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JOZEFO ALBERSO ESTETINIS PROJEKTAS:
SPALVOS FENOMENAS IR MENO
KŪRINIO SUVOKIMAS
Esthetical Project of Josef Albers: The Phenomenon
of Color and the Perception of an Art Work
Summary
The paper discusses in various aspects the worldwiew and esthetical attitudes of the renowned artist, educator and theoretitian Josef Albers. It also discusases his color theory connections with the theoretical
concepts of his teachers Kandinsky, Itten, Klee. In theories of these authors, the main goal focuses on the
distictive and original interpretatation of the phenomenon of color. On the basis of comparative analysis
principles, the author of the article displays that in Albers’ color study, the ideas of the Bauhaus colorists,
which are rooted in the non-classical philosophies of art (Schopenhauer, Nietzsche, Baudelaire, Maeterlinck)
and Eastern esthetic principles, became intertwined with the esthetic principles of American pragmatism.
The axis of an artist’s creative project becomes the aspiration to “open your eyes” – to show and extract
through the analysis of color the discrepancy between empirical facts and mental and esthetic perception
mechanisms. This interpretation of the phenomenon of color which is still relevant nowdays had a profound
impact on 20th century art education in Western Europe and the United States of America.
Santrauka
Straipsnyje įvairiais aspektais aptariamos iškilaus menininko, pedagogo ir teoretiko Josefo Alberso pasaulėžiūrinės ir estetinės nuostatos, ryšiai su jo mokytojų Kandinsky’io, Itteno, Klee estetinėmis koncepcijomis.
Visų šių autorių teorijų centre – savita, originali spalvos fenomeno interpretacija. Remdamasi lyginamosios
analizės principais, straipsnio autorė parodo, kad Bauhauso koloristų estetinės idėjos, grindžiamos Shopenhauerio, Nietzsche’s, Baudelaire’o, Maeterlinko, etc. neklasikine meno filosofija, Rytų kraštų estetikos idėjomis, Alberso spalvos koncepcijoje susipina su amerikietiškojo pragmatizmo estetiniais principais. DailiRaktažodžiai: Bauhausas, Albersas, spalvos estetika, spalvos fenomenas, Ittenas, Klee, Kandinsky’is, meno kūrinys.
Key words: Bauhaus, Albers, color, esthetics, color phenomenon, Itten, Klee, Kandinsky, art work.
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ninko kūrybinio projekto ašimi tampa siekis „atverti akis“ – per spalvos analizę parodyti bei išskleisti neatitikimą tarp empirinių faktų, psichikos ir estetinio suvokimo mechanizmų. Ši Alberso spalvos fenomeno
interpretacija padarė nemažą įtaką XX a. Vakarų Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų meno pedagogikai.

Pamatiniai J. Alberso pasaulėžiūros
ir estetinės koncepcijos bruožai
Vieno ryškiausių XX a. humanistinės
krypties dailės pedagogo, tapytojo ir teo
retiko Josefo Alberso (1888–1976) spalvos
estetika turi daug sąlyčio taškų su jo Bau
hauso laikotarpio mokytojų A. Klee ir V.
Kandinsky’io spalvos teorijomis, grįsto
mis neklasikine meno filosofija, Rytų kraš
tų estetikos ir meno tradicijomis. Nors
Alberso spalvos estetinė koncepcija savo
programinėmis nuostatomis iš esmės ne
siskiria nuo minėtų mokytojų, tačiau jo
spalvos fenomeno interpretacijos origi
nalumas akivaizdžiai atsiskleidžia savi
tuose spalvos suvokimo ir plastinės raiš
kos metoduose arba, kitais žodžiais ta
riant, meninės veiklos ypatumuose.
Jo spalvos teorija įdomi ne tik kaip
savitas esminių Kandinsky’io, Itteno ir
Klee estetinių idėjų tęsinys, bet kartu ir
kaip savarankiška, autonomiška, indivi
duali menininko pasaulėžiūrinė ir pan
estetinė nuostata, kai per spalvos feno
meno suvokimą atsiskleidžia požiūris į
pasaulį, humanistinis idealizmas, chariz
matiška, laisvamaniško charakterio ori
ginali paties kūrėjo asmenybė. Albersas
yra žinomas kaip garsiausias elitinio
amerikietiškojo Black Mountain koledžo
Šiaurės Karolinoje dėstytojas, tapybos
fakulteto vadovas ir pedagogikos nova
torius – akiplėšiškas maištininkas ir eks
centriškas žurnalistų pašnekovas, neretai
griežtai pasisakęs prieš siaurai suvoktą
mokslą, idealizavęs meną, linkęs stebin
ti ir šokiruoti.

Kadangi Albersas pirmasis iš Bau
hauso mokyklos tradicijų šalininkų dės
tė Black Mountain koledže, dėl jo įgyto
autoriteto europietiškoji Bauhauso spal
vos teorija plačiai pasklido Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Ilgainiui ji pasiden
gė dar keletu kontekstualių sluoksnių
lyg paradoksalia, istoriškai jaunos kul
tūros patina ir, apsukusi ratą, vėl sugrį
žo į senąjį žemyną – ten, kur ir susifor
mavo (Albersas 1953–1955 m. vėl dėstė
Vokietijoje, Hochschule Ulme, taip pat
šeštojo dešimtmečio antroje pusėje–sep
tinto pradžioje buvo surengta daug jo
parodų Europoje1).
Alberso kūryba buvo kritikuojma
kaip vienareikšmiškai konstruktyvistinė,
schemiška, racionali ir šalta. Viena ver
tus, taip atrodyti gali sprendžiant pagal
išorinius, bendriausius formaliuosius
bruožus ir mėginant „suklasifikuoti“ ne
atsižvelgiant į konkrečių spalvos proble
mų sprendimą. Kita vertus, šio dailinin
ko darbas net ir šiandien vis dar gali
pasirodyti pernelyg novatoriškas ir su
dėtingas nepakankamai „treniruotai“
akiai. Kritikams dailininkas taip atsako:
„Aš esu kaltinamas šaltumu. Kai kurie
žmonės sako, kad mano paveiksluose
nėra emocijų. Ką gi, aš jiems atleidžiu;
tai viskas. Aš labai susirūpinęs ir labai
jausmingas, kai tapau. Tai ne sentimen
talus ar romantiškas verksmas ar riks
mas, bet – vidinė drama, kuri yra anapus
mano fiziškumo; ji psichologinio pobū
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džio, ne fiziška ar optiška.“2 Pasak Al
berso, emocija nėra įgūdis, todėl negali
nukentėti nuo įgudusios rankos, tačiau
būtų klaida „leisti emocijai kontroliuoti
rašiklį3“. Alberso emocijos reikšmės me
ne supratimas čia panašus į Johno De
wey emocijos kaip „judinančios ir ce
mentuojančios jėgos4“ interpretaciją, kai
įvyksta tarsi proto stebuklas ir patirtyje
atsiranda objektas (šiuo atveju – meno
kūrinys). Žmogaus patirtis yra emocionali, tačiau joje nėra atskirų emocijų, visos
emocijos susijusios su įvykiais ir objek
tais nuolatiniame judėjime.
Kaip ir Kandinsky’is, Albersas vengia
kategoriškumo. Rašydamas stengiasi ar
gumentuotai atsižvelgti į skirtingus ap
tariamos spalvotyros problemos aspek
tus, tačiau galima drąsiai teigti, kad šio
menininko požiūris panašus į jo moky
tojų racionalistinei vakarietiškajai, bina
rine logika grįstai tradicijai oponuojančią
estetinę nuostatą. Dailininko manymu,
visas kūrybinis darbas juda tarp dviejų
poliškumų – intuicijos ir intelekto, ar gal
būt tarp subjektyvybės ir objektyvybės.
Šių polių sąlygiškas dominavimas įvai
ruoja, tačiau jie visada daugiau ar mažiau
sutampa. Kiekvienas žmogus yra apdo
vanotas įvairiaspalviais psichologiniais
pojūčiais, kurie kiekvienu atveju skiriasi
proporcija ir kokybe, taip pat kiekviena
asmenybė turi ir visą skalę sielos pojūčių,
tokių kaip jautrumas tonui, spalvai, erd
vei, kurie „neabejotinai yra skirtingo
laipsnio“5. Jo pedagoginė nuostata, kad
gyvenimas svarbesnis už mokyklą, o mokinys
svarbesnis nei mokytojas ar net pats mokymas, taip pat rodo akivaizdžiai ne vaka
rietiškąja kultūrine tradicija grįstą atsainų
požiūrį į menininko kultą, perdėtą asme
nybės sureikšminimą.
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Tradicinės dailės disciplinų edukaci
nės sistemos trūkumas – pernelyg dide
lis rūpinimasis standartais, kada moky
mas, užuot skatinęs tobulėti, imasi infor
macijos perdavimo. Laimėjimai vertina
mi labiau už gebėjimus, asmenybės išsi
mokslinimą parodo žinių kiekis, o ne
savo nuomonės turėjimas ir kūrybišku
mas6. Net suprasdamas, kad dauguma
jo studentų netaps menininkais, Albersas
meno disciplinų dėstymą laikė privalo
mu, tikėjo, jog menas išmoko matyti
platesne prasme, atverti akis savistabai,
sąmoningam gyvenimo būdui ir veiklai,
kad ir kokia ji būtų. Pasak jo, spalvos
suvokimas būtinas ne tik tapytojui, bet
gali teikti ir praktinę naudą, padėti este
tizuoti artimiausią aplinką: interjerą,
baldus, drabužius. Vis dėlto, nors ir vi
sapusiškai „advokataudamas“ spalvai (ir
menui apskritai), Albersas savo spalvos
tyrinėjimuose griežtai atsiriboja nuo tai
komųjų aspektų, o tai nuolat akcentuoja
ne tik knygoje Interaction of Color, bet ir
ne viename interviu: „Turiu pabrėžti, kad
savo spalvos supratimu ir studijavimu
nesiekiu naujos teorijos, ypač tos, kuri
yra taikomoji. <...> Mano knyga pateikia
mokymosi, tapimo jautriam spalvai bū
dus. Ji skirta tik padėti suformuoti po
žiūrį, ne naują teoriją, ne taisykles taiky
ti, nes tai taip pat nekūrybiška, kaip
pardavinėti cigarus.“7
Būti moderniam reiškia atitikti savo
laikmečio mentalitetą ir patenkinti dvasi
nius poreikius – šiam tikslui tinkamiau
sias įrankis yra menas, kurio esmė „išmo
kyti matyti ir jausti gyvenimą, tai yra la
vinti vaizduotę, nes pasaulyje dar liko
stebuklų, nes gyvenimas yra ir visada bus
paslaptis“8. Būtina tikėti, ugdyti, puose
lėti viziją. Ča išryškėja Alberso idealistinis
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požiūris, humanistinė pasaulėžiūra: me
ną jis laiko vertybe todėl, kad jis yra iš
esmės žmogiškas. Kadangi tai yra jau
triausia žmonių rasės veikla, menui ir
menininkams tenka atskomybė numatyti
ateitį. Nuo meno ir menų priklauso, ar
nauja era bus dvasinis ar materialistinis
laikotarpis. „Menas turi naują savybę – jis
gali suteikti naują požiūrį į pasaulį.“9 Al
bersas vaizdingais pavyzdžiais iliustruo
ja savo požiūrį, kad menas skirtas ne ži
nioms ir informacijai, bet savo emocinių
patirčių parodymui, emociniams ryšiams
ir bendravimui. Jo manymu, gamta (kaip
ir menas) mums kelia įvairiausias emoci
jas, pavyzdžiui, paukščių čiulbėjimas,
kaip ir muzika, sudarytas iš skirtingų to
nų, bet mes jo nelaikome muzika ar me
nu. Ir gamtos, ir žmogaus sukurtų garsų,
tonų kombinacijos yra gyvenimo pa(si)
rodymas, bet „muzika išreiškia žmogaus
gyvenimą ir čia yra skirtumas. Menas ky
la iš žmonių sielos ir kalba žmogaus sie
lai. Menas tenkina emocinius poreikius
per jausmų išraišką.“10 Taigi menai sutei
kia jausmui pavidalą.
Su Kandinsky’iu ir Ittenu Albersą sie
ja ir mąstymo bei minčių raiškos būdas:
ambivalentiški, lankstūs, daugiapras
miai, kartais prieštaringi ar ironiški pa
sisakymai tuometinėje spaudoje, prisi
minimuose ir raštuose. Nors duodamas
interviu Albersas mokėjo pasakyti prie
šingus, kartais akiplėšiškus dalykus taip,
kad niekas neįsižeistų, jo studentai daž
nai pabrėžia stiprų, valdingą mokytojo
charakterį. Sakoma, kad Black Mountain

koledže Albersas buvo vienas „departa
mentas“, o jo žmona Anni Albers – kitas.
Pasak Roberto Rauchenbergo, „Albersas
buvo puikus dėstytojas, bet nepakenčia
ma asmenybė, jo kritika buvo tokia
gniuždanti, kokios neprašyčiau. Bet pra
ėjus 21 metams, aš vis dar mokausi iš
jo“11. 1971 m. dienraštis The New York
Times išspausdino pagal vieno interviu
medžiagą parengtą straipsnį, pavadintą
“Each Day Another Albers Pancake”12,
kuriame Albersas emocingai teigia, neva
niekas nemoka dirbti su pilka spalva,
nesupranta kontrasto, o jo kūriniai (Hommage to the Square serijos) gali pakeisti
gyvenimą to, kuris juos pasikabins ant
sienos. Tiesa, taip pat išvadina savo dar
bus nesąmonėmis ir pareiškia netikintis
saviraiška (angl. expression). „Turime 15
metų vėmimo – ne, to nerašykite. Kodėl
jie turi sakyti kiekvienam, kas blogai jų
virškinimui, ar kad skauda dantį? Aš
netikiu, kad „saviraiška“ yra meno tiks
las. Menas turi daryti daugiau nei gam
ta, todėl jis ir yra menas.“13 Šiuose aršios
formos, kuri nebūdinga Klee, Kandins
ky’iui ar Ittenui, pasisakymuose vis dėl
to galime atpažinti Alberso iš mokytojų
perimtą tikėjimą kuriamąja meno galia,
menininko talento jėga, galinčia keisti
pasaulį pradedant nuo savęs:
Kai kalbama apie mano darbą, viskas, ką
darau, yra tik mano nesąmonė; niekada
nežiūrėjau į kitus. Daugybėje interviu ma
nęs klausė, kokie modernūs tapytojai la
biausiai patinka, kokie paveikslai labiau
siai domina? Aš sakau – mano paties.14

Menas versus mokslas
Alberso estetinę nuostatą galima są
lygiškai vadinti teosofine, nes menas jam

yra svarbiausia dominantė, kelrodis są
moningam gyvenimui, konkretus aukš
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tesnės tiesos ekvivalentas, kuris visada
yra šalia: „mene atsispindi visos gyveni
mo problemos – ne tik formos (pavyz
džiui, proporcijos ir balanso), bet taip pat
dvasinės problemos (pavyzdžiui, filoso
fijos, religijos, sociologijos, ekonomi
kos)“15. Svarbiausia problema ar veikiau
rūpestis mene turėtų būti ne gamta (jos
imitavimas), o žmogaus siela. Gamta čia
suvokiama tik kaip atspirties taškas kū
rybinei veiklai. Pagrindinis skirtumas
tarp meno ir mokslo, kurie abu priklauso
dvasios sričiai, yra skirtingi tikslai: menas
siekia „išreikšti“ (emocijas), o mokslas –
„atrasti“. Mokslas gali klysti – hipotezės
įrodomos, bet vėliau atsiranda naujų,
kurias vėl mėginama įrodyti. Alberso
manymu, mokslu nepasiekiama galutinė
tiesa – kas šiandien teisinga, ryt gali bū
ti klaidinga. O menas savo esme siekia
pastovios tiesos: „jei menas tikras, visada
bus menu, nes yra susijęs su žmogišku
veiksmu. Jei tai tiesa, tai ir bus tiesa“16.
Menas yra subjektyvus ir linkęs pa
rodyti, mokslas – objektyvus ir reikalau
jantis paaiškinimo. Mene reikalingas ti
kėjimas ir sintezė; mokslas nori žinoti,
tam reikia analizės. Meno metodas – in
dukcija, mokslo – dedukcija. Menas savo
esme yra religija, mokslas yra pagoniš
kas17. Svarstydamas meno klausimus,
Albersas jį prilygina gyvenimui, dažnai
mini dvasią, jo pasisakymai emociona
lūs, kartais hiperbolizuoti, tačiau jis
šmaikščiai pasiteisina sakydamas, kad
vis dėlto nesąs toks bjaurus kaip Willia
mas Blake’as, kurio nuomone, „menas
yra gyvenimo medis, mokslas yra mirties
medis“18. Gali pasirodyti, kad Albersas
netiki mokslu, kiekviena pasitaikiusia
proga (proginėse kalbose, paskaitose
etc.) stengiasi jį „nuginkluoti’’ ir paneig
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ti, tačiau iš tiesų tokie menininko, labai
tikėjusio edukacija, „išpuoliai“ reiškia jo
maištą prieš perdėtu racionalizmu ir eli
tiškumu grįstą Vakarų akademinę švie
timo sistemą, kai menų disciplinos yra
per toli nuo gyvenimo, skirtos tik išrink
tiesiems. Čia Alberso kritika nukreipta į
kaip grybai po lietaus dygstančius am
bicijų kupinus ir jausmo stokojančius
„menininkus“, jo žodžiais tariant, dažnai
turinčius mažiau meniškumo nei papras
ta namų šeimininkė.
Nors Albersui nepriimtina įsisenėjusi
tendencija menu tituluoti tik vaizduoja
muosius menus, muziką, teatrą ir poezi
ją, pasak jo (be fotografijos, darbužių ar
landšafto kūrimo), menas gali būti ama
tas ir net pramoninė gamyba, svarbu –
kaip, o ne kas, tačiau menas yra daugiau
nei techniniai gebėjimai ar meistrišku
mas. Menas kaip procesas apima visas
veiklas ir pastangas išreikšti individo ar
žmonių grupės galvoseną (mentalitetą)
per formą, kuri patiriama jausmais. Tam
tikromis formomis menininkas siekia
žiūrovui sukelti tokias ar panašias emo
cijas, kokios buvo jo paties. Nėra neemo
cionalaus meno, viskas, kas turi meninį
poveikį, yra susiję su emocijomis19. Ka
dangi menas yra kažkas, kas negali būti
išreikšta žodžiais ar aprašymu, jis nepri
klausomas nuo mąstymo ir kalbos. Al
bersas pateikia pavyzdį, jo nuomone,
įrodantį, kad gyvenime dominuoja ne
logika, bet jausmai:
Priežastis, kodėl mes švilpaujam, dainuo
jam, gestikuliuojam ir šokam, kodėl mes
juokiamės ar šokinėjam, pavyzdžiui, kai
esam laimingi, kodėl, užuot vartoję žo
džius, renkamės kratyti ar krapštyti galvą
arba belsti pirštais, kai nesutinkam, kodėl
amerikiečiai sako “Whew!”, kai jie būna
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nustebę, yra kažko savarankiško ir nepa
siekiamo mąstymui ir kalbai egzistavimas
gyvenime.20

Akademinės, intelektinės, susistemin
tos žinios Albersui yra tik priemonė, fak
tų žinojimą jis vadina bergždžiu, jo žo

džiais tariant, nebent surastume kelius
naujam jų santykiui, ar galėtume iš nau
jo pergrupuoti, idant pamatytume skers
pjūvius, perpintume juos, susietume su
kitais laukais ir apskritai gyvenimu. Daug
svarbiau yra surinkti ir derinti, nei teigti21.
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