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Malarstwo kwadraturowe – projekcja przestrzeni (nie)możliwych.
O barokowych korzeniach wirtualności
Quadratura Painting – Projection of (Im)Possible Spaces.
On the Baroque Roots of the Virtual

Są w historii sztuki fascynujące obrazy, zwodzące nas iluzją wychodzących
z ram wizerunków. Do najbardziej efektownych zjawisk na tym polu należy malarstwo kwadraturowe – barokowe malarstwo ścienne, którego wizje „wychodzą” ze ścian i plafonów lub „wybiegają” poza architektoniczne ograniczenia
w wyimaginowaną przestrzeń, pozorną, ale odbieraną jako rzeczywistą. Jest
ono ekscytującym wątkiem eksploracji tych szczególnych właściwości ludzkich
zmysłów i predyspozycji psychiki, które pozwalają na tworzenie miraży, w których zacierają się granice pomiędzy światem dotykalnym i wyobrażonym. Do
nich to odwołują się wizje malarstwa kwadraturowego, tak jak to ma miejsce we
fresku Giovanniego Battisty Gaulli (1639-1709), zwanego Baciccio, ze sklepienia kościoła Il Gesu w Rzymie, przed 1685 (il. 1.) – aby to, co niemożliwe, stało
się możliwe.
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Il. 1. Baciccio, fragment malarskiego obramienia plafonu z freskiem Kult Najświętszego
Imienia Jezus, kościół Il Gesu w Rzymie, przed 1685.

Kwintesencją malarstwa kwadraturowego od strony repertuaru jego iluzjonistycznych środków formalnych są dwa arcydzieła „papieża” tego gatunku, wybitnego jezuickiego malarza, architekta, scenografa i teoretyka perspektywy, Andrei Pozzo (16421709): iluzjonistyczna „fałszywa” kopuła (il. 2) i fresk ze sceną Apoteozy św. Ignacego
Loyoli (il. 3); oba namalowane przez niego w latach 1685-1694 jako plafony do kościoła św. Ignacego w Rzymie1. Są to dzieła modelowe dla malarstwa kwadraturowego, ponieważ Pozzo zastosował w nich podstawowy – dla tego gatunku – repertuar
środków malarskiej transgresji architektonicznego wnętrza i zestaw „figur montażowych” spajających przestrzeń iluzoryczną z rzeczywistą przestrzenią otoczenia.

Il. 2 [po lewej]. Andrea Pozzo, obraz kwadraturowy„fałszywa” kopuła, kościół św. Ignacego
w Rzymie, 1685-1694. Il. 3 [po prawej]. Andrea Pozzo, iluzjonistyczne malowidło plafonowe
ze sceną Apoteozy św. Ignacego Loyoli, kościół św. Ignacego w Rzymie, 1685-1694.
1
S. Roettgen, A. Quattrine, G. Rol, Italian frescoes: the Baroque era, 1600-1800, t. 3, Abbeville
Press Publishers 2007, s. 263.
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Pikturalna iluzja opiera się tu na malarskim nawiązaniu do architektury. Pozzo
realizuje ją na dwa sposoby, działając albo przez analogie, albo przez zaprzeczenie idące w stronę przestrzennego capriccio.
Iluzjonistyczne efekty plafonów kościoła San Ignatio w Rzymie skonstruowane zostały zasadniczo na podstawie klucza analogii formalnych. Malowidła
nawiązują tematyką i kompozycją do architektonicznych podziałów wnętrza
i tworzonej przez nie perspektywy. To sprawia, że oba obrazy – namalowane
w rzeczywistości na płaskim podłożu, oglądane z dołu w płaszczyźnie stropu
kościoła – stają się w oczach widza malarskim ekwiwalentem przestrzeni architektonicznej piętrzącej się ponad prawdziwe rozmiary budowli i mieszającej się
z realną przestrzenią wnętrza. Jest to pierwszy z dwóch powszechnie wykorzystywanych chwytów przestrzennego uprawdopodobnienia w oczach widza iluzji
malarstwa kwadraturowego.
Drugi z uniwersalnych wątków psychomanipulacji malarstwa kwadraturowego opiera się na kontrastach formalnych. W środkowej partii plafonu ze sceną
Apoteozy św. Ignacego Loyoli (zob. il. 3), wprowadza Pozzo sensoryczną dywersję dla wzroku. Malarsko „przebija” optycznie sklepienie kościoła, otwierając
wnętrze na niebiosa. Stopniując efekty, Pozzo prowadzi oko widza od przestrzeni
architektonicznej, przez eteryczną strefę unoszących się na obłokach świętych,
ku rozwartemu niebu z boskimi osobami. Skontrastowanie ciężkich porządków
architektonicznych z lekkością niebiańskich wizji – przy zachowaniu perspektywicznych relacji – sprzyja tu uwiarygodnieniu przestrzennej iluzji głębi. Ten często stosowany w malarstwie kwadraturowym iluzjonistyczny chwyt zbudowany
jest na malarskim zaprzeczeniu elementarnej „logice” doświadczenia wnętrza,
natomiast w zgodzie z mitologicznym obrazem hierarchicznej, strefowej budowy
świata.
Oba te kluczowe warianty sensualnego uwodzenia widza realizowane były
w dwóch technologicznych odmianach. W pierwszej z nich iluzja przestrzeni jest
osiągana malarsko na płaskim podłożu. Tu kwadraturowy obraz jest perspektywicznym rzutem przestrzeni na płaszczyznę, z uwzględnieniem przewidywanego
miejsca umieszczenia malowidła we wnętrzu, za czym idzie konieczność brania pod uwagę elementów architektonicznego otoczenia, ustalenie kąta patrzenia i najkorzystniejszego punktu obserwacji. Należało to uwzględnić już w fazie
projektu, aby obraz „rozwinął się” w iluzję przestrzeni w umyśle widza. I z takim
wariantem mamy zasadniczo do czynienia w obu realizacjach Pozza z kościoła
San Ignatio w Rzymie (zob. il. 2, 3). W wariancie drugim obraz tak skonstruowany jest tylko kartonem projektu, a dalsza realizacja odbywa się przez „mapowanie”. Jest to technika rzutowania obrazu na powierzchnie krzywe (sklepienie, lunety, pendentywy itp.) lub ustawione pod kątami w stosunku do obserwatora. Ten
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ekstremalnie trudny wariant warsztatowy zrealizował Pozzo w sposób wirtuozerski w marginalnych partiach Apoteozy św. Ignacego Loyoli, z którymi schodzi
z płaszczyzny stropu na ściany, na przestrzenie pomiędzy otworami okien, gdzie
umieszcza alegorie kontynentów, unaoczniające rozległość dzieła misyjnego zakonu jezuitów, którego założycielem był św. Ignacy Loyola (il. 4).

Il. 4. Andrea Pozzo, Personifikacja Ameryki – fragment Apoteozy św. Ignacego Loyoli,
kościół św. Ignacego w Rzymie, 1685-1694.

Pragnienie, by środkami malarskimi osiągnąć iluzję architektury i pełnowymiarowego świata wychodzącego poza rzeczywistą przestrzeni wnętrza, nie pojawiło
się dopiero w XVII wieku. Podobna myśl tkwi już w rzymskim antycznym malarstwie architektonicznym2. Widoczne jest to zwłaszcza w malowidłach ściennych
odkrytych w Pompei. Architektoniczne obrazy z Willi Misteriów w Pompei, datowane na I wiek p.n.e. (il. 5) – reprezentujące tu drugi styl malarstwa pompejańskiego3 – i freski z domu Vetti w Pompejach z drugiej połowy I wieku (il. 6) – przykład
czwartego stylu – unaoczniają występowanie tego problemu już w antyku4.
2
C. Costa, Quadraturismo e spazio dipinto in età barocca, http://www.baroque.it/arte-barocca/
quadraturismo.php; http://www.sapere.it/enciclopedia/quadraturismo.html [21. 02. 2012].
3
A. Frazer, The Roman Villa: Villa Urbana, Science Press, 1998, s. 95.
4
http://www.art-and-archaeology.com/roman/painting.html.
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Il. 5 [po lewej]. Malowidło ścienne z Willi Misteriów w Pompei, I w. p.n.e., drugi styl.
Il. 6 [po prawej]. Malowidło ścienne z domu Vetti w Pompejach, 2. poł. I w., czwarty styl
(częściowa rekonstrukcja).

Bardziej uchwytne korzenie malarstwa kwadraturowego tkwią w malarstwie
renesansowym XV5 i manierystycznym XVI stulecia6. W poszukiwaniu początków łańcucha zdarzeń, który doprowadzi do wykrystalizowania się w wieku siedemnastym malarstwa kwadraturowego, wskazuje się na dwa punkty w historii.
Pierwszym są teoretyczne dokonania włoskiego architekta Leona Battisty Albertiego (1404-1472) w zakresie stworzenia naukowych podstaw renesansowej
perspektywy linearnej. Drugim – praktyczna realizacja Andrei Mantegny (1431-1506) w malowidle plafonu w pałacu książęcym w Mantui w Camera degli fresco Sposi (1465-1474; il. 7.), uznawane za realizację prekursorską dla nowożytnej sztuki iluzji przestrzeni architektonicznej7.

5
I. Sjöström, Quadratura: studies in Italian ceiling painting, Almqvist & Wiksell International,
1978, s. 26-27.
6
http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/cinquecento.htm [6. 03. 2012].
7
Camera Degli Sposi Frescoes by Andrea Mantegna, Interpretation of Early Renesance Fresco
Mural Paintings, http://www.visual-arts-cork.com/famous-paintings/camera-degli-sposi-frescoes.
htm [21. 02. 2012].
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Il. 7. Andrea Mantegna, malowidło plafonowe w pałacu książęcym w Mantui
w Camera degli fresco Sposi, 1465-1474.

Manieryzm rozwija te zainteresowania. Wirtuozowski fresk Antonia Allegri
da Correggio (1489-1534), ze sceną Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
(1524-1530) z kopuły katedry w Parmie (il. 8.), uznawany jest za kamień milowy
na drodze wiodącej do powstania malarstwa kwadraturowego8. Correggio zbudował w tym dziele całą perspektywiczną malarską strukturę przestrzeni, współpracującą z tektoniką bryły budowli, w czym dostrzec można antycypację tych
tendencji, które na szerszą skalę pojawią się dopiero w stuleciu następnym pod
nazwą malarstwa kwadraturowego.

8

Sjöström, op. cit., s. 41.
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Il. 8. Antonio Allegri da Correggio, Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
z kopuły katedry w Parmie, 1524-1530.

Właściwa historia malarstwa kwadraturowego rozpoczyna się w XVII wieku
(wówczas pojawia się to pojęcie)9. Apogeum i czasy świetności oraz najbardziej
twórczych dokonań to koniec wieku XVII i stulecie następne. Wiek XIX to okres
schyłkowy, epigoński poza głównym nurtem zainteresowania sztuki. Osiągnięcia
malarstwa kwadraturowego, zdeprecjonowane wraz z negacją baroku w okresie
klasycyzmu na przełomie XVIII/XIX wieku10, zostały właściwie zapomniane po
wprowadzeniu stali w architekturze w XIX stuleciu. Dzięki zbrojeniu powiększono wówczas okna kosztem redukcji ścian, które były uprzednio jego podobraziem11. Próba reanimacji w okresie neobaroku i neorokoka przebiegła bez szerszego oddźwięku. Dopiero dzisiaj malarstwo kwadraturowe ogniskować zaczęło
na sobie żywe zainteresowanie, zwłaszcza ze strony badaczy mediów i artystów.
9
P. Dubourg Glatigny, M. Bleyl, Quadratura: Geschichte, Theorie, Technik, http://halshs.
archives-ouvertes.fr/halshs-00638992/en/ [21. 02. 2012].
10
Sjöström, op. cit., s. 78.
11
Mending the Urban Environment: the Mural of Richard Hass, http://art.unt.edu/ntieva/pages/
about/newsletters/vol_12/no_2/page6.html [5. 03. 2012].
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Il. 9 [po lewej]. Daniel Canogar, instalacja w Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
Il. 10 [po prawej] John Pugh, murale na XIX-wiecznej kamienicy w Paryżu, 2007.

Nawiązują do niego niekiedy artyści „galeryjni”, jak Daniel Canogar, który dla
swoich instalacji pokazywanych w Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
(il. 9), szukał inspiracji w malarskich arcydziełach Andrei Pozzo w kościele świętego Ignacego w Rzymie12. Bliższe analogie warsztatowe łączą z malarstwem
kwadraturowym twórców współczesnej sztuki eksterieru. Należy do nich „król”
architektonicznego murale, John Phughy, którego malarska transformacja elewacji XIX-wiecznej kamienicy, wzniesionej podczas wielkiej renowacji Paryża
przez barona Georgesa-Eugènea Haussmanna (murale z roku 2007; il. 10), stała
się ikoną współczesnej monumentalnej sztuki 3D. Ale mistrzami tego gatunku są
dzisiaj przede wszystkim screevers – uliczni malarze chodnikowi – którzy mają
najwięcej pola do popisu. Do szerokiej czołówki tej dyscypliny należą, między
innymi: Amerykanin Kurt Wenner (il. 11), Hiszpan Eduardo Relero (il. 12.) i Anglik Julian Beever (il. 13.). Ich chodnikowe realizacje zaskakują i budzą podziw
ulicznych widzów sprawnością optycznych iluzji. Dlatego zapraszani są coraz
częściej na salony – także sztuki. Jednak znamienne jest to, że gdy barokowe malarstwo kwadraturowe patrzyło ku górze, wznosiło widza do nieba, współcześni
screevers spoglądają w dół, sięgają pod powierzchnię bruku. I chociaż nie można
zaliczyć ich do sztuki undergroundu, to akademikami z pewnością także nie są.

12

http://www.notcot.org/page/353/.
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Il.11 [po lewej]. Kurt Wenner, aranżacja salonu samochodowego. Il. 12 [w środku].
Eduardo Relero, instalacja we wnętrzu galerii. Il. 13 [po prawej]. Juljan Beever,
obraz „chodnikowy” – butelka Coca-Coli.

Realizacje te są bardzo interesujące poznawczo, nie tylko z punktu widzenia odkrywania na nowo zapomnianych arkanów malarstwa kwadraturowego, ale także
dlatego, że zwracają uwagę na rosnącą atrakcyjność ich języka, który przenosi się
także na inne obszary medialne. Po dwóch stuleciach niebytu aranżowanie otoczenia za pomocą malarskiej iluzji przestrzeni staje się znów sztuką żywą, choć raczej
nie na chodnikach rysują się jej przyszłe perspektywy. Uwaga świata przesunięta
jest na inne pola, gdzie inne narzędzia, otwierają inne, nowe horyzonty.
Nasza cyfrowa globalna kultura, uwiedziona przez immersyjne wizualizacje
wirtualnych technologii 3D, na wielu poziomach oddziaływania angażuje widza
w sposób, który sugeruje złożone paralele między naszą epoką i XVII-wiecznym
barokowym systemem percepcji. Konfrontacja wybiegających w nieskończoność iluzji przestrzeni malarstwa kwadraturowego z wrażeniami, jakie generują
w nas symulatory lotów, instalacje sztuki wirtualnej, filmowe efekty specjalne
czy projekcje mappingu 3D (il. 14.), kieruje naszą uwagę na wspólny im obszar,
w stronę psychowizualnej inżynierii symulacji i zacierania w percepcji widza
granicy między obszarami fikcji i potocznej rzeczywistości.

Il. 14. Concept Music Art, Entertaiment Group, mapping 3D, kinetyczna projekcja na
fasadzie domu.
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To czyni dziś z malarstwa kwadraturowego obiekt szczególnie interesujący,
zarówno dla studiów historycznych, jak i analiz prowadzonych pod kątem badań
ahistorycznych, w poszukiwaniu inspiracji dla dalszych dokonań. Studia te nie są
łatwe, choć zachowały się liczne dzieła in situ, kartony projektów (il. 15.) oraz
makiety obrazów kwadraturowych wykonane w pomniejszonej skali (il. 16).

Il. 15 [po lewej]. Daniel Gran, projekt plafonu, ok. 1720-57. Il. 16 [po prawej]. Andrea
Pozzo, studium „fałszywej” kopuły, olej na płótnie (77x76 cm).

Kopalnią wiedzy dotyczącej poznania malarstwa kwadraturowego są traktaty
architektoniczno-perspektywiczne z epoki. W tym zwłaszcza fundamentalny dla
poznania tej dziedziny wiedzy i sztuki traktat Andrei Pozzo Perspectiva pictorum et architectorum13. Jest on najpełniejszym kompendium wiedzy na ten temat. Wspaniałe wykresy przestrzennych rzutów na płaszczyznę prowadzonych
pod ekstremalnymi kątami – z których wiele posiada w sobie nie tylko wartości
poznawcze, ale i estetyczne – wsparte są ogólną teorią i szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi praktyki (il. 17).

13
A. Pozzo, Perspectiva pictorum et architectorum Andrea Putei e Societate Iesu. Pars prima.
(Pars seconda) In qua docetus modus expeditissimus delineandi optice omnia que ad Architectura,
t. 1-2, Rzym 1693, 1700.
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Il. 17. Andrea Pozzo, dwie plansze z angielskiego wydania jego traktatu opatrzonego tytułem Perspective Proper for Artists and Architects, Londyn ok. 1725: il. 17a [po lewej]
– rzut perspektywiczny i przekrój przez podstawę „fałszywej kopuły”; il. 17b [po prawej]
– rzut perspektywiczny i przekroje kolumny.

Traktat Andrei Pozzo poprzedzony był, cenną z punktu widzenia poznania
podstaw warsztatowych malarstwa kwadraturowego, rozprawą architekta i scenografa Giulio Troili (1613-1685), zwanego Paradesso (z uwagi na biegłość
w sztuce iluzji), zatytułowaną Paradossi per pratticare la prospettiva senza saperla, wydaną w roku 168314. Dzieło to uznane za kamień milowy w historii
scenografii teatralnej 15, zawiera, między innymi, cenne dla poznania malarstwa
kwadraturowego wskazówki na temat konstruowania iluzjonistycznej perspektywy przestrzeni scenicznej i rzutowania jej na płaszczyznę oraz dotyczące rzutowania obrazów na płaszczyzny ustawione na różnych wysokościach i pod kątami
w stosunku pozycji obserwatora (il. 18).

14
G. Troili, Paradossi per pratticare la prospettiva senza saperla, fiori per facilitare
l’intelligenza, frutti per non operare alla cieca : cognitioni necessarie a’ pittori, scultori, architetti
ed a qualunque si diletta di disegno / dat’ in luce da Giulio Troili da Spinlamberto detto Paradosso,
Bolonia 1683.
15
http://www.abebooks.com/Paradossi-praticare-prospettiva-saperla-fiori-facilitare/1222810577/
bd [21. 02. 2012].
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Il. 18. Giulio Triolli, plansze z traktatu Paradossi per pratticare la prospettiva: il. 18a [po
lewej] – konstrukcja kwadratury architektonicznej; il. 18b [po prawej] – dostosowanie
rozmiarów posągów i elementów architektonicznych do wysokości ich położenia.

Dziełem szczególnej wagi jest także traktat Bolończyka Ferdinando Galli da
Bibiena (1657-1743), twórcy kapitalnej dla malarstwa kwadraturowego barokowej
perspektywy kątowej16, L’Architettura Civile preparata su la Geometria e ridotta
alle Prospettive (wydanie pierwsze 1711 rok)17, w którym znajduje się wiele szczegółowych teoretycznych i praktycznych wskazówek popartych rycinami (il. 19),
dotyczących m.in. praktyki wykorzystywania cieni do wykreślania perspektywicznych rzutów, o czym także wspomina w swoim dziele Andrea Pozzo.

Il. 19. Ferdinando Galli Bibiena, ryciny z traktatu L’architettura civile preparata su la
geometria, e ridotta alle prospettive: considerazioni pratiche di Ferdinando Galli Bibiena, Parma 1711: il. 19a [po lewej] – elementy projekcji cieni; il. 19b [po prawej] – rzuty
perspektywiczne.
16
17

Costa, op. cit.
Ibid.
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Mimo tak wspaniałej bazy źródłowej w wielu kwestiach pojawiają się trudności interpretacyjne. Dlatego skazani jesteśmy na studia porównawcze i żmudne
rekonstrukcje na podstawie źródeł pośrednich, dotyczących kontekstu. Problematyczne jest nawet precyzyjne określenie zakresu pojęcia malarstwa kwadraturowego. Dotyczy to zarówno ram chronologicznych, jak i nieostrości zakresu
rzeczowego. Stąd termin malarstwo kwadraturowe jest stosowany arbitralnie
i intuicyjnie. Jest on polską kalką terminów: Quadraturismo (wł.), Quadratura
Malerei (niem.), Quadratura Painting (ang.) lub La Peinture de Quadrature (fr.).
Niewiele zmienia tu sięgnięcie do ich etymologii. Wskazuje się tu – ze znakiem
zapytania – jako na praźródło na frazę „lavoro di quadro”18. Jest to cytat z dzieła
Giorgio Vasariego Le Vite de’ piu’ eccellenti pittori, scultori e architetti (t. 1, rozdz.
II), wyjęty ze zdania: “Che cosa sia il lavoro di quadro semplice et il lavoro di quadro
intagliato”19. Termin pojawił się w pierwszej połowie XVII stulecia20, towarzyszyły
mu powiązane z nim terminy quadraturista21 oraz pittori di quadratura22. Ale innym
tropem w poszukiwaniu etymologii tego pojęcia jest być może rycina zamieszczona
na stronie 105 traktatu Giulio Troili, Paradossi per pratticare la prospettiva senza
saperla (zob. il. 18), z podpisem, w którym pojawia się terminologia: „Costruzione
una quadratura architettonica”23. Widzimy tu praktyczną wykładnię geometrycznej
konstrukcji rzutowania obrazu prostokąta umieszczonego w poziomej płaszczyźnie
plafonu na pionową ścianę ponad nim, odwzorowanego z punktu widzenia wzroku
obserwatora. Troili przeprowadza tę operację połączoną z obrotem płaskiej figury
w przestrzeni o kąt 90 stopni, z zachowaniem jej wyglądu, posługując się arkanami
geometrii rzutowej. Dyscyplina ta – zajmująca się właściwościami rzutów perspektywicznych – stała się w wieku XVII jednym z dwóch filarów nowoczesnej geometrii. Zmianie perspektywy euklidesowej na rzutową, która się wtedy dokonywała,
towarzyszyło pojawienie się w matematyce pod koniec wieku szesnastego pojęcia
quadrature24. Jest to matematyczny termin nie do końca jasny, ale związany także
z geometrią rzutów. Quadraturą nazywano pierwotnie różne planimetryczne, geomeIbid.
G. Vasari, Le Vite piu’ eccellenti pittori, scultori e architetti, t. 1, Capitolo II, Edizioni Giuntina
e Torrentiniana 1568, s. 55, cyfrowa wersja: http://biblio.signum.sns.it/cgi-bin/vasari/Vasari-all?code_
f=print_page&work=le_vite&volume_n=1&page_n=55 [17. 02. 2012].
20
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=8794 [21. 02. 2012].
21
Grande Dizionario Italiano di Gabrielli Aldo. Dizionario della Lingua Italiana, http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano/parola/quadraturista.aspx?idD=1&Query=quadraturista&lettera
=Q [6. 03. 2012].
22
Costa, op. cit.
23
http://brunelleschi.imss.fi.it/bdtema/ibpr.asp?c=104.
24
http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/Quadrature?cx=partner-pub-0939450753529744%3Av0qd01-tdlq&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=Quadrature&sa=Search#906.
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tryczne i astronomiczne praktyki matematyki25. W procesach tych pojawia się – tak
jak w omawianej rycinie Giulia Troili – problem kąta prostego (np. w astronomii
quadraturą określa się sytuację, w której ciała niebieskie swoim położeniem wyznaczają wierzchołki trójkąta prostokątnego względem położenia obserwatora)26. Problem ten jest jednym z elementarnych zagadnień całego malarstwa kwadraturowego.
Dobrą egzemplifikacją tego kapitalnego wątku iluzji przestrzennej są oba przywoływane wcześniej płaskie plafonowe malowidła Andrei Pozzo z kościoła św. Ignacego
w Rzymie. Ich obrazy są podwieszonymi pod stropem rzutami perspektywicznymi,
tworzącymi iluzję przestrzeni rozciągającej się pionowo ponad nimi, zatem obróconej w odczuciu widza o kąt 90 stopni względem rzeczywistej powierzchni obrazu.
Z operacją tą w malarstwie wiąże się w praktyce szereg technicznych problemów.
Stąd pojęcie malarstwo kwadraturowe występuje tak często także w sąsiedztwie innych terminów określających szereg sprofilowanych węziej iluzjonistycznych technik malarskich: trompe l`oeil27, trompe l`sil28, di sotto in su29, quadri riportati30, anamorfozy31, foreshortening32, iluzjonistyczne malarstwo plafonowe czy iluzjonistyczne malarstwo ścienne. Są one nakierowane na różne aspekty iluzji obrazu. Malarstwo
kwadraturowe wykorzystuje je wszystkie do swoich celów. Dzieje się tak dlatego,
że jego twórcy, jak np. Pietro Berettini da Cortona, autor plafonu ze sceną Apoteozy Opatrzności Bożej (1633-1639), pracowali jednocześnie jako malarze, architekci
i scenografowie33. Stąd krzyżowanie się zakresów, prowadzące nierzadko do synonimicznego stosowania zestawionych wyżej pojęć. Być może niecelowe jest zatem
zastanawianie się nad tym, czy dzieło da Cortony należy do gatunku quadri riportati,
czy do malarstwa kwadraturowego (il. 20.). Kumulują się bowiem w nim zdobycze
wszystkich malarskich technik symulacji trójwymiarowości przestrzeni i rzeczy.
http://en.wiktionary.org/wiki/quadrature.
Oxford Dictionary of English, red. A. Stevenson, wyd. 3, University Press 2010, s. 1450.
27
http://en.mimi.hu/architecture/quadra.html [21. 02. 2012].
28
Architecture Glossary, http://www.robertabarresi.com/Architectureglossaryq.html [21. 02. 2012].
29
http://www.bozzle.com/id_trompeloeil.html [21. 02. 2012].
30
Quadri Riportati (wł.) [w dosłownym przekładzie: malarstwo raportowe] malarska dekoracja
plafonów lub ścian skomponowana z obrazów ujętych malowanymi iluzjonistycznie ramkami, jak
gdyby były one zawieszonymi obrazami sztalugowymi. Najbardziej znanym przykładem są freski
Michała Anioła na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej (1508-12) oraz cykl Annibale Carracci Loves
of the Gods (1597-ok. 1608) w Palazzo Farnese w Rzymie; [za:] http://www.answers.com/topic/
quadri-riportati#ixzz1meITzR3y [17. 02. 2012]; T. Fenton, The Materials of Paining, http://www.
sharecom.ca/fenton/materials.html [21. 02. 2012].
31
http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/anamorphosis [21. 02. 2012].
32
http://en.mimi.hu/finearts/foreshortening.html [21. 02. 2012].
33
E. Peters Brown, J. J. Rishel, Art in Rome in the eighteenth century, Merrell – Filadelfia –
Londyn 2000, s. 130.
25
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Il. 20. Pietro Berettini da Cortona, plafon z przedstawieniem Apoteozy Opatrzności
Bożej, Gran Salone, Palazzo Barberini, Rzym, 1633-1639.

Ale malarstwo kwadraturowe wykorzystuje i miesza ze sobą nie tylko różne konwencje malarstwa iluzjonistycznego. Przekracza także ramy dyscypliny
malarstwa, krzyżując się z tzw. architekturą iluzjonistyczną i z bliską jej sztuką
scenografii. Gatunkami związanymi z konstruowaniem przestrzennych iluzji perspektywicznych, skierowanych na wywoływanie w recepcji widza złudzeń fałszywych relacji przestrzennych. Malarstwo kwadraturowe wykorzystuje w sposób oryginalny specyficzną dla XVII stulecia hybrydalną perspektywę budowy
przestrzeni sceny kulisowej – łączącą perspectivae artificialis z jej przeciwieństwem, perspectivae naturalis. Zgodnie z koncepcją pierwszej wszystkie linie
„biegnące w głąb” obrazu równoległe do linii łączącej punk obserwacji z punktem zanikania zbiegają się w jednym punkcie. Natomiast wszystkie pozostałe
nie podlegają już prawom tej linearnej przestrzeni i otaczają pierścieniami obraz,
tnąc jego przestrzeń na pseudokulisy (il. 21), albo w realizacjach takich, jak „fałszywa” kopuła Andrei Pozzo (zob. il. 17a), symulujących przestrzenie zamknięte
wygiętymi krzywiznami, wprowadzają wiele punktów zbiegu położonych na linii łączącej punkt oglądu z punktem zaniku, których oddalenie od siebie odpowiada głębokości kolejnych pseudokulis.
Procedury te są malarską interpretacją empirycznych zasad budowy perspektywy scenograficznej. Jej „logika” nie rządzi się idealistycznymi prawami re-
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nesansowej perspektywy jednego punktu zbiegu. Ale stosuje pofragmentowany
sposób przedstawiania świata, łączący ze sobą różne perspektywy – co może
bardziej odpowiada naszemu ruchomemu sposobowi patrzenia – przez co jawi
się jako bardziej złożona, ale i zaskakująco „prawdziwa”.

Il. 21. Andrea Pozzo, plansza z traktatu Perspectiva pictorum et architectorum.

Malarstwo kwadraturowe wykorzystuje wypracowany przez scenografię i iluzjonistyczną architekturę repertuar trójwymiarowych trików optycznych do malarsko-architektonicznego konstruowania iluzjonistycznej przestrzeni, wrysowanej w prawdziwą przestrzeń wnętrza architektonicznego. To sprawia, że w najlepszych realizacjach jego wizje wydają się tak materialne, że wręcz nieodróżnialne
– dla patrzącego – od autentycznej przestrzeni wnętrza i jego architektonicznych
podziałów oraz rzeźbiarskich detali wystroju, które stanowią z nim spójną całość.
Choć nie zawsze przedmiotem malarstwa kwadraturowego są motywy architektoniczne, to na ogół jest ono powiązane kompozycyjnie z tektoniką oraz
– perspektywicznie – z głębią wnętrza architektonicznego. Jego najbardziej rzucającą się w oczy cechą jest problem symbiozy malarskich iluzji z muratorską
architekturą wnętrza (il. 22). Materialna substancja architektury uwiarygodnia
w recepcji widza prawdziwość malarskiego iluzjonistycznego przedłużenia przestrzeni. Ono z kolei przydaje architekturze znamiona nierzeczywistej rozległości
lub otwierania się na wyimaginowane przestrzenie, niełatwe do uzyskania środkami architekta. Właściwie można tu mówić o synergii, ponieważ z połączenia
tych dwóch mediów sztuki – architektury i malarstwa – wyłania się nowa jakość
malarsko-architektonicznego agregatu medialnego. Stąd malarstwo kwadraturowe określa się także dziś terminem obrazy architektoniczne34.
34

Costa, op. cit.
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Il. 22. Andrea Pozzo, „fałszywa” kopuła w kościele Jezuitów w Wiedniu.

Z punktu widzenia recepcji widza najbardziej ortodoksyjne, najlepsze realizacje malarstwa kwadraturowego nie są obrazem rzeczywistości, ale rzeczywistością. Nawet kiedy widz podejrzewa, że ulega iluzji, nie jest często w stanie
uchwycić granicy oddzielającej przestrzeń architektoniczną od malarskiej. Bo
nie tylko z punktu widzenia ontologii dzieła obrazy architektoniczne są związane
materialnie z architektonicznym podłożem. Powiązanie to jest kreowane także
na poziomie koncepcyjnym. Z punktu widzenia percepcji realizatora jego dzieło jest optyczną symulacją rzeczy, wykraczającą poza klasyczne ramy środków
artystycznego warsztatu malarstwa. Pojawia się tu myśl i działanie w szerszym
horyzoncie kreacji całego środowiska medialnego, gdzie obraz malarski współpracuje z architekturą wnętrza i elementami jego rzeźbiarskiego wyposażenia.
Obszar ten mógłby być scharakteryzowany terminem media mieszane, którym
opisuje się zwykle realizacje łączące w sobie różne tradycyjne dyscypliny sztuk
wizualnych. Ale w literaturze przedmiotu dotyczącej malarstwa kwadraturowego
pojawiło się inne pojęcie, Gesamtkunstwerk, wskazujące – słusznie – na znacznie szerszy kontekst rzeczy35. Gesamtkunstwerk to niemiecki termin precyzyjnie nieprzetłumaczalny, przejmowany przez inne języki jako termin estetyczny;
35

http://www.visual-arts-cork.com/painting/quadratura.htm.
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przekładany niekiedy jako: sztuka totalna, idealna, uniwersalna, synteza sztuk,
sztuka kompleksowa, wszechogarniająca, całkowita. Odnosi się do realizacji łączących w sobie wszelkie (także niewizualne) tradycyjne dyscypliny artystyczne,
współdziałające w ramach jednego dzieła dla osiągnięcia pełni przekazu36. Historycznie pojęcie to jest spóźnione w odniesieniu do interesującego nas tematu – bo
pojawiło się w dopiero w okresie romantyzmu, w roku 1827, wprowadzone przez
niemieckiego filozofa Karla Fridricha Eusebiusa Trahndorffa (1782-1863)37 – ale
ahistoryczne zastosowanie go w odniesieniu do epok wcześniejszych odsłania
jego korzenie.
Retrospektywne spojrzenie eksplorujące wątek problemowy Gesamtkunstwerk
wiedzie nas wstecz – poprzez XVIII-wieczny ruch reformy opery, związany
z Christopherem Willibaldem Gluckiem (1715-1787) i z Ranierim de` Calzabigi (1714-1795), kładący nacisk na dramaturgiczną stronę spektakli operowych,
promujące związki muzyki, dramatu, choreografii ze scenografią i teatralnymi
efektami scenicznymi – do barokowego toposu theatrum mundi, traktującego byt
jako całościowe dzieło sztuki. Opisującego życie ludzi jako aktorów, mających za
zadanie odegrać swoje życiowe role na scenie „teatru świata”.
Jego wielką metaforą jest alegoryczna sztuka El Gran Teatro del Mundo
(Wielki teatr świata) hiszpańskiego poety Calderona de la Barca (1600-1681),
której premiera odbyła się w roku 1645. Sceniczne postacie odgrywają w tym
spektaklu – bez przygotowania – zadane im życiowe role. Działają w czasoprzestrzeni wyznaczonej narodzinami i śmiercią, pomiędzy symbolicznymi drzwiami
w kształcie łóżka, przez które wchodzą na scenę świata, i drzwiami w kształcie
trumny, przez które ją opuszczają. Działają pod bacznym okiem czuwającego
z góry i ingerującego w treść spektaklu aktora-Boga, do czasu gdy ten uzna, że
wyczerpały swoją misję. Na końcu odbywa się osąd.
Malarstwo kwadraturowe wpisuje się w topos theatrum mundi, nie tylko z powodu jego bliskich związków z perspektywą scenograficzną (o czym była mowa
wyżej). Spoglądamy w górę na nieziemskie postacie i możemy odnieść wrażenie, że one – tak jak Bóg w spektaklu Calderona de la Barca – patrzą w dół na
nas grzeszników. I nie dzieje się to bez powodu. Wprawdzie barokowi aktorzy
zeszli już dawno ze sceny, ale pozostała architektoniczno-malarska wizja otwartego nieba, budząca bliskie asocjacje z efektami specjalnymi barokowej sceny
teatralnej.

36
37

http://dictionary.reference.com/browse/gesamtkunstwerk [5. 03. 2012].
c3visionlab.org » Glossary, http://c3visionlab.org/site/background/glossary/ [5. 03. 2012].
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Il. 23 [po lewej]. Ferdinando Galli da Bibiana, obraz sceniczny. Il. 24 [po prawej:].
Giovanni Battista Tiepolo, plafon ze sceną Alegorii Zasług, 1758.

Można powiedzieć, że fikcja sceniczna uwiarygodnia tu iluzję obrazu. Wirtuozowskie wizje malarskie, przekraczające – jak by się wydawało – wszelkie
granice fantazji i ograniczeń materialnego świata, wydają się przy bliższym
oglądzie w istocie poddawać ograniczeniom materialnym realiów barokowej
scenicznej rampy. Nawiązują bowiem wyraźnie do poetyki barokowych teatralnych spektakli, które stały się obrazami scenicznymi. Widzimy tu takie detale
techniki teatralnej iluzji, jak żeglujący w przestworzach, siedzący na obłokach
święci i aniołowie. Takie sceny rzeczywiście miały miejsce w inscenizacjach teatralnych. Należały wręcz do podstawowego kanonu repertuaru szanującego się
scenografa. Scenograficzne obłoki maskowały konstrukcje ruchomych platform
– maszyn latających – na których siedzieli aktorzy przemierzający przestworza
teatralnego nieba. Temat nieba – tak ulubiony w malarstwie kwadraturowym –
należał do konwencjonalnych środków barokowej scenografii. Iluzja otwierającego się nieba nad zamkniętą pod dachem sceną nowożytnego teatru była trwałym elementem scenografii i stanowiła szczególny przedmiot jej starań.
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Il. 25. Opera i teatr w Esterházy w XVIII wieku38.
38
Ilustracje cyt. [za:] http://media.photobucket.com/image/Giovanniego%20Battisty%20Gaulli/
greywolf_56/Italy%202008%20November/Gesu08ps.jpg (il. 1); http://www.flickr.com/photos/hen-magonza/4651795611/sizes/l/in/photostream/ (il. 2); http://zwierciadlo.pl/wp-content/uploads/2011/12/
Alegoria-pracy-Misjonarzy.jpg (il. 3); http://www.cord.edu/faculty/andersod/pozzo.html (il. 4); http://
www.kdzdesigns.com/2012/02/the-frescoes-of-pompeii-interior-decoration-in-ancient-rome/ (il. 5);
http://www.cord.edu/faculty/andersod/pozzo.html. (il. 4); http://www.slideshine.de/9385 (il. 6); commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.orghttp://en.wikipedia.org/wiki/
File:Mantegna.jpg (il. 7); en.wikipedia.org http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Cupola_Duomo_Parma_Correggio.jpg (il. 8); http://www.notcot.org/post/16032/. (il. 9). [za:] http://www.
mymodernmet.com/profiles/blogs/trompe-loeil-art-10-total (il. 10); http://urbantitan.com/absolutelyamazing-street-art/ (il. 11); http://www.windoweb.it/desktop_temi/foto_arte/foto_streetart/eduardo_
relero/eduardo_relero_15.jpg (il. 12); http://www.linesandcolors.com/2005/09/23/julian-beever/ (il. 13);
http://cma.pl/multimedia/3d-mapping (il. 14); http://fathom.lib.uchicago.edu/2/10701023/ (il. 15); http://
www.thearttribune.com/IMG/jpg/Pozzo_Coupole.jpg (il. 16); http://www.people.vcu.edu/~mjmurphy/
history_of_science/pozzo/pozzo1.gif (il. 17a); http://imagecache2.allposters.com/IMAGES/ARC/6HC.
jpg (il. 17b); http://brunelleschi.imss.fi.it/bdtema/ibpr.asp?c=104 (il. 18a); http://brunelleschi.imss.
fi.it/bdtema/ibpr.asp?c=111 (il. 18b); http://brunelleschi.imss.fi.it/bdtema/ibpr.asp?c=11479 (il. 19a);
http://www.unav.es/ha/007-TEAT/barrocos-bibiena-familia.htm (il. 19b); http://bettybaroque.wordpress.com/2011/04/01/week-10-pietro-da-cortona-1596-1669/ (il. 20); http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Perspectiva_Pictorum_et_Architectorum_6.jpg (il. 21); http://thatswrightamy.wordpress.
com/2010/03/26/impressionism-love-it-or-hate-it-2/ (il. 22); http://www.unav.es/ha/007-TEAT/barrocos-bibiena-familia.htm (il. 23); http://artmight.com/Artists/Giovanni-Battista-Tiepolo-1696-1770/
Tiepolo-Allegory-of-Merit-Accompanied-by-Nobility-and-Virtue-275p.html (il. 24); http://www.artvalue.com/image.aspx?PHOTO_ID=1713330&width=500&height=500 (il. 25).
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Dzisiaj malarstwo kwadraturowe jest tylko resztkami scenografii barokowego medialnego show. Pozostałościami podniosłej ceremonialnej, teatralnej celebry, towarzyszącej wszystkim uroczystościom od narodzin do pogrzebu. Kiedyś
współdziałało i przenikało się z innymi gatunkami sztuki: słowem, muzyką, architekturą, scenografią, choreografią, pirotechniką, retoryką, etykietą ceremoniału i sztuką sceniczną. I jako element tego agregatu medialnego było narzędziem
autoinscenizacji programów politycznych barokowej absolutystycznej Europy.
Jego malarskie wizje były zwierciadłem wyższego, danego od Boga porządku
doskonale zorganizowanego świata, legitymizującym władzę dworów i ołtarzy.
Dzięki „cudownym”, namacalnym niemal substancjalnie, wyobrażeniom malarstwa kwadraturowego teatralny patos gigantycznego widowiska kontrastował
wspaniałością z mizerią powszechnej codziennej egzystencji zwykłych ludzi.
Było to działanie prowadzone w myśl wykładni retoryki barokowej, zwracające
się w pierwszym rzędzie do zmysłów widzów, aby za ich pośrednictwem wywrzeć wrażenie, skłonić do wewnętrznego poruszenia, przekonać.

SUMMARY
In art history there are fascinating pictures which deceive us with the illusion of images
walking out of their frames. The most spectacular phenomena in this field include quadratura painting: baroque wall painting, whose “visions” walk beyond architectural limits into
the imaginary space: virtual but interpreted as real.
The desire to attain an illusion of the full-size world using painting means appeared
already in Roman antiquity. More tangible roots of the quadratura painting can be found
in the fifteenth-century Renaissance painting and in the sixteenth-century Mannerist
painting. The proper history of quadratura painting begins in the seventeenth century,
and reaches its height in the late seventeenth century and in the next one. The nineteenth
century is the epigone period of this style. The Baroque quadratura painting, deprecated
during the Classicist period, disappeared after steel was introduced into architecture in the
nineteenth century. Attempts to revive it during the Neo-baroque and Neo-Rococo went
unheeded. It is only today, in the era of simulators and virtual art, that quadratura painting
began to focus vivid interest on it, especially by media scholars and artists.
Despite its excellent source bases the phenomenon of quadratura painting still poses
interpretive difficulties. There are even uncertainties about the etymology of the concept.
The present paper points to a trail found in the theoretical treatises of the period, which
shows the relationships of the quadratura painting with the then newly introduced projection geometry and the related mathematical concept of quadratura, which appeared at the
close of the sixteenth century. The author points out that the quadratura painting combines not only different conventions of illusionist painting but it merges with illusionist
architecture and the art of scenography. It uses in an original way the hybrid perspective
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(characteristic of the seventeenth century) of building the space of side stage, which combines perspectivae artificialis with their opposite – perspectivae naturalis. The present
study interprets quadratura painting not only in its relationship with architecture but it
also sees it as a non-historical problem theme of Gesamtkunstwerk, in association with
other components of the baroque topos of theatrum mundi, which treats being as a total
or comprehensive work of art.
From this point of view, quadratura painting appears to be an efficient instrument for
the self-staging of political programmes in a baroque absolutist Europe, which operates
according to the interpretation of the methodology of baroque rhetoric and appeals first
of all to the senses of the spectators in order to thereby impress them, and make them
internally moved and convinced.

