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Perspektivets udvikling: ændringer i malerkunsten i renæssancen
Sofie Stoustrup
Oplæg:
I renæssancen gennemgik malerkunsten en stor forandring, da kunstnerne begyndte at
male mere virkelighedstro motiver med korrekt perspektiv. Dette kan til dels ses som
et resultat af udviklingen i menneskesynet, hvormed det blev relevant at male andre
motiver end religiøse. Men udviklingen afhang også af, at kunstnerne havde fået
kendskab til de gamle græske tekster, hvorfra teorien bag perspektivtegning kom.
Oplægget er tænkt til et studieretningsprojekt i His A og Mat B.
Forudsætninger:
Matematik: Trigonometri vil gøre det lettere at forstå figurer og ideer. Det vil være en
fordel, hvis eleven tidligere har stiftet bekendtskab med perspektivtegning
(horisontlinie, forsvindingspunkt o.lign.)
Historie: Ingen forudsætninger. Dog er Renæssancen kernestof i historie, og projektet
kan naturligt bygge oven på dette.
Da det har været svært at finde materiale om matematikken i perspektivtegning på et
tilstrækkeligt højt niveau på dansk, vil et rimeligt niveau i engelsk være en fordel.
Målsætninger:
Matematik: At få kendskab til de matematiske ideer bag nogle af metoderne brugt til
kompliceret perspektivtegning i renæssancen. At undersøge hvorvidt malernes
metoder reelt stemmer overens med de sætninger i Euklids Optik, som de henviser til.
Historie: At få kendskab til hvordan udviklingen i malerkunsten i renæssancen
afspejler den generelle historiske udvikling før og i samme periode.
Projektet:
Redegør for perspektivets udvikling i renæssancen. Herunder skal der redegøres for
den præcise teknik og matematik, der ligger til grund for en eller flere kunstnere
(Kilde: Andersen, 2007).
Undersøg hvordan denne kunstner anvender Euklid (ca. 300 f.kr.) i sin metode
(Specielt kan det anbefales at se på Leonardo da Vinci (1452-1519), Andersen, 2007,
s. 95-96). Undersøg hvorvidt kunstnerens metode reelt kan udledes af de sætninger i
Euklids optik, som der henvises til.
Bevis ud fra aksiomerne i ”Euklids elementer” de sætninger, der er relevante for den
pågældende kunstner. Her tænkes især på sætning 8.
Diskuter hvorledes kunstnere (og andre) i renæssancen fik adgang til Euklids tekster.
(Teksterne var gået tabt i Europa i middelalderen, men kom tilbage takket være
araberne.)
Diskuter hvordan den generelle udvikling i menneskesyn og videnskab indvirkede på
renæssancens malere. Middelalderens malerier var hovedsageligt religiøse, hvor
størrelse afhang af, hvor vigtigt det malede var (Gud større end mennesker o.lign.)
Mange af renæssancens kunstnere søgte derimod tilbage til antikken for at finde
motiver så vel som metoder. Endelig var visse af de opstillinger, der blev brugt til at

bestemme vinkler og afstande, ret komplicerede, og har været dyre at fremstille.
Hvorfra kom dette ønske om at give penge til kunst, der ikke var religiøst funderet og
dermed ikke var med til at sikre sjælens frelse for mæcen og kunstner?
Variationsmuligheder:
Der er mulighed for at kigge på forskellige kunstnere. Ud over da Vinci virker især
Leon Battista Alberti (1404-1472), Piero della Francesca (ca. 1420-1492) og Albrecht
Dürer (1471-1528) interessante, men da kunstnerne betragtede metoderne som en
forretningshemmelighed, er der mange forskellige metoder at vælge mellem.
Ønskes et mere matematisk tungt projekt kan man betragte perspektivtegning som
projektioner, og dermed kigge på perspektivets udvikling helt op til i dag. Den
matematiske teori bag projektion af tre dimensioner ned til to dimensioner er bygget
på matrix-regning, og vil kræve en fagligt dygtig elev på A-niveau. (Jeg har ikke
fundet litteratur til dette.)
Mulige kilder:
Som primære kilder vil jeg mene det er oplagt at bruge malerierne og Euklids tekst.
Renæssancekunstnernes værker findes typisk på engelsk, men er svære at forstå.
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Alle bøgerne kan fås på biblioteket.
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