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Abstract: The Lesser Poland Garden 
of Art is a case of contemporary 
architecture that supplements 
development in Krakow’s historical 
landscape. The building is considered 
by the architectural community to be 
well-designed and to harmoniously 
blend into the existing cultural 
context. This article presents an eye 
tracking study of the perception and 
degree of acceptance of the Lesser 
Poland Garden of Art by persons 
with no affiliation to the architectural 
profession.
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A KIS-LENGYELORSZÁGI MŰVÉSZET 
KERTJÉNEK ÉPÍTÉSZETE
—A Kis-lengyelországi Művészet Kertje egy kortárs 
építészeti projekt, amely a fejlődést ösztönzi a törté-
neti környezetben. Szakmai körökben egybehangzóan 
nívós tervnek tartják, kiemelve, hogy jól illeszke-
dik a meglévő kulturális környezetbe. A Rajska utca 
mentén álló történeti épületek sorában helyezkedik 
el Krakkó központjában, Lengyelországban. A Kis-
lengyelországi Művészet Kertje kulturális létesítmény 
2012-ben nyílt meg. Kiállítások, koncertek és előadá-
sok helyszíne, amelyek alapja gyakran az új technoló-
giák alkalmazása a művészeti alkotótevékenységben. 
Az épületet a Lengyelországban ismert építésziroda, 
az Ingarden & Ewý Architects tervezte egy 19. századi 
lovaglócsarnok helyén, amelyet a Słowacki Színház 
használt műszaki létesítményként, illetve időnként 
próbateremként. Az Ingarden & Ewý Architects nem-
zetközileg elismert iroda tervezte egyebek mellett 
a 2005-ös japán és a 2010-es sanghaji expó lengyel pavi-
lonját, a berlini lengyel nagykövetség épületét, illetve 
a Manggha Múzeumot a 2019-ben Pritzker-díjat kapott 
Arata Isozakival együttműködésben. [1]

—A történeti épület emlékét megőrizendő az építészek 
a bontásból származó téglákból újraalkották annak 
főhomlokzatát. Ez a fal egy üvegfalban folytatódik, 
amely a régi formáját és méretét idézi meg. Mindezek 
elé modern kert létesült, amely az épület főbejáratának 
előterét adja. Ezt a teret egy áttört acélszerkezet foglalja 
magában, amelyet részben kerámiaelemekből készült 
zsaluzat tölt ki, ami a történelmi épület téglafelületeit 
hivatott megidézni. 
—A Kis-lengyelországi Művészet Kertjének oromzata 
kortárs karakterű, és jól illeszkedik történeti környeze-
téhez. [2] A kert közvetlen szomszédja a 20. század for-
dulója körül épült városháza, amelynek főhomlokzata 
kétszintes, hattengelyes, fala halványszürke, vakolt. 
A tengelyekben ablakok állnak szigorú rendben, a sza-
bályos megjelenést az ablakok feletti szegmensív záró-
dású timpanonok teszik teljessé. Az épület bejárata 
a főtömeghez kapcsolódó bővítményen van. Ez a tör-
téneti városháza a helyi területrendezési terv szerint 
helyi védelem alatt áll, ezenfelül területi védelem alá 
is esik, továbbá Krakkó város műemlékjegyzékében is 
szerepel. Szemkövetéses vizsgálatot végeztünk annak 
megállapítására, hogy a Kis-lengyelország Művészeti 
Kertjét hogyan érzékelik, illetve elfogadják-e kortárs 
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projektként a történelmi városképben az építészeti 
szempontból nem szakmabeliek. 

A SZEMKÖVETÉSES VIZSGÁLAT 
BEMUTATÁSA 
—A szemkövetés okulográfiai módszer, amely a szem 
mozgására, illetve helyzetére vonatkozó adatok méré-
sére, rögzítésére és elemzésére alkalmas. Jelenleg ezek 
a vizsgálatok a vizsgált személy szemének vagy arcá-
nak közvetlen közelében elhelyezett kamerákkal tör-
ténnek. A monitorozás során a kamerák nyomon 
követik a szem mozgását, azt számítógépen rögzí-
tik, majd speciális szoftverrel elemzik. Az elemzésből 

sokféle információ nyerhető, például hogy mely elemek 
kelti fel a vizsgált alany figyelmét, ehhez mennyi időre 
van szükség, melyik elem vonzza a néző figyelmét a leg-
hosszabb ideig, mely elemekhez tér vissza a tekintete 
a legtöbbször, milyen irányban pásztázza a teret, illetve 
hogy lankad-e a figyelme, vagy ellenkezőleg, érdeklő-
dést mutat. 
—A szemkövetés mérése kétféle információ rögzíté-
sén alapul: ezek a fixációs pontok, illetve a szakkádi-
kus szemmozgás. A fixációs pontok azok, amelyeken 
a néző tekintete elidőzik, hogy képi információt sze-
rezzen. Azokon a területeken, amelyeken a néző tekin-
tete megáll, beazonosíthatjuk, hogy mit vesz észre. 
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A szakkádikus szemmozgás során a néző tekintete az egyik fixációs pontról 
a másikra ugrik. Ennek során az agy nem kap vizuális információt.
—A mérések során kapott adatok grafikus megjelenítésére leggyakrabban hőtér-
képet, tekintettérképet, illetve érdeklődésikör-elemzést használnak. [3; 4] A szem-
követés alkalmazhatóságát a környezet vizuális érzékelésének felmérésében 
kísérleti vizsgálatok adatai támasztják alá. Ezek a tanulmányok az építészet, a táj-
építészet és a városi közterek alkotásainak vizuális érzékelésére is fókuszáltak. 
[5–7] A kutatási céloktól függően ezek a tanulmányok bizonyítják a szemköve-
téses vizsgálat alkalmazásának hasznosságát, miközben a helyhez kötött vagy 
mobil eszközöket önmagukban vagy más módszerek kutatási eszközeivel vegye-
sen használják. [8; 9]

03   A kert bejárati része
04   Az utca nézete 
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A KIS-LENGYELORSZÁGI MŰVÉSZET 
KERTJÉNEK SZEMKÖVETÉSES 
VIZSGÁLATA 
—A Kis-lengyelországi Művészet Kertjének észle-
lés- és értékelésvizsgálatakor számos európai ország 
több száz önkénteséből álló mintát vizsgáltunk, akik 
épp Krakkó egyetemein tanultak. A vizsgálatot Tobii 
X2–30 Compact Eyetracker eszközzel és ahhoz tartozó 
saját szoftverrel végeztük. [10] Számos bevezető dia 
után, amelyekben a tanulmányt ismertettük az önkén-
tesekkel, egy sor fényképet mutattunk nekik. A fényké-
pek között volt egy kép a Kis-lengyelországi Művészet 
Kertjéről és a szomszédos történeti épületről. A követ-
kező diák a fényképen látott épületek értékelésével 
foglalkoztak.
—A vizsgálat céljából adódóan a következő elemzési, 
illetve ábrázolási módokkal éltünk: hőtérkép, amely 
megmutatta az épületek nézők általi észlelését, fixációs 
számként és eloszlásként; egyetlen tárgy tekintettér-
képe az előre meghatározott, a kutatás szempontjából 
érdekes területekre, valamint egy általános területre 
vonatkozóan kinyert kvantitatív adatok (lásd az alábbi 
táblázatot), illetve az épületek rangsorolására vonat-
kozó adatok az elfogadhatóság és a harmonikus illesz-
kedés szempontjából.
—Mivel a fényképen bemutatott épületek észlelését 
szerettük volna elemezni, két érdeklődést kiváltó terü-
letet és egy általános területet választottunk, mivel ez 
utóbbin is lehetnek olyan elemek, amelyek felkeltik 
a figyelmet, például egy utca és az azt kísérő infrastruk-
turális elemek, vagy egy jármű, esetleg a területen fel-
bukkanó emberek. 

—A megállapítások elemzése grafikus formá-
ban, valamint számszerű adatként azt mutatta, hogy 
a Kis-lengyelországi Művészet Kertje nem csupán gyor-
sabban vonzotta a nézők figyelmét és érdeklődését, 
hanem szinte minden néző számára vonzóbb is volt, 
mint a közelében lévő történelmi épület. Figyelemre 
méltó az utcai infrastruktúra elemei, valamint az épület 
előtt álló emberek által kiváltott figyelem. 
—A Kis-lengyelországi Művészet Kertjét, amely az épí-
tészek körében elismert példája a történeti környe-
zetben létrehozott projekteknek, a vizsgálatban részt 
vevők is elfogadták, és úgy tűnt, hogy tisztán pozitív 
érzelmeket váltott ki.

KÖVETKEZTETÉSEK 
—A Kis-lengyelországi Művészet Kertjének szemkö-
vetéses vizsgálata lehetővé tette számunkra, hogy azo-
nosítsuk építészete azon elemeit, amelyeket a látogatók 
észrevesznek, amelyek felkeltették az érdeklődésüket, 
később is emlékeztek rájuk, és a tárgyak értékeléséhez 
biztos alapot képeztek. A kortárs és történelmi épületek 
vizuális észlelésének ismerete hasznosnak bizonyul-
hat a műemlékvédelmi irányelvek és intézkedések elő-
készítésében, ideértve a történeti környezetben készülő 
kortárs beruházások tervezői és a közönség közötti 
megfelelő kommunikációt. A szemkövetéses vizsgálat 
alkalmazása sok lehetőséget tartogat. Használható az 
építészetben dolgozók oktatása, valamint a nagyközön-
ség történeti és építészeti oktatása során egyaránt.
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No. Paraméter A kutatás szempontjából 
érdekes terület/1

A kutatás szempontjából 
érdekes terület/2

Általános 
terület

Össz. 
terület

1 Első fixáció átlagos 
időtartama TTFF (s)

0,255 1,247 2,394 0,023

2 Fixáció száma 1679 575 353 2607

3 Össz. fixáció időtartam
TFD (s)

610,94 194,25 130,58 935,77

4 Átlagos fixáció időtartam
FD (s)

0,364 0,334 0,370 0,359

5 Látogatószám a 
résztvevők arányában 
VRC (%)

100/100 98/100 87/100 100/100

6 Átlagos fixáció per néző
FC/VRC

16,79 5,87 4,06 26,07

7 Látogatószám VC 444 293 132 869

8 Átlagos látogatásszám per 
látogató VC/VRC

4,44 2,99 1,52 8,69

9 Visszatérő látogatók a 
résztvevők arányában 
RC (%)

99/100 89/100 63/100 100/100

A Kis-lengyelországi 
Művészet kertjéről és 
környezetéről készült fotó 
kiválasztott területeinek 
szemkövetéses 
észlelésvizsgálata

A szemkövetéses 
tanulmányt a Krakkói 
Közgazdaságtudományi 
Egyetem és a Krakkói 
Műszaki Egyetem 
támogatásából 
finanszírozták. | The 
eyetracking study was 
funded from a subsidy given 
to the Cracow University of 
Economics and the Cracow 
University of Technology.
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