Helt förvillande
med Navet
Den svenske konstnären Oscar Reutersvärd
(1915-2002) var mycket bra på att skapa
synvillor. Reutersvärds konstverk ser verkligen
ut att kunna existera på riktigt – men den som
försöker bygga någon av konstruktionerna i
slöjden får problem. På youtube finns många
exempel på hur figurerna är uppbyggda - bland
annat den ”omöjliga” Penrosetriangeln.

D

et är faktiskt inte bara tomten som
syns fast han inte finns, det är lite
samma sak med synvillor. Vi kan se en synvilla
riktigt tydligt med våra ögon, men det vi ser kan helt
enkelt inte existera i verkligheten. Ändå ser vi de s k illusionerna
så bra att synintrycket som når hjärnan uppfattas som något helt
normalt. Det är först när vi börjar skapa egna synvillor eller t ex
försöker bygga en omöjlig figur i material som trä eller metall som vi
inser att allt inte alltid är riktigt som det ser ut.

Utmattade ögon

Är det verkligen rakt?

Det är hjärnan som gör att vi kan se så många olika färger när ljuset studsar

Illusionen av att de färgade linjerna är böjda skapas av de svarta linjerna i bakgrunden.

in i våra ögon. Hjärnan lägger ihop all information från ögat till en helhet och

De får hjärnan att uppfatta ett djup i bilden som inte finns. Detta gör att vi felaktigt

tolkar det ögat har uppfattat.

uppfattar de röda linjerna som böjda.

Bilden som vi ser på den vita ytan kallas för en efterbild och beror på att ögats
synceller överstimuleras när vi tittar intensivt på den ursprungliga bilden.
Syncellerna som uppfattar just de färger som bilden innehåller blir ”uttröttade”.
är komplementfärgerna som framträder (trots att du vet att det inte egentligen

Lite mindre kroppsdel?

finns någon bild på den vita ytan). Grön och röd är komplementfärger till

Det är kombinationen av synintryck från våra båda ögon som skapar illusionen av att

Därför tar funktionen hos resten av dem över när vi flyttar över blicken och det

varandra.

det är ett hål i handen. Det ena ögat uppfattar handen och det andra uppfattar hålet och
hjärnan lägger ihop informationen till en helhet. Vissa människor uppfattar effekten
olika starkt beroende på vilket öga som är dominerande för synintrycket. Prova båda
ögonen och se vilket som fungerar bäst för dig!

En extra kroppsdel?
Den gamla
kvinnans högra
ögonfransar är
den unga kvinnans
vänstra ögonfransar

En vårta på den
gamla kvinnans
näsa är den unga
kvinnans näsa

Gammal eller ung?

När vi tittar mot fingrarna som rör varandra ligger fokus längre bort – där vi tittar på
hörnet. På så vis tittar ögonen parallellt där ”korven” framträder och de två ögonens
bilder av de två fingrarna överlappar och får oss att se en ”korv” mellan fingrarna trots
att den inte finns.

Den gamla kvinnans vänstra öga är den
unga kvinnans vänstra öra

Den gamla
kvinnans näsa är
den unga kvinnans
kindben
Den gamla
kvinnans öppna
mun är den unga
kvinnans halsband

Den gamla kvinnans haka är den unga
kvinnans hals

Nästa gång blir experiment i advent…

