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În lucrarea mea de doctorat încerc să analizez actualitatea stereoscopiei și continua 

fascinație pe care o reprezintă în lumea artistică. În ce măsură putem vorbi de o constantă a 

iluzionismului în istoria vizualității? Care sunt elementele de continuitate și ce a adus 

tehnologia în stereoscopia nemecanizată? Cum funcționează stereoscopia și care sunt 

provocările pe care le adresează simțurilor noastre? Care este aportul artiștilor în dezvoltarea și 

diversificarea experiențelor perceptuale pe bază de stereoscopie?   

În această cercetare, voi încerca să răspund acestor întrebări analizând istoria, tehnica, 

știința și aspectul artistic a stereoscopiei, o latură mai puțin cunoscută în mediul artistic. 

Stereoscopia prin oferta sa „magică”, a atras de-a lungul vremurilor priviri încântate. 

Dar nu numai omul de rând a fost impresionat ci și artiști renumiți, care au căutat cu 

perseverență tehnici cât mai diverse și mai perfecționate de a reda o imagine astfel încât senzația 

de spațialitate să fie cât mai intensă. Stereoscopia este o ramură a opticii care se ocupă cu 

procedeele de înregistrare și de redare a imaginilor în relief și profunzime cu examinarea 

proprietăților optico-mecanice ale instrumentelor folosite în acest scop. Termenul derivă de la 

cuvintele grecești: stereos = solid şi scopein = a cerceta, a examina.  

Stereoscopul se bazează pe principiul percepției vizuale umane, prin care ambii ochi 

transmit câte o imagine ușor diferită către creier, conform poziției lor. Aceste două imagini se 

combină în creier și prin această fuziune se poate percepe o singură imagine spațială „în relief”. 

Creierul uman aproximează diferențele dintre cele două imagini cu ajutorul efectului de 

paralaxă, astfel dând iluzia unei imagini tridimensionale. Cu cât fotografia deține mai multe 

planuri, cu atât imaginea tridimensională rezultată este mai impresionantă. Dacă ne uităm la 

stereograme, senzația este ca și cum am privi un peisaj printr-un geam. Culoarea, mărimea, 

spațiul, adâncimea și distanța este la fel de perceptibilă ca și spațiul original. Prezentarea 

stereoscopică este un sistem optic al cărui finalizator este creierul uman. 

Viziunea binoculară ca fenomen a fost menționat în antichitate de către Euclid și Galen, 

pe urmă Leonardo da Vinci a aprofundat acest subiect în 1484 în manuscrisul de la Milan. El 

s-a confruntat cu noțiunea de percepție a lumii prin intermediul a 2 imagini diferite care 



corespund privirii. Menirea era aceea de a reda imagini diferite pentru fiecare ochi, prin 

intermediul unui dispozitiv tehnic. De asemenea stereoscopia a fost abordată de filosoful italian 

Della Porta în 1594 și de Francois Aguillon (Aguilonius) în 1613. 

Un astfel de prim dispozitiv, denumit stereoscop, a fost conceput de către fizicianul 

englez Charles Wheatstone. În 21 iunie 1838 acesta a ținut prelegeri legate de descoperirile sale 

privind fenomenele stereoscopice în cadrul Societății Regale din Londra și în referatul 

“fiziologia viziunii” a prezentat un instrument optic, numit “stereoscop”. Descoperirile sale au 

fost argumentate cu desene și au dat naștere primului vizualizator stereoscopic care funcționa 

cu ajutorul oglinzilor.  

Ca urmare a informațiilor de bază neperformante, au apărut o serie de probleme, cum 

ar fi stereogramele care provocau privitorilor dureri de cap sau amețeli. În 1839, francezul 

Daguerre a descoperit metoda de redare a imaginilor fotografice permanente prin realizarea 

fotografiilor cu camera obscură. Astfel a fost posibilă nu numai desenarea stereogramelor, ci și 

fotografierea lor. În 1844 fizicianul englez, Sir David Brewster, inventatorul caleidoscopului a 

pus în practică această idee, și anume ca fotografia să fie aplicată și în stereoscopie. El a încercat 

în zadar să trezească interesul opticienilor din Londra și Birmingham pentru primele lui modele. 

În 1849 a îmbunătățit stereoscopul, realizând astfel primul aparat de fotografiat stereo autentic 

cu 2 lentile. Cele mai populare teme ale stereografelor au fost scenele de gen, peisajele, 

dezastrele naturale și nudurile. 

O dată cu progresul reproducerii fotografiilor prin tipărituri, a apărut și stereoscopul 

manual Holmes, inventat de  Oliver Wendell Holmes în 1859. Este interesant de remarcat faptul 

că Wheatstone, Brewster și Holmes nu și-au brevetat invențiile. Reputația acestui tip de aparat 

a permis creșterea popularității acestei tehnologii și în rândul pasionaților de fotografie. 

Tehnologia performantă a acestei invenții a produs schimbări importante în concepția 

fotografiei. A afectat viziunea fotografului, dar și a publicului privind percepția lor de relief și 

adâncime. A influențat întregul fel de citire a imaginilor și evaluarea conținutului. 

Până nu de mult, nu a fost conștientizată senzația separabilă binoculară de profunzime. 

În decursul anilor, oameni ca Euclid și Leonardo, au înțeles faptul că ochii noștri văd imagini 

diferite despre lumea care ne înconjoară. Dar Sir Charles Wheatstone, cu stereoscopul și 

desenele lui, a fost prima persoană care a demonstrat că este vorba de un simț unic de 

profunzime, stereopsis, produs de diferențierea retinală. Euclid, Kepler și mulți alții și-au pus 

întrebarea că de ce nu vedem o imagine dublă despre lumea vizuală. Wheatstone a soluționat 



problema, prin demonstrarea fuzionării de către creier a două imagini retinale pe un singur plan 

într-una singură cu stereopsis („vedere solidă”).  

Valoarea fotografiei pentru public este determinată aproape în întregime de fidelitatea 

înregistrării imaginii percepute de ochi. Sărind peste aceste considerații, chestiunea manipulării 

fotografice devine evidentă, pentru că fotografia obișnuită și plată nu reprezintă subiectul în 

modul în care ochii noștri îl percep, ci doar ca și cum am vedea doar cu un singur ochi. Prin 

acesta se pierde o parte majoră a calității sale, astfel fotografia bidimensională nu reușește să 

înzestreze o impresie adevărată a imaginii percepută de ochii noștri.  

Reflecția unui moment va arăta motivul acestuia, în primul rând, obiectele care 

alcătuiesc subiectul fotografiei posedă materialitate sau adâncime situate la distanțe diferite față 

de aparatul de fotografiat; fotografia mărită reprezintă aceste obiecte tridimensionale și distanța 

lor de la aparat, dar numai în două dimensiuni. Astfel putem spune că doar tinde să înregistreze 

volume într-un spațiu. 

Însă există o latură pozitivă în legătură cu interpretarea fotografiei plane, și anume în 

asocierea imaginii impresiei noastre despre lumină și umbră, mărimi relative ale obiectelor și 

efecte perspectivice. Toți acești factori sunt implicați în experiențele noastre în a vedea cu doi 

ochi (binocularitate) obiectele din jurul nostru. Astfel suntem capabili să identificăm obiecte 

solide prin efectele lor de lumină și umbră, distanțele acestora prin mărimea lor comparativă; 

principiile bine știute ale perspectivei sunt de asemenea un mare ajutor când privim fotografii 

bidimensionale. În orice caz există o diferență mare între imaginea reală sau vizuală și „impresia 

netedă” a unor subiecte. În mod asemănător se poate declara că este o diferență majoră între 

privirea binoculară (fotografia stereoscopică) și cea monoculară (fotografia obișnuită).  

Leonardo da Vinci a studiat și a schițat temeinic anatomia omului în anii 1500, dar 

desenele lui despre ochi nu explică funcționarea adevărată anatomică a vederii binoculare. Deși 

observațiile lui artistice asupra reprezentării spațiului au depășit cu mult contemporanii, 

Leonardo a scris că pictura niciodată nu poate reproduce spațiul din cauza că e o lipsă de calitate 

pe care el o numea „relievo”, adică relieful obiectului în spațiu. 

În anul 2012 Museo del Prado din Madrid a prezentat o copie restaurată a Mona Lisei 

care a fost nebăgată în seamă până atunci. Fundalul acestei picturi a fost obscurizată de un strat 

de negru pictat peste acesta în perioada 1750-2012. Când restauratorii au îndepărtat stratul 

negru, au ajuns la o descoperire uluitoare: au găsit un peisaj care a fost aproape identic cu 



perechea lui din Luvru. La ambele variante ale portretului se observă o congruență intensă în 

aspectele formei care a fost documentată de către Prof. Dr. Claus-Christian Carbon în 2013. El 

a folosit o modalitate de abordare prin regresie bidimensională (algoritmul BiDimRegresie) 

pentru compararea tablourilor (soluția Euclidiană: R2 = 0.998, cu F2,68 = 20 089.2, p < 0.0001). 

Prin comparația rezultatelor de reflectologie infraroșie, s-a evidențiat faptul că geneza versiunii 

din Luvru este aproape repetată complet în versiunea de la Prado – de fapt, de la desenele 

preliminare până la cele mai superioare straturi. Chiar și corectările specifice sunt prezente la 

desenarea portretelor. Acest lucru subliniază faptul că persoana care a pictat versiunea din 

Prado a fost prezent la tot procesul de creare al portretului original. Leonardo și „copistul” au 

stat împreună în atelier, pictând simultan. 

Este clar faptul că producerea copiilor după lucrările maeștrilor a fost o practică 

obișnuită în atelierul lui Leonardo. Pictura Sfânta Ana, Fecioara și Pruncul cu mielul are multe 

copii exacte făcute în atelierul maestrului. Deci nu e surprinzător să aflăm că și Mona Lisa are 

așa ceva, dar în cazul perechii din Prado este foarte important de menționat diferența ușoară de 

perspectivă. Această diferență nu pare să fie întâmplătoare, ci de o natură sistematică. Partea 

inferioara a imaginii (mâna stângă și dreaptă, brațul stâng, scaunul și corpul din dreapta) 

prezintă o inegalitate orizontală consistentă. Acesta este compatibilă cu o pereche de imagini 

stereoscopice care prezintă aceeași scenă cu un decalaj orizontal. Mai departe, lungimea 

traiectorilor sunt compatibile cu adâncimea structurii: partea prim-planului prezintă traiectorii 

mai lungi. Deci putem presupune că versiunile din Prado și Luvru nu erau create doar ca original 

și copie, ci mai degrabă ca o pereche de picturi stereoscopice. Estimările despre poziția relativă 

a pictorului și modelului, derivate de la versiunile Prado și Luvru, rezultă într-o diferență dintre 

picturi care reflectă o valoare de inegalitate de 69.3 mm., ceea ce este puțin mai mare de distanța 

medie interoculară a bărbaților italieni (64.1 mm). Cele două Mona Lise par că au fost executate 

sub condițiile spațiale care mimează viziunea binoculară umană.  

 O temă esențială aleasă de Leonardo este diferența dintre viziunea monoculară și 

binoculară și problema legată de reproducerea reliefului natural sau adâncimii pe pânza 

artistului. Leonardo și-a dat seama că „văzând un obiect în spatele celuilalt” este posibil în 

viziunea binoculară, așadar obiectul aflat mai aproape absoarbă diferite părți din cel din spate. 

Totuși, încă nu a fost indicat că a ajuns la ultimul pas pentru concluzia inegalităților dintre 

câmpuri vizuale care este baza percepției de adâncime sau stereopsis.  

 Aparatul lui Wheatstone, împreună cu menirea de a produce reprezentări exacte și 

multiple ale aceluiași obiect oferit de fotografie, a făcut posibil ceea ce a cercetat Leonardo: 



realizarea imaginilor care reprezintă realistic relieful binocular sau percepția adâncimii. Este 

greu de crezut că Leonardo, această minte esențială Renascentină, a avut un indiciu despre 

inegalitatea orizontală în viziunea binoculară, dar a fost mulțumit doar cu descrierea problemei 

în ceea ce prezenta acest fenomen pentru pictor în loc de încercarea de a înțelege sau explica 

funcția acestuia. Acest ‘eșec’ are bazele la o ilustrație aleasă greșit: Leonardo a folosit sfere 

pentru demonstrarea câmpurilor diferite pentru ocluzia proiectată în ambii ochi. Un obiect mai 

puțin simetric, cu o formă mai complexă ar fi putut forța atenția lui asupra fenomenului de 

viziune tridimensională, inegalitatea dintre cele două imagini retinale. Ne putem juca cu gândul 

că Leonardo a ajuns la concluzia asta. Cu scopul să ajungă la o astfel de imagine, el a trebuit să 

realizeze două picturi exacte despre aceeași scenă care diferă puțin în privința perspectivei 

(distanța interoculară umană), cu scopul să fie prezentat separat pentru ambii ochi. Datele 

sugerează faptul că perechea Luvru-Prado îndeplinește cerințele stereoscopiei cu câteva erori 

date din faptul că vorbim despre picturi realizate acum 500 de ani. Așadar, putem vorbi despre 

prima pereche de picturi stereoscopice din istorie, făcute chiar dinaintea schițelor Chimenti. 

Indiferent dacă această calitate a fost făcută intenționat sau din greșeală, nu se știe în mod sigur 

– însă în cazul lui Leonardo, nimic nu e imposibil. 

Fiindcă am putut demonstra faptul că stereoscopia nu se limitează doar la fotografie, 

cercetările mele s-au focusat pe lupta lui Paul Cézanne cu limitele bidimensionalității. El a trăit 

și a creat în perioada invențiilor stereoscopice și a încercat să alieze această tehnică în pictura 

lui. Faptul că nu a reușit să reproducă efectul adâncimii, l-a chinuit până la nebunie. Era 

conștient de faptul că adâncimea este rezultatul binocularității, astfel a experimentat pictura din 

două puncte de vedere. Se observă o trăsătură deosebită în naturile sale statice, dar și în peisajele 

lui convexitatea denivelărilor este palpabilă. Analiza mea s-a concentrat asupra seriei de picturi 

Mont St. Victoire (1885-1890; 21 de tablouri) care reprezintă cele mai importante experimente 

în alierea picturii cu stereoscopie. Un efect exorbitant a avut apariția pseudoscopului asupra 

artei lui Cézanne, o altă invenție remarcabilă care este capabil să schimbe informațiile optice 

receptate, adică ce ar trebui să percepem cu ochiul stâng, conduce la ochiul drept și invers. 

Datorită schimbării, formele concave devin convexe și cele convexe par concave, totul devine 

inversat. Fundalul și primul plan își schimb locurile, conceptul rațional despre aproape și 

departe își pierde sensul. Cézanne astfel s-a jucat cu muntele Saint Victoire și a devenit obsedat 

de acel peisaj. 

Cézanne a refuzat perspectiva clasică și se străduia să mărească, cu alte metode, 

impactul spațial în pictura lui; acestea fiind transformarea obiectelor și al spațiului în elementele 



componente fundamentale ale cuburilor, sferelor și conurilor. În primul plan și în cel din mijloc, 

picturile lui poartă o senzație imensă de volum, dar fundalul e plat ca un fond într-un spectacol 

de teatru. El a descoperit faptul că modul tradițional, adică reprezentarea perspectivică, văzută 

doar dintr-un punct, prin care tot ce se află în fața noastră este reprezentată pe un singur plan, 

este o incorectitudine fundamentală. Fiindcă avem doi ochi, vedem două imagini, același lucru 

din două unghiuri diferite. Această descoperire a atacat viziunea perspectivei tradiționale. Seria 

de tablouri Mont St. Victoire ne ghidează spre cubism, dominând victorios peisajul care respiră 

liber. Convexitatea reliefului este palpabilă, ordinea severă a spațiului este relevată din cauza 

tușelor ușoare din prim-plan. 

Seria de tablouri este un exemplu în care un subiect realistic este distorsionat, tema 

lucrării fiind un peisaj real deformat de către stilul viziunii stereoscopice în pictură. Seria de 

lucrări de la Mont St. Victoire prezintă procesul lui Cézanne în redefinirea stereoscopiei în 

lumea artistică. 

Un alt artist recunoscut care a lucrat și a experimentat stereoscopia, cu mult timp după 

inventarea acestuia, este Marcel Duchamp. Mai departe de asta, a cercetat și problema spațiului 

de patru dimensiuni în proiectul lui the Wanted Poster. Lucrarea lui Stéréoscopie à la main 

reprezintă o serie de lucrări stereoscopice ‘readymade’, pe care a intervenit cu diferite structuri 

desenate, respectând legea viziunii binoculare..  

Este evident faptul că vedem mai multe informații cu viziunea stereo decât în fotografie 

clasică sau în „viziunea monoculară” a perspectivei. Acțiunea creierului de fuzionare a celor 

două imagini într-una singură tridimensională au ridicat percepția noastră în ceea ce privește 

dimensiunea, așadar a și mărit numărul informațiilor disponibile pentru simțurile noastre. Nu 

toată lumea posedă abilitatea de a vedea imaginile în stereo. Astigmatismul grav sau orbirea la 

un ochi fac ca fuzionarea tridimensională să fie imposibilă. 

În primele cărți despre vederea în stereo au apărut experimente din secolul al XIX-lea 

care testau posibilitatea unui instrument optic care îi permite unei singure imagini 

bidimensionale să fie văzută în 3-D cu un singur ochi. Acesta a fost menționat și ridiculizat că 

ar fi un lucru evident condamnat la eșec. Cercetarea lui Stephen Jay Gould ne arată faptul că 

Duchamp a fost prima persoană care a reușit să dezvolte o metodă și un instrument cu ajutorul 

căruia se poate produce efectul stereo în creier, cu o singură imagine 2-D și văzut cu doar un 

singur ochi. Lucrarea lui celebră Étant donnés reprezintă cel mai spectaculos experiment în 

domeniul stereoscopiei. A lucrat la ea 20 de ani în secret și a reușit să dovedească importanța 



și efectul uluitor al stereoscopiei. Pe lângă acestea, Discurile de Rotorelief (1935) produc 

surprinzător un efect de 3-D și mai mare când e văzut cu un singur ochi, în loc de doi. 

Având în vedere interesul lui Duchamp pentru iluzii optice și atitudinea lui particulară 

față de rolul spectatorului ne este de folos la studierea aspectelor specifice ale lucrărilor. Deși 

există relativ puține lucrări, dacă aruncăm o privire sumară pe notițele și scrierile lui, putem 

vedea o mulțime de idei și propuneri – unele realizate în lucrări actuale, altele nu. Are atât de 

multe scrieri încât putem concluziona faptul că lucrările sale vizuale nu s-ar fi putut dirija fără 

a face referințe la diferitele notițe. Negarea picturii „retinale”, după cum o numea el, obiecția 

lui față de arta care „se oprește” la retină (arrêt à la rétine) este fundamentală pentru opera sa în 

apelul acestuia pentru intelect. Pentru el arta, sau mai exact pictura, nu este un sfârșit în sine, 

dar un mijloc de a exprima sau comunica ceva: „ar trebui să facă ceva cu materia cenușie, cu 

impulsul nostru pentru înțelegere.”  

Artistul care avansa împreună cu regulile prioritare ale perspectivei a fost în sfârșit 

învins de către cea mai bună imagine în perspectivă, adică fotografia; fiindcă fotografia a fost 

fără îndoială subordonată de regulile perspectivei într-un mod automatic și perfect. Așadar, 

mulți artiști au început să experimenteze cu spațiul cu o altă, mai exotică, regulă a organizării 

imagistice. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii al secolului al XX-lea 

au făcut o ruptură între metodele tradiționale în pictură și o retragere de la „raționalizarea 

vederii.” Astfel, o nouă gândire vizuală a început să se îndeplinească din nou.  

În ultimele decenii mulți critici de artă au afirmat că arta abstractă, care pentru prima 

dată a eliberat artistul din imitarea spațiului tridimensional pe o suprafață bidimensională, a 

degenerat într-o varietate de tabere academice obtuze. Dar ceea ce pare că a fost ignorat este o 

tehnologie disponibilă pentru crearea spațiilor reale binoculare într-o manieră imagistică. 

Fotografia stereoscopică permite o construcție sau reproducție a spațiilor reale imagistice fără 

limitele date de suprafața plată a imaginii. La ce mă refer cu cuvântul „real” este că imaginea 

reconstruită există doar în creierul spectatorului, nu în cele două desene sau fotografii care sunt 

de ajutor doar ca șabloane pentru imaginea binoculară. Și de aceea folosesc cuvântul 

„imagistic” pentru că procesul și rezultatul fotografiei stereo sunt mai aproape de fotografia 

tradițională și de pictură decât de sculptură și arhitectură, mai exact ramuri a artei care invocă 

spațiul vizual. Așadar, pentru perioada asta, de când artistul a început sa deseneze pe pereți, cu 

stereoscopia procesul lui de reprezentare a imaginii nu este limitată doar la două dimensiuni. 



În timp ce această tehnică a fost adoptată de către comunitatea științifică la scurt timp 

după descoperirea acesteia, numai un număr relativ mic de artiști plastici a studiat si a folosit 

acest mediu special cu scopuri artistice. Utilizarea stereoscopiei în artele plastice a permis 

artiștilor să creeze lucrări care se pot desprinde de suprafețele plane, plutind direct în fața 

ochilor observatorului, deschizând numeroase posibilități de experimentare artistică. 

 




