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Színszóródás, szivárvány
A szivárvány az egyik legimpozánsabb légköri optikai jelenség, ennek ellenére viszonylag
ritkán jelenik meg a festők vásznán. Magyarázatával évszázadokon át hiába próbálkoztak a
természettudósok. Az első, valóban helytálló magyarázatot Decartes adta, majd később Newtonnak üvegprizmájával a napfényt sikerült a szivárvány színeire felbontani (1. kép).

1. kép
A napfény fehér színe tehát az összes szín keveréke. A modernkori fizika felismerte, hogy a
fény elektromágneses hullám és a különböző hullámhosszakat szemünk különböző színeknek
érzékeli.
Szivárvány keletkezésekor a fénytörést a nyári záporok idején aláhulló apró, gömb alakú
vízcseppek hozzák létre. Ha elegendő a fény mennyisége és a vízcseppek mérete is megfelelő,
akkor egy színes félkört figyelhetünk meg az égboltnak a nappal ellentétes pontja körül. Ezzel
a ponttal a szivárvány íve 42 fokos szöget zár be. A vízcseppbe belépő fény a víz-levegő határfelületen megtörik, de a törésmutató a különböző színekre eltérő (legnagyobb a kékre, legkisebb a vörösre). A szivárvány színei a vöröstől az ibolyáig folyamatos átmenettel látszanak.

2. kép

Ha a napfény intenzitása elegendően nagy, a szivárvány főívén kívül megfigyelhetünk egy
másodlagos (mellék-)ívet is. Ennek színei a főívhez képest fordított sorrendben alakulnak ki.
A mellékív halványabb a főívnél, sőt sokszor a láthatóság határa alatt marad. A 2. képen
mindkét ív jól látható, ezen kívül megfigyelhető az is, hogy a főív alatti terület világos, míg a
két ív között sötét sáv húzódik. Markó Károly Puszta c. képén (3. kép) kettős szivárvány látható, amelynek ábrázolása teljesen megfelel az elmondottaknak.

3. kép
Tyndall szórás
Gomolyfelhős időben gyakran megfigyelhető, hogy az égbolt Nap felőli oldalán a felhők pereméről, vagy réseiből kiindulva világos és sötét színű sávok váltakoznak, néha párhuzamosan, de legtöbbször legyezőformát alkotva. Ez a Tyndall-sugarak jelensége; magyarázata az,
hogy a felhő által árnyékolt területekről nem érkezik hozzánk szórt fény, ezért ott sötétebb,
míg ott, ahova akadálytalanul eljut a fény, ott világosabb sávokat látunk (4. kép).

4. kép

Ugyanez a jelenség erdőben is gyakran megfigyelhető (5. kép), itt a fák közt átszüremlő fénysávok láthatók; a világos sávok nyilvánvalóan a levelek hézagain áthaladó fény útját jelzik.

5. kép
Fontos megjegyezni, hogy mivel a Tyndall-szórást a Nap párhuzamos sugarai idézik elő, a
létrejött sugárnyalábok minden esetben párhuzamosak, csak a perspektíva miatt rövidülnek –
látszólag (gondoljunk a vasúti sínek látszólagos összetartására!). Másrészt a jelenség létrejöttéhez a levegőben aeroszol (vízpára, köd, vagy por) jelenléte szükséges, mivel ennek részecskéin szóródik a napfény.
Az ifjabb David Teniers Parasztok a kocsma előtt c. képén (6. kép) a 4. képen láthatóhoz
hasonló sugárnyalábokat örökített meg; Teniers képein viszonylag gyakori a Tyndall-sugarak
megjelenése.

6. kép

A Zebegényben alkotó Szőnyi István tájképein is gyakorta megjelentek a Tyndall-sugarak.
Ezek egyik szép példáját látjuk Dunakanyar című képén (7. kép).

7. kép
William Turner Tájkép az Arundel-i kastéllyal c. képén (8. kép) széles szivárvány látható,
amely a vízben is tükröződik; a szivárvány igen közel van, egészen a kastély elé húzódik az
íve. Az ilyen széles szivárvány ritka, akkor fordul elő, ha az esőzóna széle, ahol a szivárvány
képződik, közel áll a megfigyelőhöz.

8. kép
Érdekes művészettörténeti tény, hogy vázlatkönyvében Turner a kastély fölötti égbolton
Tyndall-sugárnyalábot (magyarázatát ld. később) ábrázolt, a festményen ez később – valószínűleg a kedvezőbb hatás érdekében – átalakult szivárvánnyá. A szivárványtól kissé balra

azonban a Tyndall-sugarak nyomai jól kivehetően ottmaradtak, ami fizikai képtelenség, hiszen a szivárvány és a Tyndall-sugarak az égbolt két ellentétes oldalán képződnek. (Ez a kis
malőr természetesen semmit nem von le Turner művészi nagyságából, csak arra figyelmeztet,
hogy a természet „műalkotásait” nem lehet önkényesen megváltoztatni.)

9. kép
A festők nyilvánvalóan sokszor megfigyelték ezt a ritka, különleges égi tüneményt és - legalábbis a középkor és a reneszánsz idején - gyakran megjelenítették képeiken, elsősorban misztikus jelenések hatásának fokozására. (Magyarország egyes vidékein a népnyelv Máriasugaraknak nevezi a jelenséget, világos utalással egyes Szűz Mária ábrázolásokra.)
Hasonló sugaras fénynyaláb jelenik meg sokszor a Szentlélek (galamb) alatt. így pl. Fra
Filippo Lippi A gyermek Jézus imádása az erdőben c. képén, valamint Tintoretto néhány
képén a Szentlélekkel együtt, de néha attól függetlenül. Bernini Szent Teréz látomása c. szoborcsoportján (9. kép) a Tyndall-sugarakhoz hasonló ragyogó fény-dárdák a jelenet mágikus
hatását fokozzák. Valamennyi egyházi és világi tárgyú ábrázolás valószínű alapélménye a
természetben megfigyelt Tyndall-szórás jelensége.
Additív, szubtraktív színkeverés
A fehér fény színekre bontásával ellentétes művelet a színkeverés. Ha három alapszínt: kéket,
zöldet és vöröset egymásra vetítünk (pl. három különböző projektorral), fehéret kapunk, ezt
nevezik a fizikában additív színkeverésnek; ha viszont egy kék, egy sárga és egy vörös színszűrőt egymásra helyezünk, fekete folt keletkezik, ez a szubtraktív színkeverés. Megfigyelhet-

jük, hogy a két kép közepén, az átfedésekben a másik színkeverés szűrőinek alapszínei jönnek
létre (10. kép). A különböző színű festékek keverésekor (pigment színkeverés) a szubtraktív
színkeverésnek megfelelő eredményt kapjuk.

10. kép
Edvard Munch Lányok a hídon c. képén (11. kép) a három távolabbi ruha színe a három alapszín: piros, zöld és kék; a hozzánk legközelebbi lány ruhája pedig fehér – ez pontosan megfelel az additív színkeverés színeinek. Ilyen mértékű egybeesés valószínűleg nem véletlen,
Munch minden bizonnyal mélyebben foglalkozott a színek elméletével.

11. kép

Színkörök, hideg-meleg színek
A 19. század második felében az optikai kutatás tisztázta a látás fiziológiájának egyes részleteit. A szivárvány színeit színkörökkel ábrázolták és ezek segítségével szemléltették színlátásunk sajátosságait.

(a)

(b)
12.kép
A 12(a) kép a leginkább elterjedt Ostwald-féle színkört mutatja. A középső poliéder csúcsain
és a külső körön lévő számok a színek rendjét mutatják. A sárga, a vörös és a kék elsőrendű
színek - egy talpára állított egyenlő oldalú háromszög csúcsain-, a narancs, a zöld és az ibolya
másodrendű színek - egy csúcsára állított egyenlő oldalú háromszög csúcsain helyezkednek
el; a két háromszög egy hatágú csillagot képez. A harmadrendű színek (számozásuk a kör
egyes szeleteiben) az első- és másodrendű színek keverékszínei, ezért ezekből hat van. Az
Ostwald-féle színkör így összesen 12 színt tartalmaz.
A színek térhatása (chromostereopsis)
A színekhez virtuális hőérzet is társul, így pl. a vöröset és a narancsszínt meleg, a kéket hideg
színnek tartják. Ez valószínűleg abból az ősi tapasztalatból következik, hogy a tűz vörös és
meleg, a kék ég és a víz pedig hideg. A 12(b) kép az Ostwald-féle színkör segítségével szemlélteti a hideg-meleg színeket; a leghidegebb és a legmelegebb színek azok, amelyek a ferde
átlótól a legtávolabb vannak, tehát a kék és a vörös.
Közvetlen érzékelési tapasztalat, hogy a meleg színű tárgyakat közelebbinek, a hideg színűeket távolabb lévőnek érezzük ugyanolyan távolság esetén is; a jelenséget a fiziológiában
chromostereopsisnak nevezik. Figyeljük meg a 13. kép színeit. A vörös betűk és a vörös háttér mintha előre nyomulna, míg a kék betűk és a kék háttér hátra húzódni látszik.

13. kép

A közlekedési lámpák színe is a chromostereopsis jelenségén alapszik. A pirosat közelebbinek érezzük – ez, mint egy tiltó kéz emelkedik ki környezetéből, a zöld lámpa ellenben, távolabbinak tűnve, szabad átjárást sugall. Másrészt viszont azért történt így a színek megválasztása, mert a rövid hullámhosszú fény - a kék és a zöld - ködben elnyelődik és így láthatatlanná
válik, míg a piros ekkor is jól látszik (az autók ködlámpái ezért pirosak). Valójában mindkét
magyarázat helytálló és a két hatás egymást erősíti.
A színek térhatásának alapja az, hogy az optikai lencse (és a szemlencse) a különböző színeket különböző mértékben töri meg: legkevésbé a vöröset, legjobban a kéket (14. kép). Szemlencsénk az ún. sugárizom segítségével képes görbületét változtatni (ezt nevezik akkomodációnak). Ha most feltételezzük, hogy a 14. képen a kék szín látszik szemünkben élesnek, akkor
ahhoz, hogy a vörös legyen éles, a szemlencse domborulatának növekednie kell (szemünknek
erősebben kell akkomodálni). A domborulat növekedése viszont pontosan megfelel a közeli
tárgyakhoz való akkomodációnak (15. kép). Ez okozza tehát azt, hogy a vörös színű tárgyakat
közelebbinek, a kék tárgyakat pedig távolabbinak érzékeljük.

14. kép

15. kép
Színekhez társított hőmérséklet-képzeteink megtévesztők, a sugárzások fizikájából ugyanis
tudjuk, hogy a kék szín energiája a legnagyobb, a vörösé a legkisebb. A legforróbb kék csillagok felszíni hőmérséklete 20.000-25.000 K, míg a vörös csillagoké csak 3000-5000 K.

A meleg és a hideg színek említett távolság-érzékeltető illúzióját a festők – ösztönösen, vagy
tudatosan – régóta felhasználták. A modern festészetben pedig (mivel a hagyományos perspektíva-ábrázolás gyakorlatilag teljesen megszűnt) gyakran a színeket használják a távlatok
érzékeltetésére.

16. kép
Ennek tipikus példája Gauguin Pont-Avenben festett Látomás prédikáció után c. képe (16.
kép), amelyen áhítatosan imádkozó breton asszonyok vízióját örökítette meg: Jákob harcát az
angyallal (ez volt a prédikáció tárgyául szolgáló bibliai fejezet). A látomás narancsvörös háttérben jelenik meg; a meleg háttérszín következtében a távoli jelenetet sokkal közelebbinek
érezzük.

17. kép
Raoul Dufy textilmintának készült kompozícióján (17. kép) a vörös rózsák szinte „előre ugranak” a kép síkjából, a kékeszöld és zöld levelek és a sötétkék háttér pedig, kékségük arányában egyre hátrább húzódni látszanak. A hatás itt talán még erőteljesebb, mint a 13. képen.

Kiegészítő színek
Az Ostwald-féle színkörben (12a. kép) egymással szemközt (180o-ra) elhelyezkedő színeket
kiegészítő-, vagy komplementer színeknek nevezzük, ezek a következők:
sárga – ibolya
vörös – zöld
kék – narancs

sárgászöld – vörösesibolya
kékeszöld – vörösesnarancs
kékesibolya – sárgásnarancs

A kiegészítő színek egymás hatását felerősítik, ezt a festők már korábban is kihasználták a
fokozott színélmény elérése céljából, de szigorú következetességgel csak az impresszionisták
festészetében terjedt el. A pipacsos mező fényképe (18. kép) kitűnően illusztrálja a kiegészítő
színek intenzív egymásra hatását: lent a fű zöldje és a virágok piros foltjai, fent a narancsos
látóhatár és a kék ég képez élénk komplementer színpárt.

18. kép
Érdekes fiziológiai jelenség, hogy hosszú idejű monokromatikus (egyszínű) fényinger után
szemünkben a kiegészítő szín utóképe jelenik meg (utófénylés). Például, ha hosszú ideig tartózkodunk a napon, majd egy sötétebb helyiségbe megyünk, egy ideig mindent kékes árnyalatban látunk. A jelenség a szemünkben lévő színérzékelő csapok ingerlésével kapcsolatos:
ha ugyanis a narancsszínt érzékelő csapok kapnak erős ingert (pl. amikor a napon tartózkodunk), akkor annak megszűnte után a kékre érzékeny csapok aktivitása nő meg.
Impresszionizmus, posztimpresszionizmus
Az impresszionista festők forradalmian új módszereket vezettek be képeik kidolgozásánál: a
szabad ég alatt festettek (korábban a műtermi festés dominált), ezáltal erőteljes fényhatásokat
értek el, továbbá széles ecsetvonásokkal dolgoztak, így a látványnak csak a leglényegesebb
elemeit jelenítették meg.

19. kép
Monet La Grenouillere (19. kép) és az Impresszió-Napfelkelte (20. kép) c. alkotásai szemléltetik az impresszionista stílus két fő alapvonását: a széles ecsetvonásokat és a kiegészítő színek mesteri alkalmazását (az utóbbi kép címe később az egész festői stílus névadója lett).

20. kép
A 19.sz. vége felé néhány francia festő (elsőként George Seurat és Paul Signac) az akkoriban
már kimerülő félben lévő impresszionizmus módszerein úgy kívántak túllépni, hogy képeiket
színes pontokból állították össze. Az eljárás pointillizmus néven terjedt el a köztudatban, ők

maguk viszont divizionizmusnak nevezték. A pontok színárnyalatainak előállítását az optikai
színkeverés tudományos eredményeire alapozták és csaknem kizárólag alapszínekkel dolgoztak. (Ennek megfelelően pl. egy zöld színű festékpont egy kék és egy sárga, egy lila színfolt
egy vörös és egy kék szoros egymásmellettiségéből jön létre, stb.)
A divizionizmus módszere (először a festészet történetében) teljes mértékben a korabeli
természettudomány eredményein alapult. Valamivel korábban jelent meg Helmholtz alapvető
műve a látás fiziológiájáról; francia nyelven Eugéne Chevreul színelméleti könyve, majd az
amerikai Ogden Rood hasonló tárgyú könyvének francia kiadása lett Seurat és Signac legfőbb
forrásműve. A pointillisták Chevreul 72 színből álló színkörének (21. kép) színeit használták.

21. kép
Chevreul és Rood is utal arra, hogy a színek különböző hullámhosszakon lépnek be a szemünkbe és csak a retinán keverednek össze. Rood, aki maga is amatőr festő volt, kísérletei
nyomán rájött, hogy a vásznon alapszínekből egymás mellé tett két festékpont sokkal fényesebbnek hat, mint az azokból a palettán kikevert színfolt. Ezért azt tanácsolta a festőknek,
hogy kevert színek helyett tiszta színekből egymás mellé rakott színfoltokkal dolgozzanak.
Chevreul színelméleti könyve és Ogden Rood gyakorlati utasításai alapján készült Seurat Vasárnap délután Grande Jatte szigetén c. képe (22. kép), amely a pointillista mozgalom alapműve.
A Grande Jatte sziget a Szajna jobb partja közelében; akkoriban „a szerelem szigete”, itt
sétálgattak a fiatal párok, itt ismerkedhettek az „aranyifjak” a „félvilági” nőkkel. [Érdemes
megfigyelni, hogy a kép közepén feltűnő fehér foltot képez egy kislány ruhája; lehet, hogy ez
finom utalás tanítómestere Chevreul színkörére, amelynek közepe szintén fehér?] Ez a gondosan kimunkált festési módszer több fényt kívánt bevinni a festménybe, egyúttal az impresszionisták ösztönös színkezelésének tudományosan megalapozott alternatíváját kínálta. Seurat
mellett a pointillizmus másik reprezentánsa Paul Signac volt, akinek A bűvész című képe
(23. kép) szintén a mozgalom nevezetes alkotásai közé tartozik.
Seurat és Signac nyomán több impresszionista festő átvette ezt a technikát, még Van Gogh
is festett néhány pointillista képet, de az akkor már híres Camille Pissarro és mások is csatlakoztak a mozgalomhoz, amely később „posztimpresszionizmus” néven vonult be a művészettörténetbe.

22. kép

23. kép

Moduláció - Cézanne
Paul Cézanne nem volt forradalmár alkat, inkább csendes, visszahúzódó személyiség. Mégis
az ő életműve lett a modernizmus egyik alapköve, sokan őt tekintik a 20. századi modern művészet előfutárának. Képein mesterien alkalmazta az egymás melletti kiegészítő színek már
említett, dinamikus hatást kiváltó módszerét. Ennek sorozatos alkalmazását szimultán kontrasztok módszerének, más néven modulációnak nevezik. Csendéletei és tájképei ettől lettek
hihetetlenül mozgalmasak, sőt plasztikusak, helyenként szinte relief-szerűek.
Az impresszionizmusból kiábrándulva eltökélte, hogy olyan festészetet teremt, amely „a
múzeumok örök művészetét” idézi. Tudományos pontossággal dolgozott: csendéleteinek tárgyait (gyümölcsök, korsók, terítők) hosszas műgonddal állította össze (24. kép).

24. kép
A legtalálóbban talán Egon Friedell jellemzi Cézanne csendéleteit Az újkori kultúra története
című, lebilincselően izgalmas könyvében: „Cézanne számára múlt volt már az impresszionizmus is. Ő már újra látomást fest, a platóni eszmét, de olyasvalakiként, aki végigjárta az
egész impresszionizmust, s vissza- és lenéz rá. Sohasem benyomásokat fest, nem egyes tárgyak képmásait festi, hanem mindig csak a tárgyat, mint olyat, a világ minden korsójának,
narancsának és fájának summázatát. Ebből, hihetné az ember, csak absztraktum marad meg; s
ami létrejön, az mégis abszolút konkrét. Cézanne tehát, mondhatni, „realista”, de nem az újkori, szenzualista értelemben, hanem a középkori realizmus – ’universalia sunt realia’: „valós
az, ami egyetemes” – jegyében.”
Emberalakok nélküli tájképei „örök tájak”, de mégsem élettelenek: a hideg és a meleg színek sorozatos váltakozása különös, vibráló hatást kelt, általa élővé válik a táj. A lakása közelében lévő Sainte-Victoire-hegyet számtalan változatban megfestette (25. kép) különböző évszakokban, különböző látószögekből, különböző időjárási helyzetekben, akárcsak a híres japán festő Hokusai a japánok szent hegyét, a Fujit, vagy Claude Monet a Rouen-i katedrálist.

Élete vége felé geometrikus alakzatok jelennek meg képein, „a természetet kockákkal, hengerekkel, kristálylapokkal kell kifejezni” írja ekkortájt egyik levelében. A Sainte-Victoirehegyről készült utolsó képei ennek a geometrikus szemléletnek jegyeit hordozzák (26. kép).

25. kép

26. kép
Egyes művészettörténészek szerint ennek a technikának a végletekig történő továbbvitele vezetett a 20. század elején az avantgárd egyik jellegzetes irányzatához, a Picasso és Braque
nevével fémjelzett kubizmushoz.

Atomok és térelmélet – festészeti analógiák
A pointillizmus és Van Gogh kései képei bizonyos értelemben a figurális festői kifejezés két
szélső határa. Egyik a kép teljes atomizálását (ld. pl. a 23. képet), a másik – a legjellemzőbb
módon talán a Csillagos éj (27. kép) – a képelemek nagy ívű összefogását tekinti alapelvnek.
Metafizikai értelemben ezek úgy viszonylanak egymáshoz, mint az analízis és a szintézis. A
19. század vég felé, tehát Seurat és Van Gogh alkotói időszakában kezd a fizikában tért hódítani az atomi szemléletmód és ennek mintegy ellenpólusa, Maxwell nagy átfogású elektromos
térelmélete. A pointillizmus természettudományos megfelelője az atomizmus, a Van Gogh-i
nagy ívű „áramvonalas” festészetnek pedig az elektrodinamikai elmélet.

27. kép
Hogyan nézzünk képeket?
A lengyel származású, Oroszországban élő Jakov Perelman Physics for Entertainment (Szórakoztató fizika) című, 1936-os kiadású könyvében hosszú fejezetet szentel a címben feltett
kérdésnek. A helyes választ Perelman szerint meglepő módon már fél évszázaddal korábban
megadta William Carpenter, Principles of Mental Physiology (Az agyműködés fiziológiájának alapelvei) című könyvében, ahonnan Perelman is idézi a probléma megoldását. Miről is
van szó?
Amikor két szemmel nézünk egy képet, az mindig síknak (2 dimenziósnak) látszik, sohasem térbelinek (3 dimenziósnak). Ez látásunk hiányosságának következménye. Térbeli kiterjedésű tárgy nézésekor a két szem által a retinán létrehozott kép, amint az közismert, nem
teljesen azonos. Ezért látjuk a tárgyakat térben; agyunk ugyanis a két kép kombinációjával
alakítja ki a térbeliséget. Ha viszont egy síkfelületű tárgyra nézünk, pl. egy függőleges falra,
vagy egy képfelületre, két szemünk azonos képet érzékel, ami agyunknak azt sugallja, hogy a
tárgy, amit nézünk, valójában sík. Mi a megoldás? Egy szemmel kell nézni a képet, akkor
érvényesül az ábrázolásnak megfelelő térbeliség, perspektíva és plaszticitás.
Carpenter a következőket írja (idézi: Perelman): „Régóta ismeretes, hogy ha kitartóan nézünk egy képet, amelynek perspektíva-leképezése, fény-árnyék ábrázolása, a részletek elrendezése pontosan megfelel az ábrázolt valóságnak, az élmény sokkal inkább valósághű és
élénk, ha egy szemmel nézzük, nem kettővel. A hatás tovább fokozható, ha a kép környezetét

gondosan kizárjuk a látványból, pl. egy árnyékoló kerettel, vagy egy megfelelő alakú és méretű csővel.” Carpenter a továbbiakban utal arra is, hogy ez a felismerés nem új, de a korábbi
magyarázatok hibásak voltak: „Lord (Francis) Bacon szerint Egy szemmel nézve látásunk
sokkal kifinomultabb, mint két szemmel, mert szellemi energiánk így egy helyre összpontosul
és erősebbé válik. Ezzel később több külföldi szerző is egyetértett és valamennyien a figyelem nagyobb fokú koncentrációjában látják a hatás magyarázatát. A helyes magyarázat azonban az, hogy amikor két szemmel nézünk egy képet viszonylag közelről, tudatunk arra kényszerül, hogy a látványt síkfelületként értelmezze, míg ha egy szemmel nézzük, tudatunk szabad kezet kap, hogy helyesen értelmezze a perspektívát, és a ’chiaroscuro’-t (fényárnyékhatást). Ennek eredményeképp bizonyos idejű nézés után a kép kezd plasztikussá, térszerűvé válni és a modellált valóságot jól kifejezi.”
A fentiekhez néhány kiegészítő megjegyzés szükséges. (1) Carpenter megállapításai a „hagyományos” műalkotásokra érvényesek, amelyek „reálisan” ábrázolják a valóságot, de ide
sorolhatók a fényképek is. A 20-21. századi műalkotások túlnyomó részénél hiányzik a hagyományos térábrázolás, ezekre a leírtak nem érvényesek. (2) A képet domináns szemünkkel
kell nézni. Melyik a domináns szem? Mutató és hüvely ujjunkkal képezzünk kör alakú nyílást,
ezen keresztül nézzünk egy távolabbi tárgyra úgy, hogy az nagyjából a nyílás közepén legyen.
Ezután nézzünk át a nyíláson a jobb, majd a bal szemünkkel. Domináns az a szemünk, amelylyel most is a nyílás közepén látjuk a tárgyat. (3) A térbeliség érzete egy bizonyos távolságról
optimális, ezt a távolságot ki kell kísérletezni („trial and error” módszer). Nagyméretű festmények foto-reprodukciói gyakran jobb perspektíva-illúziót adnak, mint az eredeti kép. Ez
azért van így, mert a kisebb méret miatt csökken a szükséges látótávolság és a fénykép könynyebben nyer domborzati hatást. (4) A kép környezetének kizárása és így a nagyobb figyelem
összpontosítás a célja annak az új keletű szokásnak, hogy a kiállításokon a képeket egyedileg
világítják meg, a háttér és a terem egésze sötét. Kár, hogy a nézők figyelmét nem hívják fel
arra, hogy egy szemmel nézzék a műalkotásokat.
Az itt leírt módszerrel elsősorban a geometriai perspektíva-ábrázolások válnak térszerűvé.
Nézzük például Raffaello Athéni iskoláját (28. kép) két-, majd egy szemmel. A különbség –
bizonyos képtávolság esetén – szembetűnő lesz kiváltképp, ha egy papírhenger nyílásán át
nézzük a képet, kizárva ez által a környezetet. Hasonló geometriai perspektívát láthatunk
számos reneszánsz képen, pl. Carlo Crivelli Angyali üdvözletén (29. kép). A geometriai perspektíva ábrázolása a reneszánsz idején vált általánossá, ezen a területen Piero della Francesca
és Leon Battista Alberti végzett úttörő munkát.

28. kép

29. kép
Talán a legjobban érzékelhető a geometriai perspektíva térszerűsége (egy szemmel nézve) egy
katedrális hosszú oszlopsorán (Laon, Franciaország, 30. kép).

30. kép

A levegőperspektíva érzete is fokozható egy szemmel való nézéssel, ennek szép példái Andrea Mantegna Keresztrefeszítés (31. kép), vagy Karel van Mander Scipio kegyelme c. képe
(32. kép).

31. kép

32. kép
A levegőperspektíva tájképi ábrázolása is a reneszánsz idején terjedt el. Ennek fizikai alapja
az, hogy a levegőben a napfény különböző színű komponensei másképp szóródnak. Legnagyobb mértékben a kék szín szóródik, ezért látjuk az eget kéknek. A tájképeken a távolabbi
tárgyak és a közöttünk lévő levegőréteg vastagsága a távolsággal egyre nő, ezért egyre inkább
érvényesül – hasonlóan az égbolthoz – a kék szín domináns jellege. Mindkét perspektívaábrázolás a reneszánsz idején egyre inkább meghatározó tényezővé váló természettudományos megfigyelés (módszer) eredményeképp jött létre és a korábbiaknál objektívebb valóságábrázolást tett lehetővé.

René Berger szerint ez módszerbeli újítás azt jelzi, hogy a reneszánsz ember már másképp
tekint az őt körülvevő világra, mint a régebbi korok embere: külön vált a természettől és magát fölé helyezte annak. Az új módszer – szerinte – a reneszánsz ember individualizmusának,
önimádatának, a természettől és Istentől való eltávolodásának tünete.
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