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Streszczenie 
W malarstwie anamorfoza oznacza wynaturzone rzutowanie albo zdeformowane przedstawienie kilku 

obrazów na płaszczyźnie, które jednak z pewnego punktu obserwacji okazuje się regularne 

i wykonane według właściwych proporcji. Nasuwają się pytania: jaka zasada geometryczna opisuje 

te przekształcenia? jak je poklasyfikować? czy owe sztuczki perspektywiczne mają zastosowanie we 

współczesnym świecie? Na te oraz wiele innych pytań próbuje odpowiedzieć nam matematyka, 

ukazując kolejny ścisły związek między nią a sztuką.  

1. Wprowadzenie  

Perspektywa na ogół umożliwia w realistyczny sposób zrzutować przestrzennie przedmioty na 

dwuwymiarową powierzchnię. W swoim traktacie „O malarstwie” Leone Battista Alberti (por. [1]) 

przedstawia dokładny opis metody kreślenia perspektywy posadzki złożonej z kwadratów. Obszar 

na którym będzie powstawał rysunek utożsamia z czworobokiem, którego dolny bok dzieli na 

równe części, następnie na wysokości swoich oczu rysuje prostą h, równoległą do podstawy, będącą 

linią horyzontu. Zaznacza na niej punkt główny A, a następnie łączy go z punktami podziału 

podstawy obrazu. Otrzymane odcinki są perspektywą prostych równoległych względem siebie 

i prostopadłych do podstawy obrazu. Aby dokończyć konstrukcję perspektywy podłogi podzielonej 

szachownicowo należy określić o ile zmniejszają się kwadraty oddalające się od podstawy obrazu. 

Alberti zaproponował nowatorską jak na współczesne mu czasy metodę, nazywaną rzutem 

bocznym „piramidy widzenia”. Na linii horyzontu zaznacza punkt B, którego odległość od punktu 

głównego A jest równa odległości malarza od płótna obrazu. Punkt B jest jednocześnie punktem 
zbiegu przekątnych kwadratów z których złożona jest podłoga.  

Taka metoda kreślenia perspektywy narzuca obserwatorowi dokładne miejsce z którego należy 

patrzeć na obraz. Możemy też zauważyć, że dzięki tej technice kwadratowy element posadzki po 

zrzutowaniu ukazuje się jako trapez. Otrzymujemy siatkę zbudowaną z trapezów, na której 

umieszczając proporcjonalnie do malejących wymiarów pól umieścić pozostałe przedmioty, które 
wypełnią nam płótno obrazu.  
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Rys. 1. Konstrukcja perspektywiczna „kwadratu podłoża” podzielonego szachownicowo: h – 

linia horyzontu, A – punkt główny, B – punkt odległości. 

Metoda zaproponowana przez Albertiego nie zakończyła jednak badań malarzy-naukowców nad 

perspektywą. Jednym z nich był Leonadro da Vinci, który analizując zniekształcenia obrazów na 

które patrzymy z ukosa naszkicował nienaturalnie rozciągniętą twarz dziecka i oko. Gdy jednak 

spojrzymy na nie z prawej strony, przykładając niemal twarz do płaszczyzny obrazu, rysunki te 

wydają się wracać do swoich naturalnych proporcji. To dzieło zainspirowało wielu artystów i dało 

początek powstaniu rzutowaniu anamorficznemu. Anamorfoza (gr. ana – z powrotem, morphe –

forma) jest określana jako odchylenie od normy,  to skrajna konsekwencja perspektywy linearnej, 

która polega na deformacji obrazu po przez umieszczenie punktu zbiegu piramidy widzenia z dala 
od punktu głównego, a punktu obserwacji bardzo blisko płaszczyzny dzieła.  

2. Przykłady 

Najbardziej znanym obrazem zawierającym anamorfozę jest dzieło Hansa Holbeina z 1533r. 

„Ambasadorowie”, który możemy podziwiać w National Gallery w Londynie. Obraz przedstawia 

dwóch ambasadorów, naturalnych rozmiarów, którzy stoją przed regałem. Całość przepełniona jest 

symbolicznymi przedmiotami odwołującymi się między innymi do quadrivium sztuk 

wyzwolonych: arytmetyki, geometrii, astronomii i muzyki. Jednak największą uwagę przyciąga 

dziwna ukośna plama na dole obrazu. Gdy zbliżymy się do płótna, aby się jej przyjrzeć, staje się 

ona jeszcze bardziej zniekształcona. Zdezorientowany obserwator wychodzi z pomieszczenia, przez 

drzwi po prawej stronie obrazu i ostatni raz spogląda na dzieło. W tym momencie cały przepych 

którym przepełniony był obraz znika a jego oczom ukazuje się czaszka symbolizująca śmierć, 

przypominająca, że wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi. 
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Innym dziełem wartym 

uwagi jest fresk  

Emmanuela Maignana  

„Św. Franciszek z Paoli”, 

która znajduje się  w 

Klasztorze Trinità dei 

Monti (rys.3.). 

Monumentalną 

kompozycję o długości 

20m i wysokości 3,5m 

możemy podziwiać idąc 

wzdłuż korytarza. Naszym 

oczom wtedy ukazuje się 

pejzaż morskiej zatoki. 

Jednak, gdy staniemy na 

końcu krużganka z owego 

pejzażu wyłania się postać 

Św. Franciszka z Paoli, 

modlącego się pod 
drzewem. 

W pierwszej połowie XVII 

w. pojawiły się obrazy 

anamorficzne, których 

odtworzenie naturalnych 

proporcji wymagało 

zastosowania powierzchni 

lustrzanych. Jednym ze 

współczesnych artystów 

tworzących anamorfozy 

refleksyjne jest István 

Orosz. Jego dzieła 

obserwowane zarówno 

wprost jak pod kątem czy 

też po odbiciu w 

powierzchni lustrzanej 

tworzą precyzyjnie 

namalowane kompozycje, 

krajobrazy a także portrety 
(rys.4.). 

 

Rys. 2. Hans Holbein, The Ambassadors, 1533, Londyn, National Gallery 

 

Rys. 3. Emmanuel Maignan, Św. Franciszek z Paoli, 1642, Rzym, fot. autor 



 Teksty Konferencji Mathpad 2012, UMK, Toruń, 22-25 Sierpnia 2012   

 

 

41 

 

Rys. 4. Przykład anamorfozy refleksyjnej walcowej autorstwa Istvána Orosza, www.anamorphosis.com 

3. Własności i zasada konstrukcyjna rzutu anamorficznego 

Postarajmy się przyjrzeć jak tworzy się obrazu anamorficzne. Pierwszą osobą która starała  się 

podać geometryczną metodę jak tworzyć takie dzieła był Jean-François Niceron, francuski 

matematyk żyjący w XVII wieku.  Zaproponował on technikę wykorzystującą siatki deformacyjne, 

polegającą na utworzeniu rzutu anamorficznego kwadratowej siatki a następnie wymagającą 
odpowiedniego zniekształcenia fragmentów rysunku.  

Przyjrzyjmy się poszczególnym etapom konstrukcji. Na początku wyznaczmy w przestrzeni punkt 

obserwacji  O oraz  płaszczyznę α niezawierającą punktu O (rys.5.). Następnie na płaszczyźnie β 

prostopadłej do α,  umieszczamy siatkę kwadratową, którą będziemy rzutować na płaszczyznę α 

względem punktu O. Aby utworzyć obraz linii poziomych siatki kwadratowej, rzutujemy 

ortogonalnie punkt O na płaszczyznę α i otrzymujemy punkt O’. Proste rozchodzące się 

promieniście z tego punktu i przechodzące przez punkty styczności prostych horyzontalnych siatki 

z płaszczyzną α, są szukanymi obrazami. Pozostaje nam wyznaczyć obraz prostych pionowych. W 

tym celu na początku konstruujemy obraz przekątnej AB. Wyznaczamy prostą prostopadłą do 

prostej OO’ przechodzącą przez punkt O’. Zaznaczamy na niej punkt P,  gdzie odcinek |O’P| = | 

OO’| . Aby otrzymać obraz szukanej przekątnej wystarczy teraz poprowadzić prostą przechodzącą 

przez punkt P i B tak jak na rysunku 5. Punkty przecięcia tej prostej z obrazami prostych 

horyzontalnych wyznaczają nam punkty w których należy poprowadzić proste pionowe, które są 
szukanymi obrazami. 



 Teksty Konferencji Mathpad 2012, UMK, Toruń, 22-25 Sierpnia 2012   

 

 

42 

 

Rys.5. 

Dużo trudniej jest skonstruować siatkę deformacyjną dla anamorfoz refleksyjnych. Szczegółowa 

metoda konstruowania siatki dla rzutu anamorficzno-refleksyjno-walcowego została przedstawiona 

w artykule [5] i [6].  

4. Zastosowanie 

Najbardziej upowszechnionymi anamorfozami są anamorfozy płaszczyznowe zwane też 

perspektywicznymi. Do tej właśnie grupy, bowiem możemy zaliczyć całą grupę poziomych znaków 

drogowych. Nieproporcjonalnie rozciągnięte znaki namalowane na ulicy z punktu widzenia 
użytkownika drogi przybierają naturalnych proporcji (rys.6).  

   

Rys. 6. Anamorfoza płaszczyznowa, fot. autor. 

Odpowiednie anamorfozy płaskie i refleksyjne są wykorzystywane przy wystroju wnętrz, między 

innymi w postaci rysunków na ścianach, które w zależności od punktu obserwacji przedstawiają 

inny wizerunek. Ale także możemy je spotkać w architekturze, gdzie lustrzane kolumny pełnią rolę 

nie tylko architektonicznej podpory, ale także dodatkowego elementu wystroju, w którym odbijają 

się różne figury specjalnie w tym celu wykonane w posadzce. Na rynku pojawiły się również 

anamorficzne refleksyjne filiżanki, w przypadku których zdeformowany napis czy rysunek 



 Teksty Konferencji Mathpad 2012, UMK, Toruń, 22-25 Sierpnia 2012   

 

 

43 

znajdujący się na spodku przybiera realistycznych kształtów, gdy spojrzymy na jego odbicie w 
lustrzanym kubeczku.  

 

   

Rys.7. Anamorficzna filiżanka, fot. autor. 

Ostatnio dużą popularnością i zainteresowaniem cieszą się anamorficzne malowidła wykonane na 

chodnikach czy budynkach, które postrzegane z odpowiedniego punktu w magiczny sposób 

przedstawiają trójwymiarowy świat. Jest to więc nowy środek wyrazu i przekazu informacji 
w niestandardowy, utajony sposób, coraz częściej rozpowszechniany też i reklamie. 

5. Podsumowanie 

Anamorfoza jest więc ciekawym obszarem poszukiwań zarówno dla historyków sztuki jak i dla 

matematyków. Współczesna geometria wykreślna i analityczna pozwala na upowszechnienie 

anamorfozy, dzięki czemu możemy coraz częściej się z nią spotkać na co dzień w otaczającym nas 

świecie.  
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