellar constellations just discussed, before the judgement about proximity could be made 
there was a prior judgement about brightness; the stars in the constellation were selected by our nervous system 
because they had similar brightness and consequently stood forward of others in their immediate surroundings.  
the rule of proximity then relates only the selected bright stars and ignores others; even stars within the perimeter  
of a particular constellation will be ignored by our nervous system because they are not recognised as having 
brightness of similar intensity.
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the principle of closure is also interesting in this regard. the roughly draw circle of a child creates a gestalt 
that is just as valid as the precisely drawn circles of geometry. Whereas there is only one circle of any given area 
there is a wide range of possible gestalt that create a sense of closure ranging from roughly circular forms to 
various approximations of ellipses and oval shapes. interestingly, not only does a gestalt not need to be precise, but  
it does not even need to be complete to function properly. in some instances the nervous system is quite happy  
to close and complete the forms for us, provided enough of the gestalt is provided. for example at stonehenge many 
of the stones have been removed but our nervous systems are able to read enough of what is there to complete 
the circles in our minds. this latter ability of the nervous system to complete an incomplete form is a fascinating 
aspect of gestalt qualities and has been regularly used by artists, musicians and architects in the creation of their 
work.  indeed it is this quality that enabled aalto to work with the incomplete courtyard at saynatsalo that we just 
examined.

the imprecision of gestalt and the receptivity of an incomplete form when used in artistic works, gives them 
an openness which allows others to enter the work.  if the forms created by the artist are left open, the audience  
is allowed to complete the forms in their own minds as they read or listen to a work. the skill of the artist, musician, 
architect is therefore partially in their ability to judge how much of the gestalt needs to be offered for others to be 
able to complete it in their minds. the line of judgment that needs to be trod is a delicate one.  if too much of the 
gestalt is offered the formal configuration might be simplistic or banal, if too much is left out, the gestalt will not be 
recognised.  such balancing of opposing conditions is critical in all great art.

interestingly geometry is included within gestalt, but most gestalt are excluded from geometry. Within the 
world of gestalt a line or path does not have to be straight to link two points or places, a grid does not have to be 
regular to possess the ordering qualities of a grid and as we have just seen, a form does not have to be circular to 
have the qualities of closure. one of the greatest qualities of gestalt is therefore that they are flexible and inclusive. 
this contrasts dramatically with geometry which has limited flexibility and by its nature is exclusive and closed.   
le corbusier has said that geometry  is  the  language of man, but we can now say that gestalt is the language  
of Nature. if we accept ourselves as part of Nature, then the inclusive language of Nature can also be ours.  
in spiritual terms remembering that we are one with Nature, makes us realise that gestalt are the laws of creation 
and as part of Nature they are our laws, when we participate in the creative process.

Endnotes

1 a paper published in 1890 by ehrenfels, von c, Uber Gestaltqualitaten (form Quality) before the formation of the ‘gestalt 
school’, was used to give the name to the school.

2 “although the local stimuli are mutually independent, they exhibit formal relations as those of proximity and similarity.  in this 
respect the stimuli copy corresponding formal relations among the surface elements of the physical objects.  these formal rela-
tions in the physical objects are preserved as corresponding relations among the stimuli, and since organisation depends upon 
the latter, it must also depend upon the former” [2, p. 98].
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