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REZUMAT. Ştiinţa şi arta sunt văzute, în general, ca două domenii diferite, deşi ele au puncte comune, se 
sprijină şi se completează reciproc. Comunicarea Ştiinţa ascunsă în artă prezintă câteva exemple din istoria artei 
universale care demonstrează că realizarea acestor creaţii din domeniul arhitecturii şi picturii n-ar fi fost 
posibilă fără o reală bază de cunoştinţe exacte venite din domeniul ştiinţei. Fără calcule ştiinţifice n-am fi avut 
ansambul megalitic Stonehenge, Piramida lui Keops, Partenonul, catedralele gotice şi alte edificii care se 
înscriu în patrimoniul umanităţii. Villa Rotonda, proiectată de arhitectul Andea Palladio, este o perfecţiune a 
raporturilor, suprafeţelor şi proporţiilor dictate de calcule ştiinţifice, iar receptarea ei vizuală îl face pe privitor 
să simtă raporturi sonore, muzicale. Fără cunoştinţe temeinice de perspectivă, fără tehnologia camerei 
obscure şi a lentilelor, Leonardo da Vinci, Jan Vermeer şi Antonio Canaletto nu ar fi pictat unele din capodoperele 
lor. Numărul de aur, folosit atât de matematicieni, cât şi de filozofi, compozitori şi artişti, este elementul care 
se regăseşte în toate timpurile, din antichitate până în zilele noastre. 

Cuvinte cheie: ştiinţă, artă, desen ştiinţific, numărul de aur, ritm. 

ABSTRACT. Science and art are seen as two different fields, even though both of them have many common 
elements, and in a sense „complete” each other. The paper Science Hidden in Art presents some examples 
from the history of architecture and painting which show that these creations have been possible due to a real 
knowledge of both science and art. Without scientific knowledge, we couldn’t have the Stonehenge megalithic 
ensemble, the Great Pyramid, the Parthenon, the gothic cathedrals and many other treasures of world 
architecture. Villa Rotonda, by Andrea Palladio, has not only a perfect symmetry of surfaces and proportion, 
thanks to the scientific knowledge of architecture, but it also gives a musical harmony of spatial perception 
when the viewer watches it. Also, the masterpieces of Leonardo da Vinci, Jan Vermeer and Antonio Canaletto 
are rooted in a profound knowledge of perspective, of using lens and a camera obscura. The Golden Ratio has 
been used by mathematicians, philosophers, composers and artists throughout time. The Golden Ratio is 
omnipresent in art and nature, and it is an important element which makes a bridge between different 
periods of time: from Antiquity to the present day. 
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1. PREAMBUL 

„Pentru a-ţi dezvolta o minte completă trebuie să 
studiezi ştiinţa artei şi arta ştiinţei. Trebuie să înveţi 
cum să vezi, deoarece toate lucrurile sunt conectate 
unele cu altele” (Leonardo da Vinci).  

 

Ştiinţa şi arta reprezintă, fără îndoială, două dintre 
activităţile fundamentale ale creaţiei spiritului uman 
de-a lungul istoriei. Cercetând relaţiile şi interferen-
ţele dintre aceste două domenii, putem observa că 
între ele există multe similitudini şi diferenţe, iar în 
diferite perioade acestea s-au dezvoltat în strânsă 
legătură, au avut puncte comune şi s-au completat 
reciproc. Este suficient să ne gândim la ansamblul 
megalitic Stonehenge – o capodoperă a neoliticului – 
în care „ştiinţa inginerească” a acelui timp străvechi 
se combină cu arta. Dacă încercăm să analizăm 
Piramida lui Keops, Partenonul sau Catedrala 
din Chartres vom descoperi ştiinţă dincolo de forma 
pură a piramidei, vom găsi la templul grec atât 
numărul de aur, cât şi o metodă bazată pe calcule 
ştiinţifice pentru a folosi linii curbe cu scopul de a 

crea iluzia liniilor drepte din celebrul edificiu şi vom 
afla ştiinţa meşterului medieval francez de a ridica 
acea siluetă arhitectonică gotică ce înfruntă timpul 
de câteva secole. De asemenea, în Renaşterea din 
Italia, cupola de la Domul din Florenţa sau de la 
Catedrala Sfântul Petru din Roma sunt mărturii 
evidente ale artei care s-a sprijinit pe ştiinţă. Prin-
cipiul camerei obscure, cunoscut încă din timpuri 
străvechi, perspectiva şi lentilele au fost folosite cu 
succes de mulţi pictori. Jan Vermeer şi Antonio 
Canaletto s-au bazat pe camera obscură – o invenţie 
tehnică – pentru a obţine efecte uimitoare în re-
producerea realităţii şi în redarea poetică a peisajului 
înconjurător. Villa Rotonda din Vicenza, Italia se-
colului XVI, reprezintă acel edificiu în care creatorul 
său a cumulat tot ceea ce ştia despre proporţii, 
despre numere echivalate în suprafeţe şi volume, 
în alternanţe de plin şi gol, în aşa fel încât privitorul 
nu observă câtă ştiinţă a ascuns arhitectul Andrea 
Palladio în capodopera sa. Exemplele ar continua cu 
artiştii neoimpresionişti care s-au bazat pe studiul 
ştiinţific al culorilor, cu pictorii din curentul op-art 
sau cu Jeff Koons şi Anish Kapoor care au utilizat 
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atât cunoştiinţe din domeniul ştiinţei, cât şi mijloace 
din tehnologia actuală pentru a-şi crea operele lor de 
artă. Nu intenţionăm să tratăm această temă în mod 
exhaustiv, ci dorim să ne oprim doar la două 
momente din istoria artei care sunt foarte sugestive 
pentru a exemplifica şi argumenta subiectul comuni-
cării noastre. Aceste două momente sunt: Leonardo 
da Vinci şi Andrea Palladio. 

2. LEONARDO DA VINCI – SINTEZA 
DINTRE ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ 

„O cercetare omenească nu se poate numi ade-
vărată ştiinţă, dacă n-a fost trecută prin dovedirea 
matematicilor” (Leonardo da Vinci).  

2.1. Uomo universale / Omul universal 

Renaşterea este una dintre perioadele istoriei 
umanităţii în care ştiinţa şi arta erau nedespărţite, 
iar unii creatori activau cu acelaşi succes în ambele 
domenii. Umanismul Renaşterii poziţiona omul în 
centrul universului şi îl înfăţişa ca pe o persoană cu 
puteri nelimitate în capacitatea sa de a se dezvolta şi 
de a aborda toate domeniile cunoaşterii, pentru a se 
împlini în plan spiritual şi pentru a înţelege şi stăpâni 
universul în care trăieşte. Astfel, Renaşterea italiană 
a fost perioada ideală când conceptul antropocentrist 
a fost preluat de la filosoful antic Protagoras care 
spunea: „Omul este măsura tuturor lucrurilor”. Tot 
în Renaşterea italiană, Leon Battista Alberti a gândit 
şi definit conceptul „uomo universale” (om universal, 
om cu preocupări multiple) – acel tip de persoană 
care trebuia să aibă cunoştinţe temeinice şi să activeze 
în mai multe domenii. Leonardo da Vinci a în-
truchipat magistral conceptul de uomo universale 
şi a rămas în istoria umanităţii ca cel mai cunoscut 
inventator, om de ştiinţă, matematician, geolog, 
anatomist, cartograf, botanist, pictor de geniu, arhitect, 
muzician şi scriitor. Spiritul său deschis la tot ceea ce 
însemna ştiinţă şi artă l-a condus spre domenii atât de 
diferitre în aparenţă, dar atât de apropiate în pro-
funzime, deoarece geniul lui Leonardo da Vinci găsea 
întotdeauna elemente pe care să le tranfere dintr-un 
domeniu în altul şi vedea ceea ce nu era de văzut. 
Pentru el, lumea trebuia cunoscută ca totalitate, nu 
fragmentar, de la firele de iarbă la furtuna care se 
dezlănţuia şi de la zborul păsării la figura umană. 

2.2. La pittura è una cosa mentale 

Leonardo da Vinci a asimilat tot ceea ce creadea 
el că avea nevoie din climatul intelectual, umanist, 
ştiinţific şi artistic al Florenţei Medicilor, pentru a 

crea o sinteză proprie în gândirea sa bazată atât pe 
date şi analize exacte, rezultate din cercetările şi 
experimentele sale, cât şi pe observaţiile, reflecţiile, 
contemplaţiile şi meditaţiile sale asupra naturii. 
Florenţa Medicilor însemna acel climat extraordinar 
de favorabil al interferenţelor dintre ştiinţă şi artă. 
Prin afirmaţia sa că pictura nu este retorică sau 
experiment, ci fapt mental („la pittura è una cosa 
mentale”), Leonardo da Vinci scoate în evidenţă 
natura dublă a artei: ea este şi cosa, şi mentale, şi 
materie / lucru, şi spirit. Într-adevăr, Leonardo da 
Vinci a stăpânit atât materia picturală, cât şi spiritul 
acestei arte când a introdus cu subtilitate atâtea 
simboluri şi semnificaţii în fiecare din capodoperele 
pe care ni le-a lăsat moştenire în atâtea muzee. 
Cunoştinţele sale din domeniul ştiinţific l-au ajutat 
să găsească o unitate de măsură între natură şi om, 
între cosmos şi făptura umană. Leonardo da Vinci 
este creatorul desenului ştiinţific, deoarece schiţele 
şi studiile sale după corpul uman trec din domeniul 
artistic în domeniul ştiinţific, prin rigoare, prin 
detaliile foarte exacte, prin cercetarea ţesuturilor şi a 
muşchilor în cele mai diferite poziţii. 

3. ANDREA PALLADIO ŞI CĂUTAREA 
ARMONIEI PERFECTE 

„Când văd un edificiu care mă emoţionează simt 
muzică în interiorul meu” (Pitagora).  

3.1. Ştiinţa organizării suprafeţelor  
în arhitectură prin numere 

„Aceleaşi caracteristici care încântă ochiul fac 
plăcere şi urechii” (Leon Battista Alberti). 

 

Villa Rotonda, proiectată de arhitectul Andrea 
Palladio în secolul al XVI-lea, este o capodoperă a 
arhitecturii universale din toate timpurile care a fost 
inclusă pe lista patrimoniului mondial UNESCO. De 
asemenea, această clădire ne pare familiară, atunci 
când o vedem pentru prima dată, deoarece ea a fost 
copiată, ulterior şi în prezent, de cele mai multe ori 
pentru construcţii civile şi reşedinţe particulare de lux, 
în Germania, Anglia, S.U.A. şi în ţări din America de 
Sud, fără să fie egalată în frumuseţe şi armonie. 

Talentul ieşit din comun al tânărului Andrea 
Palladio, lucrând ca cioplitor în piatră, după anul 
1530, la Cricoli, lângă Vicenza, pe un şantier unde 
se reconstruia o vilă în stil clasic, a fost descoperit 
chiar de proprietarul edificiului. Este vorba de 
contele Gian Giorgio Trissino, cărturar, dramaturg, 
poet, umanist, teoretician în domeniul literaturii şi 
arhitect amator. El avea să-l ia pe tânărul cioplitor 
în piatră sub aripa sa protectoare, pentru a se îngriji 
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de studiile sale, de călătoriile pe care trebuia să le 
efectueze la Roma, cu scopul de a cunoaşte arhitec-
tura antică sau să-l introducă, mai târziu, în cercurile 
umaniste italiene. Tot Gian Giorgio Trissino îi 
schimbă numele din Andrea di Pietro della Gondola 
în Andrea Palladio, după zeiţa Pallace. Edificiul la 
care lucra ucenicul Andrea Palladio urma să devină 
o academie sub patronajul contelui Trissino, unde 
tinerii studiau matematica, autorii clasici, filozofia şi 
muzica. Prin intermediul lui Trissino, Andrea Palladio 
avea să cunoască mulţi aristocraţi din Vicenza care, 
ulterior, îi vor comanda lucrări de arhitectură pe care 
le va realiza în zona respectivă. 

Villa Rotonda, cunoscută şi cu denumirile de Villa 
Capra sau Villa Almerico, a fost proiectată pe vârful 
unui deal, pentru ca proprietarul să aibă o privelişte 
frumoasă, neîngrădită de alte construcţii. Planul se 
bazează pe o formă de pătrat intersectat cu o cruce, 
ambele înscrise într-un cerc, colţurile clădirii şi 
centrul porticurilor atingând circonferinţa cercului. 
Interiorul cuprinde un mare hol rotund acoperit de o 
cupolă. Holul este înconjurat de camere pe toate 
laturile clădirii, la parter şi la etaj. Edificiul este 
complet simetric, cu câte un portic în hexastil, pe 
fiecare din cele patru laturi ale sale. Deşi vila este 
proiectată să fie simetrică pe toate cele patru faţade, în 
compoziţia exterioară, există mici elemente de 
asimetrie (la trepte, la retragerile de zid, înaintările de 
plan etc.), plasate cu măiestrie de arhitect, aproape 
neremarcate de privitor, pentru ca ansamblul să intre 
în armonie cu asimetria din peisajul înconjurător 
format din pajişti, pâlcuri de copaci sau păduri. 

Urmând cele trei cerinţe ale lui Vitruviu în 
privinţa unui edificiu de locuit, Villa Rotonda a fost 
proiectată în aşa fel încât clădirea trebuia să aibă o 
structură satisfăcătoare (I), să fie funcţională (II) şi 
să fie frumoasă (III). În ceea ce priveşte ultima 
cerinţă a lui Vitruviu, Palladio a trecut dincolo de 
această condiţie, deoarece silueta ei intră în perfectă 
armonie cu peisajul înconjurător, iar privitorul aflat 
în depărtare admiră în permanenţă, din orice punct 
cardinal s-ar afla, una din cele patru faţade. În 
acelaşi timp, proprietarul care urma să locuiască în 
vilă trebuia să aibă ocazia să admire din cele patru 
porticuri, de fiecare dată, un alt peisaj. 

Pentru ca toate camerele de pe cele patru faţade 
să primească lumină naturală, Palladio a rotit planul 
cu 45 de grade faţă de cele patru puncte cardinale. 
Fiecare intrare este prevăzută cu o scară în 22 de 
trepte mărginită de două statui de zeităţi greco-
romane. Porticul include şase coloane ionice care 
susţin un fronton cu trei statui pentru fiecare colţ al 
timpanului. Intrarea de la fiecare portic duce la un 
cabinet mare care, la rândul lui, are acces la marele 
hol rotund. În jurul domului, la etaj, se află dormi-
toarele. Ferestrele de la parter sunt înalte şi încadrate 
de câte un fronton, ca un ecou al frontonului mare de 

la portic. Dimensiunile tuturor camerelor sunt calculate 
de Palladio prin proporţii matematice, precise, 
după reguli stricte, pentru a crea un ritm armonios al 
spaţiului interior. Toate aceste reguli pentru proporţiile 
unui edificiu le găsim în tratatele sale de arhitectură 
(Patru cărţi de arhitectură) care constitue materialul 
teoretic cel mai complex şi cel mai complet din 
secolul XVI şi un titlu de referinţă din bibliografia 
obligatorie pentru cel care doreşte să devină arhitect. 
Palladio face referinţă în cărţile sale la geometrie, 
materiale, tehnologii de construcţie şi la toată ştiinţa 
sa ca arhitect pe care a dorit să o împărtăşască altora 
şi generaţiilor viitoare, fără să ascundă vreun secret 
sau detaliu din meseria pe care o stăpânea ca om de 
ştiinţă şi ca umanist al Italiei secolului XVI. 

3.2. Arhitectura – o muzică îngheţată 

Perfecta armonie a volumelor şi suprafeţelor de la 
Villa Rotonda se datorează cunoştinţelor profunde 
de matematică privitoare la legea proporţiilor prin 
numere pe care le-a dobândit Andrea Palladio. 
Arhitectul creează un ritm perfect armonizat între 
spaţiul exterior şi spaţiul interior, iar trecerea de la 
exterior la interior se face prin combinarea şi îmbi-
narea formelor de cerc, pătrat şi dreptunghi, prin 
reguli care ascultă de centralitate, axialitate, parale-
lism, rectangularitate, reflectare, dominantă orizontală 
sau verticală, prin alternanţe ale structurilor de supra-
feţe în sevenţe, prin alternanţe de plin şi de gol, de 
închis-deschis. 

Între formele edificiului se stabilesc relaţii de 
coordonaree şi subordonare ce ţin de o compoziţie 
organică, ierarhică şi unitară, elaborată în aşa fel 
încât spiritul uman să perceapă unitatea întregului 
desfăşurată în părţile lui importante, în elementele 
periferice care au rolul să ne conducă privirea spre 
axe, spre centru şi spre întreg. 

Studiind legile care guvernează armonia, Andrea 
Palladio a ajuns la concluzia că matematica şi muzica 
sunt indisolubil legate, iar raporturile de numere 
care creează consonanţe le-a inclus în proiectele sale 
de arhitectură, pentru a găsi proporţiile optime, 
deoarece aceste raporturi au nu doar calităţi cantita-
tive, ci şi calitative, adică au efecte vizuale, plăcute 
pentru vedere şi pentru spirit. Ideea că proporţiile 
numerice plăcute văzului sunt aceleaşi cu proporţiile 
plăcute auzului are originea în perioade străvechi. 
Platon, Plotin, Augustin şi, mai târziu, Toma de 
Aquino s-au interesat de această legătură, iar în 
timpul Renaşterii a fost aprofundată de Leon Battista 
Alberti. Echivalarea proporţiilor armonioase din 
muzică în arhitectură se regăsesc la modul ideal în 
creaţiile lui Andrea Palladio. Prin urmare, cel care 
admiră structura arhitectonică de la Villa Rotonda îşi 
aduce aminte de notaţia lui Goethe prin care numea 
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arhitectura „o muzică îngheţată”. Într-adevăr, vi-
zitând Villa Rotonda, simţi cum o temă muzicală 
pleacă de pe o faţadă şi se reia pe celelalte trei faţade, 
iar, ulterior, pare că pătrunde în interiorul clădirii, 
unde linia melodică se îmbogăţeşte prin pictură. 

Villa Rotonda degajă frumuseţe, eleganţă, rafi-
nament şi graţie prin modul cum se armonizează 
structura volumelor, prin modul cum sunt repartizate 
formele similare şi prin modul cum toate elementele 
componente răspund în raport cu un plan, un centru 
sau o axă. În acelaşi timp, edificiul exprimă claritate, 
simetrie şi echilibru prin compoziţia clasică a struc-
turii, prin consonanţa matematică a raporturilor de 
numere „ascunse” între părţile edificiului şi întregul 
acestuia, deoarece fiecare parte relaţionează cu alte 
părţi ale structurii şi cu ansamblul clădirii. 

4. CONCLUZII 

„Misterul este cel mai frumos lucru din experienţa 
noastră. El este sursa adevăratei ştiinţei şi adevăratei 
arte” (Albert Einstein). 

 

Fie că este om de ştiinţă sau artist, omul a fost 
întotdeauna atras de misterul lumii, de necunoscutul 
naturii în care trăieşte. Dacă primul vrea să cunoască 
lumea prin raţiune şi obiectivitate, al doilea doreşte 
să-i pătrundă înţelesurile prin subiectivitate şi intu-
iţie, indiferent dacă amândoi pleacă de la observarea 
realităţii apropriate sau îndepărtate, de la notaţii, 
studii, de la aprofundarea şi de la cercetarea unor teme. 

În secolul XX, atât Albert Einstein, cât şi Pablo 
Picasso erau interesaţi de înţelegerea spaţiului şi de 
perceperea simultaneităţii în timp. Omul de ştiinţă a 
ajuns, prin analiza unor procese repetabile şi a unor 
legi fundamentale, la teoria relativităţii, iar artistul, 
prin studii de atelier, prin mii de schiţe, eboşe, 

crochiuri şi compoziţii, prin cunoaştere emotivă bazată 
pe reflecţii estetice, a creat cubismul – un limbaj 
artistic bazat pe simultaneitate geometrică. Prin urmare, 
drumurile şi căile străbătute de Einstein şi de Picasso, 
chiar dacă au fost paralele, nu au fost antagonice, nu 
s-au negat, ci s-au dovedit complementare, s-au 
interferat şi chiar s-au unit, la început, pe parcursul lor 
şi la sfârşit, deoarece amândoi au plecat de la realitate, 
indiferent dacă unul a mers pe aspectul raţional, iar 
celălalt pe aspectul estetic. Unul ne-a făcut să înţe-
legem realitatea universului nostru dintr-o anumită 
perspectivă, iar celălalt ne-a dăruit viziunea sa asupra 
lumii în care trăim. Unul ne asigură că universul 
nostru este unitar în complexitatea lui, iar celălalt ne 
emoţionează prin prezentarea realităţii într-o viziune 
simultană care dezvăluie o frumuseţe geometrică. 

Prin creaţia şi viziunea lor, Leonardo da Vinci, 
Andrea Palladio, Jan Vermeer, Antonio Canaletto, 
Jeff Koons, Anish Kapoor, Albert Eistein sau Pablo 
Picasso ne fac să ne gândim la aforismul pe care l-a 
notat Georges Braque: „Arta are menirea să ne 
tulbure, iar ştiinţa să ne liniştească.” 
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