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 Studii interculturale asupra fenomenelor 
perceptive în registrul vizual

◦ Percepţia şi iluziile optice

◦ Cercetări care pun în evidenţă relativismul cultural 
în privinţa iluziilor optice



 Percepţia şi iluziile optice
◦ mai degrabă decît să ne apară în aşa cum este în 

sine, lumea ni se deschide pe baza unei grile 
structurate anticipativ.

◦ PARADOXUL Berkley.

◦ senzorialitatea nu se structurează niciodată în sine 
şi pentru sine, ci numai pe baza experienţei 
anterioare.
 V. exp. lui Leeper (1939/2000)

 Disputa nativiști (Gestaltpsychologie) / 
empiriști.



 Empiriști:
◦ Percepţia =tranzacţia dintre organism şi senzaţia 

provocată = teoria tranzacţională a luat în 
considerare nu atît stimulul, cît relaţia sau 
negocierea ce are loc între subiect şi stimul.

◦ proprietăţile obiectului perceput sunt un produs al 
interrelaţiei experienţei subiectului cu stimulul prin 
intermediul unei tranzacţii adaptative.



 Cercetări psiho-antropologice -Torres Straits 
Expedition - 1889 – publicate în 1901de W. 
H. R. Rives.
◦ STUDII CLASICE:

 Donald T. Campbell (1964).

 Segall, Campbell, Herskovits (1966).
◦ Ipoteza lumii verticalizante (the carpentered world 

hypothesis).

◦ iluzia optică Müller-Lyer.

◦ iluzia orizontal - vertical (front horizontal 
foreshortneting).



Iluziile optice şi variabilitatea lor culturală 

 

   

a. iluzia Müller-Lyer 

 

 

 

 

b. paralelogramul Sender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. iluzia orizontal vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rolul persuasiv al dispunerii simbolurilor grafice în re-
prezentările artistice în diferite culturi, conectată cu 
reprezentarea limbii. În arta europeană – începînd cu Renaşterea 
- reprezentarea iconică a spaţiului pe o suprafaţă bidimensională 
- fie ea de hîrtie, pînză sau perete – impune un set de convenţii, 
precum perspectiva, care recuperează într-o măsură relativă 
obiectul stimul printr-o operaţie de transgresie a unui corp 
tridimensional într-unul bidimensional. O asemenea operaţie 
cognitivă este dificil de asumat de fiecare dintre noi ca fiind doar 
una printre altele posibile şi nu una universală (proiecţia celor 
trei dimensiuni în două pe un plan), constituind doar o convenţie 
arbitrară şi nu o gramatică perceptivă structurată anticipativ. Prin 
urmare, grila prin care ochii noştri „privesc” nu e altceva decît o 
re-prezentare a lumii, pe baza unui cod de reguli, cel mai adesea 
implicit.

 Această re-prezentare este mereu influenţată de specificul 
cultural al societăţilor, medii diferite producînd structuri 
perceptive distincte. 


