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ОСОБЛИВА ТВОРЧІСТЬ  
СЛАБКОГО АНТРОПНОГО 

ПРИНЦИПУ

Роздуми про «слабкий антропний принцип» у Матвія Вайсберга 
відображені у  його творчості. Цей принцип він пояснює тезою 
про те, що ми є свідками Всесвіту і мірилом цього світу, а живо-
пис це найбільш рукотворне посилання у майбутнє і відображення 
світу  – відображення емпатичне, внутрішнє, пережите та осмис-
лене, і, ейдетично, образно представлене. Виставка є результатом 
наукової творчості міжнародної групи вчених, які досліджують 
проблему розкриття потенційних можливостей мистецтва у про-
веденні терапії та корекції поведінки людей з особливими потре-
бами, дослідження впливу мистецтва на людину з точки зору теорії 
нейроарту та сутності когнітивного у художній творчості.

Феномен художньої творчості завжди є актуальним для дослід-
ників. Мистецтвознавчі дослідження генези художньої творчості 
базуються на комплексному вивченні та врахуванні різноманітних 
соціокультурних, етнографічних, історичних, природніх та інших 
факторів. Для археологів важливим є визначення семантики та 
місця образотворчості у  контексті культури, мистецтвознавці 
виявляють образну специфіку та техніку зображення, культуро-
логи вивчають процес художньої творчості та його сутність, філо-
софи займаються свідомістю художника. На теперішньому етапі 
розвитку мистецтвознавства до цього сонму представників долу-
чилися і нейрофізіологи, які займаються вивченням функціональ-
ності мозку людини.

Розвиток культури людства продемонстрував наявність внут-
рішніх мистецьких паралелей поміж віддаленими в часі періодами. 
Зазначена подібність інспірована наявністю внутрішніх механіз-
мів, сформованих в умовах первісного суспільства із притаманною 
йому експресією ейдетичної виразовості. Динаміка таких куль-
турно-мистецьких тенденцій пов’язана з підсвідомими імпульсами 
людського мозку.

Мистецтво ХХ століття, аналогічно до розділення ядра і вивіль-
нення величезної енергії свідчить про оперування митцями дис-
кретними мистецькими елементами – звук, колір, тембр, штрих 
тощо. В  цьому контексті відчуваємо потужній імпульс «оголених 
нервів» первісного суспільства, що в умовах виживання закарбо-
вувало реакцію на характерні ситуативні суспільні умови (вижи-
вання, розмноження, вірування). На цій основі формувалися стійкі 
нейронні мережі, відбиток яких найяскравіше проявився в  мис-
тецтві ХХ століття. Натомість тільки за останні десятиліття вчені 
впритул підійшли до усвідомлення потужного підсвідомого дже-
рела мистецьких імпульсів, прихованого у  глибинах людського 
мозку. При вивченні мистецтва епохи палеоліту Д. Льюіс-Вільямс, 
Т.А. Доусон, Р. Беднарік опрацювали нейропсихологічний підхід до 
вивчення проблеми витоків творчості суть якого полягає у  тому, 
що палеолітичні знаки можуть бути фіксацією еноптичних явищ 
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SPECIAL CREATIVITY  
OF THE W

EAK ANTHROPIC 
PRINCIPLE

M
atthew

 W
eisberg’s reflections on the «w

eak anthropic principle» 
are contained in his w

ork. H
e explains this principle w

ith the thesis 
that w

e are w
itnesses of the U

niverse and the m
easure of this w

orld, 
and painting is the m

ost m
an-m

ade reference to the future and a 
reflection of the w

orld – a reflection em
pathetic, inner, experienced 

and m
eaningful, represented eidetically. Th

e exhibition is the result 
of scientific w

ork of an international group of scientists w
ho study the 

problem
 of discovering the potential of art in therapy and correction 

of behavior of people w
ith special needs, the study of the im

pact of art 
on m

an in term
s of neuroart theory and essence of the cognitive in art.

Th
e phenom

enon of artistic creativity is alw
ays relevant for 

researchers. A
rt studies of the genesis of artistic creativity are based 

on a com
prehensive study and consideration of various socio-cultural, 

ethnographic, historical, natural and other factors. For archaeologists it 
is im

portant to determ
ine the sem

antics and place of art in the context 
of culture, fine art experts reveal the figurative specificity and technique 
of im

age, culture experts study the process of artistic creation and its 
essence, philosophers deal w

ith the consciousness of the artist. A
t the 

present stage of the art history developm
ent, neurophysiologists, w

ho 
study the functionality of the hum

an brain, have joined this realm
 of 

representatives.
Th

e 
developm

ent 
of 

hum
an 

culture 
has 

dem
onstrated 

the 
existence of internal artistic parallels betw

een distant periods in tim
e. 

Th
is sim

ilarity is inspired by the presence of internal m
echanism

s 

мозку, тобто картинами внутріш
ніх уявлень 1. М

истецтво палео-
літу – це ейдетична мова первісності.

Злам суспільної свідомості Х
Х

І століття потребує нових мето-
дів дослідж

ення сучасного мистецтва із врахуванням найглибш
их 

дієвих чинників лю
дського мозку. В цьом

у контексті нейроарт є 
містком поміж

 соціумом та світом ірраціональних інтенцій та від-
чуттів і у своїй перспективі сприятиме глибш

ом
у пізнанню

 лю
дини 

та лю
диною

 своєї сутності.
Н

ейроарт означає показ квантових зв’язків між
 лю

дським 
мозком, нервовою

 системою
, тілом, худож

німи образами, які 
свідомость структурує і конструю

є. Н
ейроарт розглядається як 

інструмент духовного розвитку лю
дини, як процес трансф

ормації 
лю

дини через мистецтво та під впливом мистецтва, щ
о відкриває 

перспективи дослідж
ень у медицині, психології, психіатрії, антро-

пології, економіці, культурі і мистецтві. Різні інтерпретації кван-
тової механіки пов’язані із нейронаукою

 та квантовою
 біологією

 
мож

уть допомогти у розробці соціальних програм.
М

истецькі практики з успіхом використовую
ться при корекції 

психічних станів та реабілітації лю
дини. П

оєднання в експози-
ції виставки творчих робіт проф

есійних митців та дітей-аутистів, 
пацієнтів з хворобою

 А
льцгеймера та синдроном Д

ауна засвідчило 
той ф

акт, щ
о мистецтво є глибинною

 суттю
 емпатичного відобра-

ж
ення власного Всесвіту та екстраполяції його у майбутнє.

Віктор	К
арпов,

доктор історичних наук,
магістр мистецтвознавства

1 Сойкина Н
.Ю

. Ж
ивопись эпохи палеолита в системе культурны

х ценностей Евразии: 
автореф. дис. канд. ист. наук. [Электронны

й ресурс]. Реж
им доступа: http://kzdocs.docdat.com

/ 
docs/index-8175.htm

l.
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form
ed in the conditions of prim

itive society w
ith its inherent 

expression of eidetic expression. Th
e dynam

ics of such cultural and 
artistic tendencies are connected w

ith the subconscious im
pulses of 

the hum
an brain.

Th
e art of the tw

entieth century, sim
ilar to the division of the nucleus 

and the release of enorm
ous energy, testifies to the artists’ operation 

of discrete artistic elem
ents – sound, color, tim

bre, stroke, and so on. 
In this context, w

e feel a pow
erful im

pulse of the «naked nerves» of 
prim

itive society, w
hich in term

s of survival engraved a reaction to 
the characteristic situational social conditions (survival, reproduction, 
belief). O

n this basis, stable neural netw
orks w

ere form
ed, the im

print 
of w

hich w
as m

ost clearly m
anifested in the art of the tw

entieth century. 
Instead, it is only in recent decades that scientists have com

e close to 
realizing the pow

erful subconscious source of artistic im
pulses hidden 

in the depths of the hum
an brain. In the study of Paleolithic art D

. Lew
is-

W
illiam

s, T.A
. D

aw
son, R. Bednarik developed a neuropsychological 

approach to the study of the debate of the source of creativity, the 
essence of w

hich is that Paleolithic signs can be a fixation of entoptic 
phenom

ena of the brain, i. e. pictures of internal ideas 1. Paleolithic art is 
the eidetic language of prim

itiveness.
N

euroart is the dem
onstration of the quantum

 connections betw
een 

the hum
an brain, the nervous system

, the body and the artistic im
ages, 

w
hich are structured and constructed by the consciousness. N

euroart is 
seen as an instrum

ent of hum
an spiritual developm

ent, as a process of 
hum

an transform
ation through art and under the influence of art, w

hich 
opens up prospects for research in m

edicine, psychology, psychiatry, 
anthropology, econom

ics, culture and art. D
ifferent interpretations of 

quantum
 m

echanics related to neuroscience and quantum
 biology can 

help develop social program
s.

A
rtistic practices are successfully used in the correction of m

ental 
states and hum

an rehabilitation. The com
bination of professional 

1 Сойкина Н
.Ю

. Ж
ивопись эпохи палеолита в системе культурны

х ценностей Евразии: 
автореф. дис. канд. ист. наук. [Электронны

й ресурс]. Реж
им доступа: http://kzdocs.docdat.com

/ 
docs/index-8175.htm

l.

artists and children w
ith autism

, patients w
ith A

lzheim
er’s disease 

and D
ow

n syndrom
e in the exhibition dem

onstrated that art is the 
deep essence of em

pathic reflection of one’s ow
n universe and its 

extrapolation to the future.
Victor	K

arpov,
D

octor of H
istorical Sciences,

M
aster of A

rts
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AN INTRODUCTION  
TO NEUROARTS

Luc D
elannoy

Founder and director of the Instituto de N
euroartes 1

N
euroartes invites an open dialogue betw

een philosophy, psychology, 
m

edicine, art, neuroscience, and quantum
 physics. W

e propose the 
term

 N
euroartes to illustrate the quantum

 relationships betw
een 

consciousness, the brain, the endocrine system
, the im

m
une system

, 
the nervous system

s, the hum
an body, artistic expressions, the w

orlds 
that consciousness structures/constructs and our creations.

A
s an open space for trans-disciplinary reflection, N

euroartes bases 
its reflexions on a series of philosophical theories and scientific questions; 

1 Th
e Instituto de N

euroartes is a not-for-profit organization based in M
exico w

ith operations 
in several Latin A

m
erican countries. Em

ail: neuroartes@
m

e.com
 W

eb: neuroartes.com

it involves researching the hum
an brain, its evolution, its structure, 

and functions; it also proposes an approach to the understanding of 
consciousness and the hum

an m
ind.

N
euroartes recognizes the biological correlates of the creative 

processes and our aesthetic experiences; w
e seek to understand the 

im
pact of artistic creation and the perception of a w

ork of art in the 
brain and the affective plasticity of the subject.

Th
e neuro-aesthetic attitude is a cognitive attitude w

hose substrates 
are defined as a series of dynam

ic biological processes; it is the search 
for possible brain substrates of a subject’s m

ental state, and the search 
for an active neurophysiological state in the presence of a w

ork of art – 
a painting, a sculpture, a m

usical com
position for exam

ple. A
 neuro-

aesthetic attitude does not attem
pt to colonize the artistic artifact; it 

alw
ays adm

its a relative autonom
y of m

ental processes. Th
ese processes 

build m
odels of w

hat a com
m

unity considers to be real. In other w
ords, 

a neuro-aesthetic approach does not exclude a hum
anist approach.

Th
e 

hum
anist 

critique 
of 

art 
(m

ore 
subjective) 

is 
not 

the 
neurological critique (m

ore objective), the tw
o can go hand in hand 

and are not necessarily contrary. H
ow

ever, w
hen faced w

ith a w
ork 

of art, subjective criteria seem
 to be the final arbiter rather than the 

neurobiological explanation of those sam
e criteria. Th

e relationship 
betw

een art and neuroscience is not necessary and only step for the 
understanding of the art w

orld; a possible dialogue should not becom
e 

an im
position.

Th
e regular practice of artistic activities in appropriate contexts 

could m
odify hum

an biology; it acts on neuronal and non-neuronal 
processes, favoring cerebral and corporal plasticity. M

aking art is a 
hum

an activity and as any hum
an activity obeys the law

s and rules of 
the brain and the dynam

ic relations betw
een the brain, the body and the 

w
orlds that w

e structure and live. A
rt is the m

anifestation of a sensitive 
hum

an desire to express itself aesthetically and freely. Its m
anifestations 

are individual, collective, com
m

unitarian and cultural. A
rt is alw

ays 
related to the expression of freedom

, regardless of w
hether freedom

 is 
repressed or fostered. Th

us, m
aking and living art is a political act.
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N
euroartes reflects on the evolution of individuals w

ith an aesthetic 
attitude, that is, on the processes on how

 to harm
onize our perceptions, 

our feelings and desires, our activities and our institutions in order to 
organize open societies in w

hich there are no rivals nor opponents. 
A

esthetics does not only concern w
orks of art and our relations w

ith 
nature, but also all aspects of being and doing. O

ur relationships w
ith 

w
orks of art contribute to the construction and transform

ation of 
hum

an beings. Th
e arts can foster hum

an developm
ent, as w

ell as to 
foster intellectual and spiritual grow

th.
C

onsciousness, m
ind, brain, and body shape the contents of our 

sensory and perceptual processes; the brain is a tool of em
bodied 

cognition. O
ur brain-body lives a hypothetical and dynam

ic prototype 
of the w

orld.
A

rt 
opens 

spaces 
for 

dialogues, 
intersubjective 

em
otional 

com
m

unications. A
rt allow

s us to im
agine ourselves and the other. 

W
hen w

e are in the presence of a painting, w
hile our w

hole body lives 
the experience of the w

ork and the context in w
hich w

e find ourselves, 
our brain m

akes a subjective inner construction of w
hat w

e contem
plate.

In the cerebral cortex, different but interconnected pathw
ays and 

areas intervene in the experience of painting, in particular, m
ultiple 

visual areas located in the occipital and frontal parts. Starting from
 

external signals, the brain structures and constructs an internal dynam
ic 

state that allow
s us to live the shapes, the color, the form

, the shadow
s, 

the m
ovem

ent of the painting.
W

e propose to define a structure as the experience of a w
ork of art, 

and at the sam
e tim

e as its correlated neuronal patterns (m
aps), that is 

to say, the biological and dynam
ic substrates of the lived experience. Th

e 
m

aps are com
posed of neurons perform

ing a specific task at a precise 
m

om
ent in a given place. Th

e aw
areness of this experience allow

s us to 
construct and put forw

ard dynam
ic hypotheses of the w

ork of art. Th
e 

hypotheses can alw
ays be updated through dialogs w

ith other people.
Th

e construction and experience of the artw
ork m

anifest itself in 
neurosynaptic netw

orks w
hose plasticity depends on the visual and 

em
otional learning processes of the subject. Som

ehow
 the structure 

of a painting, for exam
ple, is present in our brain. Th

e visual cortex 
reflects our visual environm

ent. Th
e result of this reflection depends on 

the picture, its evocative pow
er, and the relationship w

e establish w
ith 

it and also on our dynam
ic cognitive processes (that is, the constant 

internal changes in our brain and body).
Seeing and living w

orks of art m
odify the neural patterns of our visual 

and perceptual system
s. W

e com
plete the structure/construction of the 

painting w
ith a synthesis in the frontal lobe. Th

e understanding of a 
painting, as w

ell as a sculpture or m
usical w

ork, im
plies the structuring 

by the brain of the rhythm
, the form

s and the figures present in the 
artw

ork; it also im
plies the experience of a tem

poral organization and 
a corporal em

pathy. Th
e cerebral substrates of this understanding are 

sim
ilar to the biological processes of reasoning.
Th

e prefrontal cortex has a fundam
ental role in the attribution of 

m
ental states, affections, beliefs, desires, intentions that w

e project to 
others. It allow

s the spectator/ spec-actor to project him
self into the 

w
ork and thus express and live his em

pathy. Th
e fundam

ental point 
here is to understand that the lived experience, the contem

plation of 
art help us to reason and live w

ith the other.
A

rtistic experiences im
pact the cerebral plasticity of individuals and 

could foster the m
odification of their individual and social behaviors. 

Th
e form

al and regular practice of art can consolidate a deeper 
connection betw

een the cerebral cortex and the lim
bic system

 – the 
system

 of em
otions that regulates the affective states of the subject – 

and can help to live our subjectivity fully and to play a m
ore active role 

in society. W
e can say that art stim

ulates the epigenesis, a slow
 process 

of organic changes in the brain and body through the production of 
neurons and dendrites and the connections betw

een them
.

Th
ere is a dynam

ic relationship betw
een the w

ork of art, our brain, 
our m

em
ories and our body, w

hich m
akes this aesthetic experience 

possible. M
em

ories categorize, im
agine and create. Culture is reflected 

in the organization of our neurobiological tissue at the m
icro synaptic 

level. A
rtistic heritage is a m

em
ory that becom

es a reference, a factor of 
progress and creation.
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To understand the biological correlates of art, w
e m

ust investigate 
the physiological correlates of know

ledge; art constitutes a form
 of 

know
ledge; it is a process-in-know

ing. For this reason throughout 
history, m

any philosophers w
ere concerned w

ith the study of know
ledge/

epistem
e, dedicating som

e of their w
orks to reflect on the them

e of art 
in relation to know

ledge. Th
e general function of art is to structure the 

characteristics of objects, surfaces, figures, realities, w
hich allow

s us to 
construct know

ledge about a broad category of situations.
W

hen talking about art as a m
eans of com

m
unication, w

e are 
not talking about the transm

ission of specific m
essages, but about 

the generation of cerebral synchrony w
hen sim

ilar cerebral areas are 
activated in the brains of the public. Th

is synchrony does not im
ply 

the pre-existence of a particular singular object. Th
is begs the question: 

C
an w

e share psychological perspectives on events in specific contexts?
Th

e neurological processes that are the basis of abstractions occur 
autom

atically; w
e are aw

are of the results but not of the processes. 
A

bstraction leads to ideals and concepts, but our experience rem
ains 

focused on the particular, and w
hat w

e are experiencing m
ay not 

coincide w
ith the m

odels (ideals) form
ed in our brain. O

ne w
ay to 

achieve satisfaction or coincidence is to translate the ideal established 
in the brain into a w

ork of art; to achieve parallelism
. Th

e translation of 
the m

ental concepts of the artist in canvas, in m
usic, in a literary w

ork, 
constitutes w

hat w
e call art.

Th
e so-called m

asterpiece is the one that corresponds to the m
ore 

significant num
ber of concepts lived by the largest num

ber of brains in 
the longest possible space of tim

e.
O

ur eyes and ears see the w
orld of art w

ith thousands of expectations 
based on our personality and personal cognitive structure. Som

e w
orks 

are incom
plete as if the artist had left it to the spect-actor’s brain to 

com
plete. W

e are thinking here about Paul C
ézanne’s series Le M

ont 
Sainte Victoire. Leaving an artw

ork incom
plete or m

aintaining an 
am

biguity incites the spect-actor’s brain to search m
ore intensely for a 

set of patterns to give them
 m

eaning. C
ezanne’s w

ork is blurred in the 
sense that it gives us an infinite num

ber of probabilities and possibilities 

of m
eanings. A

n unfinished w
ork of art can offer several m

eanings, each 
of equal validity so that there is no single exact answ

er to the puzzle 
proposed by the w

ork.
Th

e spect-actors m
ay propose m

any m
eanings, but none dom

inates 
or is m

ore valuable than another. A
 painting has a m

ultiplicity of 
som

etim
es contradictory m

eanings w
hose existence depends on the 

cultural heritage of the spect-actor and, in a general w
ay, on his long-

term
 m

em
ory. W

e w
ill then speak of hypotheses of m

eanings and 
hypotheses of pleasures. A

s artists and spect-actors w
e alw

ays leave 
unfinished, incom

plete w
orks of art behind us.

O
ur m

irror neurons allow
 us to m

ove in the painting and to form
 

hypotheses. Th
e prim

ary responses to a visual im
age are:

– Th
e organization of colors and shapes.

– In the case of figurative painting, an interaction w
ith the gestures, 

m
ovem

ents, and intentions of the people observed.
– Th

e identification of the em
otions of the characters served.

– A
 feeling of em

pathy for hum
an perception.

To see and im
agine is to participate in the m

ovem
ents of the w

ork, 
in the gestures of the artist. Th

e intention of a spect-actor, as w
ell as his 

personal history, strongly influence w
hat he sees and looks at / listen to. 

It determ
ines w

hich patterns of neural activity are activated. A
ttention 

and interest are fundam
ental. M

em
ories, expectations, affections, give 

a particular m
eaning to the content on w

hich w
e focus.

Th
e brain has perceptual tools that are w

orking to allow
 it to 

structure, construct and understand an im
age in m

ore than one w
ay; 

it progressively structures the neuronal organization of the painting. 
Th

e understanding of an artw
ork passes through the seizing of the 

rhythm
 of form

s and figures, through the experience of a tem
poral 

organization. It is like reasoning. Synthesis in the frontal lobe 
com

pletes the process that im
plies an active focusing of the attention 

of the spect-actor.

A
rt helps us to reason.

To contem
plate and to m

ake art is to develop our ability to reason.
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НЕЙРОГРАФ
ІКА В РОБОТІ 

З ІНКЛЮ
ЗИВНИМ

И ДІТЬМ
И

У роботі з інклю
зивними дітьми з особливими використову-

ється два основних механізми психологічного корекційного впливу 
з використанням нейрографічної лінії, яка задію

є нейрони голов-
ного мозку дітей при створенні творчих робіт. П

ерш
ий механізм 

полягає в том
у, щ

о мистецтво дозволяє в особливій символічній 
ф

ормі реконструю
вати конфліктну травматичну ситуацію

 і знайти 
її виріш

ення через переструктурування цієї ситуації на основі 
креативних здібностей особистості. Д

ругий механізм пов’язаний 
з природою

 естетичної реакції, щ
о дозволяє змінити дію

.
Д

іти з відхиленнями у біологічном
у розвитку маю

ть складнощ
і 

у відображ
енні подій. У такої лю

дини поруш
ено уявлення про 

цілісну картину світу. Д
итина мож

е сприймати світ як розрізне-
ний хаотичний набір елементів. Як наслідок, характер взаємодії 
з середовищ

ем стає в цілом
у деструктивним, а це і є важ

ливим 
поняттям сублімації, яке корегується за допомогою

 нейроарту – 
трансф

ормація вираж
ення несвідомих інстинктів і потягу (часом 

деструктивних) в твори мистецтва. С
аме том

у зростає роль 

методів стабілізації психічного та ф
ізичного стану лю

дини на 
основі роботи мозку.

Н
ейроарт 1 має спільні ф

ункції з арт-терапією
 в роботі з дітьми, 

щ
о маю

ть обмеж
ені мож

ливості здоров’я: катарсису, очищ
ення та 

звільнення від негативних станів; регуляції, зняття нервово-пси-
хічної напруги, регуляції психосоматичних процесів, моделю

вання 
позитивного 

психоемоційного 
стану; 

ком
унікативно-рефлек-

сивна, щ
о забезпечує корекцію

 поруш
ень спілкування, ф

орм
у-

вання адекватної між
особистісної поведінки і самооцінки. П

роцес 
адаптації та вклю

чення дітей з інклю
зією

 в активне ж
иття через 

мистецтво вклю
чає пош

ук нової мови мистецтва на основі мож
ли-

востей мозку.
Н

акопичені нейронні зв’язки утворю
ю

ть в мозку велику ней-
ронну мереж

у, яка схож
а на базу знань, звідки в потрібний момент 

дістається необхідна інф
ормація, після чого ми починаємо діяти, 

приймаю
чи ріш

ення. Від наявного у нас нейронного коду, щ
о ф

ор-
м

ує ш
аблон поведінки залеж

ать ріш
ення, які ми приймаємо.

Н
ейрографіка 

дає 
мож

ливість 
зняти 

внутріш
ні 

обмеж
ення 

і сф
орм

увати новий нейронний код, який буде відповідати постав-
леном

у завданню
. М

алю
ю

чи, ми зміню
ємо враж

ення про реаль-
ність, ф

орм
уємо нові. М

и «пож
вавлю

ємо» цю
 нову реальність 

для свідомості і починаємо керувати обставинами. О
снову мови 

складаю
ть чотири елементи-архетипу: коло, трикутник, квадрат 

і спеціальна нейрографічна лінія, яка дозволяє зміню
вати ш

аблони 
і відкривати нові мож

ливості на ш
ляху до мети, трансф

орм
увати 

нейронні зв’язки і створю
вати нові.

Коли ми починаємо задавати сенс фігурам, свідомість фіксує 
цей зв’язок, з’являю

ться емоції по віднош
енню

 до кож
ної фігури. 

Створю
ю

чи композиції з простих фігур і з’єдную
чи їх лінією

, ми 
ф

орм
уємо враж

ення. Таким чином ми створю
ємо простий графіч-

ний код змін для свідомості. Відбувається перенастрою
вання ней-

ронних зв’язків і лю
дина думає і діє по-інш

ом
у.

1 Сирот
инська Н.І., Карпов В.В. N

euroart: мистецтво пізнання лю
дини. Київ: Н

А
КККіМ

, 
2019. 80 с.
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Х
арактерною

 відмінністю
 нейрографіки від малю

вання в цілом
у 

є наявність базового алгоритм
у і мови малю

нка, а також
 ідея серії 

малю
нків відповідних ж

иттєвим подіям. Базовий алгоритм скла-
дається з певної фіксованої послідовності кроків. Відхід від алго-
ритм

у перетворю
є нейрографіку в звичайне абстрактне малю

-
вання, щ

о теж
 має позитивний еф

ект, але відмінний від еф
екту 

нейрографіки. А
втором цього методу є психолог П

авло П
іскарьов, 

який запатентував метод «Н
ейрографіка» і поняття «нейрогра-

фічна лінія» (нейролінія).
Н

ейрографіка пропонує малю
вати абстрактні картинки, які 

сприймаю
ться оком, як ж

иві, наповнені особистим змістом, за 
спеціальним алгоритмом і з використанням архетипових фігур 
кола, квадрата і трикутника серед нейрографічних ліній. Компо-
зиція нейрографічного малю

нка в базовом
у алгоритмі ф

орм
у-

ється за рахунок емоційного викиду, який з’являється у відповідь 
на зазначену тем

у. Ц
я композиція, по суті, є каракулями. Вперш

е 
каракулі в психотерапії став використовувати Д

. Винникотт, том
у 

щ
о вони є продуктом психіки на меж

і внутріш
нього і зовніш

нього 
світів лю

дини і маю
ть велике значення для розвитку креативності 

та ігрової діяльності. З точки зору фізіологічних аспектів, ігрова 
діяльність, на відміну від ф

антазій, є способом конструю
вання 

реальності, безпечним ф
орм

уванням навичок. Гра – це активна 
взаємодія внутріш

ньої і зовніш
ньої реальності, в той час як ф

анта-
зія – лиш

е ілю
зія задоволення потреб.

З точки зору фізіології центральної нервової системи перш
і 

два кроки нейрографічного алгоритм
у, постановка теми і викид, 

спрямовані на виявлення вогнищ
а патологічного збудж

ення в корі 
головного мозку, який з’являється в результаті стресу. Ц

е збу-
дж

ення за допомогою
 спонтанного експресивного руху руки пере-

носиться на папір, інш
ими словами, відбувається контакт внутріш

-
нього, глибинного змісту ж

иття і зовніш
ніх реалій.

Ф
ізіологічним 

аспектом 
еф

ективності 
нейрографіки 

мож
на 

вваж
ати і вплив дрібної моторики пальців рук на мову. О

скільки 
велика частина рухової кори пов’язана з мовним центром, то цей 

зв’язок традиційно використовується в роботі з дітьми, підлітками 
та при нейрофізіологічній реабілітації деяких груп. Зв’язок мото-
рики пальців й мови дослідж

увався в Інституті фізіології дітей 
і підлітків 2. Д

рібна моторика в нейрографіці активно задіяна на 
кроці, який в алгоритмі називається «округлення», коли потрібно 
працю

вати з дрібними деталями малю
нка, з куточками, які виника-

ю
ть при перетині ліній.

Н
аступним кроком алгоритм

у є розф
арбовування кольором. 

В момент внесення кольору лю
дина потрапляє в потоковий стан, 

в яком
у він здатний, в том

у числі, знайти нестандартні ріш
ення 

складних ж
иттєвих або емоційно значущ

их завдань. У нейрогра-
фіці розф

арбовування не просто вклю
чає потоковий творчий стан, 

але і допомагає перейти до наступного кроку алгоритм
у, на яком

у 
відбувається фіксація фігур.

П
ід фіксацією

 фігур мається на увазі виділення кольором або 
лініями архетипових знаків, перш

 за все кола. Коло – це перш
ий еле-

мент графічної творчості, який починаю
ть малю

вати діти. Він тра-
диційно трактується як символ цілісності, єдності, концентрації. 
Д

ві інш
і фігури, трикутник і квадрат, зазвичай маю

ть трактування 
як завдання (конфлікт і стабільність) відповідно. П

оява даних 
фігур в кінці виконання алгоритм

у не випадкова. Воно є результа-
том діяльності вищ

их психічних ф
ункцій в ході малю

вання.
Н

а заверш
енні нейрографічного алгоритм

у лю
дина повинна 

сф
орм

улю
вати новий погляд на поставлене на початку питання. 

Д
ля цього потрібно, щ

об картинка приносила автору естетичне 
задоволення, виглядала яскраво і об’ємно, завдяки лініям різної 
товщ

ини, фігур різного розміру та містила набір архетипових сим-
волів, щ

о маю
ть особистий сенс для того хто малю

є.
С

имволічна 
інтеграція 

всього 
інтрапсихічного 

процесу 
під 

час малю
вання і зовніш

нього світу відбувається за допомогою
 

появи на малю
нку так званих ліній поля, які створю

ю
ть візуаль-

ний зв’язок внутріш
ньої і зовніш

ньої реальності лю
дини. Безліч 

2 Аксёнова Л.И. С
оциальная педагогика в специальном образовании. М

.: А
кадемия, 

2001. 192 с.



20
21

Особливе мистецтво
Art of Special People

неповторних ліній поступово розбиваю
ть стереотипність розу-

мового процесу, повторю
ю

чи рух сигналів нейронної мереж
і, яка 

утворю
є домінанту.

Н
ейрографіка – творчий метод трансф

ормації світу. Ц
я спе-

ціальна техніка малю
вання допомагає зв’язати наш

у свідомість 
з підсвідомістю

, активую
чи зв’язок між

 клітинами наш
ого мозку – 

нейронами. Таким чином пропоную
ться клю

чі до нескінченного 
дж

ерела енергії.
О
лена	П

А
Н
А
С
Ю
К
,

магістр мистецтвознавства

NEUROGRAPHICS IN W
ORK  

W
ITH INCLUSIVE CHILDREN

In w
orking w

ith inclusive children w
ith special needs, tw

o m
ain 

m
echanism

s of psychological correctional influence are applied through 
the use of neurographic line, w

hich invokes the neurons of children’s 
brains in the process of creative w

ork. Th
e first m

echanism
 is that art 

allow
s to reconstruct a conflict traum

atic situation in a special sym
bolic 

form
 and find its solution through the restructuring of this situation on 

the basis of creative abilities of the individual. Th
e second m

echanism
 

is related to the nature of the aesthetic reaction, w
hich allow

s you to 
change the action.

C
hildren 

w
ith 

abnorm
alities 

in 
biological 

developm
ent 

have 
diffi

culty reflecting events. Such a person has a disturbed idea of the 
w

hole picture of the w
orld. Th

e child m
ay perceive the w

orld as a 
disparate chaotic set of elem

ents. A
s a result, the nature of interaction 

w
ith the environm

ent becom
es generally destructive, and this is an 

im
portant concept of sublim

ation, w
hich is corrected by neuroart – 

the transform
ation of the expression of unconscious instincts and 

attraction (som
etim

es destructive) into w
orks of art. Th

at is w
hy the 

role of m
ethods of stabilizing the m

ental and physical state of m
an 

based on the w
ork of the brain is grow

ing.
N

euroart 1 has com
m

on functions w
ith art therapy in w

orking 
w

ith children w
ith disabilities: catharsis, cleansing and relief from

 
negative conditions; regulation, rem

oval of neuropsychological stress, 
regulation of psychosom

atic processes, m
odeling of a positive psycho-

em
otional state; the com

m
unicative reflexivity provides correction of 

1 Сирот
инська Н.І., Карпов В.В. N

euroart: мистецтво пізнання лю
дини. Київ: Н

А
КККіМ

, 
2019. 80 с.
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com
m

unication disorders, the form
ation of adequate interpersonal 

behavior and self-esteem
. Th

e process of adaptation and inclusion of 
children w

ith inclusion in active life through art involves finding a new
 

language of art based on the capabilities of the brain.
Th

e accum
ulated neural connections form

 a large neural netw
ork 

in the brain that resem
bles a know

ledge base from
 w

hich, at the right 
m

om
ent, the necessary inform

ation is obtained, after w
hich w

e begin 
to act, m

aking decisions. Th
e decisions w

e m
ake depend on our neural 

code, w
hich form

s the pattern of behavior.
N

eurographics m
akes it possible to rem

ove internal constraints and 
form

 a new
 neural code that w

ill m
eet the task. By draw

ing, w
e change 

the im
pressions of reality and form

 the new
 ones. W

e «revive» this 
new

 reality for consciousness and begin to control the circum
stances. 

Th
e language is based on four archetypal elem

ents: a circle, a triangle, 
a square and a special neurographic line that allow

s you to change 
patterns and open new

 possibilities on the w
ay to the goal, transform

 
neural connections and create new

 ones.
W

hen w
e begin to give m

eaning to the figures, the consciousness 
fixes this connection, em

otions appear in relation to each figure. 
By creating com

positions from
 sim

ple shapes and connecting them
 w

ith 
a line, w

e form
 an im

pression. In this w
ay w

e create a sim
ple graphic 

code of change for consciousness. Th
ere is a readjustm

ent of neural 
connections and people think and act differently.

A
 distinctive difference betw

een neurographics and draw
ing in 

general is the presence of a basic algorithm
 and draw

ing language, as w
ell 

as the idea of a series of draw
ings corresponding to life events. Th

e basic 
algorithm

 consists of a fixed sequence of steps. A
 deviation from

 the 
algorithm

 turns neurographics into ordinary abstract draw
ing, w

hich 
also has a positive effect, but different from

 the effect of neurographics. 
Th

e author of this m
ethod is a psychologist Pavel Piskarev, w

ho patented 
the m

ethod of «N
eurographica» and the concept of «neurographic 

line» (neuroline).
N

eurographics offers to draw
 abstract im

ages that are perceived by 
the eye as living, filled w

ith personal content, according to a special 

algorithm
 and using archetypal figures of a circle, square and triangle 

am
ong the neurographic lines. Th

e com
position of the neurographic 

im
age in the basic algorithm

 is form
ed due to the em

otional eruption 
that appears in response to the specified topic. Th

is com
position is 

essentially a doodle. For the first tim
e doodles in psychotherapy w

ere 
used by D

. W
innicott, because they are a product of the psyche on the 

border of the inner and outer w
orlds of m

an and are of great im
portance 

for the developm
ent of creativity and play. From

 a physiological point of 
view, play, as opposed to fantasy, is a w

ay of constructing reality, a w
ay 

of safely building skills. Play is the active interaction of inner and outer 
reality, w

hile fantasy is only the illusion of satisfying needs.
From

 the standpoint of the physiology of the central nervous system
, 

the first tw
o stages of the neurographic algorithm

, the setting of the 
them

e and the eruption, are aim
ed at detecting a locus of pathological 

excitation in the cerebral cortex that em
erges as a result of stress. 

Th
is excitation is transferred to the paper w

ith the help of spontaneous 
expressive m

ovem
ent of the hand, that is, there is a contact of the inner, 

deep m
eaning of life and outer realities. Th

e physiological aspect of the 
effectiveness of neurographics is the effect of fine m

otor skills of the 
fingers on the language. Since m

ost of the m
otor cortex is associated 

w
ith the speech center, this connection is traditionally used in w

ork 
w

ith children, adolescents and in the neurophysiological rehabilitation 
of som

e groups. Th
e relationship betw

een finger m
otility and speech 

w
as studied at the Institute of Physiology of C

hildren and A
dolescents 2. 

Fine m
otor skills in neurographics are actively involved in the stage, 

w
hich is called «rounding» in the algorithm

, w
hen it is necessary to 

w
ork w

ith sm
all details of the draw

ing, w
ith corners that arise w

hen 
crossing lines.

Th
e next step in the algorithm

 is the circles coloring. A
t the tim

e of 
coloring, a person enters a flow

 state in w
hich he or she is able, am

ong 
others, to find non-standard solutions to com

plex life or em
otionally 

significant problem
s. In neurographics, coloring does not only include 

2 Аксёнова Л.И. С
оциальная педагогика в специальном образовании. М

.: А
кадемия, 

2001. 192 с.
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the flow
 of creativity, but also helps to m

ove to the next step of the 
algorithm

, w
hich is the fixation of figures.

Figure fixation refers to the selection of archetypal signs by color or 
lines, prim

arily a circle. A
 circle is the first elem

ent of graphic creation 
that children begin to draw. It is traditionally understood as a sym

bol 
of integrity, unity, concentration. Th

e other tw
o shapes, the triangle 

and the square, are usually interpreted as tasks (conflict and stability), 
respectively. Th

e appearance of these figures at the end of the algorithm
 

is not accidental. It is the result of the activity of higher m
ental functions 

in the process of draw
ing.

A
t the end of the neurographic algorithm

, a person m
ust form

ulate 
a new

 view
 of the question put at the beginning. Th

is requires that the 
picture bring aesthetic pleasure to the author, look bright and three-
dim

ensional, thanks to lines of different thickness, shapes of different 
sizes and contain a set of archetypal sym

bols that have a personal 
m

eaning for the one w
ho draw

s.
Th

e sym
bolic integration of the entire intrapsychic process w

hile 
draw

ing and the outer w
orld occurs through the appearance in the 

draw
ing of the so-called field lines, w

hich create a visual connection 
betw

een the inner and outer reality of a person. M
any unique lines 

gradually break the stereotype of the m
ental process, repeating the 

m
ovem

ent of the signals of the neural netw
ork that form

s the dom
inant.

N
eurographics is a creative m

ethod of w
orld transform

ation. 
Th

is special draw
ing technique helps to connect our consciousness w

ith 
the subconscious, activating the connection betw

een the cells of our 
brain – neurons, thus offering the keys to an infinite source of energy.

O
lena	PA

N
A
SIU

K
,

M
aster of A

rts

М
ИСТЕЦТВО 

ПАЦІ НТІВ З ХВОРОБОЮ
 

АЛЬЦГЕЙМ
ЕРА 

ТА СИНДРОНОМ
 ДАУНА 

(УРУГВАЙ)

Э
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М
ИСТЕЦТВО ДІТЕЙ-АУТИСТІВ

(УКРАЇНА)Д
аяна Ф

АТ
УЛ

АЄ
В

А
 

13 роки

Тим
оф

ій К
РА

ВЧ
ЕН

КО
 

7 років
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С
ергій БІЛ

О
УС

9 років
М

ат
вій С

В
Я

Т
Н

ЕН
КО

4 роки

М
ат

вій С
В

Я
Т

Н
ЕН

КО

4 роки

Д
аяна Ф

АТ
УЛ

АЄ
В

А
 

13 роки

Д
аяна Ф

АТ
УЛ

АЄ
В

А
 

13 роки

Тим
оф

ій К
РА

ВЧ
ЕН

КО
 

7 років
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Л
іза Т

ІРЕЩ
ЕН

КО

9 років

Л
ена А

Н
Д

РІЙ
КО

10 років

Д
аяна Ф

АТ
УЛ

АЄ
В

А
 

13 роки

Д
аяна Ф

АТ
УЛ

АЄ
В

А
 

13 роки

С
ергій БІЛ

О
УС

9 років

С
ергій БІЛ

О
УС

9 років
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Н
аст

я БО
Н

Д
А

РЕН
КО

4 роки

Аня С
А

М
БІР

5 років

М
ат

вій С
В

Я
Т

Н
ЕН

КО

4 роки
Є

ф
ім

 М
И

ХА
Й

Л
ЕН

КО

8 років

Д
аяна Ф

АТ
УЛ

АЄ
В

А
 

13 роки

С
ергій БІЛ

О
УС

9 років
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ТВОРЧІСТЬ М
ИТЦІВ (УКРАЇНА)

Ю
рій В

А
К

УЛ
ЕН

КО

Роздуми.  
П

рощ
ання з А

рлекіном,  
2018.

Т. к., о., а., 100 х 70

Д
вері А

Т. к., о., а., 100 х 70

Н
естримні веселощ

і А
рлекіна, 

2018. П
., о., а., 90 х 90

Замислений А
рлекін,  

2018. Т. к., о., а., колаж
,  

70 х 100

Хто ти?, 2019
Т. к., о., а., 100 х 70
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С
ім променів світла. 2020.  

180 х 120., х., м., акрил.

Три ніж
них порізи. 2010.  

220 х 150., х., м., акрил.

Голубі екрани. 2020.  
180 х 120., х., м., акрил.

Д
ві червоні лінії. 2020.  

180 х 120., х., м., акрил.

Срібна нитка. 2010.  
200 х 150., х., м., акрил

Вадим
 М

И
ХА

Л
ЬЧ

УК
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Захід сонця

С
віж

ий подих

П
алаю

че море

Ботанічний сад

Кост
янт

ин  

РО
ГО

Т
Ч

ЕН
КО

Вогонь

Весна
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Відображ
ення, 2020

Карпаччо. Інсталяція

Віт
алій  

Ф
ЕД

О
РЕН

КО

О
лексій Ж

А
Д

ЕЙ
КО
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