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Wpływ temperamentu na preferencje w sztuce

Joanna Rządkowska, Alicja Paracka, Natalia Frankowska

W tekście zostały przedstawione wyniki badań nad wpływem temperamentu 

na preferencje  dotyczące  sztuk.  Preferencje  te  zależą  od  wielu  zmiennych 

osobowościowych.  Opisane  badanie  było  powtórzeniem  badań 

prowadzonych  w  nurcie  Teorii  Opanowywania  Trwogi  (TOT),  z  ujęciem 

struktur  temperamentu  jako  różnic  indywidualnych.  Wyniki  ujawniły 

znaczne różnice w preferowaniu sztuki tradycyjnej i nowoczesnej, zależnie 

od stopnia  harmonizacji  struktur  temperamentalnych.  Sangwinicy 

i melancholicy  w  warunkach  kontrolnych  oceniali  najwyżej  sztukę 

nowoczesną,  zaś  w  warunkach  eksperymentalnych  (mających  wywołać 

u badanych  poczucie  lęku)  najwyżej  oceniali  sztukę  tradycyjną.  Wyniki 

potwierdzają  wpływ  różnic  indywidualnych,  a  także  zmiennych 

sytuacyjnych, na preferencje dotyczące sztuki.

Wstęp teoretyczny

Psychologowie tacy jak Burt (1933) i Eysenck (1940) jako jedni z pierwszych 

podjęli  się  badań nad związkiem osobowości  z  preferencjami dotyczącymi 

sztuki.  W ostatnich  latach  ukazały  się  –  między  innymi  –  wyniki  badań:  

Furnham’a i Avison (1997), Furnham’a i Walker’a (2001) Zwiegenhafta (2008), 

Axelssona  (2007),  które  badają  relację  osobowości  z  preferencjami 

muzycznymi  czy  plastycznymi  (również  tymi  dotyczącymi  fotografii). 
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Większość nowoczesnych metod badawczych korzysta z teorii Wielkiej Piątki 

(ekstrawersja,  ugodowość,  sumienność,  neurotyzm  i  otwartość  na 

doświadczenia),  stosowanej  od  lat  90-tych  ubiegłego  wieku  (Chamorro-

Premuzic,  Furnham,  Reimers  2007).  Badania  te  unaoczniają,  że  chęć 

obcowania ze sztuką jest związana z otwartością na doświadczenie (tamże). 

Niektóre  badania  wskazują  na  związek  między  poszukiwaniem 

doznań (thrill and adventure seeking) a preferencją odnoszącą się do sztuki 

reprezentacyjnej:  przedstawiającej  głównie  klasyczne,  charakteryzujące  się 

subtelną  symboliką  kompozycje  (Furnham,  Walker  2001).  Natomiast  inne 

publikacje próbują udowodnić, że poszukiwanie wrażeń (sensation seeking) 

jest powiązane z wyborem sztuki surrealistycznej oraz odrzuceniem sztuki 

reprezentacyjnej (Furnham i Avison 1997). 

Powyższe stwierdzenia potwierdzają badania terenowe (Mastandrea, 

Bartoli,  Bove  2009),  podczas  których  przy  pomocy  odpowiedniego 

kwestionariusza  przeanalizowano  osobowość  gości  odwiedzających  muzea 

sztuki  starożytnej  i  nowoczesnej.  Okazało  się,  że  wszyscy  zwiedzający  nie 

różnili  się  pod  względem  otwartości  na  doświadczenia.  Jednakże  ludzie 

zwiedzający  muzeum  sztuki  nowoczesnej  osiągnęli  wyższe  wyniki  w skali 

poszukiwania  wrażeń.  Sygnalizuje  to  być  może,  że  otwartość  na 

doświadczenie  decyduje  o  tym,  czy  w  ogóle  lubimy  sztukę  i  tym  samym 

będziemy pojawiać się w muzeum, natomiast sam temperament determinuje 

wybór poszczególnych tendencji artystycznych. 

Cechy Wielkiej  Piątki rzadko uzasadniają więcej  niż 10% wariancji 

(zmienności wyników) (Chamorro-Premuzic, Furnham, Reimers 2007). Cecha 

„poszukiwanie  doznań”  tłumaczy  najwięcej  wariancji:  plasuje  się  ona  na 

dwóch krańcach skali, jeśli chodzi o sztukę nowoczesną i tradycyjną. Warto 

zwrócić uwagę na zmienne związane z poziomem pożądanej stymulacji, gdy 

pragniemy wytłumaczyć preferencje odnośnie sztuki.

Strelau  (2006)  pisze,  że  temperament  odnosi  się  do  formalnych 

i względnie  niezmiennych  cech  osobowości.  Zgodnie  z  Regulacyjną  Teorią 
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Temperamentu  (RTT)  składa  się  on  z  sześciu  elementów  składowych: 

żwawości,  perseweratywności,  wrażliwości  sensorycznej,  reaktywności 

emocjonalnej,  wytrzymałości  i  aktywności  (Strelau 1997).  Z  rozważań tych 

wynika, że temperament – jako instancja psychiczna regulująca dopływ oraz 

odporność na stymulacje – może mieć jakiś pośredni wpływ na preferencje 

bodźców wzrokowych (w tym także i sztuki). Co więcej, autor sugeruje, że na 

podstawie  owych  cech  można  wydzielić  dwa  typy  osobowości: 

zharmonizowany  (umiejący  zapewnić  sobie  optymalną  dawkę  stymulacji; 

w typologii Hipokratesa-Galena odpowiadają mu sangwinicy i melancholicy) 

i niezharmonizowany  (niepotrafiący  właściwie  dozować  sobie  stymulacji; 

odpowiednio: cholerycy i flegmatycy). 

Wielu  badaczy  sugerowało  powiązania  między  sztuką  i  różnymi 

typami emocji oraz nastrojów. Warto omówić ten związek w kontekście teorii 

RTT,  która  zawiera  istotny  komponent  emocjonalny:  przekonuje  ona 

mianowicie, że emocje mogą być istotnym źródłem stymulacji. 

Koneĉni (2008) uważa, że najbardziej autentycznymi, choć rzadkimi 

stanami  wywołanymi  przez  muzykę  mogą  być:  estetyczny  podziw, 

poruszenie  lub  dreszczyk  emocji  (aesthetic  awe,  being  moved  and  thrill). 

Koresponduje  to  w  jakimś  stopniu  z  wymienioną  wcześniej  koncepcją 

Furnhama i Walkera (2001), która sugeruje, że poszukiwanie doznań (thrill  

and  adventure  seeking)  może  być  powiązane  z  percepcją  sztuki  czy 

poszukiwaniem stymulacji.

Silvia  (2005)  poddaje  krytyce  starsze  koncepcje  łączące  emocje 

estetyczne  z  pobudliwością  (arousability),  przykładowo:  odrzuca  poglądy 

Berlyne’a (za:  Silvia 2005).  Tłumaczy zarazem swoją krytykę tym, iż teorie 

Berlyne’a opierają się na podłożu psychobiologicznym i uwzględniają tylko 

dwie emocje: przyjemność oraz awersję (związane z obszarami kar i nagród 

w mózgu); Berlyne nie bierze w ogóle pod uwagę tematyki indywidualnego 

odbioru sztuki (Silvia 2005). 



330 Niestymulująca tradycja

Silvia odwołuje się do teorii oceny (appraisal theory), która postuluje, 

że  złożone  lub  nieoczekiwane  dzieło  sztuki  nie  wystarczy,  aby  wzbudzić 

emocjonalną odpowiedź. Powinno ono być uznane przez postrzegającego za 

złożone, jak również poddane ocenie dotyczącej tego, w jakim stopniu sobie 

z tą złożonością poradziło (ibid.).

Mając  na  względzie  te  informacje,  przyjmujemy,  że  każde  dzieło 

sztuki posiada pewien potencjał stymulacyjny. W naszym badaniu będziemy 

traktować  sztukę  tradycyjną  jako  mniej  złożoną  i  stymulującą  niż  sztuka 

nowoczesna. Analogicznie do założeń z zakresu teorii opanowywania trwogi 

oraz „amebowej teorii Ja” (Burris, Rempel 2004; Landau, Greenberg, Solomon, 

Pyszczynski, Martens 2006)  zakładamy, że osoby, u których wzbudzimy lęk, 

zmienią  swoje  preferencje  odnośnie  dzieł  sztuki.  Zmiana  ta  ma  być 

uwarunkowana tym,  że ich stymulacyjna dawka będzie większa. Zakładamy 

również, że lęk może wzbudzić poczucie zagrożenia (Burris,  Rempel 2004), 

które  może  prowadzić  do  wyboru  bardziej  tradycyjnej  i  „znanej”  sztuki. 

Z drugiej strony brak wzbudzania lęku może zwiększać uznanie dla sztuki 

nieznanej,  złożonej  lub „obcej”  (Landau,  Greenberg,  Solomon, Pyszczynski, 

Martens 2006).

Metoda

Przebieg badania i osoby badane

Uczestników  badania  rekrutowano  na  terenie  trójmiejskiej  uczelni. 

Większość to studenci Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Wyższej Psychologii 

Społecznej  w  Warszawie  oddział  w  Sopocie  oraz  Politechniki  Gdańskiej, 

ponadto  kilku  badanych  to  uczniowie  Liceum  Ogólnokształcącego 

w Kartuzach.  Łącznie w badaniu wzięło udział 120 osób. 
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Zastosowane narzędzia psychometryczne

W badaniach dokonano pomiaru cech temperamentalnych, stanu i cech lęku 

oraz  poziomu  zainteresowania  prezentowanymi  dziełami  sztuki,  co  było 

warunkiem wprowadzenia lub niewprowadzenia badanych w stan lęku oraz 

zobiektywizowaną ocenę atrakcyjności dzieł sztuki. 

Do  pomiaru cech  temperamentalnych zastosowano kwestionariusz 

FCZ-KT  (Formalna  Charakterystyka  Zachowania  –  Kwestionariusz 

Temperamentu)  (Strelau  i  Zawadzki  1997),  diagnozujący  podstawowe, 

biologicznie zdeterminowane wymiary osobowości,  które opisują  formalne 

aspekty  zachowania.  Test  ten  zawiera  6  skal  dotyczących:  Żwawości, 

Perseweratywności,  Wrażliwości  sensorycznej,  Reaktywności  emocjonalnej, 

Wytrzymałości oraz Aktywności.   

Inwentarz  stanu  i  cechy  lęku  (Sosnowski,  Wrześniewski, 

Jaworowska,  Ferenc 2006) służył do rozróżnienia lęku: a) jako chwilowego 

stanu  emocjonalnego  (state  -  anxiety);  b)  oraz  lęku  rozumianego  jako 

utrzymująca się,  trwała cecha osobowości.  Kwestionariusz STAI składa się 

z dwóch niezależnych części, które zawierają po 20 stwierdzeń każda. Przy 

pomocy pierwszej części STAI (X-1) można badać poziom lęku traktowanego 

jako aktualny stan emocjonalny. 

Do badania oceny atrakcyjności zastosowano przygotowaną do tego 

ankietę,  która  obejmuje  piętnaście  pozycji.  Ankieta  sondowała  poziom 

atrakcyjności prezentowanych dzieł sztuki na  pięciostopniowej skali Likerta. 

W  badaniu  zastosowano  również  dwa  filmy  krótkometrażowe 

stworzone przez  autorów badania:  kontrolny  (nie wzbudzający  lęku)  oraz 

eksperymentalny (mający wywoływać lęk).

Obrazy podlegające ocenie tworzyły trzy kategorie i przedstawiano je 

losowo w postaci slajdów. Na te kategorie składały się obrazy zgromadzone 

na podstawie cech wspólnych: tematyki, ogólnej konwencji i stylu. Założono, 

że każda z podanych kategorii jest źródłem odmiennego rodzaju stymulacji. 
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Wykorzystano  następujące  kategorie  i  dzieła  malarskie:  sztuka 

tradycyjna/konwencjonalna: Pieter Boel, Large Vanitas still Life, Ignacy Henri 

Theodore-Fantin  Latour,  The  Rosy  Wealth  of  June,  Théodore  Rousseau,  

Fontainebleau,  Titian,  Portrait  of  the  man,  Eugene  Brudin,  Laundresses  by 

a stream; sztuka kubistyczna: Georges Braque, Le Portugais, Juan Gris, Bottles 

and Knife,  Pablo Picasso,  Siedząca naga kobieta,  Georges Braque,  Blue Bird, 

Philip Absolon, Cassie Thinking About Cubism;  oraz sztuka modernistyczna: 

Gilbert  and  George,  Bloody  Mooning,  Andy  Warhol,  Skull,  Salvador  Dali, 

Premonition  of  Civil  War,  Francis  Bacon,  Figure  with  meat,  Andy  Warhol, 

Heinz box.

Procedura

Podstawą  wyników  opisywanych  w  tym  opracowaniu  jest  badanie 

przeprowadzone przez studentki psychologii wiosną 2009 roku (był to projekt 

realizowany  na  potrzeby  przedmiotu:  „Praca  Empiryczna  I”).  Badanie  to 

miało  charakter  quasi-eksperymentu.  Zastosowany  pakiet  narzędzi 

diagnostycznych używany był w odpowiedniej i  ustalonej kolejności.  Przed 

podaniem  kwestionariuszy  badani  byli  przydzielani  losowo  do  grup: 

kontrolnej  oraz  eksperymentalnej.  Następnie  uczestnicy  dostali  do 

wypełnienia kwestionariusz FCZ-KT, po czym zostali poproszeni o obejrzenie 

dwuminutowego  filmu:  kontrolnego  albo  wzbudzającego  lęk.  Projekcję  za 

każdym razem uruchamiał prowadzący, każdy z badanych miał zapewniony 

identyczny  poziom  głośności.  Kolejnym  krokiem  było  wypełnienie  przez 

badanych części  X-1 kwestionariusza STAI.  Po wypełnieniu arkusza badani 

oglądali pokaz slajdów, który składał się z 15 zdjęć dzieł sztuki, a następnie 

oceniali  je  w  przygotowanej  do  tej  czynności  ankiecie.  O  celu  badania 

informowano  jedynie  wówczas,  gdy  badani  wyrazili  wyraźne 

zainteresowanie. Odpowiadano, że badanie dotyczy analizy wpływu różnych 

rodzajów stymulacji na wrażliwość sensoryczną i emocjonalną.
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Wyniki

W celu sprawdzenia zależności między zmiennymi przeprowadzono analizę 

korelacji  Pearsona,  która  wykazała  zależność  pomiędzy  oceną  sztuki 

abstrakcyjnej oraz nowoczesnej na poziomie:  r  = .25,  p  < .05. Nie uzyskano 

natomiast korelacji między zmiennymi: oceną sztuki nowoczesnej oraz oceną 

sztuki tradycyjnej (p = .281), co oznacza, że skale te są od siebie niezależne. 

Korelacja potwierdzająca przesłanki teoretyczne to ujemny związek między 

oceną sztuki nowoczesnej a wynikami STAI (X-1) na poziomie r = .34, p < .001. 

W celu weryfikacji zakładanych hipotez przeprowadzono wieloczynnikową 

analizę wariancji w modelu mieszanym. Uzyskano istotne statystyczne efekty 

interakcji  i  efekty  główne,  zarówno  dla  typów  zharmonizowanych 

i niezharmonizowanych.

Dla typów zharmonizowanych istotny okazał się efekt interakcji obu 

czynników: F (2, 94) =  9.12, p < .001, eta2 = .16, który oznacza, że preferencje 

w sztuce zależały od warunku eksperymentalnego. Oznacza to, że o ile osoby 

Ryc 1: Preferencje typów zharmonizowanych wobec rodzajów sztuki.
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o typach zharmonizowanych w warunkach kontrolnych oceniały jednakowo 

wysoko każdy rodzaj sztuki,  to po wzbudzeniu lęku wyraźnie preferowały 

sztukę  tradycyjną M  =  18.91,  mniej  abstrakcyjną M  =  15.22,  a  najmniej 

nowoczesną M = 11.65,  ps < .05 (wyniki przedstawia Ryc. 1). Co ciekawe, typy 

niezharmonizowane,  niezależnie  od  warunku  zawsze  preferowały  sztukę 

tradycyjną,  zaś  abstrakcyjną  i  nowoczesną  oceniały  równie  nisko  (wyniki 

przedstawia Ryc. 2).

Dyskusja

Zakładany  związek  między  temperamentem  a  preferencjami  dotyczącymi 

sztuki  okazał  się  niejednoznaczny  i  zależny  od  sytuacji.  Wyniki 

temperamentów  niezharmonizowanych  (choleryków  i  flegmatyków)  nie 

różniły  się  w  warunkach  eksperymentalnych  i  kontrolnych,  co  może  być 

spowodowane  nieelastycznością  tych  typów,  charakteryzujących  się 

nieumiejętnością  dostarczania sobie właściwej dawki  stymulacji  (Zawadzki 

i Strelau  1997).  Reakcje  typów  zharmonizowanych  (melancholików  oraz 

Ryc 2: Preferencje typów niezharmonizowanych wobec rodzajów sztuki.



Niestymulująca tradycja 335

sangwiników) znacznie różniły się zależnie od sytuacji. W niewzbudzających 

lęku warunkach kontrolnych nie było różnic między preferencjami rodzajów 

sztuki,  natomiast  w  warunkach  eksperymentalnych  (po  wywołaniu  lęku) 

rosło  uznanie  dla  sztuki  tradycyjnej,  zaś  spadało  dla  sztuki  nowoczesnej. 

Może to świadczyć o elastyczności  zachowania i  umiejętności  dostarczania 

sobie  właściwej  dawki  stymulacji.  Zróżnicowanie  między  sangwinikami 

i melancholikami nie jest jednoznaczne. Mniejsze zainteresowanie względem 

sztuki nowoczesnej u melancholików w warunku eksperymentalnym dosyć 

jednoznacznie świadczy o potrzebie ograniczenia stymulacji. Ale czy wzrost 

zainteresowania  dla  sztuki  tradycyjnej  u  sangwiników  to  odstymulowanie 

czy dostymulowanie się? Czy sztuka tradycyjna podwyższa, czy może obniża 

aktywację układu nerwowego? i wreszcie: jeśli  podwyższa, to dlaczego ten 

efekt  nie  występuje  w  warunku  kontrolnym? W  kontekście  Teorii 

Opanowania  Trwogi  (Landau,  Greenberg,  Solomon,  Pyszczynski,  Martens 

2006)  nie  przewidywano  wzrostu  zainteresowania  dla  sztuki  tradycyjnej, 

którą  jednak  odnotowano  w  naszym  badaniu.  Badacze  promujący  TOT 

odrzucali także aktywację układu nerwowego jako możliwe wytłumaczenie 

zmian w percepcji sztuki, dowodząc, że to tylko lęk jako taki (anxiety) – a nie 

pobudzenie (arousal) – prowadził do zmian w percepcji sztuki. W niniejszym 

badaniu założono jednak za  Strelauem (2006),  iż  pobudzenie  oraz  poziom 

stymulacji w sytuacji eksperymentalnej wpływał na to, w jaki sposób badani 

reagowali na dzieła sztuki. Aby dowieść, jakie typy stymulacji rzeczywiście 

wpływają na percepcję sztuki, a jakie nie – należałoby przeprowadzić kolejne 

badania.  Odnośnie  tego,  co  Koneĉni  (2008)  pisał  o  różnych  emocjach 

wywoływanych przez muzykę, wydaje się interesujące następujące pytanie: 

czy lęk zainicjowany filmem i doznania budzone przez dzieła sztuki mogą 

być  pewną  klasą  emocji,  czymś  podobnym  do  poruszenia  lub  dreszczyku 

wrażeń  (being  moved  and  thrilled)?  Uczucia  te  mogłyby  korespondować 

z poszukiwaniem  doznań  Zuckerman’a  i  zostać  powiązane  z  wymiarami 

temperamentalnymi.  Mógłby  o  tym  świadczyć  fakt,  że  oglądanie  filmu 

wywołującego niepokój wpłynęło na sposób, w jaki ludzie postrzegali różne 

kierunki czy  prądy w sztuce. 
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Silvia (2005) apelował, odwołując się do teorii oceny, że istotne jest 

uwzględnienie subiektywnej percepcji sztuki. W teorii RTT Strelaua każdy typ 

temperamentalny indywidualnie odbiera bodźce i działa w świecie. Wyniki 

badań  potwierdzają  tę  zależność;  badani  reagowali  na  prezentowane  im 

w warunku eksperymentalnym dzieła sztuki rożnie: zależnie od tego, w jaki 

sposób odebrali  film.  Z drugiej  strony,  rezultaty nie współgrają z krytyką 

Strelaua  odnośnie  połączenia  behawioralnej  pobudliwości  z  emocjami 

estetycznymi. Unaoczniają one raczej, że możliwy jest między nimi pewien 

związek  lub  że  czynniki  wpływające  na  poziom  aktywacji  mogą  również 

wpływać na percepcję sztuki. Mogłoby to sugerować, że sztuka (pomijając jej 

walory  artystyczne),  dostarcza  nam  stymulacji  i  wpływa  na  poziom 

aktywacji.  Podział  emocji  estetycznych  na  przyjemne  oraz  awersyjne  być 

może  nie  pokrywa  się  z  wachlarzem  emocji  estetycznych,  które  są 

doświadczane  w  warunkach  neutralnych,  jednak  to  badanie  ukazuje, 

że emocje  awersyjne  mogą  mieć  pewien  wpływ  na  to,  jak  postrzegamy 

sztukę.

Wyniki  naszego  badania  korespondują  bezpośrednio  z  wynikami 

uzyskanymi  przez  Mastandrea,  Bartoli  i  Bove  (2009).  Dowiedli  oni, 

że odwiedzający  muzeum  sztuki  nowoczesnej  mocniej  przeżywali  lęk 

i podniecenie  od  odwiedzających  muzeum  sztuki  starożytnej.  Potrafiący 

dostarczyć  sobie  odpowiednią  dawkę  stymulacji  badani  (czyli  typy 

zharmonizowane), u których wzbudzono lęk za pomocą filmu, mogły zgodnie 

z  własnymi potrzebami gorzej  oceniać sztukę nowoczesną,  gdyż stanowiła 

ona dodatkową dawkę lęku, natomiast uznanie dla sztuki tradycyjnej rosło ze 

względu na jej "niegroźny" charakter. Inny możliwy wniosek, który można 

wyciągnąć z badania: nie ma czegoś takiego jak stały „smak”, zaś preferencje 

wykazują  zmienność  sytuacyjną.  Fakt,  że  inaczej  odbieramy  sztukę 

w warunkach neutralnych i lękowych może też mieć pewne implikacje np. 

dla  terapii  sztuką.  Czy  niskie  uznanie  dla  sztuki  nowoczesnej  wszystkich 

temperamentów w warunku lękowym, a także negatywna korelacja między 

sztuką  nowoczesną  i  wynikami  w  STAI  sugerują,  że  nie  warto  zapraszać 

współczesnego artysty do szpitala psychiatrycznego?
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Reasumując,  temperament  może  oddziaływać  na  zmiany  naszych 

preferencji,  kiedy  odczuwamy strach  lub  silne  pobudzenie.  Każda  analiza 

uwzględniająca  wpływy  temperamentu musi  wziąć  pod  uwagę  zmienność 

sytuacyjną  oraz  optymalną  ilość  stymulacji,  jak  pokazały  wyniki  tego 

badania. 
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Non-stimulating tradition

The Effect of Temperament on Painting Art 

Preferences

Joanna Rządkowska, Alicja Paracka, Natalia Frankowska

This study examined the effect of temperament on preferences for painted 

artwork. Our preferences are determined by different personality traits. The 

study  presented  here  was  a  replication  of  the  current  study  of  Terror 

Management Theory (TMT) with the structures of temperament as individual 

differences.  The  results  showed  significant  differences  in  preferences  for 

traditional and modern art, depending on the degree of harmonization of the 

temperamental  structures.  Sanguines  and  melancholics  in  the  no  fear 

condition evaluated  modern art most highly, however in the fear condition 

they  evaluated  traditional  art  most  highly.  This  effect  confirms  the 

importance  of  individual  differences  and  the  situational  variability 

of preferences in art.

There is a lot of research about how personality affects preferences 

for  art.  Researchers  suggests  that  people’s  aesthetic  preferences  differ 

depending  on  their  personality  structure,  including  temperament.  Is  it 

possible that preferences for modern or abstract painting are related to their 

temperament? Could these preferences change under the influence of fear? 

Finally,  is  it  possible that biology determines what we like in a particular 

context or situation? Are our preferences so variable?
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Burt  (1933)  and Eysenck (1940)  were among the first  who studied 

personality preferences in art. They found that inborn temperamental factors 

could influence on what kind of art will be more preferred. In recent years 

the  studies  of  Furnham  &  Avison  (1997),  Furnham  &  Walker  (2001), 

Zwiegenhaft (2008) and Axelsson (2007) investigated the relationship between 

personality and preferences for art in broader terms, mainly preferences for 

music and photography.

Chamorro-Premuzic, Furnham, Reimer (2007) argued that in most of 

the research in this field there is a lack of appropriate measurement tools, or 

a  common taxonomy of  art.  That  is  why the  researchers  classified  art  as 

simple and complex art; representational and abstract art; representational 

and surreal art (Furnham & Walker 2001). 

All  these early studies may be criticized for lacking the possibility 

of standardization, by conducting meta-analysis and comparison of different 

research results. But from the 1990s researchers started to apply the theory of 

the Big Five (Chamorro-Premuzic,  Furnham,  Reimer 2007),  which  assumes 

that  personality  is  a  structure  consisting  of  five  traits:  Openness,  

Conscientiousness,  Extraversion,  Agreeableness,  and  Neuroticism  (Costa 

& McCrae 1976). Other personality dimensions that were measured include: 

conservatism, schizothymia, tolerance for ambiguity, and sensation seeking 

(Furnham & Avison 1997). Studies  in which the NEO-FFI inventory was used 

(Zawadzki,  Strelau,  Szczepaniak,  Śliwińska  1998)  show  that  openness 

to experience is significantly associated with aesthetic preferences, however 

openness to experience is not associated with evaluation of art (Chamorro-

Premuzic & Furnham 2004). Openness explained  a large part (33 percent) of 

the variance in the preferences for paintings.  In these studies researchers 

also  paid  attention  to  other  variables,  such  as  intelligence,  although 

intelligence affected only the evaluation of artistic value, not the preferences. 

The same authors, in other studies, have shown that people who preferred 

representational art were significantly more conciliatory and conscientious, 

while  higher  performance  and  appreciation  of  art  were  associated  with 



Non-stimulating tradition 341

openness  to  experience.  It  should  be  noted,  however,  that in  this  study 

researchers did not  take into account flexibility of temperament, that could 

affect preferences under the influence of changes in the environment. 

The Big Five factors, except for openness, rarely explained more than 

10  percent  of  the variance  (Chamorro-Premuzic,  Furnham,  Reimers  2007). 

Other studies indicated relationships  between conscientiousness,  thrill  and 

adventure  seeking,  and  a  preference  for  representational  art;  and 

relationships  between  disinhibition  and  neuroticism,  and  pop  art  and 

a preference for abstract art (Furnham & Walker 2004). Test results show that 

openness to experience was associated with  appreciation of all three types of 

art (representational, abstract, pop art), and that it was inversely correlated 

with a preference for abstract art. Moreover, regression analysis showed that 

sensation seeking explains  more variance than the Big Five factors.  Other 

publications  suggest  that  sensation  seeking  is  related  to  a  preference  for 

surrealist  art  and a lack of  preference for  representational  art  (Furnham, 

Avison 1997).

These  studies  show that  sensation  seeking  and adventure  seeking 

explain most of the variance, placing themselves at the two ends of the scale 

of modern and traditional art. Therefore it seems worthwhile to pay attention 

to  the  variables  related  to  the  desired  level  of  stimulation,  to  adequately 

explain art preferences. 

Given the findings from the research cited above we assumed that 

temperament is the main factor that affects preferences in paintings,  so we 

are not pioneers.  For a theory of temperament we chose Strelau (1999), who 

suggested  that  temperament  refers  to  formal  and  relatively  unchanging 

personality traits. His Regulative Theory of Temperament (RTT) concentrates 

on  formal  aspects  of  behavior  comprising  energetic  and  temporal 

characteristics:  sensory  sensitivity,  emotional  reactivity,  endurance  and 

activity (energetic aspect), and briskness and perseverance (temporal aspect) 

(Strelau 2006).  Strelau also suggested that  a  specific  combination of  these 

traits divided people into four types of temperament: melancholic, sanguine, 
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phlegmatic, choleric. Phlegmatic and choleric temperamental structures are 

not  harmonized,  because  people  with  such  temperaments  are  not  able  to 

ensure the right dose of stimulation, whereas sanguine and  melancholic are 

harmonized and people with these structures are able to ensure the optimal 

dose  of  stimulation. These  assumptions  show  that  temperament, 

by regulating the flow of mental stimulation and resistance, may have some 

indirect impact on preferences for visual stimuli, including the paintings.

Many authors have suggested a strong relationship between art and 

different types of emotions and moods. It is worth noting that the RTT also 

refers  to  an  important  emotional  component.  Koneĉni's  (2008)  in-depth 

analysis  of  the  relationship  between  music  and  emotion  suggested  that 

emotions such as  joy,  sadness,  anger  and fear  are present  in response to 

music only if these emotions are related to personal behavior, or associations 

such as dancing, or whistling. In conclusion, the researcher argued that the 

most authentic,  but  at  the same time the most  rare states in responses  to 

music  may  be:  aesthetic  awe,  being  moved  and  thrilled.  His  conclusions 

correspond with the previously quoted statement  of Furnham and Walker 

(2001), who suggested that sensation and adventure seeking may be related to 

art perception and stimulation seeking. This in turn is related to the bodily 

responses to fear for example. TMT (Terror Management Theory) focuses on 

the  implicit  emotional  reactions  of  people  that  occur  when  they  are 

confronted with the psychological terror of knowing they will eventually die 

(a large dose of stimulation) (Solomon 2004). TMT researchers have shown 

that making mortality salient to research participants will lead to changes in 

behaviors and beliefs that seemingly protect their worldview and encourage 

striving for self-esteem. We assumed also that different forms of paintings 

could  lead  to  changes  in  human  beliefs,  especially  when  such  art  is 

threatening in some way and thus more stimulating.

To summarize all of the above, we assumed that every work of art 

has the potential to stimulate. In this study we treated Traditional Art as less 

complex and less stimulating, while Modern Art we treated as more complex 
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and  more  stimulating  in  accordance  with  the  assumptions  of  the  TMT 

(Landau, Greenberg, Pyszczynski, Martens 2006). We assumed that when we 

induce fear in people, there is a change in art preferences, because of the 

increased  dose  of  stimulation.  We  also  assumed  that  anxiety  can  cause 

insecurity feelings, which may lead to preferences in more traditional and 

familiar  art,  whereas  lack  of  anxiety  may  lead  to  the  appreciation  of 

unfamiliar  and  complex  art.  TMT  assumes  an  impact  on  individual 

differences, but the authors of the theory studied only differences in personal 

need  of  structure  (PNS)  and  they  studied  a  decrease  in  preferences  for 

modern art that is too abstract and senseless.

We were interested in how our art  preferences  could change and 

what that depends on. The Assumptions of the TMT inspired us to explore 

whether temperament affects paintings preferences and whether fear could 

affect  those  preferences,  depending  on  degree  of  harmonization  of 

temperamental structure. Therefore, we expected that evaluation of paintings 

will vary between the no fear condition and fear conditions. This dependence 

will be particularly evident for harmonized temperaments such as sanguine 

and melancholics, because we assumed that people with such temperamental 

structure are able to keep an optimal dose of stimulation.

These hypotheses were tested by the Temperament Inventory (FCB-

TI),  developed by Strelau and Bogdan Zawadzki,  to probe the relationship 

between temperament  (as  a regulator of stimulation) and art  preferences. 

Temperament  was  used  for  taxonomic  purposes,  namely  to  divide 

participants  into  four  groups:  melancholics,  phlegmatics,  sanguines,  and 

cholerics (Zawadzki & Strelau 1997). These categories indicate the reactivity 

and activity of participants, which locates them on the sensation seeking and 

adventure  seeking  scales.  We  predicted  that  individual  temperament  and 

fear level will have a significant influence on people’s preferences depending 

on the situation. Referring to the previously cited studies (Furnham & Avison 

1997), we suggest that a low-reactive person may show a preference for more 

stimulating art, for example modern art. However this dependence may be 
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moderated  by  a  harmonized  or  non-harmonized  temperament  (Zawadzki 

& Strelau 1997), which is related to the ability to provide the proper, optimal 

dose of stimulation.

Method

Participants

The Participants  comprised 120 student  volunteers  (80 university  students 

and 40 high school students; age range was 16 – 26 years; M = 19.87, SD = 2.13;  

67  women  and  53  men).  We  recruited  respondents  during  their  daily 

activities in schools and colleges.

Materials

The study measured the temperament traits, anxiety characteristics, and the 

level  of  preference  for  the presented paintings.  To  measure  temperament 

traits  we  used  The  Formal  Characteristics  of  Behavior  –  Temperament  

Inventory (FCB-TI), developed by Jan Strelau and Bogdan Zawadzki (Strelau 

& Zawadzki 1997). In turn to measure fear we used the  State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI),  developed  by  Charles  Spielberger  and  Gorsuch  (Strelau 

& Zawadzki 1995).  To arouse fear in participants we showed them a short 

movie (2.18 min.), that included horrible scenes from advertisements, music 

videos and horror;  in the no fear group we showed a neutral movie,  that 

lasted 2.18 minutes as well, which was part of the movie of Alfred Hitchcock’s 

‘North by North-West’.

A slide-show of 15 images was selected to be complex, abstract and 

classic. As a result, images fall into three different categories, on the basis of 

the dominant features they have in common: general topics, convention or 

style. It is assumed that each of the categories is the source of a different kind 

of stimulation. We used these paintings in the following categories:
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Traditional / Conventional

Image 1. Pieter Boel, Large Vanitas still Life

Image 2. Ignacy Henri Theodore – Fantin Latour,

The Rosy Wealth of June

Image 3. Theodore Rousseau, Fontainbleau

Image 4. Titian, Portrait of the Man

Image 5. Eugene Brudin, Laundresses by a stream

Cubism 

Image 1. George Braque,  Le Portugais

Image 2. Juan Gris, Bottles and knife

Image 3. Pablo Picasso, Sitting naked woman

Image 4. George Braque, Blue Bird

Image 5. Philip Absolon, Cassie thinking about Cubism

Modernist

Image 1. Gilbert and George, Bloody Mooning

Image 2. Andy Warhol, Skull

Image 3. Salvador Dali, Premonition of Civil War

Image 4. Francis Bacon, Figure with meat

Image 5. Andy Warhol, Heinz Box

To  examine  the  assessment  of  objective  attractiveness  we  used 

a survey  designed  for  this  project  which  includes  15  items.  The  survey 

recorded the level of preference for a presented work of art using the 5 point  

Likert scale. Participants rated the items’ global preferability on a scale from 

1 (very positive) to 5 (very negative), for example: 
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1 2 3 4 5

I______I______I______I______I

very positive            neutral          very negative

Procedure

Participants were randomly assigned to one of the experimental conditions, 

by means of drawing white or red cards. Drawing a red card assigned them to 

the fear group and drawing a white card assigned them to the no fear group. 

Subsequently participants completed The Formal Characteristics of Behavior – 

Temperament  Inventory (FCB-TI).  Here  is  a  sample  of  questions  from  the 

inventory:  I always feel even a soft breeze, I am able to do two things at the  

same time, I can see stars in the night sky, I can listen to music while reading. 

Participants had to  answer all  questions  yes or no.  Before completing the 

inventory every student heard the following instruction:

Participation in this study is voluntary, you can stop it at any time.  

Some of the experimental impacts, [] which you will be subjected to  

may  arouse  different  emotions  in  you.  Every  tasks  []  will  be  

explained. If  you have any questions or concerns, please ask the  

experimenter. Make sure you sign all of the sheets you receive.

After completing the inventory of temperament we asked students to 

watch a  short  movie:  aversive or neutral,  depending on the experimental 

group to which they were assigned in advance.  The movie was played by the 

experimenter each time. Each of the respondents listened to the audio track 

with headphones at the same volume level. 

Later we asked respondents to complete the first part  (X_1) of the 

State-Trait  Anxiety  Inventory (STAI),  for  the  current  emotional  state.  Next, 

participants watched a slide-show, [] consisting of 15 images and evaluated 

them  in  a  questionnaire  containing  15  items  on  a  5  point  Likert  scale.  
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We informed the participants what the true purpose of the study was only if 

they  expressed  curiosity.  Then  we  explained  that  the  study  concerns  the 

analysis  of  the  impact  of  different  types  of  stimulation  on  sensory  and 

emotional sensitivity.

Results

Preliminary analyses.  We first computed the internal consistency of the five 

traits of temperament as well as the three kinds of art. Mean correlation of  

the temperament traits between briskness, activity and art preference ratings 

was r = .19 (p < .05). There was no significant correlation between traditional 

art  preferences  and other  kinds of  art  preferences  (modern and abstract) 

p = .281,  which  means  that  these  preferences  are  independent.  The 

correlation that supported our predicted and theoretical suggestions was the 

negative  relation  between  preference  ratings  of  modern  art  and  level  of 

State-Trait Anxiety Inventory (STAI) r = .34, p < .001.

Table 1 Correlations Between The Formal Characteristics of Behavior 

(Temperament Traits) and Art Preferences

 Variable   1  2  3  4  5  6  7  8  9

1. Briskness  - - .18* -.40** .43** .32** - .19* .19*

2. Perseverance  - - .27* .48** -.32*  -  -  -  -

3. Sensory sensitivity  .18* .27** - - - - - - -

4. Emotional reactivity -.40** .48* .08* - -.44* -.42* - - -

5. Endurance  .43** -.32* - -.44* - - - - -

6. Activity  .32** - - -.42* - - - - .27*

7. Traditional art  - - - - - - - - -

8. Abstract art  .19* - - - - - - - .25**

9. Modern art  .17* - - -.19* - .27** - .24* -

*p < .01. **p < .001.
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We predicted that participants with a non-harmonized temperament 

in  the  fear  condition would  rate  Abstract  and  Modern  art  as  worse,  and 

Traditional as better than participants with a harmonized temperament in 

the  fear  condition.  We  also  predicted  that  in  the  no  fear  condition  there 

would  be  no  differences  between  participants’  level  of  temperamental 

harmony. A mixed analysis of variance (ANOVA) showed that the mean effect 

of  art  preference  for  a  harmonized  temperament  was  significant, 

F(2,94) = 13.62, p < .001, eta2 = .23, which means that independently from the 

experimental  condition,  the  kind  of  art  had  a  significant  influence  on 

preferences. 

ANOVA  also  showed  no  significant  effect  in  the  fear  condition, 

F(1,47) = .87, p = .357. We got a significant interaction effect of both factors – 

kind of art and experimental condition,  F(2, 94) = 9.12 ,  p < .001, eta2 = .16, 

which means that preferences were dependent on experimental condition. 

Participants with a harmonized temperament in the no fear condition rated 

art always the same independently of its kind, whereas in the experimental 

Figure 1: Ratings of paintings on scale from 0 (very positive) to 5 (very negative) 

for a non-harmonized (phlegmatics and cholerics) temperamental structure. 
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condition  they  rated traditional  art  as  better  (M = 18.91,  SD =  1.15),  rated 

abstract art as worse (M = 15.22, SD = 1.37), and modern art worst (M = 11.65, 

SD = 2.17,  p < .05). This  shows that experimental condition influenced art 

rating, but only for abstract and modern art (p < .01). In the case of traditional 

art, art preferences were the same independently of experimental condition 

(p = .469).

In case of participants with a non-harmonized temperament, we also 

got a statistically significant main art effect, F(2, 42) = 13.20, p < .001, eta2 = .9, 

which means that independently of the experimental condition, kind of art 

influenced  its  rating.  The  Main  experimental  condition  effect  wasn’t 

significant, F(1, 21) = .91, p = .352. The Interaction effect of these two factors 

not  significant  either,  F(2,  42)  =  .03,  p =  .975.  Participants  with  no 

harmonized$$ temperament structures rated art the same independently of 

experimental  condition.  They  rated  traditional  art  better  (M =  16.50, 

SD = 3.15),  whereas they rated abstract  and modern art  worse (M =  12.75, 

SD = 1.15 and M = 11.87, SD = 2.05, ps < .05).

Figure 2: Ratings of paintings on scale from 0 (very positive) to 5 (very negative) for 

a harmonized (melancholics and sanguine) temperamental structure.
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Discussion

As has already been discussed in the introduction, there is a long history of 

studies of art preference psychology, but this history is not thorough. So far, 

researchers have not analyzed temperamental art  preferences,  so we took 

this topic up in our study.

The  purpose  of  this  study  was  to  test  how  different  levels  of 

harmonized  temperament  structure  affect  paintings  preferences.  We 

assumed that  the  temperament  and fear  level  of  the individual  will  have 

a significant influence on preferences depending on the situation. Moreover, 

we suggested that a low-reactive person may show a preference for more 

stimulating art, for example modern art. This dependence, however, may be 

moderated by harmonized or non-harmonized temperament. We predicted 

all of the above according to the TMT (Terror Management Theory) (Solomon, 

Greenberg, and Pyszczynski 2006), which led us to think that activating a fear 

of  death  in  participants  would  allow  us  to  investigate  temperamental 

differences  in  art  preferences.  We  also  assumed  that  the  particular 

temperament type, understood as biologically determined structure (Strelau 

2006), would affect art preferences.

The  assumed  link  between  temperament  and  preferences  for  art 

seems to be inconclusive and to depend on situational context. In the no fear 

condition there was no relationship between temperament and preferences, 

which means that temperament type did not differentiate participants with 

reference to their art preference. This fact may indicate the influence of other 

factors  such  as  personality  or  intelligence  (Chamorro-Premuzic,  Furnham, 

and Reimers 2007).

Preferences  of  the  non-harmonized  temperaments  (choleric, 

phlegmatic) did not differ between fear and no fear conditions, which may be 

caused by the low flexibility of these types. This degree of flexibility, or lack 

of  it,  characterized  people  who  are  not  able  to  ensure  themselves  the 

appropriate dose of stimulation. In our study, paintings was such a source of 
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stimulation: modern and abstract  was highly-stimulating,  while traditional 

art  was  less  stimulating  (Strelau  &  Zawadzki  2007).  In  contrast,  the 

harmonized  temperament  (sanguine,  melancholic) type  reactions  were 

situation dependent.  In  the  no  fear  condition,  there  was  no  difference  in 

preferences, while in the fear condition, we observed growing appreciation 

for traditional art whereas appreciation for modern art was decreased. This 

may be caused by the flexibility of a harmonized structure of temperament  

and the ability to ensure the appropriate dose of stimulation.

We observed differences between sanguine and melancholics as well. 

In  the  fear  condition  melancholics  preferred  modern  art  less  whereas 

sanguines  preferred  traditional  art  less.  But  this  distinction  between 

sanguines and melancholics is not clear. Lower preference for modern art in 

the fear condition in melancholics quite clearly demonstrates their need to 

reduce  stimulation.  But  is  the  increase  in  sanguines’  preference  for 

traditional art an attempt to moderate the level of stimulation? This question 

still  remains  open.  Does  traditional  art  cause  an  increase  or  decrease  of 

activation?  If  an  increase,  why  does  this  effect  not  occur  in  the  no  fear 

condition?  It  seems  that  the  answer  to  these  questions  requires  further 

research in this paradigm.

In relation to TMT (Terror Management Theory) we can say that not 

only  do  differences  in  the  PNS  (personal  need  of  structure)  affect  the 

perception of art, but also differences in temperament have a huge influence 

on it. It seems that there is a declining appreciation for not only meaningless 

art, but for the meaningful as well, as the works of art used in our study have 

themes, and figural and meaningful elements. In The TMT researchers also 

did not  anticipate  an increase in preference for  traditional  art,  which we 

noted in our study. The TMT researchers also rejected activation as a possible 

explanation for changes in the perception of art, arguing that only the fear 

itself, not simply arousal leads to changes in art preferences. In agreement 

with Strelau (2007) we assumed that arousal and level of stimulation in the 

experimental  situation  affects  how  respondents  react  to  individual  art. 
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To prove what type of stimulation really affects the perception of art further 

research should be conducted.

Referring to  Koneĉni  (2008)  on the  different  emotions  induced by 

music, it seems interesting to reflect on whether the fear raised in our study 

by film and the emotions raised by the art share a certain class of emotions,  

something  close  to  being  moved  and  thrilled.  These  emotions  could 

correspond Zuckerman’s theory of sensation seeking and be associated with 

dimensions of temperament. The fact that watching a film that induced fear 

influenced  how  respondents  perceive  the  different  qualities  of  art  can 

support this thesis.

In  Strelau’s  RTT  (Regulative  Theory  of  Temperament),  each 

temperamental type specifically perceives different types of stimuli and so 

they behave differently. The results of our study confirm this relationship. In 

the experimental condition, the respondents reacted differently depending on 

how the movie was evaluated. On the other hand, the results do not confirm 

the criticism of Strelau’s aesthetic emotion which would link to behavioral 

arousal. The results show rather that a relationship between them is possible, 

or that the factors of the activation level can also affect the perception of art.  

This confirms our early predictions that art, despite the artistic values, also 

provides  stimulation  and  affects  the  level  of  activation.  The  division  into 

pleasant, aesthetic and aversive emotions may not coincide with the aesthetic 

range of emotions experienced in no fear conditions, but research shows that 

aversive emotions can affect how art is perceived and evaluated.

Another possible conclusion that can be drawn from this study is that 

there is no permanent taste and preferences could be situation dependent. 

The  fact  that  we  perceive  art  differently  in  terms  of  fear  and  no  fear 

situations,  may  have  some  implications  for  art  therapy.  Do  the  lowest 

preferences of modern art for all temperaments in the fear condition, and 

a negative  correlation  between  modern  art  and  STAI  (State-Trait  Anxiety 

Inventory) results suggest that it is not worth to invite a contemporary artist 

to a psychiatric hospital? 
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In  summary,  the  temperament  may  mediate  changes  in  our 

preferences when we are frightened or highly stimulated. Any analysis of the 

impact of temperament must take into account the situational variability of 

the optimal dose of stimulation, as is shown in the results of this study.
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