
  

   

1. Krótka historia fotografii

  
  
 
 

  

   
   

   

Rozmowy O fotografii zaczniemy od wyjasnienia znaczenia jej nazwy. Fotografia to po-

laczenie dwoch greckich slow: „światlo" (phos) i „rysowanie" (graphe). Dosiownie
oznacza więc „rysowanie Swiatlem".

Można powiedzieć, że prapoczątkl fotografii sięgają już starożytności. Do obsen/vacji

astronomicznych Slonca stosowano wówczas urządzenie zwane camera obscura

(czyt. kamera obskura, z lac. „ciemna komnata"). Byt to rodzaj prymitywnego apara-

tu fotograficznego, jednak bez możliwości mechanicznego utrwalania obrazu.

Fotografia
wykonana
kamerą
obscurq.

Camera obscura.

Fotografia wykonana kamerą obscurq. Obraz otrzymany za pomocą kamery otworkowej charakteryzuje się
miękkością, łagodnymi kontrastami, a wykonany na materiale barwnym ma pastelową kolorystykę.

Kolejny krok w kierunku wynalezienia fotografii zrobil Johann Heinrich Schulze (czyt.

johan hajnrich szulce) w roku '1725. Odkryl on, że niektóre związki srebra ciemnieją,

gdy zostaną poddane dzialaniu światla.

Wreszcie nadszedl rok 1827, gdy Joseph-Nicepho-

re Niepce (czyt. żoze nisefor niosl wykonuje

pierwszą trwala fotografię przedstawiającą widok

z okna jego pracowni.

Powstala ona na plytce cynkowej pokrytej warstwą

światloczulego asfaltu. Czas naświetlania wynosil '

Okolo 8 godzin.

Wspolpracownikiem i kontynuatorem jego prac

byl Louis Jacques Daguerre (czyt. lui żak dager).

Wykonal on pierwsze fotografie na srebrnych plyt- _ .

kach pokrytych jodkiem srebra, ktore wywolal l

w parach rtęci. Nazwano je od jego nazwiska da-

gerotvpami. W roku 1859 na posiedzeniu Francu-

skiej Akademii Nauk ogloszono oficjalnie ten wy- Pierwsza fotografia wykonana

nalazek. przez Ioseph-Nicéphore Niépce.



_

W 1840 roku William Henry Fox Talbot oficjalnie oglosil szczególy opracowanego

przez siebie procesu fotograficznego zwanego kalotypią (talbotypią). Polegal on
 
 na pokryciu papieru chlorkiem srebra w celu uzyskania natychmiastowego negatywu.

Milowymi krokami byly lata 1887, gdy Hanibal Goodwin

(czyt. hanibal gudiin) zastosowal taśmę celuloidową ja-

Ć ko podloże do warstw światloczulych, oraz 1888, kiedy
George Eastman (czyt. dżordż istman) zaprezentowal

jową nazwany Kodak. Byl reklamowany sIoganem „Naci-

x 3 Snij przycisk - my zajmiemy się resztą”. Tak powstaia fo-

tografia migawkowa, znana dziś milionom fotografow
" amatorów.

 

 
 
 

Odbitka wykonana techniką kalorypii przez Roberta Model pierwszego aparatu firmy Kodak z 1888 roku.
Adamsoncr i Davida Octaviusa Hill'o.

W 1890 roku firma Zeiss (czyt. zajs) wyprodukowaia anastyg-

mat, czyli obiektyw, którego zadaniem jest eliminowanie

wad optycznych, przede wszystkim astygmatyzmu.

Astygmatyzm jest określeniem nieostrości obrazu.

Eliminacja astygmatyzmu odbywa się dzięki zastoso-

waniu soczewek o różnym ksztalcie i ze szkia

o różnych wspolczynnikach zalamania. Prawie

wszystkie produkowane wspolcześnie obiektywy

fotograficzne są anastygmatami.

Lata 1910-1914 to początki barwnej fotografii.

Aparatzobiektywem firmy Zeiss. Rudolf Fischer (czyt. rudolf fiszer) pracowal

nad metodą opartą na wielowarstwowych światlo-

czulych materialach do fotografii barwnej.

W 1915 roku Oskar Barnack (czyt. oskar barnak)

buduje prototyp maloobrazkowego aparatu fo-

tograficznego Leica, w którym wykorzystal bione

perforowaną (klisze fotograficzną) 35 mm.

Rok 1978 to pierwsza miniaturowa lustrzanka

jednoobiektywowa (więcej o lustrzankach do-

wiesz się w rozdziale 2 i 5) Minolta 110 Zoom

SLR, aparat z obiektywem zmiennoogniskowym
Prototyp małoobrazkowego aparatu

fotograficznego Leica.

 



   
  

(z ang. zoom - przybliżenie, czyt. zum), na blone

zwojową jednostronnie perforowaną o szeroko-

Sci 16 mm.

Trzy lata później firma Sony skonstruowala apa-

rat Mavica, ktory zamiast filmu uzywal do reje-

stracji obrazu plytek magnetycznych. Rok ten

można więc uznać za początek ery aparatow cyfro-

wych, choć w roku 1976 powstal prototyp elektro-

nicznego aparatu fotograficznego firmy Kodak.
' . _I . b.

Od tel DOW teChnOIOQIa produkql aparatOw cyfro- “352122;: llelźnggoäkgäfm

wych ruszyla pelną parą. Produkuje się je w trady-

cyjnej formie kompaktowej, jak też i montuje się je w telefonach komórkowych.

Aparaty cyfrowe zdobyty popularnosc dzięki niższym kosztom używania - nie trzeba

kupowac kliszy i placic za odbitki- oraz dzięki temu, że natychmiast po zrobieniu zdję-

cia możemy obejrzec je na ekranie.

Ćwiczenia

1 Wyjaśnij znaczenie siowa „fotografia".


