
Historia fotografii



Fotografia Z
biór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie

t
rwałego, pojedynczego obrazu za pomocą świateł. 

P
otoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego, 

c
hoć nie jest to konieczne np. przy rayografii.



Camera obscura
Obserwacje prowadzone z użyciem instrumentu 
optycznego były prowadzone przez starożytnych 
Chińczyków, Greków i Arabów.  Jednak pierwszy 

znany nam naukowy opis ciemni optycznej znajduje 
się w rękopisach (pochodzących najprawdopodobniej 

z 1020 roku)arabskiegomatematyka Alhazena (Hasan
a) z Basry. Najsławniejszą pracą z około stu, 
jakie po nim pozostały, był traktat o optyce 

Kitab-al-Manadhirn. 
Księga wydana po łacinie w Średniowieczu wywarła 

wielki wpływ na naukę, szczególnie 
na prace Rogera Bacona i Johannesa Keplera.



Latarnia czarnoksięska
Najprostszy aparat projekcyjny rzutujący obraz 

ze szklanych przeźroczy. Składał się on z soczewki oraz 
źródła światła. Za jego wynalazcę uznaje się jezuitę 
Athanasiusa Kirchera. Miał ją skonstruować około 

roku 1645, udoskonalając wynalazek Giambattista della 
Porta 

z końca XVI wieku. Latarnia czarnoksięska została 
udoskonalona przez E. G. Robertsona, 

który do urządzenia dodał mechanizm regulacji ostrości. 
Samo urządzenie zostało opatentowane w USA w 1870 

roku przez Henry'go R. Heyla z Filadelfii.
Aparat ten można uznać za prototyp:

 diaskopu
 episkopu

 epidiaskopu
 powiększalnika

 projektora filmowego



Camera Lucida

Za jej pomocą obiekt rysowany był widziany 
na pulpicie lub podobraziu, dzięki czemu możliwe 

było w łatwy sposób uzyskanie 
fotograficznej dokładności obrazu.  

Camera lucida wynaleziona została w 1807 przez W.H. 
Wollastona.



Joseph Nicéphore Niépce
(ur. 7 marca 1765 w Chalon-sur-Saone, 

zm. 5 lipca 1833 w Saint-Loup-de-Varennes)

W 1826 otrzymał pierwszy trwały obraz fotograficzny wykorzystując do tego światłoczułe właściwości asfaltu syryjskiego - datę tę uznaje się za początek fotografii. Materiałem była płyta cynowa pokryta asfaltem syryjskim, którą eksponowano w aparacie na działanie słońca. Po ośmiu godzinach powstawała odbitka. Technika ta miała służyć reprodukcji dzieł sztuki.



J. N. Niépce, Widok z okna 
w Le Gras, 1826r.



Louis Jacques Daguerre
(ur. 18 listopada 1787 w Cormeilles-en-Parisis, 

zm. 10 lipca 1851 w Bry-sur-Marne) – francuski malarz, 
scenograf.

W 1839 ogłoszony został wynalazcą fotografii, 
choć w tym samym roku swoją metodę wykonywania 
zdjęć zaprezentował inny badacz, William Fox Talbot. 

Technika stworzona przez Daguerre'a 
(przy współpracy Josepha-Nicéphore'a Niépce'a zwana 

była od jego nazwiska dagerotypią. 
Pozwalała ona na wykonanie unikatowej odbitki 

(bez możliwości jej powielenia) na metalowej płytce. 
Otrzymane zdjęcie charakteryzowało się dużą 

rozdzielczością.



Boulevard du Temple, dagerotyp, 
1838r.



William Fox Talbot
(ur. 11 lutego 1800 w Melbury Abbas w Dorset, 

zm. 17 września 1877 w Lacock) – angielski polihistor
archeolog, chemik, botanik, lingwista, matematyk.

Jest najbardziej znany jako pionier fotografii czarno-białej 
był wynalazcą procesu negatywowego,  który umożliwił

wykonywanie wielu kopii (w przeciwieństwie do dagerotypu,
który nie dawał takich możliwości). Wniósł znaczny wkład 

w upowszechnienie się fotografii jako formy sztuki
(fotografika).



Arkady klasztoru (fot. Henry Talbot, 
1844r.)



James Clerk Maxwell
 (ur. 13 czerwca 1831 w Edynburgu, 
zm. 5 listopada 1879 w Cambridge) 

– szkocki fizyk i matematyk.

Autor wielu wybitnych prac 
z zakresu elektrodynamiki, kinetycznej 

teorii gazów, optyki i teorii barw.

Maxwell odkrył, że kolorową fotografię można 
wykonać za pomocą czerwonych, niebieskich 

i zielonych filtrów optycznych. Pierwszą fotografię 
barwną zaprezentował w 1861 roku. 

Fotografia przedstawiała wstążkę tartanu.



Pierwsza fotografia barwna, wykonana 
przez Maxwella w 1861 roku.



Thomas Sutton
(ur. 22 września 1819 w Londynie, zm. 19 marca 
1875 w Pwllheli) – angielski fotograf i wynalazca.

Opracował między innymi obiektyw 
szerokokątny znany jako obiektyw panoramiczny 

Suttona oraz jako pierwszy zaprojektował, 
skonstruował i opatentował w 1861 tzw. „aparat 

Suttona”, pierwszy aparat fotograficzny 
o konstrukcji lustrzanki jednoobiektywowej.



Louis Arthur Ducos du Hauron
(08 grudnia 1837/31 sierpnia 1920) 

był francuskim pionierem fotografii kolorowej.
Urodził się w Langon, Gironde i zmarł w Agen.

Pracował na rozwijaniu praktycznych procesów 
fotografii kolorowej na zasadzie trzech kolorów. 
W 1868 roku opatentował pomysły i w 1869 roku 
opublikował je w Les couleurs en Photographie. 



Widok Angouleme , Francja , 1877r.



Eadweard Muybridge
 (ur. 9 kwietnia 1830 w Kingston upon Thames 

na przedmieściach Londynu, zm. 8 maja 1904) – brytyjski 
fotograf, działający w USA.

Znany przede wszystkim jako autor zdjęć, 
wykonywanych zespołem sprzężonych aparatów 

fotograficznych, przedstawiających kolejne fazy ruchu 
np. galopującego konia, idącego człowieka itp. 

Jako wynalazca zoopraksiskopu – urządzenia 
pozwalającego na animowanie tych zdjęć.



E. Muybridge, Galopująca Sallie 
Gardner, 1878r.



Detective camera — aparat 
fotograficzny firmy V. Bischoff

Aparat fotograficzny detective camera został 
wyprodukowany około 1890 roku przez firmę V. 
Bischoff z Monachium (Niemcy). Jest to bardzo 

rzadko spotykany aparat fotograficzny z ręcznym 
zmiennikiem płyt o formacie 9x12 cm, pozwalający 

na szybkie wykonanie 12 zdjęć.
Widoczna prostopadłościenna skrzynka przywodzi 

na myśl najbardziej prymitywne konstrukcje 
aparatów fotograficznych typu box używanych 

w pierwszych latach fotografii. Kształt jest jednak 
mylący, bowiem dzięki umieszczeniu z tyłu 

„magazynka” na płyty można tym aparatem 
niepostrzeżenie wykonać 12 zdjęć.



Hannibal Goodwin

(ur. w 1822, zm. w 1900) 
— episkopalny ksiądz z Newark, New Jersey.

Opatentował metodę tworzenia przezroczystej, 
giętkiej kliszy filmowej z nitrocelulozowej bazy 

filmowej, która została następnie wykorzystana 
w kinetoskopie Thomasa Edisona.



George Eastman

(ur. 12 lipca 1854 w Waterville, zmarł śmiercią 
samobójczą 14 marca 1932 w Rochester) – 
amerykańskiprzedsiębiorca współzałożyciel 

przedsiębiorstwa Eastman Kodak oraz Eastman Chemical

Decydującym wkładem Eastmana w rozwój fotografii 
było otwarcie na rynek masowy, poprzez umiejętną 

politykę handlową. Sprzedaż aparatów fotograficznych 
powiązana została z serwisem. Wedle zasady, 

która była jednocześnie handlowym sloganem: „You Press 
the Button, We Do the Rest” – „Naciskasz spust, 

a my robimy resztę”.



Leica

Pierwszy aparat marki Leica skonstruował Oskar 
Barnack w 1913 roku. 

Pomysłem autora było użycie w aparacie 
fotograficznym około 2 metrów perforowanej 
taśmy kinematograficznej, w celu uzyskania 40 

klatek na jednym odcinku błony. 
Klatka małoobrazkowa 24x36mm powstała 

z podwojenia kinowej 18x24mm.

Aparat Leica z 1925r.



Rolleiflex
Marka aparatów fotograficznych 

produkowanych przez niemiecką firmę Rollei. 
Bardzo popularne są średnioformatowe 
Rolleiflexy jednoobiektywowe np SL 66 

oraz SL 6008 integral, dwuobiektywowe – 2,8 F. 
Lustrzanki na film małoobrazkowy: SL35, SL 35 E. 

Wysoka jakość wykonania 
oraz możliwość podpięcia doskonałej optyki Rolleia 

(bagnet QBM), Voigtländera 
oraz Carla Zeissa powoduje, iż sprzęt fotograficzny 

Rollei'a cieszy się sporą popularnością 
tak u zawodowców jak i amatorów.



Polaroid
Jest to rodzaj aparatu 

fotograficznego umożliwiającego niemal 
natychmiastowe wywołanie zdjęcia. 

Nazwa Polaroid jest znakiem 
towarowym firmy Polaroid Corporation.

Pomimo jednak szeregu zastosowań, popularność 
Polaroida jako medium, począwszy od lat 90. 

XX wieku, malała – w ogromnej części 
z powodu ekspansji aparatów cyfrowych – 
co w lutym 2008 roku doprowadziło firmę 
do decyzji o wstrzymaniu produkcji filmu 

i aparatów wykorzystujących tę technologię 
oraz wyprzedaniu zapasów produktów do końca 

2009 rok.



Hasselblad
Victor Hasselblad AB – szwedzki koncern fotograficzny. 
Powstał z wyodrębnienia w 1908 samodzielnej jednostki 

z rodzinnego przedsiębiorstwa F.W. Hasselblad & Co. Na początku 
swojej działalności koncentrował się na handlu importowanymi 

z USA aparatami fotograficznymi marki Kodak. Motorem 
napędowym koncernu fotograficznego był spadkobierca 

fortuny Victor Hasselblad (ur. 1906), który lata młodości spędził 
na przemierzaniu świata, zatrudniając się w różnych 

przedsiębiorstwach z branży fotograficznej. W tym czasie 
powstało też wiele notatek oraz szkiców mających na celu 

zbudowanie jak najlepszego aparatu fotograficznego. 
Po powrocie z wojaży, Victor Hasselblad otworzył sklep fotograficzny 

w centrum miasta. Po wybuchu II wojny światowej w 1940 
szwedzki rząd zwrócił się do słynnego wówczas specjalisty 

mechaniki fotograficznej z pytaniem o możliwość skopiowania 
niemieckiego aparatu. W odpowiedzi Hasselblad zaproponował 

stworzenie własnej konstrukcji.
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