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Ab stract
Two views – a small re flec tion on art and sci ence meet ing.

   The ob jects of na ture are the in ex haust ible sources of
in spi ra tion for artictic and sci en tific works. Painter uses
light and shad ows on his paint ing to trans form three di men -
sional ob jects into two di men sional. Through matematics
the crys tal log ra pher changes two di men sional  ex per i men -
tal pat tern into three di men sional re al ity. The aes thetic per -
cep tion of the phys i cal ex per i ments makes the bridge
be tween art and sci ence. Their re la tion ship – some times
only an tic i pated – has the real ba sis.

Nápadná podoba nìkterých moderních obrazù s nák re -
sy a grafy, které doprovází pøírodovìdecké èlánky jistì
upou tá každého èlovìka vnímavého ke krásám pøírod ních
vìd.

Zvláštì pøitažlivé a hezké i pro oko laika jsou barevné
snímky nejrùznìjších materiálù z elektronových èi polari -
zaèních mikroskopù. Pojïme se podívat  na ty, které
nejsou zhotovené na vizuální efekt poèítaèovou grafikou,
ale jsou získány buï experimentem nebo matematickým
výpoètem sloužícím k objasnìní experimentu. 

Objekty pøírody jsou nevyèerpatelným zdrojem vì -
decké i umìlecké tvorby.  Malíøi nepopírají, že pøíro do vì -
decké objevy mají inspirující vliv na jejich díla. Estetické
vnímání fyzikálních experimentù tvoøí jeden z mostù pøes
hranice mezi vìdou a umìním, které byly èlovìkem umìle
vytvoøeny. Souvislosti nìkdy spíše jen tušené mají svùj
reálný základ.

Jistì není náhoda, že vìdci i umìlci, kteøí smìøují k
poznání pøírody a jejich zákonitostí rozdílnými zpùsoby  a
prostøedky charakteristickými pro dané øemeslo, se ve
svém výsledku setkávají. Proniká-li malíø do nitra objektù,
používá své oko, intuici, rozum i zkušenost, aby správným
vidìním vnìjšku objevil vnitøní svìt zobrazovaného objek -
tu. Trojrozmìrný objekt pøevádí svou odbornou a øe me s -
lnou malíøskou dovedností na dvojrozmìrný a tøetí rozmìr
vnáší do obrazu pomocí svìtla a stínù.

Naproti tomu krystalograf zapojuje všechny své smys -
ly, vìdomosti a zkušenost, aby z dvojrozmìrného záz namu
získaného fyzikálním experimentem (napø. difrakcí
rentgenových paprskù na trojrozmìrném objektu) dostal
matematickými operacemi fyzikální obraz o pùvodním
troj rozmìrném objektu.  Autentické “obrázky” získané
jako výsledek experimentu mají také jednu z vlastností
sku teèného umìní – nepoddávají se snadno interpretaci. 

Není to tedy jen krása geometrie kterou mùžeme na
obrázku – experimentálním záznamu vnímat, je to i pøi -
taž livost dobrodružství odhalování skrytého tajemství o
vnitøním svìtì hmoty. Obrázky - experimentální záznamy - 
poskytují vìdci nejen silné vjemové podnìty k úvahám, ale
dokáže tyto úvahy s pomocí matematiky dovést k urèitému
cíli – poznání fyzikálních vlastností hmoty.Již prehisto -
rické umìní ukazuje, že mezi lidské schopnosti patøí abs -
traktní myšlení a symbolika. Se symboly pracuje malíø i
mate matik. Projevem urèitých teoretických operací je
mani pulace se symboly, které je však tøeba správnì inter -
pre tovat a „vidìt“ za nimi pøíslušný pojem. Toto umìní
souvisí s procesem abstrakce.  Interpretace symbolu výt -
var ného a matematického se pochopitelnì liší. Výtvar né
dílo divák vnímá zpùsobem jemu blízkým, takže ne existuje 
jedna interpretace obrazu. Umìlecké dílo, které je samo o
sobì abstraktní skuteèností a soustavou vymyš le ných
prvkù, nabývá  v pohledu krystalografa konkretní význam.
Výtvarný „hieroglyf“ pøedstavuje pro  krysta lo gra fa  nìco
jiného, než pro diváka neznalého napø. rentge nové
difrakce. (Snad by to mohl být podnìt pro studenty umìní,
k návštìvám  pøednášek z krystalografie?). 

Pojïme se projít malou krystalografickou galerií a
porov nejme si nìkolik obrázkù malíøù s experimentálními,
tøeba vás to bude inspirovat k vytvoøení vlastní galerie.
(Obrázky byly otištìné v Literárních novinách)

Nazve-li P. Sedgley obraz soustøedných kružnic „Pulz“ 
(Obr. 1a), navozuje u diváka vnímání rytmického pohybu,
tedy  zcela jiné, než jak podobný obrázek  (Obr. 1b) 
získaný difrakcí rentgenových paprskù na jemnì roze -
tøeném prášku  WC)  vnímá  krystalograf. Ten si všímá
tvaru a prokreslení kružnic a z jejich  polomìrù je schopen
za urèitých podmínek urèit složení zkoumané látky. 

„Høíèku“ I. a P. Granierových (Obr. 2a) mùžeme po -
rov nat s nákresem (Obr. 2b), který se užívá pro znázornìní
hranic zrn - setkání dvou krystalických svìtù, kde se
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odehrávají bitvy a pøesuny stejnì jako na územních hra -
nicích. 

Fascinující „Všudypøítomné oko“ J. Štýrského (Obr.
3a)  z roku 1936 jako by z oka vypadlo molekulám fule re -
no vých míèù (Obr. 3b) objevených v r. 1985

Jestliže si Z. Sýkora své „Linie“ (Obr. 4a) vypoèítával,
pak jistì jinak, než jak se ke znázornìní struktury HIV-1
prote ázy dopoèítal z mnoha difrakèních mìøení J.
Dohnálek a spolupracovníci (Obr. 4b). (Ma te rials Struc -
ture 1a. 2001, 30,31).

 „Geometrická  kresba“ V. Preissiga  (Obr. 5a)  mùže
být souèástí „krajiny“ experimentálnì získané promì øo vá -
ním reflexe omega skenem (Obr. 5b).

„Noèní chodec“ J. Rýze (Obr. 6a) mùže  být „sešrou -
bován“ z kovu, plastu ale také pøipomínat seskupení atomù
v zeolitech (Obr. 6b). 

Naše informovanost a znalosti  umožní dívat se na obra -
zy i na experimentální výsledky z rùzných pohledù. Má to
vý ho du, protože nám nezevšední vìda, a nenudíme se
v moderních galeriích. 

A co si tak udìlat krystalografickou galerii v labo ra -
toøi? 
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