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Z ZABIEJ PERSPEKTYWY

O PEWNEJ POPULARYZACJI ZAGADI{IEN GEOMETRYCZ1TYCH

Pomysł na cykl powstał w Txuązku z prowadzonymi przez autorkę badaniami baroko-
wego malarsfwa iluzjonisĘczno-architeklonicznego. Podstawowym zał'oŻentem cyklu jest
przedstawienie niektorych problemow geometrycznych n\tuązanych ze sztuką w Sposob p,,y-
stępny dla specjalistow z zal<resu teorii i historii szfuki orM niektorych zawodow arfystycz.
nych' W tym celu temaĘ w nim poruszane przez geometrow powinny byc prezentowane w
sposob eksponujący poglądowość geometrii wykreślnej Autorka sądzi, ze ze względu na ko.
niecznośc maksymalnej przystępności przedstawianych zagadnten geometrycznych na|eĄ za-
łoĘć koniecznoŚc ograniczenia stosowania specjalisĘcznego języka geometrycznego do mi.
nimum przy rownoczesnym ilustrowaniu tekstu maksymalnie uproszczonymi rysunkami.

Jan KII{oTHE pisał o żabiej perspektywte ,,Cieszy to, że czuję się mniejsr,- od tego, co
mnie otacza,,, a o szfuce oglądan ej z tej pozycji ,,Dlatego na l<ażdą sztukę staram się patrzec Z
<< z lotu myszy > - wydaje mi się, że wtedy lepiej udaje mi się docenic jej wielkośc,, |4ls,9f ,

Zaproponowana na^^Ia cyklu - Z zabtej perspekĘwy to przede wszystkim określenie
stosunku autorki do znaczenia geometrii w sztuce. Stosunek ten mozna najlepiej określic cyru-
jąc credo Akademii Sw. Łukasza w Rzymie: ',[Studiow geometrycznych i perspektywy] tyle,
ile wystarczy" [3/s. 1 68].

Autorka ma nadzieję, ie cykl ten stanie się miejscem do podjęcia interdyscyplinarnej
dyskusji na temat nviękow sztuki z geometną. Związki malarstwa i architektury z perspeĘ-
wą linearną zostĄ dowiedzione przez samych tworcow, teoretykow i historykow sztuki jak
rowniez geometrow.

Pierwszy temat jaki autorka cyklu proponuje do dyskusji to :
Perspektyłpa niekolinearna a sztuka barokowu

Związk't perspekrywy niekolinearnej ze sztukami plastycznymi bvĘ juz omawiane w
wielu specjalisĘcznych pracach geometrycznychl. Jednakże niejedna z tych prac z ęzasem
,,popadła w Ząpomnienie'Ź . Autorka sądzi, ze problem tkwi w tym, ie prace te zostĄ napisa.
ne hermeĘcznym językiem. Brak swego rodzaju ''klucza'' do omawiania zastosowaó perspek-
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tywy niekolinearnej w sztuce barokowej prowadzi - zdaniem autorki - do zubo Żenta teoni
sznrki barokowej.

Sztuka epolo baroku przez wielu badaczy postrzegana jest ciągle jako sztuka dziwacz-
na. W przypadku szruk plastycznych o ich dziwaczności świadczyć ma niezgodnośc obrazu z
prostoliniowym odwzorowaniem perspekrywicznym, ktore w "historycznym romvoju malar-
stwą urosło do rangi esteĘcznego lcryterium', [5/s.111]. Zdantem autorki przyblizenie zagad-
nierl nxtiązanych z perspektywą niekolinearną mogłoby prryczqic się do uzupełnięnia badan
nad teoriąsztuki barokowej. w epoce baroku i|uzja. ,,lrrÓIową ludzkich serc,ts - atttązana była
z ro^^IoJem rzufu środkowego. Rozwoj perspektywy linearnej to czas renesansu. Charaktery-
sĘczny etap rozwoju rzufu środkowego w epoce baroku to perspektywa niekolinearna. Autor.
ka zamierza w zaproponowanym cyklu spopularyzowac niektore elemenĘ teoni perspektywy
niekolinearnej.

We wstępnych ronxtażaniach autorka planowała nadac całemu cyklowi !rruł: o per-
spehywie niekolinearnej dla postronnycha , ale być moz e zagadnienia 'ip.oponowane przęz
innych autorow wykrocząpoza ten rodzaj przekształcenia.

Pozostając w nadziei na interesującą wymianę poglądow na temat mviękow szfuki z
geometrią autorka zaprasza do wspołpracy w ramach cyklu.
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PROBLEMS OF POPULARISATION OF GEOMETRIC ISSUES

The paper proposes a new section in the bulletin that would be devoted to discussions
on relations between geometry and the fine arts. The pnmary pu{pose of the cycle would be
the popularisation of geometrical problems for an artistic audience.

Przypisy

I Problemy te omawia BARTEL II lrozdz. 4l

2 z wypowiedzi GEHLERA na remat teorii HAUCKA (qr. n [t/s.lg5].

3 Wypowiedz Denisa DIDEROTA zroku 1779 (qt. z^ [2/s.10 i 94]).

o w nawią7aniu do znanej popularyzatorskiej porycji o geometrii dta postronnych M.K9RD9SA i
L.WŁODARSKIECTO
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