Úvod

Máme před sebou rozevřenou knihu. Nebo sledujeme obrazovku televizoru či počítače. Anebo nám třeba někdo předčítá a my si to zapamatujeme a opakujeme. Náhodou jsme se ocitli v zahradě. Ve všech takových případech zakoušíme zážitek světa charakterizovaného slovíčkem
„nyní“, světa vytvářeného složitými syémy, které z valné většiny zpracovávají to, co jim dodají naše smysly. To, co smysly vnímat nedokážeme,
si většinou moc neuvědomujeme, a pokud bychom snad chtěli své smysly
přimět, aby vnímaly více, nebo bychom si chtěli vyvinout smysly nové,
nebudeme to rozhodně mít nijak snadné.
Na různých míech světa žijí mniši, netopýři i obyčejní lidé, kteří jsou
nadáni smysly, o nichž oatní lidé, živočichové a roliny mohou jen snít.
Naše knížečka předavuje zrak, viditelný svět a celou paletu způsobů
jeho zpodobování jako alegorii, kterou je možné vztáhnout na všechny
naše smysly. Pouze kvůli nedoatku mía vynechává mapy, tištěné oje, technické diagramy a další široce užívané zobrazovací techniky.
A proč zpochybňovat to, jak očima vnímáme svět? Jen se podívejme
na protější ránku s katalogem optických omylů od Williama Hogartha.
Zprvu se všechno zdá být v pořádku, jamile se však zadíváme pozorněji,
začneme jednu po druhé objevovat nesrovnaloi a věci zcela nereálné.
Ocitáme se v podivném světě, kde se navyklé vnímání hroutí, protože
jsme se nechali ošálit.
Vítejte v nauce o jednom z mála příčetných způsobů (když odhlédneme od třeštícího šaman ví a monotónních meditací), který může mysli
osvětlit některé z jejích skrytých vad a předsudků a pomůže jí uvědomit
si, jakým způsobem vlaně tvoří svět.
Vítejte do světa perektivy a optických klamů.
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Iluze hloubky
krátká historie pozorovacích hledisek

Perektiva vytváří iluzi hloubky na rovné ploše. Její hiorii si zde předvedeme velmi zhruba, ve třech základních fázích.
První z nich za upuje egyptská náěnná malba z hrobky faraona
Siptaha z doby kolem 1200 př. n. l. (dole). Zobrazuje ve vertikálním nárysu (zepředu)  ůl, za nímž ojí Anubis s nataženýma rukama, které
zakrývají mumii. Čelní a boční kolmé (pravoúhlé vůči vertikální rovině)
a později šikmé (kosoúhlé, mírně seshora zabírané) promítání tvoří páteř světového obrazivého umění od arověku až po renesanci.
Na druhém obrázku (vpravo nahoře, Bettini 1642) vidíme zařízení
zvané camera obscura s řadou škvírek, jimiž se na ěnu zatemněného
pokoje promítají přesně obrácené obrazy okolního světa. Sama rytina je
vytvořena pomocí jednobodové perektivy s revolučním prvkem zvaným úběžník.
Nakonec (vpravo dole) zde máme novodobý ereogram. Jeliže se
na něj upřeně zahledíme a ojíme si bílé body, vyvane před námi trojrozměrný obraz.
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Kolmá promítání
pohledy shora, zep#edu a ze strany

Pro jeskynního člověka ejně jako pro architekta je čao užitečné zobrazit si předmět nebo scénu pomocí jednoho ze tří jednoduchých nákresů: půdorysu (pohledu shora), bokorysu (pohledu ze rany) nebo nárysu
(pohledu zepředu). To, že tyto tři pohledy, rávně seavené dohromady, dokážou zobrazit jakýkoli předmět v jeho úplnoi, pochopila jako
první teprve renesance (v osobách Uccella a Dürera). Později, počátkem
18. oletí ve Francii, vyvinul Gaard Monge metodu projektivní geometrie, kdy se zobrazovaný předmět jakoby umíí do hranaté krabice,
promítne se (pomocí pomyslného, velmi vzdáleného světelného zdroje)
na její vnitřní ěny a krabice se rozloží. Z této metody vznikly dva systémy – promítání zezadu a zdola na evropský způsob (vlevo dole), který
v Evropě zakořenil za průmyslové revoluce, a americký typ promítání,
kdy se snímá objekt zepředu a shora (vpravo dole).
Většina jeskynních maleb jsou jednoduché nárysy hlav zvířat a lovců
kombinované s bočním zobrazením scény. Rané mapy jsou jednoduchými půdorysy. Naproti tomu pečlivé ojení půdorysu a nárysu na kresbě
Andrey Pozza z roku 1693 (naproti nahoře) umožnilo přesný perektivní nákres. Na obrázku roje z Reesovy encyklopedie z roku 1820 (naproti
dole) jsou zase všechny tři průměty seřazeny vedle sebe, aby výrobce
mohl odvodit míry přímo z kresby.
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Obr.:

Šikmá promítání
pohledy lehce zkosené

S ná upem šikmého promítání ve arověké Číně, Indii, Řecku a Egyptě
rozkvetly všechny typy uměleckého zobrazování, které primitivní kolmé a vertikální projekce jeskynních a raných hrnčířských a chrámových
maleb neumožňovaly. Mío toho, aby se objekt snímal z pouze jednoho,
nekonečně vzdáleného (božího) pohledu, voupilo do zobrazení nové
boží hledisko. Boční pohled se ojil s pohledem zepředu nebo seshora
nebo s oběma dvěma, jako by předmět ozařovalo sluneční světlo pod
 upněm 45  upňů a vrhalo  ín na ranu, dolů nebo do obou směrů.
Různé druhy šikmé projekce s názornými příklady vidíme naproti (podle Duberyho a Willatse). Iluzi hloubky dále zesiluje perektivní
zkratka (dole). Pozoruhodné je, že na Západě byly všechny tyto možnoi
pohlížení na svět v honbě za „skutečnou“ vědeckou perektivou téměř
zapomenuty, než je znovu vytáhli na světlo Cézanne, Bonnard a další
„moderní“ malíři.
Používání šikmé projekce přetrvalo v Asii v různých tradičních malířských  ylech po více než 2 500 let.

Perspektivní zkratka v šikmé (nahoře)
a kolmé projekci (vpravo).
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Horizontální šikmá projekce – Egypt, éby (1200 př. n. l.)

Vertikální šíkmá projekce – Paňdžáb, Guler (kolem roku 1760)

Šikmá projekce – dřevoryt z Německa (kolem roku 1410)

15

