ANGVSTIA, 12, 2008, Etnografie, pag. 279-288

Un atelier fotografic.
Trei generaţii de fotografi şi imaginile lor etnografice
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Abstract
The XIX-th century photography has become today a very important tool in research work in museums. Among artistphotographers who practiced this profession in Sibiu, between 1850 and 1918, the studio situated in No 16 Small Square
stands out. Three generations of well-known photographers worked here: Theodor Glatz, Kamilla Asbóth and Emil
Fischer. They were impressed by the beauty of traditional costumes, typical for different nationality populations who
lived in this Transilvanian area. They immortalized people with smiling faces dressed in traditional costumes, different
aspects from every day life, cheerful or sad moments, interior rooms and houses, schools, churches.
At “ASTRA” Museum a big number of images signed by those three artist-photographers are kept; the most valuable
among them are those which present Romanian, Saxon and Gypsy people.

de origine germană4. Chiar şi localităţile mai
îndepărtate de centrele economice sau culturale au cunoscut fotografi ambulanţi care
foloseau, adesea, decoruri simple din pânză
întinsă, lângă căruţe sau în interiorul
gospodăriei ţărăneşti. Rapiditatea execuţiei şi
asemănarea perfectă au dat posibilitatea unui
număr mare de oameni, chiar şi pentru cei cu
venituri modeste, să îşi reproducă chipul
după „noua tehnică”.
Începând cu anii ’60 ai secolului al XIX-lea,
fotografii au manifestat un real interes pentru
oamenii de la sate, pentru „exotismul” costumelor populare din Monarhia AustroUngară, descoperindu-le frumuseţea, eleganţa şi rafinamentul. Toţi aveau asemenea
imagini în ofertele lor promoţionale, realizând
numeroase fotografii cu porturi populare de
sărbătoare sau porturi de toate zilele, interioare tradiţionale, case, biserici, obiceiuri
tradiţionale specifice. Artistul-fotograf „compunea” în interiorul atelierului său scene picturale, cu un decor specific, un gen de peisaj
mioritic în care femeile visătoare stăteau
aşezate lângă fântână, ţinând în mâini
ulcioare sau coşuri din nuiele, iar bărbaţii cântau la fluier sau „simulau” atitudini caracteristice pentru activităţi cotidiene.
Cercetarea noastră s-a axat pe studiul
fotografiilor etnografice păstrate în colecţia
de Grafică documentară a Complexului
Naţional Muzeal „ASTRA” Sibiu şi executate în
atelierul amplasat în Piaţa Mare, la numărul
16 [odinioară Grosser Ring, numărul 184,
devenit, din anul 1878, numărul 16] de trei

Printre lucrurile care au menirea să înfrumuseţeze viaţa de zi cu zi a oamenilor,
fotografia a dobândit un loc de frunte. Aşa cum
o cunoaştem astăzi, aceasta îşi datorează
existenţa eforturilor multor generaţii de artişti
care au căutat noi mijloace pentru a obţine
imagini cât mai asemănătoare cu realitatea.
Recunoaşterea oficială a inventării
fotografiei datează din 7 ianuarie 1839 când
savantul Dominique Arago (1786-1853) făcea
primul anunţ public, în faţa reprezentanţilor
Academiei de Ştiinţe şi Arte Frumoase, reuniţi
la Institutul Francez din Paris, comunicândule descoperirile lui Joseph Nicephore Niepce
(1765-1833) şi Jacques Mandé Daguerre
(1789-1851): reproducerea naturii cu maximum de fidelitate, utilizând acţiunea luminii,
fără a fi necesare cunoştinţe speciale de
desen1.
Firesc, procedeul s-a răspândit în toată
lumea. Primele ateliere au apărut în ţările
române imediat după anunţul privind
descoperirea fotografiei şi s-au înmulţit cu
aceeaşi repeziciune, ca în toată Europa2.
Transilvania sfârşitului de secol XIX, graţie
locuitorilor săi cultivaţi, deschişi spre nou, a
fost un loc propice practicării şi dezvoltării noii
tehnici şi artei sale. Atât în marile oraşe cât şi
în aşezările cu un număr relativ mic de
locuitori, „stabilimentele fotografice” şi-au
câştigat credibilitatea prin claritatea execuţiei
şi prin materialele utilizate pentru a fixa
momentul3. În Sibiu, de exemplu, între anii
1855-1900, au funcţionat nu mai puţin de 37
ateliere fotografice, proprietarii lor fiind toţi
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rezultând o serie de aproximativ 200 de
fotografii, numerotate şi având explicaţii în
limbile română şi germană, care ilustrează
frumuseţea costumului popular de sărbătoare, dar şi aspecte din viaţa societăţii transilvănene tradiţionale. Le-au stârnit interesul
tinere în frumoase costume populare
româneşti de sărbătoare, femei torcând,
săsoaice care vindeau mere, bărbaţi în haine
de lucru plecaţi la cosit, familii pregătite pentru a merge la biserică duminica, perechi de
miri în costume specifice fiecărei naţionalităţi,
secui îmbrăcaţi în haine de zi cu zi din zona
Odorhei şi grupuri de ţigani. Parteneriatul
celor doi a fost unul de mare succes, iar pentru o parte dintre imaginile cu port, reunite
într-un album, au fost răsplătiţi cu premii şi
distincţii la expoziţiile la care au participat sub
numele de „Glatz-Koller”: Paris (1867),
Hamburg (1868), Groningen (1869)10.
Theodor Glatz a fost primul şi unul dintre
cei mai importanţi fotografi al secolului al XIXlea şi, împreună cu Ferencz Veress (ClujNapoca) şi Ludwig Schuller (Sighişoara), unul
dintre pionierii fotografiei din Transilvania.

dintre cei mai renumiţi artişti-fotografi:
Theodor Glatz, Kamilla Asbóth, Emil Fischer.
Istoria acestui atelier cuprinde trei generaţii de fotografi şi acoperă aproximativ trei
decenii de activitate neîntreruptă. Deschis în
anul 1870 de Theodor Glatz, care îşi muta aici
studioul deschis iniţial în Piaţa Mică, a fost
moştenit, în 1871, de Kamilla Asbóth5. Pentru
o scurtă perioadă de timp, la conducerea atelierului s-a aflat Karol Koller, fotograf din
Bistriţa, maestrul primului fotograf român,
Alexandru Roşu6, prieten şi asociat al lui
Theodor Glatz, între 1862-1866. Din 1875,
Kamilla Asbóth preia conducerea şi îşi începe
activitatea de aproape un sfert de veac, până
în 1897 când îi vinde lui Emil Fischer7 studioul
cu întreaga recuzită. Acesta, după trei ani, se
mută într-un alt spaţiu, tot în centrul oraşului,
unde lucrează până la pensionare. Pentru un
an, la adresa din Piaţa Mare a activat
„Atelierul Rembrand” 8, despre care însă nu
cunoaştem suficiente informaţii.
Situat în centrul oraşului, loc în care se
desfăşurau cele mai importante evenimente
politice şi culturale, atelierul a atras în interiorul său clienţi localnici, dar şi locuitori din
împrejurimi, dornici să-şi realizeze portrete de
„cea mai neaşteptată asemănare cu originalul”.
Theodor Glatz9 (10 dec. 1818 - 3 apr. 1871,
pictor, profesor de desen, litograf, fotograf) îşi
inaugura primul atelier fotografic din Sibiu în
Piaţa Mică la numărul 426, în anul 1855, an în
care, se pare, şi-a început activitatea ca
fotograf profesionist, devenind celebru
datorită calităţii imaginilor sale. Pe la 1870 se
mută în Piaţa Mare şi deschide atelierul care
avea să fie unul dintre cele mai longevive din
oraş. De la Glatz s-au păstrat numeroase
imagini cu peisaje, portrete ale unor personalităţi ale vieţii spirituale şi culturale, dar şi a
unor anonimi, imagini ale unor vechi clădiri
din oraş.
Deşi a activat doar pentru un an la adresa
menţionată, se impun câteva referinţe privind
fotografiile sale etnografice păstrate în
colecţia Muzeului „ASTRA”. De-a lungul activităţii sale a fost impresionat de „exotismul”
etniilor care locuiau în Transilvania: români,
germani, unguri, secui şi ţigani au fost
fotografiaţi în interiorul atelierului, în faţa
unor panouri pictate reprezentând tipuri de
case ţărăneşti sau decupaje din viaţa
tradiţională a locuitorilor din mediul rural.
În anul 1862, Theodor Glatz se asocia –
lucru firesc pentru acele vremuri – cu Karol
Koller de la Bistriţa, din această colaborare

După moartea lui Glatz, acesta nefiind
căsătorit, atelierul a fost moştenit de nepoata
sa Kamilla Asbóth11 (9 febr. 1838 - 26 sept.
1908), prima femeie fotograf de atelier din
Transilvania. De altfel, ea semna pe cartoanele comandate la Türkel & Steiner şi K.
Krziwanek din Viena, în limba germană,
„Atelier Kamilla Asbóth. Vormals Th. Glatz’s
erben” [„Atelier Camilla Asbóth, moştenitoarea lui Theodor Glatz”], continuând să
folosească şi numele Glatz ca semn al bunei
reputaţii de care se bucura atelierul.
În ciuda dificultăţilor tehnice pe care
această meserie le impunea, Kamilla Asbóth
s-a specializat în portrete fotografice, de la
figură în mărime naturală la portrete individuale, bust. În interiorul atelierului, într-o
scenografie cu decoruri şi fundaluri artificiale,
„regiza” tablouri vivante compuse, de obicei,
dintr-un personaj sau două, ori din grupuri de
ţărani îmbrăcaţi de sărbătoare.
Singura femeie-fotograf care i-a făcut concurenţă, la Sibiu, a fost Julia Herter12 (care a
practicat această meserie între 1884-1886), a
treia soţie a lui Wilhelm Auerlich13, fotograf
specializat în imagini privind vechea viaţă culturală a oraşului, a unor monumente de arhitectură din cetatea Sibiului.
În cadrul colecţiei de Grafică Documentară
gestionată de Muzeul „ASTRA” s-au păstrat
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1965) care îşi făcuse ucenicia în atelierul lui
Gustav Weber din Bucureşti (1887-1891) şi
lucrase, la Braşov, în studioul lui Carl
Muschalek (1891-1897).
În 1897 Emil Fischer a cumpărat atelierul
deţinut de Kamilla Asbóth, situat în Piaţa
Mare nr. 16, iar la 1 septembrie 1900, a preluat atelierul construit de Societatea de
Asigurări
„Transilvania”,
din
Strada
Heltauergasse [azi Nicolae Bălcescu] unde a
lucrat până la pensionare. A desfăşurat o
activitate deosebit de laborioasă fiind considerat cel mai bun fotograf sibian şi apreciat în
domeniu. Dovadă stau numeroasele diplome
care i-au răsplătit şi i-au atestat măiestria
precum şi titlurile de „Fotograf al Curţii
Regale”, obţinute în 1904 de la Prinţul Joseph
al Austro-Ungariei şi în 1920 de la Curtea
Regală a României.

un număr însemnat de portrete ale unor personaje feminine, îmbrăcate în frumoase costume naţionale de sărbătoare ce impresionează prin măiestria cu care au fost lucrare
sau porturi obişnuite, de lucru. Sunt
înfăţişate:
- românce mândre, cu pahiol şi cârpe
negre sau înflorate pe cap, gătite cu ii albe
brodate cu negru la guler şi de-a lungul
mânecilor, cu poale albe şi lungi, cu catrinţe
învărgate (pictate ulterior manual cu nuanţe
de roşu, galben, portocaliu, albastru şi negru,
dând astfel, în plus, sobrietate şi distincţie
costumului), cu pieptare bogat ornamentate,
adevărate opere de artă în care migala şi
bunul gust se completează reciproc;
- săsoaice elegante în portul lor tradiţional
compus din rochia lungă cu mâneci bufante şi
bentiţe de broderie în jurul încheieturii mâinii,
cu şorţuri decorate cu broderie neagră sau
albă, cu năframă mare cu ciucuri din mătase
sau catifea la mijloc, cu paftale rotunde din
argint aurit purtate pe piept;
- ţigănci îmbrăcate în costume specifice
etniei, aşezate alături de copii în faţa cortului
sau desfăşurând activităţi specifice.
Multe dintre fotografiile etnografice
reprezentând port popular având semnătura
Kamilla Asbóth sunt imagini după clişeele lui
Theodor Glatz. Se evidenţiază, în colecţie,
două fotografii cu aceeaşi imagine, dar
purtând pe passe-partout însemnele de atelier a celor doi fotografi, ambele pictate ulterior manual, în stil propriu14. Fotografia lui
Glatz păstrează pe versoul ei însemnarea
manuscrisă a folcloristului Enea Hodoş care,
între 1862-1867, a cumpărat mai multe
fotografii de la artistul sibian: „Ţărancă
română. Nevastă de măierean din Sibiu.
1876. E. H.” 15.
Ar trebui amintit aici faptul că cei trei
fotografi menţionaţi mai sus au pus la dispoziţia unor publicaţii europene fotografii cu
tematică etnografică din Transilvania.
Theodor Glatz şi Carl Koller au colaborat la
revista Illustrierte Zeitung. În numărul din
octombrie 1874 era prezentat un ţăran sas
din zona Bistriţei, iar în martie 1876 cititorii
erau fermecaţi de frumuseţea mirilor români
din Bistriţa16. Scriitoarea Emily Gerard îi
mulţumea Kamillei Asbóth pentru permisiunea de a copia fotografii caracteristice şi
pline de viaţă cu români, saşi şi ţigani, în
cartea sa apărută la New York, în 188617.
La sfârşitul secolului al XIX-lea s-a stabilit
la Sibiu, Emil Fischer18 (20 dec. 1873 - 9 mai

Fotografiile etnografice ale lui Emil Fischer
ilustrează, în general, aceleaşi teme care i-au
preocupat şi pe predecesorii săi, dar realizate
în manieră personală.
Imaginile sale din satele Mărginimii Sibiului
sau din Câmpia Transilvaniei, cele privind
arhitectura tradiţională, portul popular, industriile casnice, ocupaţiile, serbările populare,
interioarele de locuinţe, ceremoniile religioase
sunt martori valoroşi şi de netăgăduit ai
creaţiei marelui fotograf. I-au mai atras
atenţia perechi de miri români şi saşi, familii
de români, tinere în costume româneşti specifice zonei Mărginimii Sibiului, fete în costume
săseşti de confirmare, românce la războiul de
ţesut etc.
Pe lângă munca desfăşurată în interiorul
atelierului fotografic, mobilat cu accesorii
specifice, Fischer a continuat să execute şi
fotografii pe teren, în satele din jurul Sibiului.
Un exemplu în acest caz este imaginea realizată în anul 1900, la Poiana Sibiului, unde,
sub atenta sa îndrumare regizorală, a fost
fotografiată, în curtea casei, familia cojocarului I. Şerb Duduman, preşedintele Societăţii
Comercianţilor şi Meseriaşilor din localitate19.
Toţi cei şapte copii ai săi sunt prezenţi în
fotografie. Cei şase băieţi sunt încadraţi de
părinţi fiind aşezaţi de maestrul fotograf în
ordinea vârstei, cel mai mic fiind aşezat în
braţele mamei. Singura fată a familiei este
situată în partea stângă a tatălui fiind îmbrăcată în port popular românesc, la fel ca mama
sa, dar având în locul cojocului de piele, cum
poartă mama, o vestă neagră încheiată cu
năsturei. Cojoacele specifice poienăreşti
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locuiau în acea perioadă în Transilvania. Din
totalul de 2818 de piese, câte reuneşte
colecţia, grupările etnice sunt reprezentate
cantitativ astfel: 1614 - români, 900 - saşi,
130 - unguri, 65 - ţigani, 64 - secui, alte etnii
- 45. Printre fotografiile ale căror imagini se
regăsesc aici amintim pe: Carol Popp de
Szathmari, Frank Duschek, Albert Gustav
Schivert, Theodor Glatz, Kamilla Asbóth, Emil
Fischer, Alexander Maierhofer, August
Salomon Meinhardt, Karol Koller, Hermann
Buchner, Leopold Adler, Wilhelm Auerlich,
Hermann Buchner, Rudolf Czeck, Julia Herter,
Karol Konig, Victor Mysz, Alexandru Roşu etc.
Colecţia ilustrează o parte din lumea transilvăneană, momente festive din viaţa omului
sau comunităţilor rurale, monumente de arhitectură, case, biserici, instalaţii tehnice, obiceiuri tradiţionale, porturi populare de sărbătoare. Nucleul de bază al colecţiei l-a constituit „Fondul ASTRA”, având peste 300 piese,
multe dintre fotografii fiind expuse, la Sibiu,
la inaugurarea Muzeului „Asociaţiunii”, în 19
august 1905. Acest nucleu a fost completat
ulterior, cu fotografii realizate în ateliere ce au
funcţionat la sfârşitul secolului al XIX-lea –
prima jumătate a secolului al XX-lea, provenite din donaţii de la colecţionari şi achiziţii
permanente de piese.
Deţinerea acestor valori ne obligă la multe
demersuri profesional-ştiinţifice: păstrarea,
prelucrarea, valorificarea prin expunere,
punerea lor în circuitul cultural naţional.

înfundate, cu frumoase motive dispuse în
dreptul buzunarului, în jurul deschizăturii de
la gât, erau probabil realizate de tatăl lor20.
Deşi nu sunt „creaţii populare”, fotografiile
au fost intim legate de existenţa tradiţională
prin conţinut, prin rolul jucat în formarea
mentalităţilor şi prin faptul că s-au bucurat de
o largă popularitate în cele mai diverse medii
sociale. Imaginile cu şi despre porturile etniilor din Transilvania, datorate unor fotografi
precum Theodor Glatz, Kamilla Asbóth sau
Emil Fischer sunt importante şi valoroase
documente etnografice.
Putem afirma, fără a greşi, că fotografia
este astăzi un important document în munca
de cercetare etnografică, este un martor al
cărei valoare documentară, dar şi artistică nu
poate fi contestată.

În încheiere, câteva informaţii despre
colecţia de Grafică documentară a
Complexului Naţional Muzeal „ASTRA” Sibiu.
Colecţia s-a constituit în perioada 19911992 şi cuprinde fotografii, cărţi poştale şi
litografii, considerate documente iconografice
importante pentru cercetarea etnografică din
ţară şi din centrul şi sud-estul Europei.
Valoarea sa deosebită constă în faptul că
piesele care compun această colecţie au fost
realizate începând din anii ’50 ai secolului al
XIX-lea şi prin faptul că astăzi, cu ajutorul lor,
putem ilustra cele cinci principale etnii ce
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Foto 1
Ţărani saşi la arat, Slimnic, jud. Sibiu
Photo 1
Saxon peasants ploughing, Slimnic,
Sibiu county
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Foto 2
Perechi de saşi în costume populare din
zona Sibiului
Photo 2
Saxon couples in folk costumes from
Sibiu county

Foto 3
Româncă în costum popular din Sibiu
Photo 3
Woman in romanian folk costume
from Sibiu
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Foto 4
Româncă în costum popular din Sibiu
Photo 4
Woman in romanian folk costume
from Sibiu

Foto 5
Româncă în costum popular din
zona Sibiului
Photo 5
Woman in romanian folk costume
from Sibiu county
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Foto 6
Româncă din Mohu, jud. Sibiu, torcând
Photo 6
Romanian woman spinning, Mohu,
Sibiu county

Foto 7
Ţigancă
Photo 7
Gipsy
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Un atelier fotografic. Trei generaţii de fotografi şi imaginile lor etnografice

Foto 8
Familie de români din Sălişte, jud. Sibiu
Photo 8
Romanian family from Sălişte, Sibiu county
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Foto 9
Familie de români din Poiana Sibiului
Photo 9
Romanian family from Poiana Sibiului
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