Camera Obscura – Praktyczne kompendium

Zarys historyczny
V-IV w. p.n.e.
Chiński filozof Mo-Ti obserwował
przejście światła przez mały otwór
w ciemnym pomieszczeniu. Wynik
eksperymentu opisał w tekście
formułującym podstawowe zasady
optyki.

XIII w.
Francuz Arnaud de Villeneuve
(1235-1311 r.) wykorzystał w
praktyce wiedzę z traktatu
Witelona. Organizował pokazy
ruchomych obrazów w ciemnym
pokoju, rzutując obraz do wnętrza
pokoju przez mały otwór. Tym
samym zapoczątkował ideę kina.

XVI w.
Giovanni Battista della Porta
(1535-1615 r.) zaproponował
wykorzystanie camery obscury jako
przyrządu dla artystów. Po
publikacji jego dzieła „Magiae
Naturalis” do konstrukcji camery
dodano soczewkę skupiającą
w otworze oraz lustro wewnątrz
camery, ustawione pod kątem 45
stopni, służące odbijaniu obrazu.

V w. p.n.e.
Grecki filozof Arystoteles (384-322
r. p.n.e.) podczas obserwacji
zaćmienia Słońca zauważył, że
światło przechodzące pomiędzy
liśćmi drzewa, tworzy na ziemi
obraz zaćmionej gwiazdy. Jest to
pierwsza wzmianka
o wykorzystaniu małego otworu do
obserwacji Słońca.

XV-XVI w.
Zjawisko powstawania obrazu po
przejściu przez otwór opisał
Leonardo da Vinci (1452-1519 r.)
w pracy „Codex Atlanticus”.
Ponadto da Vinci skonstruował
przenośną ciemną komnatę
i wyposażył ją w obiektyw
w postaci szklanej kuli wypełnionej
wodą.

XVI w.
Reinerus Gemma-Frisius
(1508-1555 r.) wykonał pierwszy
szkic prezentujący zasadę działania
camery obscury . Przedstawił on
bezpieczny sposób obserwacji
zaćmienia Słońca przy użyciu
ciemnej komnaty.

Camera pomysłu della Porty1

1

http://www.isodarco.it/images/candriai01camuffoGanot.jpg

Mirosław Kołodziej, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie

Camera Obscura – Praktyczne kompendium
XVII w.
Johanness Kepler (1571-1630 r.)
jako pierwszy użył nazwy „camera
obscura” w opublikowanej w 1604
roku pracy „Astronomiae pars
optica”. Zaproponował także
przenośną camerę w formie
namiotu .

XVII w.
Francuski filozof, fizyk
i matematyk, Rene Descartes
(1596-1690 r.), również opisał
camerę obscurę. W „Dioptryce”
(1611 r.) porównał zaciemniony
pokój do oka, dziurkę - do źrenicy,
a soczewkę - do cieczy wodnistej
oka. Kartezjusz zaproponował
także wykorzystanie części oka jako
soczewki do camery.

Camera obscura w formie
namiotu2
XVII-XVIII w.
Pierwszym malarzem, który
wykorzystał camerę obscurę do
pracy, był Johannes Vermeer
(1632-1675 r.). Rzutował on obraz
z camery na płótno, dzięki czemu
przed malowaniem mógł wykonać
precyzyjny szkic. Tą techniką
stworzył między innymi
„Astronoma” czy „Kobietę
z naszyjnikiem pereł”.

XVII-XVIII w.
Johann Zahn (1641-1707 r.)
i George Friedrich Brander
(1713-1783 r.) pracowali nad
przenośnymi camerami
ułatwiającymi malowanie
i rysowanie artystom. W XIX wieku
wynaleziono camerę lucidę (łac.
jasna komnata), która zastąpiła
camerę obscurę w pracowniach
artystów.

Wykorzystanie camery lucidy4
J. Vermeer, "Astronom", olej,
1668 r. 3
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XVIII w.
Johann Heinrich Schulze
(1687-1744 r.) w 1727 roku jako
pierwszy uzyskał obraz na
materiale światłoczułym, ale nie
udało mu się go utrwalić.
Brakowało do tego
odpowiedniego zestawu substancji
chemicznych. Jego praca była
jednak znaczącym krokiem
w kierunku powstania fotografii.

XIX w.
Thomas Wedgwood (1771-1805 r.)
i Humprey Davy (1778-1829 r.)
przeprowadzali własne próby
tworzenia fotografii. W 1816 roku
opublikowali artykuł
„Sprawozdanie z metody
kopiowania obrazów na szkle
i tworzenia profili światłem na
azotanie srebra”, w którym jako
pierwsi zaproponowali
wykorzystanie camery obscury
w fotografii.

XVIII w.
William Cheselden (1683-1752 r.)
w 1733 roku opublikował
„Anatomię ludzkiego ciała” pierwszą książkę, w której rysunki
były wykonane z użyciem camery
obscury.

XIX w.
W 1826 roku Joseph Nicephore
Niepce (1765-1833 r.) jako
pierwszy utrwalił fotografię.
„Widok z okna Le Gras”, wykonał
przy użyciu camery obscury. Wraz
z Louisem Daguerre'm (1787-1851
r.) Niepce udoskonalił proces
fotochemiczny wykorzystując
związki srebra, jodu, rtęci i sól
kuchenną. Na początku 1839 roku
Daguerre wynalazł model aparatu
– dagerotyp.

Pierwsza na świecie utrwalona
fotografia.5
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J.Niepce, „La cour du domaine du Gras, (Widok z okna w La Gras)”, camera obscura, 1826 r.
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