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PICTORIALUL AMINTIRILOR
Trăim

în secolul imaginilor. Oriunde mergem, oriunde ne învârtim, oriunde ne îndreptăm privirea, suntem
înconjuraţi de imagini. Gândim în imagini - mai repede decât am putea formula idei, ne informăm din imagini
- mai repede decât am putea citi cuvântul.
Apariţia, în secolul XIX a fotografiei şi, mai recent, a cinematografiei, a televiziunii şi a internetului a
făcut ca imaginea să devină astăzi una dintre formele cele mai răspândite de comunicare în masă. Aplicaţiile ei
multiple în ştiinţă, industrie, medicină, educaţie etc. au transformat-o, dintr-o artă statică şi neînsufleţită, într-un
element dinamic şi major al vieţii sociale. Fotografia nu a apărut întâmplător. Ea este rezultatul unei
imperceptibile osmoze dintre artă - cea mai profundă expresie a creativităţii umane - şi ştiinţa - ca mijloc de
execuţie şi de realizare a ei.
Depozitar a numeroase valori de patrimoniu, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din Iaşi, este
deţinătorul unui bogat fond de materiale şi tehnică fotografică, ce vor fi prezentate, cu generozitate în acest
catalog de colecţie .
În exemplificarea aplicării practice a tehnicii fotografice, un loc principal în colecţie îl ocupă cele două
dagherotipii pe metal, cu numere de inventar 5057 şi 5058 executate, probabil, de fotograful de curte al
domnitorilor români şi primul fotoreporter de război din lume, Carol Popp de Szathmari (1812-1888). Acesta
este primul procedeu tehnic de fixare durabilă a imaginii pe un suport metalic acoperit fie cu bitum de Judeeaprocedeu descoperit de Joseph Nicephore Niepce în 1826, sau cu iodură de argint - procedeu descoperit de
Louis Jacques Mande Daguerre (1787 - 1851) în 1835 1• Deşi cunoscută încă din 1826, noua invenţie a fost
dezvăluită publicului larg abia în 7 ianuarie 1839 şi a purtat numele de dagherotipie 2 .
1

Michel Rival, Le grand inventions, Editura Larousse, Paris, 1991, pag. 163; Charles Panati, Cartea începuturilor, Editura Orizonturi,
Editura Luceafărul, Bucureşti, 2004, pag. 439; Thomas Galiana, Michel Rival, Dicţionar Inventatori şi invenţii Larousse, Editura
Tehnică, Bucureşti , 2001, pag. 414.
2
Thomas Galiana, Michel Rival, Dicţionar Inventatori şi invenţii Larousse, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001, pag. 414.Fizicianul
francez Dominiques Francois Arago este cel care prezintă invenţia la data 7 ianuarie I 839, într-o comunicare la Academia de Ştiinţe
din Franţa. Intervenţia sa le va aduce, din partea guvernului francez, lui Daguerre şi pentru fiul lui Niepce, câte o rentă viageră pe
toată durata vieţii.
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DAGHEROTIPIE
Tehnică: dagherotipie zincromatică
Autor: posibil Carol Popp de Szathmari
Datare: 2/2 sec. XIX
Achiziţie: Pechin Teodora (Galaţi) , 1979

Entuziasmul pe care l-a stârnit va duce la multiple iniţiative şi experimente în vederea fabricării unor
aparate mai mult sau mai puţin complicate.
Dar cercetările nu se opresc aici. Dagherotipul, perfect sub aspect artistic, lăsa mult de dorit sub aspect
tehnic. Descoperirea, de către englezul William Henry Fox Talbot şi francezul Hippolyte Bayard în 1841, a
principiului negativ/pozitiv 3 (procedeu care stă azi la baza fotografiilor), marchează introducerea hârtiei ca
suport pentru înregistrarea imaginii. Faţă de fineţea daghereotipurilor obţinute pe plăci de metal, acest nou
procedeu, numit de Talbot „calotip", părea destul de grosolan. Supus unor perfecţionări treptate, el va înlocui
însă în câţiva ani daghereotipul astfel încât, la Expoziţia Universală din 1855, fotografia realizată pe suport din
hârtie obţine drept de cetate, fiind plasată între gravură şi tipografie, în sectorul „desen aplicat în industrie".
În ţara noastră, în luna noiembrie a anului 1848, Carol Popp de Szathmari (1812 - 1888) a executat prima
calotipie. Încercarea a fost făcută pe o coală de hârtie sensibilizată pe care a fotografiat un Cupidon cu braţele
frânte 4. Szathmari ar fi folosit în acest caz albuşul de ou sau ceara pentru a face negativul mai transparent. Este
cunoscută calotipia „Câmpul Procopoaiei" 5 executată în 1850 de Carol Popp de Szathmari, prima imagine
fotografică cunoscută a Bucureştilor, imagine aflată azi în Colecţia Cabinetului de Stampe al Bibliotecii
Academiei Române.
Colecţia noastră dispune de câteva exemplare superbe realizate prin acest procedeu numit calotipie.
Următorul pas a fost obţinerea plăcilor fotografice de sticlă uscate (clişeul uscat), considerat a fi primul
procedeu modem de imprimare a imaginii, descoperit şi introdus în tehnica fotografică, în anul 1871, de medicii
englezi Richard Leach Maddox (1816 - 1902) şi John Hughs Bennett (1812 - 1875) . Cei doi englezi propun
folosirea ca material fotosensibil a unui strat de bromură de argint fixată cu gelatină pe plăci de sticlă. 6 Şi acest
moment este exemplificat în colecţie printr-o serie de clişee pe sticlă, bine conservate, ce înfăţişează diferite
Mihai Popescu, Virgil Spulber, Descoperiri ştiinţifice - legendă şi adevăr, Editura Ştiinţă, Chişinău, 1992 pag. 250. Procedeul
negativ/pozitiv, conceput şi patentat de Talbot sub denumirea de „ calotip" sau „ talbotip ", consta în fzxarea imaginilor pe coli de
hârtie fotosensibile prin impregnare cu săruri de argint
4
Constantin Săvulescu - Începuturile fotografiei în Ţările Române, în Revista Fotografia, m. 3 mai-iunie, 1973, pag. 93-100
5
Idem
6
Eugen Iarovici, Măiestrie în fotografie, Editura Tehnică, Bucureşti, pag. 55
3
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aspecte edilitare şi familiale. Pe cutia originală în care sunt păstrate aceste clişee este tipărită menţiunea „Grands
prix" (1899 - 1900).
Totodată, apare ideea de a înlocui placa de sticlă printr-o alta, mai rezistentă şi mai uşoară.
După numeroase experienţe se ajunge, în acelaşi an 1871 , la fabricarea unui suport alcătuit din hârtii, fâşii
subţiri de colodiu, gelatină şi cauciuc. Prin acest compozit se obţineau lame de celuloid care au devenit mai
târziu, suportul emulsiei fotografice. Ea va fi fabricată în 1878 de Eastman în Statele Unite, iar între 1889 1890, compania cu acelaşi nume ,,Eastman" va pune în vânzare aceste „pelicule inextensibile şi inalterabile",
care aveau transparenţa sticlei 7•
Au urmat apoi şi alte procedee şi tehnici de fixare a imaginii (hârtie lucioasă, plăci umede etc.), s-au
descoperit noi emulsii şi soluţii revelatoare capabile să facă din ce în ce mai fin grenul imaginii şi să oprească
sensibilitatea negativului.
Şi pentru că până acum am vorbit despre fotografie ca emanaţie a referentului de laborator al secolului al
XIX-lea, vom vedea în continuare că revoluţionarea artei şi esteticii fotografice a fost şi este indisolubil legată
de dezvoltarea tehnicii în construcţia aparatelor fotografice. Momente importante din această evoluţie sunt
prezentate în colecţia de tehnică fotografică a Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii din Iaşi, prin aparate fotografice
diverse, de mare valoare (unele dintre ele clasate în categoria tezaur naţional), ale unor mari firme de profil
precum Eastman Kodak, Zeiss Ikon, Voigtlănder şi Gomz, până la aparatele din a doua jumătate a secolului
XX des întâlnite pe piaţa românească precum Fed, Certina etc. existente în patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi
Tehnicii „Ştefan Procopiu" din cadrul Complexului Muzeal Naţional Moldova Iaşi.
La baza principiului de funcţionare a unui aparat fotografic stă camera obscură. Cunoscută încă din
Antichitate - filozoful grec Aristotel (384 - 322 î. Hr) este prima persoana care observă cum se formează o
imagine într-o cameră întunecată, atunci când razele de lumină pătrund printr-un orificiu mic cât un vârf de ac
ce a fost denumit „stenop" 8 - abia odată cu fizicianul arab Alhazen (965 - 1039 d. Hr), camera obscură, singurul
Constantin Săvulescu - Perioada colodiului umed şi uscat (1851-1880), în Revista Fotografia, nr.4-5, iulie-octombrie, 1974,
pag. 156-159
8
Teodor Mucică, Minodora Perovici, Universul mijloacelor audiovizuale, Editura Albatros, Bucureşti, 1982, pag. 38
7
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mijloc de a realiza străvechea dorinţa a omului de a reproduce imagini şi precursoarea aparatului de fotografiat,
începe să primească binemeritata popularitate atrăgând atenţia tot mai multor filozofi, astronomi, matematicieni
şi fizicieni.
În 1490, celebru pictor, sculptor, arhitect şi om de ştiinţă renascentist Leonardo da Vinci, a lăsat în
cunoscutele sale „Caiete de notiţe Codex Atlanticus", o prezentare clară a unei camere obscure, dar şi o explicaţie
a formării imaginii, pornind de la proprietatea razelor de lumină de a se propaga în linie dreaptă în medii
omogene. El expune practic, pentru prima dată, cum se poate proiecta pe o bucată de hârtie albă, folosind o
cameră obscură, o imagine inversată a unei scene din afara camerei. Iată cum explica savantul Da Vinci acest
fenomen:
,,Dacă imaginile obiectelor luminate pătrund printr-un orificiu foarte mic într-o cameră foarte obscură,
veţi avea aceste imagini în interiorul acestei camere ca pe o hârtie albă situată la o oarecare distanfă de
orificiu; veţi vedea pe această hârtie albă toate obiectele cu formele şi culorile lor. Ele vor fi răsturnate şi
aceasta din cauza intersectării razelor luminoase. Dacă imaginile provin dintr-un loc luminat de soare ele vor
părea ca pictate pe hârtie. " 9
În 1550, reluând experimentele lui Leonardo da Vinci, profesorul de matematici şi fizicianul italian
Girolamo Cardano (1501 - 1576) aduce îmbunătăţiri camerei obscure, montând, pentru prima dată, în locul
„stenop-ului", o lentilă biconvexă ce va duce la obţinerea unei imagini mai clare şi mai luminoase, însă
10
răstumată
A trebuit să treacă aproape 300 de ani, pentru ca aparatul fotografic să capete contur în formula pe care o
cunoaştem astăzi.

Primul aparat de fotografiat este cel compus şi construit de Joseph Nicephore Niepce între anii 18221825. Era extrem de simplu: o cutie de lemn, având o lentilă pentru reglarea imaginii şi o placă de metal
11
acoperită cu chimicale fotosensibile •
9

George Urbain, Marcel Boll, La science - ses progreses, ses appilcations, Librairie Larousse, Paris, 1934 pag. 6; Louis Figuier,
Les merveilles de la science- description populaire des inventions modernes, Libraire Furne, Jouvet et CJE, Editeurs, Paris, 1896
10
Teodor Mucică, Minodora Perovici, Universul mijloace/or audiovizuale, Editura Albatros, Bucureşti, 1982, pag. 39
11
Louis Figuier, Les mervei/les de la science - description populaire des inventions modernes, Libraire Furne, Jouvet et CJE,
Editeurs, Paris, 1891
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Printre bijuteriile tehnice existente în colecţie atrag atenţia, în primul rând, aparatele fotografice folosite
des în România din a doua jumătate a secolului XIX şi începutul secolului XX, cu deosebire aparatele cu burduf
din piele şi cameră obscură din lemn fabricate în general în Germania. Cunoscute şi sub denumirea de aparate
de atelier, de salon sau tehnic, aparatele de fotografiat din categoria Reisekamera sau Field Camera (FK) 12 s-au
bucurat de preferinţele multor generaţii de fotografi profesioni şti şi amatori exigenţi. Erau ideale pentru
fotografiile artistice de studio, pentru fotografiile tehnice, de arhitectură, pentru reproduceri şi documentare,
pentru peisaj ş i portret. Acest tip de aparate fotografice solide, construite în general din lemn de cireş , cu plăci
de sticlă şi plan film, sunt reprezentate în colecţie prin exemplare originale (nr. inv. 4008, 4181 , 4936, 4937 şi
3323), trei dintre ele în stare bună de funcţionare. Obiectivul, acolo unde există, este marca C. P. Goerz, Berlin
sau Eastman Kodak, Statele Unite, iar burdufurile au dublă extensie.
Aparatele fotografice tip Reisekamera reprezintă prima etapă către aparatele transportabile de mici
dimensiuni, pentru film şi plăci de sticlă 6 x 9 cm sau 9 x 12 cm ce vor apare în prima jumătate a secolului al
XX-lea precum: Agfa, Voigtlănder, Zeiss Ikon şi alte mărci de prestigiu.
În 1888, George Eastman din Rochester, New York, construieşte aparatul Kodak, un aparat de fotografiat
mic şi ieftin de tip Box (cutie) ce realiza fotografii pe o rolă de film flexibil 13 • Uşurinţa şi simplitatea utilizării
acestui aparat fotografic a făcut ca, pentru prima oară, fotografia să devină accesibilă fotografilor amatori şi, în
14
acelaşi timp, să se introducă în practică noţiunea de instantaneu . Reprezentative pentru acest gen de aparate
sunt: aparatul Box „Kodak Brownie" (nr. inv. 4187) produs între anii 1891-1933 (deşi, sporadic s-au mai
construit chiar şi până în anul 1960) precum şi aparatul box Brownie - junior 620" 15 (nr. inv. 7527) produs între
anii 1934-1938, aflat în mare vogă în prima jumătate a secolului XX. Seria de aparate Brownie erau primele
aparate fotografice tip poşetă, ieftine şi uşor de mânuit, făcând astfel posibilă utilizarea lui si de către fotografii
amatori. Trebuia doar să bobinezi filmul pentru a-l pregăti pentru următoarea fotografie.
L.Dîko, E. lofis - Tehnica şi arta fotografică- traducere din limba rusă, Editura Tehnică, Bucureşti , 1961 , pag. 22
Enciclopedie - Ştiinţa şi tehnica secolului XX - descoperiri şi invenţii ale ultimului secol, care ne-au schimbat viaţa,
Editura Aquila 93, pag. 56
14
Eugen Iarovici - Măiestrie în f otografie, Editura Tehnică, pag. 198
15
Dorling Kindersley, Enciclopedii vizuale-invenJii, Editura Dorling Kindersley, Editurile Gallimard, 1991, pag. 41
12

13
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O piesă deosebită este şi aparatul fotografic ,,Panoramic Kodak" (nr. inv. 4495) construit în 1899 în
U.S.A. de aceeaşi firmă Kodak. A fost cel mai popular aparat fotografic panoramic din prima jumătate a
secolului XX. Aparatul are obiectiv mobil, telescopic, cu înregistrarea imaginilor sub un unghi de 112°.
Aparatele panoramice au fost, însă, destul de rar utilizate de către amatorii de fotografie. Aşa se explică de ce
în colecţie avem un singur aparat de acest tip de înregistrare a imaginii. Panoramarea se realiza dintr-o singură
imagine, printr-o fantă îngustă şi prin rotirea obiectivului în plan orizontal într-o perfectă sincronizare cu
deplasarea filmulu i şi chiar a aparatului 16 .
Nu trebuie ignorat nici aparatul R.B. Graflex Jr. (nr. inv. 4010), al aceleiaşi prestigioase firme americane
Kodak Eastman Co. din perioada 1907 - 1917. Datorită fidelităţii imaginii reprodusei se mai spunea şi „aparat
fotografic de mare clasă" 17 . Era unul dintre cele mai scumpe aparate fotografice din acea perioadă. Şi el este
bine conservat şi în stare bună de funcţionare .
În colecţie se mai află şi un aparat fotografic cu plăci de sticlă, marca „ Simili Jumelle" (nr. inv. 4184),
construit în cca. 1893 de cunoscuta firmă franceză de tehnică fotografică Zion. Aparatul este dotat cu plăci de
sticlă pentru fotografiere şi vizor de tip briliant.
În secolul al XIX-lea, fotograful profesionist era specializat mai ales în realizarea portretelor, celelalte
genuri fiind experimentale aproape în exclusivitate de amatori. Din momentul în care, la începutul acestui secol,
ziarele (periodicele mai întâi, apoi cotidienele) au dorit să-şi ilustreze paginile nu numai prin desene ci şi prin
fotografii, au apărut noi profesionişti ai obiectivului. Dezvoltarea rapidă a cinematografiei a accentuat gustul
pentru fotografii cu subiecte dintre cele mai diferite, a dus la apariţia unor adevărate vânători de clişee în toate
domeniile şi în toată lumea. Inovaţiile în domeniul tehnicii fotografice ale începutului de secol XX, inovaţii
deopotrivă tehnice şi estetice, se raportau în special pasionaţilor reportajului fotografic. Este de ajuns să-l evoc,
fie şi pentru o clipă, pe Eugene Atget 18 (1857-1927), care după o scurtă carieră actoricească a devenit fotograf
ambulant fără a-i aduce vreo satisfacţie materială. Din păcate a trăit modest şi a murit necunoscut.
Eugen Iarovici - Măiestrie în fotografie -, Editura Tehnică, pag. 31
George Urbain, Marcel Boll, La science - ses progreses, ses appilcations, Librairie Larousse, Paris, 1934
18
Andreas Krase - Album , Eugene Atget (185 7-1927), Editura Taschen, Paris, 2008
16

17
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Descoperirea, după zeci de ani, a unor imagini luate de el - scene de stradă, aspecte ale cartierelor sărăcăcioase
ale Parisului şi ale micilor meserii exercitate aici au făcut din el nu doar un cronicar al vieţii cotidiene, ci şi un
precursor al „obiectivismului", unul dintre primii reprezentanţi ai „fotografiei pure" 19 .
Progresul în tehnica fotografică a dus în mod natural la apariţia aparatului reflex cu care s-au putut înlătura multe
din dezavantajele celorlalte tipuri de aparate, mai ales cele cu geam mat. În anul 1929, firma Franke şi Heidecke din
Braunschweig (Germania) construieşte primul aparat reflex cu două obiective denumit Rolleiflex ce folosea clişee de
format pătrat, fie 6 x 6 cm, fie 4 x 4 cm20 . Datorită calităţilor sale (avantajul unei distanţe focale mic~ o punere la
punct rapidă etc.), acest aparat a constituit prototipul nenumăratelor aparate similare răspândite în toată lumea.
Aparatele reflex marca Rolleicord (Germania, nr. inv. 4427) şi Flexaret (ex-Cehoslovacia, nr. inv. 8050) prezentate în
catalog, sunt versiunile simplificate ale Rolleiflexului Standard, având aceleaşi calităţi: portabile, capabile să folosească
bobine de peliculă şi dotate cu două obiective - unul pentru a fixa imaginea, celălalt pentru luat vederi.21
Deşi prima rolă cu peliculă de celuloid a apărut pe piaţă în 1899, i-au trebuit aproape 30 de ani pentru a se
impune în totalitate. Mărturie acestui fapt stă aparatul „Fotokor" al firmei Gomz din Leningrad (nr. inv. 4175)
cu obiectiv original Ortigoz. Fabricat în Rusia, între anii 1930-1939, el marchează momentul trecerii definitive
de la fotografierea pe plăci de sticlă la cele pe rol film 22 .
Anii 20 ai secolului XX înseamnă pentru fabricanţii germani de instrumente optice, printre care şi
Compania germană Leitz, crearea unor aparate de fotografiat de mare precizie, mai mici ca dimensiuni şi mai
uşor de mânuit. Fără trepied, cu posibilitatea fixării distanţei doar prin rotirea unui inel metalic aflat pe lentilă şi
cu diferite reglaje simple pentru a putea controla expunerea, aparatul de concepţie nouă, putea realiza fotografii
la diferite grade de lumină. Înarmat cu aceste atribute, în 1925 îşi face apariţia pe piaţă, aparatul Leica 23 care
19

Andreas Krase - Alburn , Eugene Atget (1857-1927), Editura Taschen, Paris, 2008
Helmut Stapf, Practica fotografică, Editura Tehnică, Bucureşti , 1958, pag. 111
21
Idem
22
Dorling Kindersley, Enciclopedii vizuale-invenţii, Editura Dorling Kindersley, Editurile Gallimard, 1991, pag. 41
23
Deşi primul aparat Leica a apărut în anul 1912, el nu avea vizor. Anul oficial al apariţiei aparatului /otografie Leica este 1925,
când i se ataşează un vizor optic cu vizare directă. Helmut Stapf, Practica fotografică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1958, pag. 119;
Enciclopedie - Ştiinţa şi tehnica secolului XX - descoperiri şi invenţii ale ultimului secol, care ne-au schimbat viaţa, Editura Aquila
93 , pag. 56
20
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place foarte mult atât amatorilor cât şi profesioniştilor. În multe privinţe este considerat predecesorul unei
întregi generaţii de aparate de fotografiat modeme. Din păcate colecţia noastră nu conţine încă un astfel de
aparat fotografic, însă dispunem de o bogată colecţie de aparate modeme ale firmelor care au urmat drumul
firesc al schimbărilor tehnice începute de compania germană Leitz. Aş aminti aici mărcile: FED din Ucraina
(nr. inv. 7484), Certina din Germania (nr. inv. 6974), Zenit din Rusia (nr. inv. 7492) sau Pentacon din Germania
(nr. inv. 8046) , mărci extrem de populare şi bine cotate pe piaţa internaţională şi cea românească în a doua
jumătate a secolului XX.
În timpul celui de-al doilea război mondial, aparatele de fotografiat miniaturizate (tip Spy) se dovedesc a
fi nepreţuite, atât pentru aliaţi cât şi pentru germani. Folosit probabil de spionii şi agenţii secreţi ai celor două
părţi, aparatul fotografic miniatural (este atât de mic că poate încape într-o palmă) de fabricaţie germană, datând
din 1936, marca „Sida - Optik" 24 (nr. inv. 5638) suscită, cu siguranţă, admiraţia şi interesul tuturor celor care
au ocazia să-l vadă. Este un aparat de „buzunar" din bachelită, uşor ca şi greutate, destinat uzului general.
Singura problemă o constituie dimensiunile extrem de reduse ale negativelor sale. Ele trebuie mărite de vreo 25
de ori pentru a putea fi citite. Chiar şi cel mai mic fir de praf ajuns pe film ar putea acoperi un cuvânt vital. În
patrimoniul muzeului se mai află şi mini aparatul de fotografiat Kiev 30 (nr. inv. 8846), apărut în două perioade
de timp: 1970 - 1983 şi 1987-1990. Acest aparat fotografic tip Spy, nu este altceva decât o clonă a aparatului
Minolta 16 din anul 1960.
Producătorii aparatelor de fotografiat au căutat întotdeauna modalităţi de a-şi face produsele tot mai uşor
de folosit. În 1982 este lansat aparatul de fotografiat Kodak Disc 4000 (nr. de inv. 7493). Noutatea acestui
aparat constă în înlocuirea tradiţionalului film fotografic cu un disc cu 15 segmente, fiecare segment însemnând
un cadru de film. Încărcarea se putea realiza foarte uşor prin introducerea discului în locul său special din
spatele aparatului. Aparatul citeşte un cod aflat pe spatele discului care fixează viteza filmului pentru a se
potrivi corect durata de expunere. Aceasta este o altă noutate a acestui aparat 25 . După realizarea unei fotografii,
Enciclopedie - Ştiinţa şi tehnica secolului .IT - descoperiri şi invenţii ale ultimului secol, care ne-au schimbat viaţa,
Editura Aquila 93
25
Enciclopedie - Ştiinţa şi tehnica secolului .IT - descoperiri şi invenţii ale ultimului secol, care ne-au schimbat viaţa,
Editura Aquila 93 , pag. 184
24
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motorul aparatului învârte discul pentru o nouă poziţie, astfel încât aparatul este mereu pregătit pentru o nouă
fotografie.
În patrimoniul Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" din Iaşi mai există şi accesorii auxiliare,
ajutătoare aparatelor fotografice în menirea lor magică de a imortaliza, în câteva secunde, imaginea unei figuri
dragi, a unor siluete, a unui peisaj pentru a reînvia sentimente somnolente şi de a forma un gust estetic receptiv
la tot ce este nobil şi adevărat în ceea ce ne oferă natura, viaţa, oamenii şi chiar destinul.
Ce argumente pot fi mai bune decât acestea pentru a valorifica preţioasele mărturii muzeografice prin
expoziţii temporare tematice, sau deschiderea unei expoziţii permanente, care să descopere publicului amator
sau avizat, bogăţia si diversitatea născocirilor tehnice umane aflate „ascunse" încă în depozitele muzeale?
Numai în acest fel muzeul îşi va aduce din plin contribuţia la instruirea publicului vizitator, îmbogăţindu-i
volumul de cunoştinţe privind istoria ştiinţei şi tehnicii universale.

14
https://biblioteca-digitala.ro

Pictorialul amintirilor
Catalog de colec[ie - teh~rtt.M

APARAT FOTOGRAFIC DE STUDIO PENTRU TREPIED
MODEL REISEKAMERA(PROBABIL GERMANIA)
Burduf extensibil din material textil de culoare neagră
Film pe plăci de sticlă, format 18 x 24 cm, dublu tiraj
Datare: sf. sec. XIX
Obiectiv/Lentile: nespecificate
Fără obturator
Carcasa/ramă: lemn de cireş
Dimensiuni: 38,5x 27 x31 cm
Nr. inv. 4008
Achiziţie : ing. Eugen Ionescu, 1974
Intrat în gestiune: 1974
https://biblioteca-digitala.ro
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APARAT FOTOGRAFIC DE STUDIO PENTRU TREPIED
MODEL REISEKAMERA (PROBABIL GERMANIA)
Burduf extensibil din material textil de culoare neagră
Film pe plăci de sticlă, format 18 x 24 cm, dublu tiraj
Datare: sf. sec. XIX
Obiectiv/Lentile: nespecificate
Fără obturator
Carcasa/ramă: lemn de cires
Dimensiuni: 38,5x27x31 cm
Nr. inv. 4008
Achiziţie: ing. Eugen Ionescu, 1974
lntratîngestiune: 1974
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APARAT FOTOGRAFIC DE STUDIO PENTRU TREPIED
MODEL REISEKAMERA (PROBABIL GERMANIA)
Burduf extensibil din material textil cu colţare din piele
Film pe plăci de sticlă, format 9 x 12 cm
Datare: sf. sec. XIX
Obiectiv/Lentile: C.P. Goerz Berlin
Fără obturator
Carcasă/ramă: lemn de tei
Dimensiuni: 26 x 23 x 8 cm
Nr. inv. 4181
Achiziţie: ing. Justin Agarici (Galaţi)
Intrat în gestiune: 1975
18
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APARAT FOTOGRAFIC DE STUDIO PENTRU TREPIED
MODEL REISEKAMERA CAMERA (PROBABIL GERMANIA)
Burduf extensibil din material textil negru cu colţare din piele maro
Film pe plăci de sticlă, format 18 x 24 cm
Datare: sf. sec. XIX
Obiectiv/Lentile: detaşabile, nespecificate
Obturator manual, ramă din lemn şi perdea din pânză neagră
Carcasă/ramă: lemn de cires
Dimensiuni: 25 x 20 x 8 cm
Nr. inv. 4936
Achiziţie: Armand Mihăilescu (Bucureşti)
Intrat în gestiune: 1978
I

https://biblioteca-digitala.ro

~

w

~

~

w
w
o:::

(f)

19

APARAT FOTOGRAFIC DE STUDIO PENTRU TREPIED
MODEL REISEKAMERA CAMERA (PROBABIL GERMANIA)
Burduf extensibil din material textil negru cu colţare din textil grena
Film pe plăci de sticlă, format 18 x 24 cm
Datare: sf. sec. XIX
Fără obiectiv si lentile
Fără obturator
Carcasă/ramă: lemn de cireş
Dimensiuni 21 x 24 x 10 cm
Nr. inv: 4937
Achiziţie: Armand Mihăilescu (Bucureşti)
Intrat în gestiune: 1978
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MARCA „KODAK"
PRODUCĂTOR: EASTMAN KODAK Co (ROCHESTER N. Y. USA)
Burduf extensibil din material textil presat, culoare neagră
Film pe plăci 18 x 24 cm, marca KODAK X-RAY REDUCTION CAMERA
Datare: sf. sec. XIX
Obiectiv/Lentile: Eastman Kodak, F-7,9 cm
Obturator Kodex, fără diafragmă
Timpi de expunere: 1/25, 1/50 sec.+ T, +B
Carcasă : lemn de cireş
Dimensiuni: 26 x 87 x 50 cm
Nr. inv. 3323
Achiziţie : Elena Ionescu (Bucureşti)
Intrat în gestiune: 1970
https://biblioteca-digitala.ro
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T'HRCAD BLACK PAPER
,JJNDER THIS MA6K.

NO.

2 8ROWNiE CAMERA.

MODEL
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MARCA „No. 2 BROWNIE CAMERA"

PRODUCĂTOR EASTMAN KODAK Co (ROCHESTER

N.Y.USA)
U.S. Patent: B 1 dec. 1891, 25 sept. 1894, 11 apr. 1899, 27
nov. 1900,21 ian. 1902
Datare: 1891-1933
Rolfilm 120,format 6 x 9cm, film dublat cu o bandă de hârtie
neagră

Fotografii cadre: 6x4,5; 6x6; 6x7; 6x9 cm
Obiectiv, lentile si obturator lipsă
Material textil presat pe carton, textură asemănătoare pielii
Dimensiuni: 8x 12 x 8cm
Nr. inv. 4187
Achiziţie: JustinAgarici
Intrat în gestiune: 1975
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H. Wichmann, Oalatz (Roumanie,
l'l'Alffll S 8t fOtll'. ITlJRES DE.
l'HOTO<il{,\ l'Hl

TC.

Eticheta magazinului care l-a pus în
,,H. Wichmann, Galatz (Roumanie)"

circulaţie

în România:

MARCA „KODAK"
PRODUCĂTOR EASTMAN KODAK Co (ROCHESTER N. Y. USA)
Datare: sf. sec. XIX
Rolfilm 120, format 6 x 9 cm, film dublat de o bandă de hârtie neagră
Fotografii cadre: 6 x 4,5; 6 x 6; 6 x 9 cm
Obiectiv/lentilă, nespecificate
Diafragmă: plăcuţă cu orificii circulare
Material textil presat pe carton, textură asemănătoare pielii
~
Q)
Dimensiuni: 8 x 16,5 x 13 cm
E
co
Nr. inv. 4186
o
X
o
Achiziţie: Justin Agarici (Galaţi)
co
Intrat în gestiune: 1975
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „BROWNIE - JUNIOR 620"
PRODUCĂTOR EASTMAN KODAK Co (ROCHESTER N. Y. USA)
Componente realizate de KODAKAG STUTTGART, GERMANIA
Rolfilm 120, format 6 x 9 cm, film dublat de o bandă de hârtie neagră
Fotografii cadre: 6 x 4,5; 6 x 6; 6 x9 cm
Datare: 1934 - 1936
Obiectiv: telescopic, tubular, lentilă menisc 1: 11
Diafragmă: plăcuţă cu orificii circulare
Carcasă metalică vopsită în negru
Dimensiuni: 9 x 13 x 1Ocm
Nr. inv. 7527
Achiziţie: Dumitru Plăvan (laşi)
Intrat în gestiune: 1999
https://biblioteca-digitala.ro

MARCA „KODAK - BOX 620"
PRODUCĂTOR EASTMAN KODAK Co (ROCHESTER N. Y. USA)
Componente realizate de KODAK AG STUTTGART, GERMANIA
Rolfilm 120, format 6 x 9 cm, film dublat de o bandă de hârtie neagră
Fotografii cadru: 6 x 4,5; 6 x 6; 6 x 9 cm
Datare: 1936 - 1939
Obiectiv telescopic, tubular, lentile menisc 1:11
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Diafragmă: lipsă
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Carcasă metalică vopsită

în negru
Dimensiuni: 9 x 13 x 11 cm
Nr. inv. 8045
Achiziţie: Teodor Beşliu (laşi)
Intrat în gestiune: 2002
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „AGFA", MODEL „PREISBOX"
PRODUCĂTOR A.G.F.A. (GERMANIA)
Rolfilm 120, format 6 x 9 cm, film dublat de o bandă de hârtie neagră
Fotografii cadre: 6 x 4,5; 6 x 6; 6 x 9 cm
Datare: 1939 -1940
Obiectiv/ Lentile menisc 1: 11
Focalizare fixă
Carcasă metalică de culoare neagră
Dimensiuni: 11 x 8 x 13 cm
Nr. inv. 4188
Achiziţie: Justin Agarici (Galaţi)
Intrat în gestiune: 1975
https://biblioteca-digitala.ro

MARCA „ZEISS IKON", MODEL „BOX TENGOR 54/2"
PRODUCĂTOR ZEISS IKON AG DRESDEN (GERMANIA)
Rolfilm 120, format 6 x 9 cm
Datare: 1934 - 1938
Obiectiv/lentile: Goerz Frontar 1:11
Obturator, diafragmă iris, deschidere 11 - 16 - 22
Timpi de expunere: 1/25 sec
Focalizare 1-2m, 2-8m, 8m - inf.
Carcasă din metal şi piele de culoare neagră
~
a>
Dimensiuni: 8,5 x 11,5 x 11,5 cm
E
co
Nr. inv 9392
u
X
Achiziţie: Cristian Ardeleanu
o
co
Intrat în gestiune: 2007
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „ZEISS IKON", MODEL „ERABOX"
PRODUCĂTOR ZEISS IKON AG DRESDEN {GERMANIA)
Rolfilm 120, format 6 x 9cm
Datare: cca 1937
Obicetiv/lentile: Goerz Frontar 1:11111 cm Achromat
Focalizare automată
Obturator, diafragmă iris, deschidere 11 - 16 - 22
Timpi de expunere: 1/25 sec
Carcasa metalica şi piele neagră de culoare neagră
Dimensiuni 8 x 11,5 x 11 cm
Nr. lnv. 9390
Achiziţie: Cristian Ardeleanu (Constanţa)
Intrat în gestiune: 2007
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MARCA „ZEISS IKON", MODEL „BOX TENGOR 55/2"
PRODUCĂTOR ZEISS IKON AG DRESDEN (GERMANIA)
Rolfilm 120, format 6 x 9 cm
Datare: 1939
Obiectiv/lentile: Goerz Frontar 1:11
Obturator, diafragmă iris, deschidere 11 - 16 - 22
Focalizare 2 - 6m, 6 - 20m, 20m - inf.
Timpi de expunere: 1/25 sec.
Carcasă din metal şi piele de culoare neagră
~
Q)
Dimensiuni: 8,8 x 11,5 x 11 cm
E
<tl
Nr. inv 9615
(.)
X
Achiziţie: Domnica Baciu (laşi)
o
m
Intrat în gestiune: 2008
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „ZION" MODEL „SIMILI JUMELLE" AUTOMATIC
PRODUCĂTOR ZION FRANŢA
Film/plăci de sticlă format 6 x 9 cm
Datare: cca 1893
Obiectiv/lentile: J. Zion Anastigmat
Obturator ZION, diafragmă ghilotină
Timpi de expunere: 4 timpi de expunere, + B
Focalizare: 2 m
Punere la punct automată
Dimensiuni: 16 x 15 x 17, 5 cm
Carcasă din lemn şi ebonită de culoare neagră
Nr. inv. 4184
Achiziţie: Justin Agarici (Galaţi)
Intrat în gestiune: 1975
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MARCA „KODAK - BROWNIE AUTOMATIC"
PRODUCĂTOR EASTMAN KODAK Co

( ROCHESTER N. Y. USA)
Burduf extensibil din piele neagră, format orizontal
Rolfilm 120, format 9 x 6 cm
Datare: U.S. Patent 21 april. 1908, 31 aug.1909
Obiectiv/lentile nespecificate
Obturator lamelar/diafragmă deschidere 1, 2, 3
Timpi de expunere: I, B, T sec.
Dimensiuni: 18 x 10 x 15 cm
Nr. inv. 4446
Este primul aparat de mici dimensiuni pentru poşetă
Achiziţie: Justin Agarici (Galaţi)
Intrat în gestiune: 1976
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA"VOIGTLĂNDER "
PRODUCĂTOR VOIGTLĂNDER & SOHN (GERMANIA)
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Burduf extensibil din piele neagră, format vertical
Plăci film pe sticlă 9 x 12 cm
Datare: 1918
Obiectiv/lentile Voigtlănder Anastigmat „Voigtar'', 1:6,3, F - 10,5 cm
(seria Nr. 707964)
Obturator Embezet/diafragmă iris deschidere 6,3 ; 9 ; 12 ; 18 ; 25
Timpi de expunere 1/20, 1/50, 1/100 sec. +B, +T
Dimensiuni: 9 x 4,5 x 12, 5 cm
Nr. inv.4428
Achiziţie: Elisabeta Dumitru (laşi)
Intrat în gestiune: 1975
https://biblioteca-digitala.ro

MARCA „VOIGTLĂNDER"

PRODUCĂTOR VOIGTLĂNDER & SOHN (GERMANIA)
Burduf extensibil din piele neagră, format vertical
Film pe plăci de sticlă 9 x 12 cm
Datare: patent 1910-1912
Obiectiv/lentile: nespecificat
Obturator lamelar nespecificat, cu diafragmă iris,
deschidere diafragmă 4,5 - 36
Timpi de expunere 1/25, 1/50, 1/100 sec., + K
Dimensiuni: 11 x 5 x 15,5 cm
Nr. inv. 3452
Achiziţie: Grigore Sion (laşi)
Intrat în gestiune: 1972
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „VOIGTLĂNDER VAG"
PRODUCĂTOR VOIGTLĂNDER & SOHN (GERMANIA)
Burduf extensibil din piele neagră, format vertical
Plăci film pe sticlă 9 x 12 cm
Datare: 1920
Obiectiv/lentile: Voigtlănder Anastigmat „Skopar'',
1:4,5 F-13,5 cm (serie Nr. 336319)
Obturator lbsor, diafragmă iris, deschidere 4,5 - 25
Timpi de expunere: 1/1, 1/2, 1/51/10, 1/25, 1/50, 1/100 sec+ B, + T
Dimensiuni: 16, 5 x 12, 5 x 5 cm
Nr. inv. 5143
Achiziţie: Ştefan Opincă(Galaţi)

Intrat în gestiune: 1979
34
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MARCA „VOIGTLĂNDER BRAUNSCHWEIG ALPIN"
PRODUCĂTOR VOIGTLĂNDER & SOHN (GERMANIA)
Burduf din piele neagră cu tripla extensie, format orizontal
Film pe plăci de sticlă 9 x 12 cm
Datare: 1936
Obiectiv/lentile: Voigtlănder Tele - Dynar 1:5,5 F- 18,5 cm
Obturator: Compur, diafragmă iris
Timpi de expunere: 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 sec.
Dimensiuni: 5 x 10 x 14 cm
Nr. inv. 4022
Achiziţie: ing. Eugen Ionescu (laşi)
Intrat în gestiune:1974
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „VOIGTLĂNDER BRAUNSCHWEIG ALPIN"
PRODUCĂTOR VOIGTLĂNDER & SOHN (GERMANIA)
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Burduf din piele neagră, format orizontal
Plăci film pe sticlă, 9 x 12 cm
Datare: 1936
Obiectiv/lentile: Voigtlănder Tele - Dynar 1:5,5 F- 18,5 cm
Obturator: Compur, diafragmă iris
Timpi de expunere: 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 sec.
Dimensiuni: 5 x 10 x 14 cm
Nr. inv. 7164
Achiziţie: Paula Ortansa Bălan (laşi)
Intrat în gestiune: 1997
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MARCA „VOIGTLĂNDER - BESSA"
PRODUCĂTOR VOIGTLĂNDER & SOHN (GERMANIA)
Burduf din piele neagră, format vertical
Rolfilm 120, format 6 x 9 cm
Datare: 1935
Obiectiv/lentile: Anastigmat Voigtar 1:4,5 F=11 cm (serie nr. 1008365)
Obturator: Compur, diafragmă iris deschidere 4,5; 5,6; 8; 11; 16;22
Timpi de expunere: 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/250 sec.,+ B
Dimensiuni: 9 x 4,5 x 14 cm
Nr. inv. 7162
Achiziţie: Ortansa Paula Bălan (laşi)
Intrat în gestiune:1997
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA"VOIGTLĂNDER "
PRODUCĂTORVOIGTLĂNDER & SOHN (GERMANIA)
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Burduf extensibil din piele neagră, format vertical
Plăci film pe sticlă 9 x 12 cm
Datare: 1918
Lentile Voigtlănder Anastigmat „Voigtar", 1:6,3, F - 13,5 cm
Obturator Embezet/diafragmă iris deschidere 6,3;9;12;18;25
Timpi de expunere 1/25, 1/50, 1/100 sec., +B, +T
Dimensiuni: 11 x 4,7 x 16 cm
Nr. inv. 9618
Achiziţie: Domnica Baciu (Bacău)
Intrat în gestiune: 2008
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MARCA „BOBETTE 11"
PRODUCĂTOR ERNEMANN (GERMANIA)
Burduf din piele neagră, format vertical
Rolfilm 35 mm, format 22 x 33 mm
Datare: 1929
Obiectiv/lentile: Ernemann "Ernon" Anastigmat 1:3,5 F-5 cm
Obturator nemarcat, diafragmă iris, deschidere 5 - 25
Timpi de expunere 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100 sec., +Z
Dimensiuni: 13 x 3,3 x 5,5 cm
Nr. inv. 4013
Achiziţie: ing. Eugen Ionescu (laşi)
Intrat în gestiune: 1974
https://biblioteca-digitala.ro
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Gebr Mittelstrass • firma germană
constructoare de instrumente optice

MARCA „ERNEMANN"
PRODUCĂTOR ERNEMANN DRESDEN (GERMANIA)
Burduf din piele neagră, format vertical
Film pe plăci de sticlă 9 x 12 cm
Datare: 1932
Obiectiv/lentile: Ernemann, Dresden, F- 12,5
Obturator, diafragmă nespecificate
Dimensiuni: 12 x 16 x 4,5 cm
Nr. inv. 4445
Achiziţie : Justin Agarici (Galaţi)
Intrat în gestiune: 1976
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MARCA „ZEISS IKON NETTAR 515"
PRODUCĂTOR ZEISS IKON NOVAR STUTTGART (GERMANIA)
Burduf din piele neagră, format vertical
Rolfilm 120, format 6 x 9 cm
Datare: 1937
Obiectiv/lentile: Novar Anastigmat 1: 6,3, F- 10,5 cm
Obturator Telma, diafragmă iris, deschidere 6,3 - 22
Timpi de expunere: 1/25, 1/50, 1/100, 1/125 sec.,+T
Carcasă metalică de culoare neagră
Dimensiuni: 10 x 5 x 13 cm
Nr. inv 5145
Achiziţie: lţik Kara (laşi)
Intrat în gestiune: 1980
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „ZEISS IKON" MODEL „ZEISS IKON MAXIMAR 207/7"
PRODUCĂTOR ZEISS IKON NOVAR STUTTGART (GERMANIA)
Burduf din piele neagră, format vertical
Rolfilm 120, format 6 x 9 cm
Datare: 1927-1939
Obiectiv/lentile: Carl Zeiss Jena Tessar 1:4,5 F- 10,5 cm (serie Nr. 1013486)
Obturator Compur, diafragmă iris, deschidere 4,5 - 22
Timpi de expunere: 1/25, 1/50, 1/100, 1/250 sec., +B
Carcasă metalică de culoare neagră
Dimensiuni: 10, 5 x 9, 5 x 18 cm
Nr. lnv. 9617
Achiziţie: Stelian Cojocaru (Bacău)
Intrat în gestiune: 2008
https://biblioteca-digitala.ro

MARCA „WERKSTATTEN KAMERA", MODEL „ETUI"
PRODUCĂTOR K.W. (KAMERA WERKSTATTEN) DRESDA (GERMANIA)
Burduf din piele maro, format vertical
Film pe plăci de sticlă, famat 9 x 12 cm
ctl
Datare: c.a. 1930
E
,._
Obicetiv/Lentile: Carl Zeiss Jena f 1:4,5, 10,5 cm (serie Nr. 770429)
J2
Obturator Compur, diafragmă iris
Timp de expunere T, B, 1 - 1/250 Sec
Carcasă metalică de culoare neagră
Dimensiuni 12 x 9 x 3 cm
Nr. lnv. 4016
Achiziţie: Eugen Ionescu (laşi)
Intră în gestiune: 1974
43
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MARCA „FOTOKOR"
PRODUCĂTOR „GOMZ", LENINGRAD, RUSIA
Burduf din piele neagră, format vertical
Film pe plăci de sticlă 9 x 12 cm
Datare: 1930 - 1939
Obiectiv/lentile: Gomz .Ortigoz" 1: 4,5 F-13,5 cm (serie Nr. 936374)
Obturator Gomz, diafragmă tip perdea
Timpi de expunere 1/25, 1/50, 1/100 sec.
Dimensiuni: 11 x 3 x 15,5 cm
Carcasă neagră, format dreptunghiular
Nr. inv. 4175
Achiziţie: Gheorghe Mocanu
Intrat în gestiune: 1975

44
https://biblioteca-digitala.ro

MARCA „FOTOKOR 1 B"
PRODUCĂTOR GOMZ", LENINGRAD, RUSIA
Burduf din piele neagră, format vertical
Film pe plăci de sticlă 9 x 12 cm
Datare: 1930 - 1939
Obiectiv/lentile: Gomz „Ortigoz" Anastigmat
1: 4,5 F-13,5 cm (serie Nr. 246921)
Obturator Gomz, diafragmă iris
Timpi de expunere 1/25, 1/50, 1/100 sec., +K, + D
Carcasă neagră, format dreptunghiular
Dimensiuni: 15 x 11, 5 x 5 cm
Nr. inv. 5636
Achiziţie: Neculai Vidraşcu
Intrat în gestiune: 1980
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA "TURIST"
PRODUCĂTOR GOMZ FACTORY LENINGRAD, RUSIA
Burduf drept din piele neagră, format vertical
Film format 6,5 x 9 cm
Datare: 1934 -1940
Obiectiv/lentile lndustar - 7, focal length - 105 mm,
f - 3.5 cm (serie Nr. 71379)
Diafragmă timp de expunere 1/25, 1/50/ 1/100, + K, + D
Carcasă metalică neagră, format dreptunghiular
Dimensiuni: 13 x 3 x 9 cm
Nr. inv. 4015
Achiziţie: Eugen Ionescu
Intrat în gestiune: 1974

46

https://biblioteca-digitala.ro

MARCA „PECONETTE"
PRODUCĂTOR PLAUBEL & Co FRANKFURT (GERMANIA)
Burduf pliant din piele neagră , format orizontal
Rolfilm 120, format 9 x 12 cm
ro
Datare: 1929
E
......
Obiectiv/ lentile: Plaubel co Frankfurt/ Anticomar
.2
F- 4,2 F - 7,5 cm (serie Nr. 50511)
:::J
"E
Obturator lamelar Compur, diafragmă iris
:::J
.o
Timpi de expunere: 1/10, 1/25, 1/50, 1/100 sec.
:::J
(.)
Dimensiuni: 13 x 3 x 7,5 cm
Q)
ro......
Nr. inv. 4014
ro
Achiziţie: Eugen Ionescu (laşi)
c..
<C
Intrat în gestiune: 1974
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MARCA „VOLTA 295"
PRODUCĂTOR ICA AG, DRESDA, GERMANIA
Burduf pliant din piele neagră, format vertical
Film pe plăci de sticlă 9 x 12 cm
Datare: 1932
Obicetiv/lentile: lca Act-ges/ Extra-Rapid-Aplanat Helios 1:8
F-16, 5 cm (serie Nr. 239386)
Obturator lca Akt-Ges
Diafragmă iris, deschidere 8, 12,5; 18; 25; 35
Timpi de expunere: 1/50, 1/100 sec., + Z, + B
Dimensiuni: 14 x 6 x 9 cm
Nr. inv. 4174
Achiziţie: Gheorghe Mocanu (laşi)
Intrat în gestiune: 1974
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MARCA„AGFA", MODEL „AGFA BILINAR"
PRODUCĂTOR A.G.F.A. (GERMANIA)
Burduf din piele de culoare maro închis, format orizontal
Rolfilm 120, format 6 x 9 cm
Datare : 1934-1940
Obiectiv/entile: Agfa Bilinar 1:8,8 F - 10,5 cm
Diafragmă deschidere 11, 16, 22
Dimensiuni: 18 x 3 x 8 cm
Nr. inv. 4508
Achiziţie: Gheorghe Munteanu (laşi)
Intrat în gestiune: 1977
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA NEMARCAT
PRODUCĂTOR NEMARCAT
Burduf pliant din textil negru, format vertical
Rolfilm 120, format 9 x 12 cm
Datare: ½XX
Obiectiv/lentile: Steinheil Munchen Doppel Anastigmat,
1: 4,5 F-13, 5 cm (serie Nr. 144697)
Obturator lamelar Compur, diafragmă iris
Timpi de expunere 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 sec.
Carcasă de culoare neagră
Dimensiuni: 22 x 12 x 4 cm
Nr. inv. 4011
Achiziţie: ing. Eugen Ionescu (laşi)
Intrat în gestiune: 1974

-~
E

ro
E

L..

.E

.....:
::::,

~

::::,

..o
::::,
(.)

.$
~

ro

c..

<(

50
https://biblioteca-digitala.ro

MARCA NEMARCAT
PRODUCĂTOR NEMARCAT
Burduf pliant din piele neagră, format vertical
Film pe plăci de sticlă 9 x 12 cm
Datare: ½ sec. XX
Obiectiv/lentile Spezial Aplanat 1:8, F-13,5 cm
Obturator lamelar Varia
Diafragmă iris, deschidere 8; 12,5; 18; 25; 36
Timpi de expunere: 1/25, /50, 1/100 sec., +B, +T
Dimensiuni: 7 x 13, 5 x 4 cm
Nr. inv. 4023
Achiziţie: Eugen Ionescu (laşi)
Intrat în gestiune: 1974
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „MINNIGRAPH B"
PRODUCĂTOR LEVY ROTH (BERLIN, GERMANIA)
Film 35 mm, format 18 x 24 cm, 50 de expuneri, film încasetat
(lipseste dispozitivul)
Datare: patent 1928
Obiectiv/lentile: Minnigraph, Trioplan 1: 3,5/54
Obturator lamelar metalic, diafragmă iris 3 - 12,5 în cinci trepte
Timpi de expunere: vezi tabelul gravat pe placă metalică
Vizor tip colimator
Este primul aparat fotografic pentru film de 35 mm realizat în Europa
Poate fi folosit şi ca proiector pentru film format 18 x 24 mm
Carcasă metalică de culoare neagră
Dimenisiuni: 13 x 6 x 1Ocm
Nr. inv. 5860
Achiziţie: Justin Agarici (Galaţi)
Intrat în gestiune: 1981
https://biblioteca-digitala.ro

MARCA „ZORKI", MODEL „ZORKI I"
PRODUCĂTOR KRANOGORSKI MEKHANICHESKII ZAVOD (KMZ),
KRASNOGORSK, RUSIA
Film (135) 35 mm, format 24 x 36 mm, 36 expuneri
Datare: 1948-1956
Obiectiv/lentile: lndustar 22 1:3,5, F - 50 mm (serie Nr. 121711)
Obturator plan focal orizontal, diafragmă iris, deschidere 3,5 - 16
Timpi de expunere: 1/25 - 1/500 sec., +B
Dimensiuni: 13,5 x 7 x 5 cm
Nr. inv. 8047
Achiziţie: Teodor Beşliu (laşi)
Intrat în gestiune: 2002
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „ZORKI", MODEL „ZORKI 2C"
PRODUCĂTOR KRANOGORSKI MEKHANICHESKII ZAVOD (KMZ),
KRASNOGORSK, RUSIA
Film (135) 35 mm, format 24 x 36 mm, 36 expuneri
Datare: 1955-1960
Obiectiv/lentile: lndustar 50 1:3,5, F - 50 mm (serie N5602632)
Obturator plan focal orizontal, diafragmă iris, deschidere 3,5 - 16
Timpi de expunere: 1/25 - 1/500 sec., +B
Dimensiuni: 15 x 8,5 x 10 cm
Nr. inv. 8832
Achiziţie: Mihaela Strâmbu (laşi)
Intrat în gestiune: 2006
https://biblioteca-digitala.ro

MARCA "OPTIOR"
PRODUCATOR 1.0.R BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Film 120, format 4 x 6 cm
Datare: patent 1951
Obiectiv/lentile: Optior 1, 11 F- 60 cm
Diafragma cu doi timpi de expunere B.O şi Instant
Carcasă metalică

-

u
a.

ro

E

o
u
a.

E

Dimensiuni: 12,5 x 7 x 9 cm
Nr. inv. 8044
Achiziţie: Teodor Beşliu (laşi)
Intrat în gestiune: 2002
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „CERTO" , MODEL „CERTINA"
PRODUCĂTOR KAMERAWERK, DRESDA, GERMANIA
Rolfilm 120 format 4 x 4 cm , 6 x 6 cm
Datare: 1955
Obiectiv/lentile: Certo Achromat F - 1: 8/75 cm
Obturator lamelar, diafragmă iris, deschidere 8 - 11
Timp de expunere: 1/60 şi +B

t5
ro
a.
E
o(.)
a.
E

Carcasă metalică

Dimensiuni: 12 x 8 x 9 cm
Nr. inv. 6974
Achiziţie: Olga Dumitrescu
Intrat în gestiune: 1993
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(laşi)

MARCA „FED", MODEL "FED 2"
PRODUCĂTOR DZERHINSKY COMMUNE, KHARKOV, UCRAINA
Rolfilm 35 mm (135), format 24 x 36 mm, 36 de expuneri
Datare: 1955- 1978
Obiectiv/lentile: LTM 39 mm, lndustar 26 m 1: 2,8, F - 5 cm (serie Nr.133079)
Obturator lamelar, diafragmă iris, deschidere minimă 22
Punere la punct 1 - oo
Timpi de expunere: 1/25, 1/50, 1/100, 1/250, 1/500 sec., +B
Carcasă metalică

Dimensiuni: 14 x 9 x 11 cm
Nr. inv 7484
Achiziţie: Ana Donase (laşi)
Intrat în gestiune: 1999
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „MEOPTA", MODEL „BEIRETTE 11"
PRODUCĂTOR KAMERAFABRIK WOLDEMAR BEIER KG • FREITAL GERMANIA
Film (135) 35 mm, format 24 x 36 mm
Datare: 1962
Obiectiv/lentile: Meritar 1: 2,9/ 45 mm E. Ludwig F - 2, 9 (serie Nr. 1498822)
Obturator lamelar metalic.diafragmă iris
Timpi de expunere 1/30, 1/60, 1/125, 1/300,+B
Punere la punct: 0,6 - oo
Dimensiuni: 11 Ox 75 x 65 mm
Nr. inv. 8048
Achiziţie: Teodor Beşliu (laşi)
Intrat în gestiune: 2002
https://biblioteca-digitala.ro

MARCA „RETINETTE IA"
PRODUCĂTOR KODAK AG, STUTTGART, GERMANIA
Film 35mm, 36 expuneri
Datare: 1963 - 1967
Obiectiv/lentile: Schneider-Kreuznach Reomar
F 1:2,8 /45 mm
Obturator Prontor 300s, diafragmă min. F - 22,
Focalizare manuală: 3,3 feet (1 metru);
4 f (1,3 m); 5,5 f (1,7m); 8 f (2,5m); 15 f (5m)
Timpi de expunere: 1/300 s
Dimensiuni: 16 x 8 x 11 cm
Nr. inv. 8342
Donaţie: Gheorghe Munteanu (laşi)
Intrat în gestiune: 2004
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA"KODAK DISC 4000"
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PRODUCĂTOR EASTAMN KODAK COMPANY (USA)
Peliculă/film pe disc: Kodak film (15 fante, format 8 x 10,5 mm-negativ)
Datare: 1982 - 1984
Obiectiv/lentile: Kodak aspheric 1:2,8 F - 12,5 mm
Obturator lamele metalice, Kodak
Timpi de expunere: 1/100, 1/200 sec.
Baterie integrată
Carcasă material plastic
Dimensiuni: 11 ,8 x 8 x 2,5 cm
Nr. inv. 7493
Achiziţie: Gavril Rotaru (laşi)
Intrat în gestiune: 1999
https://biblioteca-digitala.ro

MARCA „VOIGHTLĂNDER BRILLANT"
>
:;:;
u
PRODUCĂTOR VOIGTLĂNDER & SOHN (GERMANIA)
Q)
Sistem camera: reflex TLR (Twin Lens Reflex)
.o
o
Rolfilm 120, format 6 x 6 cm pe bobine format 6 x 9cm, 12 expuneri
Filmul poate fi schimbat la lumina zilei
Datare: 1932 - 1937
Obiectiv binocular/lentile: Voigtar Anastigmat Braunschweig, 1: 6,3, F - 7,5 cm
0
Obturator pentru fotografii instantanee, diafragmă iris
~
00
Punere la punct, repere: 1 - 2 (portrete), 2 - 6 (imagine de grup), 6 - (peisaje) ~
Dimensiuni: 11 x 8 x 7 cm
.....a>
Nr. inv. 5637
~
ro
Achiziţie: Neculai Vidraşcu (Galaţi)
a.
Intrat în gestiune: 1979
_<C
__
Q)
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MARCA „ROLLEICORD I"
PRODUCĂTOR FRANKE & HEIDECKE (GERMANIA)
Sistem camera: reflex TLR (Twin Lens Reflex)
Rolfilm 120, format 6 x 6 cm, 12 expuneri, format 6 x 9cm, 8 expuneri
Datare: 1933-1936
Obiectiv binocular/lentile Carl Zeiss Jena Triotar,
1: 3,5; F- 7,5 cm (serie Nr. 1758437)
Obiectiv vizor/lentile Heidoscop Anastigmat 1:3,2; F-7,5
Obturator lamelar Compur, diafragmă iris deschidere 3,5 - 32
Timpi de expunere: max. 1/300 sec.,+ T, +B

~

Carcasă metalică neagră

.....roQ)

Dimensiuni: 13,5 x 8,5 x 9 cm
Nr. inv. 4427
Achiziţie: Elisabeta Dumitru (laşi)
Intrat în gestiune: 1975
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MARCA „GOMZ", MODEL „LUBITEL 2"
PRODUCĂTOR GOMZ FACTORY LENINGRAD
Sistem camera: reflex TLR (Twin Lens Reflex)
Rolfilm 120, format 6 x 6 cm, 12 expuneri
Datare: 1955 - 1980
Obiectiv binocular/lentile: Triplet T-22, 1:4,5, f - 75 cm (serie Nr. 7680225)
Obturator lamelar Lamo, diafragmă iris, deschidere 4,5 - 25 mm
Timpi de expunere ZT - 5: 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 sec., + B
Timpi de expunere ZT - 8: 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 sec.,+ B
Distanţa focală minimă 1,3 m
Carcasă din bachelită neagră
Dimensiuni: 9,5 x 10 x 13,5 cm
Nr. inv. 8049
Donaţie: Club C.F.R. laşi
Intrat în gestiune: 2002
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „FLEXARET VII" AUTOMAT
PRODUCĂTOR MEOPTA, PREROV, CEHIA
Sistem camera: reflex TLR (Twin Lens Reflex)
Rolfilm 120, format 6 x 6 cm, 12 expuneri
Rolfilm (135) 35 mm, format 24 x 36 mm
Datare: 1969
Obiective binocular /lentile: Meopta Belar 3,5/80 mm (serie Nr. 6652)
Obiectiv vizor/ lentile: Meopta Anastigmat 3,5/80 mm
Obturator lamelar Metax , diafragmă iris, deschidere 2,2 - 16 mm
Timpi de expunere: 1-1/400 sec.,+ B
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Carcasă metalică
<tlll<'lllq~

Dimensiuni: 10 x 12 x 14 cm
Nr. inv. 5852
Achiziţie: Grigore Manea (laşi)
Intrat în gestiune:1981
https://biblioteca-digitala.ro

MARCA „ROLLEIFLEX"
PRODUCĂTOR FRANKE & HEIDECKE (GERMANIA)
Sistem camera: reflex TLR (Twin Lens Reflex)
Rolfilm 120, format 6 x 6 cm, 12 expuneri, format 6 x 9cm, 12 expuneri
Datare: 1939
Obiectiv binocular/lentile Carl Zeiss Jena Triotar,
1: 3,8, F- 7,5 cm (serie Nr. 1108693)
Obiectiv vizor/lentile Heidoscop Anastigmat
1:3,2, F-7,5(serie Nr.85028)
Obturator lamelar Compur, diafragmă iris deschidere 3,5 - 32
Timpi de expunere: max. 1/300 sec.,+ T, +B
Carcasă metalică neagră

Dimensiuni: 13,5 x 8,5 x 9 cm
Nr. inv. 9619
Achiziţie: Stelian Cojocarul (Bacău)
Intrat în gestiune: 2008
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „FOTH-FLEX"
PRODUCĂTOR FOTH (GERMANIA)
Sistem camera: reflex TLR (Twin Lens Reflex)
Rolfilm 120, format 6 x 6 cm, 12 expuneri
Datare: 1933
Obiectiv binocular/lentile Foth Anastigmat,
1: 3,5, F- 7,5 cm (serie Nr. 10770)
Obiectiv vizor/lentile Foth Anastigmat 1:3,5, F - 7,5
Obturator lamelar Compur, diafragmă iris deschidere 3,5 - 25
Timpi de expunere: max. 1/500 sec.
Carcasă metalică neagră

Dimensiuni: 14,6 x 8 x 8 cm
Nr. inv. 4012
Achiziţie: ing. Eugen Ionescu (laşi)
Intrat în gestiune: 1974
https://biblioteca-digitala.ro

MARCA„ R.B. GRAFLEX JR."
PRODUCĂTOR FOLMER& SCHWING DIVISION
EASTMAN KODAK Co (ROCHESTER N. Y. USA)
Sistem camera SLR (Single Lens Reflex)
Rol film 120, format 9 x 12 cm
Datare: patent 1907-1917
Obiectiv dublu, Lentile: Carl Zeiss Jena, Tessar
1:4,5 f-15 cm (serie Nr. 370039)
Obturator, diafragmă nespecificate
Timpi de expunere: vezi tabelul afişat
Destinat macrofotografiei pentru amatori
Dimensiuni: 16 x 11 x 17 cm
Nr. inv. 4010
Achiziţie: ing. Eugen Ionescu (laşi)
Intrat în gestiune: 1974
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „PILOT SUPER" (sau PILOT 6 SUPER)
PRODUCĂTOR K.W. (KAMERA WERKSTATTEN)
DRESDA (GERMANIA)
Sistem cameră SLR - reflex (Single Lens Reflex)
Rolfilm 120, format 6 x 6 cm
Datare: 1939-1941
Obiectiv: mono-obiectiv Pilotar 1:2,9 F: 7,5 cm,
Ludwig Dresden (serie nr. 407753)
Diafragmă metalică, tip ghilotină
Timpi de expunere: 1/20, 1/50, 1/100, 1/200 sec.
Carcasă metalică de culoare neagră, format cubic
Dimensiuni: 9,5 x 11 x 12 cm
Nr. inv. 5014
Achiziţie: ing. Eugen Ionescu (laşi)
Intrat în gestiune: 1978
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MARCA „PRAKTIFLEX"
PRODUCĂTOR K.W. (KAMERA WERKSTATTEN)
DRESDA (GERMANIA)
>
Sistem camera SLR - reflex, vizare prin obiectiv
t3
Datare: 1939-1946
~
Obiectiv/lentile: Schneider - Kreuznach, Xenon f:2, 0C
F- 5 cm (serie Nr.169540)
::i
Obturator tip perdea, diafragmă iris
G
Timpi de expunere: B, 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50,
1/100, 1/200,1/500 sec.
Dimensiuni: 17 x 5 x 9 cm
Nr. inv. 4021
Achiziţie: Eugen Ionescu (laşi)
Intrat în gestiune: 1974
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „ROBOT 11" REFLEX
PRODUCĂTOR VEB ZEISS IKON DRESDEN
(GERMANIA)
Sistem camera SLR (Single Lens Reflex)
Film 35 mm, format 24 x 24 mm, până la 50 de expuneri
Datare: 1939-1955
Obiectiv/lentile: Carl Zeiss Jena, Biotar 1:2
F - 4cm (serie Nr. 25144947)
Focalizare: 30 mm - 400 mm
Obturator rotativ, diafragmă iris neautomată
Timpi de expunere: 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/100,
1/200, 1/500 sec. , +B
Dimensiuni: 12,5 x 7 x 9 cm
Nr. inv. 9630
Achiziţie: Stelian Cojocaru (Bacău)
Intrat în gestiune: 2008

>

:,.::;
t)

Q)

:o
o
C

:::I
:::I

t)

X

Q)

..:::
~

....co
Q)

s....

co

a.
<1'.'.

70

https://biblioteca-digitala.ro

MARCA „PENTACON 21" REFLEX
PRODUCĂTOR VEB ZEISS IKON DRESDEN (GERMANIA)
Sistem camera SLR (reflex, cu vizare prin obiectiv)
Film 35 mm, format 24 x 36 mm
Datare: 1955
Obiectiv/lentile: Carl Zeiss Jena, Biotar 2/58
(serie Nr. 4422129)
Obturator lemaler, diafragmă iris neautomată
Timpi de expunere: 1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50,
1/100, 1/200, 1/500, 1/1000 sec.
Dimensiuni: 16 x 12 x 12 cm
Nr. inv. 8046
Achiziţie: Teodor Beşliu (laşi)
Intrat în gestiune: 2002
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „PENTACON SIX TL" REFLEX
PRODUCĂTORVEB ZEISS IKON DRESDEN (GERMANIA)
Sistem camera SLR (Single Lens Reflex)
Film 120, format 6 x 6 cm
Datare: 1950 - 1990
Obiectiv/lentile: Carl Zeiss Jena, Biometar 2,8/80
(serie Nr. 8760915)
Diafragmă lamelară, neautomată

Timpi de expunere:1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50,
1/100, 1/200, 1/500, 1/1000 sec.
Dimensiuni: 17 x 12 x 13,5 cm
Nr. inv. 9628
Achiziţie: Stelian Cojocaru (Bacău)
Intrat în gestiune: 2008
https://biblioteca-digitala.ro

MARCA „ZENIT", MODEL „ZENIT E"
PRODUCĂTOR KRANOGORSKI MEKHANICHESKII ZAVOD
(KMZ), KRASNOGORSK, FOSTA UNIUNE SOVIETICĂ
Sistem camera SLR (Single Lens Reflex)
Rolfilm (135) 35 mm, format 24 x 36 mm, 36 expuneri
Datare: 1965
Obiectiv/lentile: Helios -44 - 2; 2/ 58 mm (serie Nr. 031998)
Obturator lamelar metalic, diafragmă iris, deschidere 2 - 16
Timpi de expunere: 1/30-1/500 sec. (automatic),+ B (manual)
Carcasă metalică şi material plastic
Dimensiuni: 138 x 93 x 100 mm
Nr. inv. 7492
Achiziţie: Olimpia Zaharia (laşi)
Intrat în gestiune: 1999
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „KIEV 80"
PRODUCĂTOR ARSENAL UKRAINA
Sistem camera: reflex SLR (Single Lens Reflex),
contorizare TTL (Trought The Lens)
Rolfilm 120, format 6 x 6 cm, 12 expuneri
Datare: 1975-1980
Obiective binocular/lentile: Vega 128 f2.8/90 mm
(seria 784302)
Obturator perdea metalică, diafragmă iris
automată, deschidere 2,8 - 90 mm
Timpi de expunere: 1/2-1/1000 sec.
Baterie încorporată
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Carcasă metalică

Q)

Dimensiuni: 11 x 18 x 1Ocm
Nr. inv. 9629
Achiziţie: Stelian Coocaru (Bacău)
Intrat în gestiune: 2008
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MARCA „No 1 PANORAM KODAK"
PRODUCĂTOR EASTMAN KODAK Co (ROCHESTER N. Y. USA)
Aparat panoramic
Rolfilm 105, format 5,7 x 18 cm
Patent 26 septembrie 1894
Datare: cca 1900
Obiectiv mobil (180 grade), sistem stereoscopic (deschidere
orizontală: unghi 112 grade)
Lentilă menisc: 90 mm F-13
Dimensiuni: 18,5 x 10,8 x 8,4 /34 cm (deschis)
Nr. inv. 4495
Achiziţie: Iustin Agarici (Galaţi)
Intrat în gestiune: 1976
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „ICA POLYSCOP"
FABRICANT ICA A.G. DRESDEN, GERMANY
Aparat tip Stereo - Panoramic
Plăci şi film, format 6 x 13 cm
Datare: 1910 - 1925
Binocular/lentile: Carl Zeiss Jena Tessar 1: 45 F- 6,5 cm
Obutratorul este plasat între lentile - reglare instantanee
Timpi de expunere: max. 1/250 sec.
Distanţa focală: 1,5 m - oo
Dimensiuni: 15,5 x 7 x 8,5 cm
Nr. inv. 4018
Achiziţie: Eugen Ionescu (laşi)
Intrat în gestiune: 1974
https://biblioteca-digitala.ro

MARCA „VOIGTLĂNDER BRAUNSCHWEG STEREFLEKTOSKOP"
PRODUCATOR VOIGTLĂNDER & SOHN, DRESDA, GERMANIA
Aparat tip Stereo - Reflex
Rolfilm (Plat back) 120, format 6 x 13 cm
Datare: 1914-1937 (1929)
Obiective 3/lentile reflex stereo: Voigtlănder Heliar anastigmat,
1: 4,5 F - 75 mm
Obturator Stereo - Compur, diafragmă iris cu deschidere 4,5 - 25
Timpi de expunere: max. 1/300 sec.
Punere la punc:t 0,75 m
Dimensiuni: 18 x 13 x 7 cm
Nr. inv. 4017
Achiziţie: Eugen Ionescu (laşi)
Intrat în gestiune: 1974
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „HEIDOSCOP"
PRODUCĂTOR FRANKE & HEIDECKE (GERMANIA)
Datare: 1925-1941
Obiectiv trinocular/lentile: 2 Carl Zeiss Jena Tessar 1: 4,5
F - 7,5 cm; centru vizor Carl Zeiss Jena Sucher-Triplet,
1: 4,2 F- 7,5 cm
Obturator Compund, diafragmă iris, expunere F 4.5,
ffi.3, F9, f12.5, F18 şi F25
Timpi de expunere: 1/50, 1/100, 1/300 sec.
Timpi de control: M, Z şi B
Ecran de corijare autocrom Dukar Zeiss
Dimensiuni: 19 x 9 x 11 cm
Carcasă metalică neagră

Nr. inv. 5013
Eugen Ionescu (laşi)
Intrat în gestiune: 1978

Achiziţie:

https://biblioteca-digitala.ro

MARCA „LE GLYPHOSCOPE"
PRODUCĂTOR J. RICHARD, PARIS
Aparat tip Stereo
Plăci 45x107 mm
Datare:½ sec XX
Obiectiv binocular acromatic, nemarcat
Obturator pentru instantanee, nemarcat
Carcasă metalică neagră

Dimensiuni: 13, 5 x 5,5 x 8 cm
Nr. inv. 4019
Achiziţie: Eugen Ionescu (laşi)
Intrat în gestiune: 1974
https://biblioteca-digitala.ro
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GRAPHOSCOPE, FRANTA

Vizor stereoscopic de salon' pentru vizualizarea
fotografiilor şi materialelor tipărite.
Datare: cca 1874
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Lentilă concavă

u5
Q)
.....

Dimensiuni: 22,2 x 35,2 x 9,8 cm
Nr. inv. 9599
Achiziţie Doru Fărcuş (Băicoi, jud. Prahova)
Intrat în gestiune: 2008
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Vizor stereoscopic PERFECSCOPE STEREO
Destinat vizionării fotografiilor stereoscopice
Datare : cca 1895
Două lentile
Dimensiuni: 15x 33 x 14 cm
Dispozitiv confecţionat din aluminiu şi lemn
Nr. inventar 4190
Achiziţie: Iustin Agarici (Galaţi)
Intrat în gestiune: 1974
https://biblioteca-digitala.ro
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Vizor stereoscopic PERFECSCOPE STEREO
Destinat vizionării fotografiilor stereoscopice
Datare : cca 1896
Două lentile prismatice
Dimensiuni: 16 x 33 x 12 cm
Nr. inventar 4191
Achiziţionare: Justin Agarici (Galaţi)
Intrat în gestiune1975
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Vizor stereoscopic PERFECSCOPE STEREO cu picior fix ~
Destinat vizionării fotografiilor stereoscopice
·gDatare : 1880
o~
Două lentile prismatice
~
2
Dimensiuni: 49 x 25 x 32 cm
Nr. inventar 5337
~
o
Achiziţie: Iustin Agarici (Galaţi)
5
Intrat în gestiune: 1980
83
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MARCA „SIDA· OPTIK", MODEL „EXTRA"
PRODUCĂTOR „SIDA OPTIK" (BERLIN) GERMANIA
Aparat fotografic tip Spy Camera
Film 35mm, format 24 x 24 mm
Patent D.R.W.Z
Datare: 1936
Obiectiv/lentilă menisc, Micro - Optik, 35mm /f-1.8
Obturator, diafragmă nespecificat
Timpi de expunere: T
Carcasă maro din bachelită
Dimensiuni: 70 x 56 x 42 mm
Nr. inv. 5638
Achiziţie: Neculai Vidraşcu
Intrat în gestiune: 1980
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MARCA „KIEV 30"
PRODUCĂTOR ARSENAL, UCRAINA
Aparat fotografic tip Spy Camera
Film 16 mm, format 13 x17 mm
Datare: patent 1970 - 1983
Obiectiv/lentile: lndustar-M, focal length - 23 mm, f/3.5
Obturator, diafragmă iris, deschidere: 3.5, 4, 5.6, 8, 11
Timpi de expunere: 1/30, 1/60, 1/200 sec.
Focalizare: 50 cm - oo
Carcasă metalică şi material plastic
Dimensiuni: 108 (deschis) 84 x 46 x 27 mm
Nr. inv. 8846
Achiziţie: Lucreţia Danicescu
Intrat în gestiune: 2006
https://biblioteca-digitala.ro
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MARCA „SECAM", MODEL „STYLOPHOT SECAM FRANCE BREVET - PATENTS"
PRODUCĂTOR SECAM, FRANTA
Aparat fotografic tip Spy Camera '
Film 16 mm, format 1Ox 1Omm, 18 expuneri
Datare: patent 1955
Obiectiv/lentile: Secam, menisc - 11 mm, f/6,3
Obturator lamele metalice Secam, diafragmă iris,
deschidere: 6,3; 8; 11
Viteză de expunere: 1/50 sec.
Material bachelită neagră, metal inoxidabil
Dimensiuni: 11 ,7 x 3,6 x 2,8 cm
Nr. inv. 9450
Achiziţie: Viorel Moise (Brăila)
Intrat în gestiune: 2007
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MARCA „THE BUTTON"
PRODUCĂTOR POLAROID LAND CAMERA USA
Sistem Polaroid
Film polaroid 600 sau Fujifilm amestec SX - 70
Datare: 1982
Obiectiv/lentile: 103 mm f/14,6
Timpi de expunere: automată
Focailzare fixă
Carcasă material plastic dur bicolor gri/negru
Dimensiuni: 11 x 14 x 10 cm
Nr. inv. 8829
Achiziţie: Mihaela Strâmbu (laşi)
Intrat în gestiune: 2006
https://biblioteca-digitala.ro

87

•
MARCA 1000SE
PRODUCĂTOR POLAROID LAND CAMERA USA

Sistem Polaroid
Film SX - 70 fotografii color instant
Datare: 1972
Lentile din plastic cu deshidere fixă 103 mm, f 14.6
Timpi de expunere electronică, automată
Focalizare minimă: 1,2 m
Carcasă din plastic dur bicolor negru/bej
Dimensiuni: 12 x 14 x 11cm
Nr. inv. 9748
Achiziţie: Cristi Ardelean (laşi)
Intrat în gestiune: 2008
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MARCA „SPECTRA", MODEL „ONYX"
PRODUCĂTOR POLAROID SPECTRA, USA
Sistem Polaroid
Film Spectra 600, format rectangular 9,2 x 7,3 cm
Fotografii color instant
Datare: 1985+
Lentile Quintic f101125mm
Timpi de expunere electronică, automată
Autofocalizare sonar
Carcasă din plastic dur, negru
Dimensiuni: 22 x 24x 11 cm
Nr. inv. 9749
Achiziţie: Cristi Ardelean (laşi)
Intrat în gestiune: 2008
https://biblioteca-digitala.ro
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ISTORICUL TEHNICII ÎNREGISTRĂRII IMAGINILOR FIXE ŞI MOBILE
ÎN DATE CRONOLOGICE

15.000 î. Hr. - 10.000 î. Hr - în încercarea de a învinge forţele naturii, omul primitiv utilizează, în
. ,. "' .
sale, desene şi gravuri pe pereţii grotelor. Aceste picturi pot fi
"
regăsite în aproape întreaga Europă, însă cele mai cunoscute pentru frumuseţea
.
lor sunt peşterile de la Altamira (cca. 15.000 - 10.000 î. Hr.) din Spania şi
.
. . .,:. .
. . 11~:. . -~;,.
Lascaux (cca. 10.000 - 3.500 î. Hr.) din Franţa . Ele reprezintă descompunerea
'°"•":· ..- . ~ .
.
grafică a mişcării.
· i ~ . ......
.
reprezentările

.

-,;··.

.

6.000 - 1500 î. Hr. - popoarele antice babiloniene

şi

egiptene

cunoşteau

.

-

-"\

noţiuni ştiinţifice despre utilizarea de lumini şi umbre în artă. În ceremoniile religioase, pentru impresionarea
credincioşilor,

se foloseau de proiecţii luminoase. La unul din templele zeului Ra s-a descoperit un sistem
unde, la răsăritul soarelui, Ra era proiectat pe un perete al templului.

cameră obscură,

1122 - 256 î. Hr. - cele mai evoluate spectacole de umbre şi lumini sunt
Acestea erau siluete decupate, de diferite
dimensiuni, confecţionate din pergament
înnegrit sau din foi subţiri din bronz. În
timpul spectacolului, aceste siluete erau
trecute prin spatele unor ecrane
transparente, bine iluminate astfel încât
imaginile proiectate pe ecran apăreau în

aşa-numitele

umbre

chinezeşti.

umbră.

1.100 î. Hr. - în China, artiştii dinastiei Chou realizau pergamente pe care erau desenate etapele
succesive ale unui gest. La o derulare rapidă a acestora se crea impresia de mişcare.
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Sec. V î. Hr - filozoful grec, Empedocle inspirat din principiile filozofice ale lui Heraclit, Parmenide şi
Pitagora, emite ipoteza că percepţia vizuală s-ar produce pe două căi având la
bază cele două forţe motrice personalizate: Dragostea (atracţie) şi Ura
(respingere):
1. prin producerea în ochi a efluviilor de foc subtil radiate de
obiecte (cauzată de atracţie sau iubire);
2. cu ajutorul razelor lansate de ochii proprii, fără recepţionarea
în interiorul acestora a şuvoaielor de foc exterior (provocată de repulsie sau ură).
Empedocle compară ochiul cu o lampă din care izvorăşte lumină. Ochiul şi-ar
proiecta lumina prin pereţii săi permeabili, dotaţi cu pori ce lasă a se exterioriza
focul interior.
cca. 450 î. Hr. - în China, filozoful Mo Tzu (479-391) face referiri asupra
lanternei magice în astronomie. Cu ajutorul acesteia se urmăreau eclipsele solare.

aplicaţiilor

practice ale

cca. 340 î. Hr. - filozoful grec Aristotel (384-322) este prima persoană care observă cum se formează o
imagine inversată a unui obiect aflat în exterior, într-o cameră obscură, atunci când razele de lumină pătrund în
cameră printr-un orificiu mic cât un vârf de ac denumit stenop (stenope în franceză şi pinhole în engleză; în
traducere însemnând ochi), practicat într-unul din pereţii laterali. El nu a putut da nici o explicaţie acestui
fenomen, unele lămuriri fiind aduse abia de alchimiştii secolului al XI-lea.
Sec m î. Hr. - matematicianul grec Euclid (325-265) scrie tratatele Optica & Catoptrica. În aceste studii
legile reflexiei luminii, posibilitatea de focalizare a lor cu oglinzile concave şi formulează legea
propagării rectilinii a luminii - principiu fundamental pentru orice proiecţie: ,,Razele luminoase se propagă în
linie dreaptă şi pleacă la infinit".

el

stabileşte

50 - 59 d. Hr. - naturalistul roman Pliniu cel Bătrân (Caius Plinius Secundus) (23-79 d. Hr)
în Naturalis Istoria (,,Istoria naturii", o lucrare ce cuprinde 37 de volume) efectul aerului şi al
luminii asupra argintului, iar Seneca , în cartea sa Quaestiones naturales (,,Întrebări naturale"), prezintă
fenomenul „persistenţei retiniene".
consemnează
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A doua jumătate a sec. I d. Hr. - în tratatul său optic Peri Automatopoilitikes, matematicianul Heron din
Alexandria (descoperitorul forţei aburului) descrie tot felul de experimente şi scrie lucrări referitoare la efecte
optice legate de lumină şi oglinzi.
130 - cunoscutul matematician, astronom şi geograf grec Claudius Ptolemaios (100 - 170), constructor al
numeroase instrumente astronomice, descrie în lucrarea sa Optika, diferite efecte optice printre care aminteşte şi
de persistenţa retiniană, precum şi legile reflexiei şi ale refracţiei.
cca.730 - în urma unor experienţe cu diverse metale, alchimistul arab Abu Musah Djafar al Sofi (Geber)
efectul luminii asupra nitratului de argint.

descoperă,

1000 - cărturarul arab Ibn Al Haithan (Alhazen în versiunea
astronom, descrie pentru prima dată, în tratatul său Katir al-manazir
(Tratat de optică) , principiul camerei obscure, principiu care stă la
baza tuturor aparatelor fotografice şi cinematografice din zilele
noastre. El ajunge la concluzia că razele de lumină care ajung la
ochiul uman nu pleacă mai departe aşa cum credeau înaintaşii săi.
Tot aici el descrie şi o „sfărlează" diferit colorată, care îngăduie
experienţe diverse, în „timpul cât imaginile rămân în fundul
ochiului", referindu-se astfel la fenomenul persistenţei retiniene,
„defect" al ochiului rară de care lumea actuală ar fi fost văduvită de
cinematograf sau televiziune.

latină)

(965 - 1039), matematician

şi

1267 - filozoful materialist şi savantul englez Roger Bacon (1220-1292), redescoperind principiul
camerei obscure, creează iluzii optice folosind oglinzi. În urma acestor jocuri, este acuzat de vrăjitorie şi
întemniţat.

1450 - arhitectul italian Leon Battista Alberti şi pictorul Piero delia Francesca realizează prima camera
lucida, un dispozitiv ce permitea, printr-un joc de prisme şi a unor vizoare, fixarea imaginii cu mijloacele
desenului.
93
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1490 - savantul şi artistul renascentist Leonardo Da Vinci (1452-1519) - creionează în Caiete de
notiţe, schiţa unei camere obscure şi descrie principiul formării imaginii într-o cameră obscură, pornind de la
proprietatea razelor de lumină de a se propaga în linie dreaptă în medii omogene:
Dacă

imaginile obiectelor luminate pătrund printr-un orificiu foarte mic
într-o cameră foarte obscură, veţi avea aceste imagini în interiorul acestei camere
ca pe o hârtie albă situată la o oarecare distanţă de orificiu; veţi vedea pe această
toate obiectele cu formele şi culorile lor. Ele vor fi răsturnate şi aceasta din cauza •
intersectării razelor luminoase. Dacă imaginile provin dintr-un loc luminat de
soare ele vor părea ca pictate pe hârtie.

1542 - matematicianul şi astronomul german Erasmus Reinhold (1511-1553) face referiri la camera
obscură. El menţionează în afara urmăririi eclipselor şi posibilitatea de a vedea scene care se petrec pe stradă.
1544, ianuarie 24 - savantul olandez Gemma Frisius (1508-1555), folosind o cameră obscură, observă
eclipsa solară din data de 24 ianuarie 1544. Un desen al acestei camere obscure va fi publicat în
lucrarea De radio astronomico et geometrico liber ( Carte despre raza astronomică şi geometrică) apărută în
1545.
şi studiază

1550 - fizicianul şi profesorul de matematici din Milano, Girolamo Cardano (1501 - 1576) aduce
camerei obscure. Pentru a ajusta imaginea şi a-i conferi o claritate mai bună, Cardano propune
utilizarea unei lentile convexe pe care o denumeşte o rotunjime făcută din sticlă.
îmbunătăţiri

Mijlocul sec. XVI - este perioada în care se începe construirea unor aparate optice ce puteau fi
manevrate de un singur om. Astfel, camera obscură suferă unele îmbunătăţiri: se adăugă un ecran din sticlă sau
din hârtie impregnată cu ulei; obiectivul era construit dintr-o lentilă biconvexă prin asamblarea a două - trei
lentile iar, pentru redresarea imaginilor, este interpusă între obiectiv şi ecran, o oglindă.
1558 - apare prima ediţie a tratatului Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium în care
savantul napolitan Giovanni Battista delia Porta (Giambatista) (1535- 1615) propune transformarea camerei
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obscure în lanterna magică aplicând în orificiul camerei obscure o lentilă
convergentă. Prin această adaptare imaginea obţinută se mărea şi se redresa
astfel încât aceasta putea fi uşor desenată pe o bucată de hârtie, cu un creion
de plumb. Tot în acest tratat, dar în a doua ediţie apărută în anul 1559, Della
Porta explică şi fenomenul formării imaginii în camera obscură.
1566 - alchimistul şi anatomistul italian Girolamo Fabrizio d'Acquapendente (Fabricius Geronimo).
(1533 - 1619) observă înnegrirea clorurii de argint sub acţiunea luminii.
1568-pentru obţinerea unor imagini mai clare, italianul artist renascentist Daniel Barbaro (1513-1570)
propune acoperirea marginilor lentilei, lăsând doar partea de mijloc descoperită. Este considerată predecesoarea
diafragmei aparatului fotografic de azi.
1573 - matematicianul şi astronomul italian lgnazio Danti (1536-1585)
imaginii, utilizarea unei oglinzi concave.

recomandă,

pentru redresarea

1585 - În tratatul Diversarum speculationum, matematicianul şi
fizicianul italian Giovanni Battista Benedetti (1530 - 1590) sugerează
adoptarea unei lentile biconvexe.

Sec. XVII - este perioada în care lanterna magică intră puternic
pe scena vieţii publice. Presupuşii vrăjitori o foloseau în reprezentările
lor pline de mister, pentru a impresiona mulţimea. Pornind de la
principiul actual al desenului animat şi cu ajutorul camerei obscure şi a
unor diapozitive cu planuri mobile, ,,vrăjitorii" făceau să apară pe un
ecran de pânză, ca prin minune, o moară de vânt care îşi învârtea aripile,
o mână care se mişcă călcând sau tăind etc. sau uneori „gag"-ul
izbucnea dintr-o dată ca în cele mai bune creaţii ale lui Walt Disney. Spre exemplu: o paiaţă ridicând capacul
unei oale, ca apoi, în secvenţa următoare, un cap de sălbăticiune de două ori mai mare ca oala, să înghită paiaţa
curioasă etc. Aceste spectacole care uneori aveau şi subiect religios, cum ar fi apariţiile fantomatice ale unor
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sfinţi, continuă şi

în secolul al XVIII-lea. Abatele Nollet îi

aminteşte

pe

aceşti

prezentatori

ambulanţi,

în

scrierile sale.
1604 - astronomul german Johannes Kepler (1571 - 1630), în lucrarea sa Paralipomenes a Vitellion, ou
partie optiques de /'astronomie (,,Cronicele de la Vitellion sau o parte a astronomiei optice") formulează teoria
camerei obscure şi a imaginilor obţinute cu ajutorul ei. El explică distorsiunile care se produc la formarea
imaginii şi propune pentru o claritate mai mare a ei, suprapunerea. peste orificiul camerei, a unui dioptru sferic
a cărui menire era redirecţionarea razelor luminoase spre focare cvasi-punctuale.
1614 - în urma unor experienţe, chimistul Angelo Sala (1576 - 1637) observă că înnegrirea nitratului de
argint s-ar datora razelor solare. Uimit de descoperirea sa, îşi publica observaţiile într-un pamflet. Aceeaşi
observaţie o va face şi omul de ştiinţă engleză Robert Boyle (1627 - 1691), însă înnegrirea sării de argint o va
pune pe seama aerului şi nu a acţiunii solare.
1642 - matematicianul francez Pierre Herigone, descrie în lucrarea sa Cursus mathematicus, un „pocal
magic" cu care gazda putea să îşi urmărească musafirii fără ca aceştia să ştie. Cu ajutorul unei lentile convexe,
razele solare intrau în piciorul pocalului, fiind deviate apoi cu ajutorul unei oglinzi înclinate la 45°. În acest fel,
pe suprafaţa vinului din pocal, se forma o imagine clara a celui urmărit. Condiţia era ca vinul să fie alb. Acest
experiment este de fapt o aplicare a principiului aparatelor reflex care, se pare
că, era cunoscut încă din secolul al XVII-lea.
1644 - în Italia, la Colegiul iezuiţilor din Roma, germanul Athanasius
Kircher (1601 - 1680) (cunoscut sub titlu de „doctor în o sută de arte")
prezintă practic, pentru prima dată, o lanternă magică. Descrierea ei o face
însă, doi ani mai târziu, în 1646, în cartea sa Ars Magna Lucis et Umbrae.
Aici formulează şi principiile tehnice şi fizice care stau la baza utilizării şi
funcţionării acesteia. Astfel, lanternă magică era compusă dintr-o cutie de
lemn sau metal, cu pereţii înnegriţi, în interiorul căreia se afla o oglindă concavă, un sistem de lentile convexe
cu rol de obiectiv şi o lampă de petrol ca sursă de lumină. Razele de lumină reflectate de oglindă, treceau întâi
prin materialul ce urma să fie proiectat (imagini pictate pe sticlă) , apoi, prin sistemul de lentile convexe şi se
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proiecta în final, pe un ecran din sticlă sau pânză, imaginea mărită de câteva ori. După 25 de ani, în anul 1671,
la Amsterdam, apare a doua ediţie a acestei lucrări, în care autorul se referă acum la lanterna magică a
matematicianului danez Thomas Wangelstein (1622-1701 ),care se mândrea cu reprezentaţiile sale de
iluzionism.
1657 - fizicianul iezuit din Wiirzburg, Gaspar Schott (1608 - 1666), publică în lucrarea sa Magia
UniversalisNaturae et Artis, în capitolul Magia optica, prima descriere a unei camere obscure de format mic.
Aceasta era alcătuită din două cutii diferite ca dimensiuni ce puteau culisa una în cealaltă permiţând, în acest
fel, reglarea clarităţii imaginii. Imaginea era realizată cu un tub ajustabil care conţinea două lentile convexe şi
putea fi văzută din exterior printr-o fantă, eliminând astfel necesitatea ca persoana care privea imaginea să intre
într-o cameră obscură.
1660 - matematicianul danez Rasmusser Walgenstein (1627 - 1681)

prezintă

la Roma o

lanternă

magică.

1666 - savantul britanic sir Isaac Newton (1642-1727), pornind de la studiul dispersiei luminii albe
printr-o prismă din sticlă, descoperă că lumina albă este rezultatul unui amestec de culori. Expunerea pe larg a
descoperirii a fost făcută în lucrarea Optica din 1704, în care susţine şi caracterul specific şi inalterabil al
fiecărei culori în parte.
1680 - pornind de la persistenţa retiniană, sir Isaac Newton (1647 - 1727), creează
discul care îi poartă numele. Acesta era un disc ce purta toate culorile spectrului vizibil şi
care, prin mişcare de rotaţie, culorile se confundau.
1685 - călugărul Johann Zahn ( 1631 - 1707) din Wiirzburg, considerat a fi cel mai
ingenios şi mai prolific inovator şi constructor de camere obscure cu şi fără oglinzi,
prezintă în lucrarea sa Oculis Artificialis, schiţe şi desene ale unor diferite tipuri de
camere obscure - adevărate prototipuri ale aparatelor cutie şi reflex din secolul al XIXlea. Se poate spune că aparatul construit de Zahn, dintr-o cameră obscură reflex cu
oglinzi aşezate 45° , este precursorul aparatului fotografic de mai târziu. Tot acum, el propune, pentru prima
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dată,

utilizarea geamului mat ca suport pentru formarea imaginii. Pentru a crea iluzia de mişcare, Zahn utiliza
imagini pe sticlă pe care le monta fie pe o lamelă dreptunghiulară, fie pe un disc circular, care putea fi învârtit
în faţa lentilelor lanternei magice. Această metodă de proiecţie a fost folosită cu mici deosebiri până în secolul
al XIX-lea.
1694 - chimistul german Wilhelm Humberg, în urma unor experienţe, confirmă constatările chimistului
Angelo Sala din 1614, privind înnegrirea nitratului de argint sub acţiunea razelor de soare.
Sec. XVIII - clericul şi fizicianul francez Jean Antoine Nollet (1700 - 1770) este primul care observă
fenomenul fiziologic al persistenţei imaginilor luminoase pe retină. Acest fenomen este principiul de bază al
cinematografiei moderne.
1719 - în dicţionarul său de fiziologie, medicul Cesar Pierre Richellet (16801735) dă o definiţie lanternei magice: maşinuţă care face să vezi în obscuritate, pe un
zid alb, mai multe spectre şi monştri înfiorători, astfel încât, cei care nu cunosc
secretul, cred că aceasta se face prin magie.
1727 - profesor german de anatomie şi fizică la Universitatea din Altdorf (lângă
Niirnberg) Johann Heinrich Schulze (1687 - 1744), încercând să găsească o metodă
alchimistă de fabricare a aurului, introduce într-o butelie argint, acid nitric şi praf de
cretă. Amestecând conţinutul observă că substanţa obţinută se înnegreşte sub acţiunea
luminii. El descoperă astfel sensibilitatea la lumină a nitratului de argint şi-o numeşte
scotophor în traducere „piatra infernală" sau „piatra tenebrelor" în analogie cu phosphor „piatra luminii". Prin
această descoperire este considerat părintele chimiei fotografice.
1733 - în cartea sa Osteographia on the Anatomy of the Bones apărută la Londra, medicul regal
William Cheselden (1688- 1752) menţionează faptul că aceste camere obscure erau folosite în medicină, la
realizarea desenelor anatomice cât mai precise.
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Mijlocul sec. al XVID-lea - este perioada de început a ascensiunii răspândirii camerei obscure . Avea
în componenţa ei toate elementele esenţiale : obiective cu diferite distanţe focale - graţie evoluţiei fulminante a
tehnicii optice datorate cercetărilor din astronomie; oglindă montată la 45° pentru reflex - graţie inovaţiei
germanului Zah; dispozitive pentru reglarea clarităţii şi geamul mat din sticlă fină pentru redarea cât mai curată
a unagmn.
1763 - în urma schimburilor comerciale, navigatorii din Indonezia, insulele Java, aduc în Europa teatrul
de marionete sau păpuşi articulate, translucide, mânuite cu baghete - aşa numitul
Teatru „wayang". În esenţă, spectacolul consta într-un joc regizat al umbrelor
marionetelor mânuite de păpuşari numiţi „dalang". Proiecţia se realiza pe un perete
de pânză albă cu ajutorul unor lămpi amplasate deasupra marionetelor. În imaginea
alăturată se vede un fragment de spectacol „wayang" reprodus pe o tavă din bronz
aflată în patrimoniul Muzeului Kunstkamera din Sankt Petersburg Rusia.
1770 - în Alger funcţionează un teatru având la bază principiul „umbrelor

chinezeşti".

1772 - în Franţa, Franc;:ois Dominique Seraphin ( 174 7-1800) deschide la Versailles, un teatru de
proiecţii de umbre şi lumini care cunoaşte un succes rapid în rândul francezilor. În spectacolele cu proiecţii
alternau feeria şi satira politică. Treptat teatrul lui Seraphin
începe să organizeze spectacole la Palatul Regal în care folosea
un amestec de proiecţii, de coruri şi de interpreţi. În 1859,
moştenitorii săi au părăsit Palatul Regal.
1774
- chimist suedez Carl Wilhelm Scheele
(1742 - 1786) continuă cercetările fizicianului german J. H.
Schulze şi constată înnegrirea clorurii de argint sub acţiunea
luminii. El observă că amoniacul dizolvă numai clorura de argint
care nu a fost expusă la lumină, iar cea expusă se transformă în
argint metalic, devenind apoi insolubilă. Această descoperire
deschide calea posibilităţilor de a „fixa" imaginea produsă de

lumină.

Studiind

acţiunea

luminii transmise
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printr-o prismă, el constată că razele luminoase cele mai active din punct de vedere chimic, deci cele mai
actinice, sunt cele din spectrul violet.
1799 - belgianul Etienne-Gaspard Robertson (1763- 1837) uimeşte parizienii cu spectacolele sale de
proiecţii pe care le numeşte Fantasmagorii. El utiliza, în proiecţiile sale, un aparat
denumit fantoscop (brevet din 27 martie 1799). Cu fantoscop, Robertson aduce
îmbunătăţiri lanternei magice prin montarea unor roţi ce-i permiteau deplasarea uşor pe
şine . Lanterna era ascunsă publicului în aşa fel încât imaginea proiectată pe ecranul
subţire şi transparent dădea impresia unei apariţii supranaturale. Apariţiile fantomatice
erau realizate ca urmare a apropierii şi îndepărtării lentilelor unei lanterne magice şi a
reflectoarelor luminoase de ecran. Originalitatea faţă de predecesorii săi consta în faptul
că anima figuri desenate sau pictate pe sticlă, prin întrebuinţarea unor planuri variabile
ale căror efect se poate compara azi cu efectul numit în cinematografie „zoom" sau
"traveling optic". Acest divertisment macabru, determina într-un anumit fel gustul
epocii spre tot ce este mister şi lugubru prezente în ,,romanele negre" la modă în acea
vreme. De altfel, un seco 1 mai târziu, acesta va fi şi numele primului desen animat.
Sf. sec. XVIII - la sfârşitul acestui secol tehnica se afla în stadiul posibilităţii unirii elementelor
constitutive ale fotografiei: camera obscură şi suportul sensibil la lumină capabil să fixeze imagini. Tot în
această perioadă, lanterna magică începe să fie utilizată şi în scopuri ştiinţifice şi educative. Fizicianul elveţian
Jean Paul Marat (1743 -1793) foloseşte acest tip de proiecţii în învăţământul ştiinţific. Ceva mai târziu, iezuitul
Abbe Moigno (1801-1884), cu aprobarea lui Arago şi Dumas, prezentă o serie de proiecţii instructive asupra
fenomenelor optice. Acest gen de manifestări educative s-au bucurat de mult succes în Anglia şi Germania.
1801 - pornind de la experienţele lui chimistului suedez Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) privind
razelor spectrale asupra clorurii de argint, fizicianul german Johann Wilhelm Ritter ( 177 6-181 O) din
Jena descoperă razele ultraviolete. Un an mai târziu, în 1802, fizicianul britanic Hyde William Wollaston
(1766 - 1828) face şi el aceiaşi descoperire, afirmând, de asemenea, că razele ultraviolete au putut fi detectate
numai datorită experienţelor cu clorură de argint. Razele ultraviolete au fost numite ,,raze chimice" datorită
acţiunii chimice mult mai puternice decât a radiaţiilor din spectrul luminos.
influenţa
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1802 - primele încercări de a obţine imagini permanentei le datorăm tânărului englez chimist Thomas
Wedgwood (1771 - 1805). Cu ajutorul unei camere obscure, tânărul chimist Thomas
Wedgwood imprima imagini pe o piele sensibilizată cu nitrat de argint. Aceste
imagini, fiind foarte slabe, dispăreau repede. Moartea prematură a tânărului
cercetător, la numai 34 de ani, întrerupe, din păcate, aceste experienţe. Într-un
memoriu prezentat la Royal Institution of Londra, Thomas Wedgwood dă prima
definiţie corectă a fotografiei: fotografia este mijloc de fixare a imaginilor cu ajutorul
camerei obscure, printr-o substanţă sensibilă la acţiunea luminii. Un alt chimist
englez, Humphry Davy ia iniţiativa de a publica experienţele prietenului său
Wedgwood, făcând, în acelaşi timp şi unele consideraţii personale, deloc de neglijat,
asupra utlizării sărurilor de argint în obţinerea de imagini cu ajutorul camerei obscure.

teorii asupra culorilor ce vor influenţa ulterior cercetările şi dezvoltarea tehnicii
fotografice color. Prima teorie, bazată pe ipoteza lui Thomas Young
(1773-1829), este Teoria subiectivă sau Teoria tricromă care susţine
că orice culoare este o senzaţie ce poate fi redată printr-un amestec
corespunzător de trei culori fundamentale sau primare. Această teorie
va sta la originea procedeelor fotografice de azi bazate pe tricromie.
A doua teorie asupra culorilor, a fost descrisă în 1810, de către Johann Seebeck într-o
scrisoare adresată prietenului său Goethe, care, în afara literaturii, se interesa activ şi de
ştiinţele timpului său. Denumită Teoria obiectivă avea la bază concepţia conform căreia,
pentru a reda culoarea, trebuie să se repete, în imagine, aceleaşi condiţii care fac ca
fie colorat.

1802 - apar

subiectul să

două

1810 - la Jena (Germania) chimistul Johann Seebeck
modificarea culorii.

studiază acţiunea

luminii asupra clorurii de argint

şi constată

1812 - fizicianul francezul Joseph Nicephore Niepce (1765 - 1833) pune la punct o tehnică pentru
multiplicare a gravurilor pornind de la proprietatea de înnegrire a clorurii de argint sub acţiunea luminii pentru
a reproduce în negativ desene şi gravuri.
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1816 - în

Franţa,

Joseph Nicephore Niepce reuşeşte , fixarea temporară a unor imagini pe suport de
hârtie acoperită cu clorură de argint. Fixatorul folosit a fost acidul azotic. Astfel
Niepce realizează de fapt prima imagine fotografică. Imaginile au fost obţinute cu
ajutorul camerei obscure compusă dintr-o cutie simplă de lemn cu un orificiu practicat
pe unul dintre pereţii cutiei; o lentilă pentru reglarea imaginii aplicată pe orificiu, iar
pe peretele opus orificiului era amplasată o placă metalică acoperită cu chimicalele
amintite anterior.

1822 - inventatorul francez Louis Jacques Mande Daguerre (1787 - 1851)
pentru spectacolul optic cu care înalta societate a vremii se delecta,
diorama. Diorama consta din două tablouri translucide de mari dimensiuni (alcătuite din mai multe planuri)
care, sub efectul unui joc de lumini şi privit din întuneric, dădea spectatorului impresia
realizează

realităţii.

1822 - 1825 - inventatorul francez Joseph Nicephore Niepce concepe şi
primul aparat fotografic compus dintr-o cameră neagră sau obscură din
lemn, un burduf din piele (pentru reglarea distanţei) şi o diafragmă unică numită iris.
construieşte

1824, decembrie 9 - medicul englez Peter Mark Roget (1779-1869) prezintă, la Royal Academy din
Londra, Memoriu privind unele iluzii optice decurgând din suprapunerea
impresiilor optice pe retină prin care explică ştiinţific persistenţa retiniană în
raporturile sale cu mişcarea.
1826 - englezul William Henry Fitton (1780 - 1861), concomitent cu
doctorul englez John Ayrton Paris (1785 - 1856), pornind de la fenomenul
persistenţei imaginilor pe retina oculară, realizează un dispozitiv simplu, tip joc, pe
care l-a numit taumatrop. Dispozitivul era de fapt un disc de carton, cu diametrul
de circa 20 - 30 cm, ce avea desenată pe una din feţe o colivie iar pe cealaltă faţă, în locul corespunzător primei
figuri, o pasăre. Cartonul era suspendat vertical de o fir textil sau cordon astfel încât să i se poată imprima o
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mişcare

de rotaţie în jurul firului de suspensie. Privitorul vedea, într-o alternanţă foarte repede, cele
ale cartonului confundându-se, dând impresia că pasărea se află în colivie.

două feţe

1826 - francezul Joseph Nicephore Niepce (1765-1833), folosind propriul aparat de fotografiat cu iris,
realizează
imag1m
durabile,
inalterabile
întrebuinţând o placă de zinc acoperită cu un strat
sensibil de „bitum de Judea" - un asfalt utilizat în
mod :frecvent în litografie. Timpul de expunere la
soare era de numai 6-8 ore. Fotografia reprezintă
imaginea casei lui de la ţară. Tot în 1826 datează şi
ultima fotografie a lui Niepce, ,,Masa servită".
1829, iunie 3 - pornind de la experienţele începute chiar de el, încă din 1828, în Belgia, fizicianul
Joseph Antoine Ferdinand Plateau (1801 - 1883) îşi susţine, la Universitatea din Liege, teza de doctorat cu titlul
Dizertaţie asupra câtorva proprietăţi ale impresiilor produse de lumină asupra organului vederii prin care
enunţă legile fundamentale ale persistenţei retiniene. Aceste legi vor sta la baza apariţiei cinematografiei de mai
târziu.
1829, decembrie 14 - francezul Joseph Nicephore Niepce asociindu-se încă din 1826 cu pictorul
francez Louis Jacques Mande Daguerre (1787 - 1851), oficializează această asociere prin semnarea, la Chalon
a unui contract de colaborare. A existat chiar o societate Niepce - Daguerre - în încercarea comună de a
~~
perfecţiona înregistrarea unei imagini pe un suport sensibil la lumină.
,._ ~
Din păcate, patru ani mai târziu, în 1833, Joseph Nicephore Niepce
-<
moare înainte de finalizarea cercetărilor.
1832, decembrie - în urma experienţelor începute în 1828
privind durata impresiilor pe retina oculară a imaginilor, fizicianul
belgian Joseph Plateau construieşte phenakistiscop-ul, un aparat ce
permitea reprezentarea unor figuri în mişcare. Acesta era constituit din două discuri de carton care se roteau
solidar în jurul unui ax comun.. Unul din discuri purta o serie de fante înguste, iar pe celălalt disc, în locurile
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corespunzătoare

fantelor celui dintâi disc, erau desenate figuri ce reprezentau fazele succesive ale unei mişcări.
Privind al doilea disc printr-o fantă a primului disc, în timp ce tot sistemul se roteşte, figurile par animate.
Independent de Plateau şi concomitent cu phenakistiscop-ul, profesorul austriac Simon Ritter von Stampfer
(1792 - 1864) construieşte stroboscop-ul, având la bază acelaşi principiu.
1834
matematicianul englez William
George Homer
(1786 - 1837) construieşte dedaleum sau zoetrop-ul care nu este altceva
decât un „phenakistiscop" perfecţionat, într-o formă cilindrică sau de tambur
pe o axă verticală. Imaginile ce reprezentau fazele succesive ale unei
mişcări, erau desenate pe o bandă de hârtie aşezată apoi în interiorul
aparatului. Prin fantele aplicate în pereţii tamburului se putea urmării
succesiunea imaginilor, în acelaşi timp, de mai multe persoane.
1834 - fizicianul

şi

inventatorul britanic William Henry Fox Talbot (1800 - 1877), face primele
pentru obţinere de fotografii pe hârtie bazate pe principiul negativ/pozitiv, numite
talbotipii. În 1841 Talbot îşi patentează procedeul talbotipie îmbunătăţit şi-l denumeşte
calo tipie.
încercări

1834 - Buletinul Societăţii de Ştiinţe Fizice din Bucureşti apărut în anul 1892, anunţă
faptul că în anul 1834, un farmacist din Bucureşti ar cărui nume nu îl dezvăluie, ar fi lucrat la
realizarea fotografiei cu ajutorul bromului. Din păcate farmacistul a murit în urma intoxicării
cu chimicalele utilizate, experienţele sale fiind oprite. Demn de remarcat este faptul că
primele daghereotipii au fost obţinută în Franţa abia în 1837, iar problema folosirii bromului în tehnica
fotografică s-a pus mai târziu.
1835 - Louis Jacques Mande Daguerre developează, ceea ce mai târziu s-a numit „imagine latentă" - o
placă de iodură de argint impresionată de acţiunea luminii, urmată de atacarea ei cu vapori de mercur.
Experienţa a avut loc în urma unui accident, prin spargerea involuntară a unui termometru cu mercur în
apropierea unei plăci expusă acţiunii luminii timp de 20-30 minute.
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1837 - continuând experienţele din 1835, francezul Louis Jacques
Mande Daguerre reuşeşte să fixeze, în mod stabil, imaginea cu ajutorul unei
sări de sodiu ( clorură de sodiu) supusă termic la punctul ei de fierbere.
Fotografia reprezintă o natură moartă şi poate fi văzută şi azi la Paris. Tot în
1837 el obţine dagherotipia. Primul dagherotip realizat de el, reprezintă un
colţ din atelierul francezului. Acestea din urmă, însă, nu au prezentat un
interes imediat. Vor fi cunoscute şi vor intra în uzul general abia în 1839.
1837 - cercetătorul astronom englez Joseph Bancroft Reade (1801 - 1870)
fotomicrografii cu ajutorul microscopului solar şi a clorurii de argint.
1838 - în Anglia, savantul

şi

realizează

primele

inventatorul Charles Wheatstone (1802 - 1875) realizează stereoscopul un aparat cu oglinzi care permitea fiecărui ochi să vadă numai una
dintre cele două imagini diferite (stereograme) ale aceluiaşi obiect,
creând astfel impresia de relief. Cele două imagini care se
suprapuneau erau executate cu două aparate aşezate la distanţa de
65 mm între ele, distanţa aproximativă interpupilară a ochilor la
om. Treptat, toţi marii fotografi ai vremii, încep să se ocupe de
această formă a fotografiei folosind succesiv dagherotipia,
calotipia, clişeele cu albumină, cu colodiu etc.

1839, ianuarie 7 - data oficială a inventării fotografiei. Într-o comunicare ştiinţifică în faţa plenului
Academiei artelor frumoase din Paris, Franţa, fizicianul Dominique Francois Arago (1817 - 1853) prezintă
publicului francez, dagherotipia descoperită de Joseph Nicephore Niepce şi Louis Jacgues Mande Daguerre.
Astfel, primele dagherotipii pe metal devin cunoscute şi de uz general. În data de 19 august 1839 prezintă un
raport în faţa aceleiaşi Academii franceze asupra daghereotipiei, convingând guvernul francez, ca în aceiaşi zi
să cumpere patentul invenţiei, garantând în acelaşi timp, lui Daguerre şi fiului lui Niepce, drepturile de autor
pentru tot restul vieţii.
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până

1839 - Louis Jacques Mande Daguerre reduce expunerea la soare a
la 3 sau 4 minute.

plăcilor

fotografice de la 6-8 ore,

1839 - fotograful francez Hippolyte Bayard (1801 - 1887) îmbunătăţind procedeul lui W.H.E. Talbot
primele lucrări pe hârtie numite negativ - clorură de argint înnegrită,
scufundată în iodură de potasiu şi albirea ei prin expunere la lumină. În 1840 obţine şi
primele pozitive direct pe hârtie dar, datorită influenţei lui Jacques Daguerre,
descoperirea sa trece neobservată la vremea respectivă.
realizează

1839- Sir John Frederich William Herschel (1792 - 1871), astronom englez de
origine germană, a introdus în tehnica fotografică pentru fixarea clişeelor developate
hiposulfitul de sodiu. Tot el introduce şi termenul de fotografie. În anul 1839 face şi
propunerea de utilizare a sticlei ca suport de emulsie pentru negative şi realizează chiar prima fotografie pe
sticlă.

1839 - în acelaşi an cu inventarea oficială a fotografiei, în ziarul „Albina
din Iaşi, se publică un articol despre apariţia ei, iar în anul următor, 1840,
„Gazeta de Transilvania" informa publicul cititor transilvănean despre procedeul
daghereotipiei.
Românească"

1941 patentează
hiposulfit.

1839 - pornind de la cercetările întreprinse încă din 1834, William Henry Fox
Talbot realizează primele negative pe hârtie, după care se puteau realiza probe pozitive. În
acest procedeu îmbunătăţit şi îl numeşte calotipie. Tot acum a pus la punct şi developarea cu

1840 - la numai un an de la data oficială a inventării fotografiei, fizicianul francez Leon Foucault (1819
1868) realizează fotomicroscopia sau prima fotomicrografie care consta în fotografierea preparatelor
microscopice prin obiectivul microscopului.
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1840 - astronomul american John William Draper (1811-1882) a fost primul cercetător care a studiat
spectrele solare cu ajutorul plăcii fotografice, scriind pe această temă Descoperirea
oxigenului şi noua teorie a spectrului solar şi primul Catalog Draper în care
prezintă prima fotografie a lunii. Doi ani mai târziu, în 1842, a obţinut la Milano
(Italia), prima fotografie a unei eclipse solare. În 1850 a fost fotografiată steaua
Vega, iar în 1851 , planeta Jupiter. Tot în 1840, Draper realizează prima fotografie
a unei persoane, considerată a fi cea mai veche fotografie care a rezistat trecerii
timpului.
1840 - într-o alocuţiune susţinută la şedinţa Camerei Deputaţilor din Paris,
fizicianul francez Arago, propunea aplicarea procedeului fotografic a lui Niepce şi Daguerre, în alcătuirea
hărţilor topografice.
1840 - matematicianul vienez de origine maghiară, Max Josep Petzval (1807 - 1891) - pornind de la
marea lui pasiune de a realiza portrete fotografice - proiectează primul obiectiv
fotografic dublu, dotat cu vizor cu patru lentile. Matematician fiind, Petzval şi-a
proiectat obiectivul pe baza unor calcule ştiinţifice şi matematice riguroase privind
corectarea aberaţiilor de sfericitate, cromatice şi de comă, ajungând la o luminozitate
uluitoare pentru aceea vreme, f: 3,6 mm (distanţa focală) şi un unghi mare de

cuprindere. El stabileşte astfel condiţia de anastigmatism (fără aberaţie vizuală) şi de
planeitate a câmpului. A fost realizat practic de Voigtlănder în 1902 şi a avut o utilizare
neîntrecută timp de 80 de ani, fiind considerat cel mai bun obiectiv din lume.
1840, mai - la St. Gall

(Elveţia) ,

--G------- ----i)---

pictorul Johann Baptis Insering (1796 - 1860)

vernisează

prima

expoziţie de dagherotipie. În urma acestei acţiuni va fi considerat primul retuşor fotografic din lume.

1840 - la îndemnul şi cu ajutorul lui Petrache Poenaru, directorul ,,Eforiei Şcoalelor", la Colegiul „Sf
Sava" din Bucureşti, se achiziţionează primul aparat fotografic (dagherotip) utilizat în ţara noastră. Tot în 1840,
un aparat fotografic dagherotip s-a folosit la Academia Mihăileană din Iaşi. Ambele aparate (Iaşi şi Bucureşti)
erau destul de scumpe şi voluminoase. Un aparat valora 600 de franci şi cântărea 50 de kg.
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1840 - la numai 20 de ani, fizicianul francez Hippolyte Fizeau (1819- 1896) aduce perfecţionări
importante dagherotipului. Pentru înfrumuseţarea tonului culorilor şi pentru a prelungi starea buna de
conservare a dagherotipiilor fixate, el introduce baia de hiposulfat de natron (natron = carbonat de sodiu
cristalizat) şi soluţia de clorură de aur.
1840 - doctorul vienez Joseph Berres (1796 - 1844) publică lucrarea Phototyp nach der Erfindung
(Fotocopie în funcţie de invenţie) în care prezintă cinci plăci de dagherotipie gravate fotomecanic cu acid
azotic. Deşi metoda a avut succes şi a fost primită bine de public, el produce un tiraj de numai 200 de
heliogravuri pe plăci de dagherotipie.
1840 - omul de ştiinţă britanic Robert Hunt (1807-1887) descoperă că vitriolul este propriu pentru
developarea imaginilor luminoase pe plăci de argint impresionate cu iodură, clorură şi
bromură de argint. În 1841 îşi publică cercetările într-un Manual de fotografie considerat a
fi primul tratat de fotografie în limba engleză. În 1844 publică Researches on Light
(Cercetări asupra luminii). Tot Robert Hunt concepe şi construieşte actinograph-ul - un
aparat care serveşte la măsurarea intensităţii luminoase a radiaţiilor solare din atmosferă.
1840, decembrie - chimistul englez John Frederick Goddard (1795 - 1866)
îmbunătăţeşte sensibilitatea la lumină a plăcilor fotografice din argint printr-o dublă tratare
cu aburi de bromură de iod. Prin acest procedeu, Goddard reduce timpul de expunere la un
minut, iar în cazul expunerii la lumina solară, la câteva secunde. În 1841, chimistul vienez de origine poloneză
Franz Kratochwila obţine aceleaşi performanţe utilizând ca accelerator aburi de bromo-clorură de iod.
1841, decembrie 18 - dagherotipistul francez Antoine Claudet (1797 - 1867), propune ca în încăperea
unde se efectua developarea, să se utilizeze o lumină roşie pentru a se putea urmării mai bine fazele prin care
trece placa fotografică în obţinerea imaginii. Aceasta se realiza prin înlocuirea geamului din sticlă obişnuită al
încăperii, cu o sticlă de culoare roşie. Deşi foarte nocivă pentru ochiul uman, acest mod de developare s-a
folosit până în a doua jumătate a sec. XX. Între timp s-au introdus în practică alte surse de lumină neactinică
cu care se poate lucra cu uşurinţă într-un laborator fotografic de developare.
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1842 - firma austriacă de instrumente optice Voigtlănder (fondată la Viena, de Johann Christoph
Voigtlănder în 1756) construieşte, din alamă, o cameră pentru dagherotipie uşoară, rotundă, portativă, care se
monta şi se demonta foarte uşor.
1842 - astronomul englez Sir John Frederich William Herschel (1792 - 1871) inventează hârtia
cu feroprusiat. Tot acum Herschel întrebuinţează săruri de oxidat de fier, în special oxidatele de acid
nitric pentru copiat desene prin lumina soarelui, inventând astfel cianotipia şi arginto-tipia.
fotografică

1843 - la Bucureşti se deschide primul atelier fotografic (dagherotipie) al meşterului fotograf
Wilhelmina Priz, unde imaginile erau fixate pe plăci de cupru argintate. Din păcate nu s-a păstrat nici o
fotografie. În arhiva Cabinetului de Stampe al Academiei Române se păstrează, în bună stare de conservare,
fotografiile executate câţiva ani mai târziu de austriacul Angerer.
1844 - se stabileşte la Bucureşti pictorul Carol Popp de Szathmâri (1812 - 1887), un adevărat virtuoz al
fotografiei, realizând, în cursul războiului din Crimeea, primul reportaj fotografic de război din lume. El are
marele merit de a fi primul fotograf român distins cu numeroase medalii de
aur şi diplome de onoare de către suveranii Europei, fiind premiat la toate
expoziţiile internaţionale ale timpului.
1844 - în Anglia, fizicianul optician sir David Brewster (1781 1868) perfecţionează stereoscopul, înlocuind oglinzile cu lentile. Tot el, în 1816, reinventează caleidoscopul.
1845 - generalul austriacul Franz von Uchatius (1811 - 1881) realizează prima proiecţie, pe un ecran, a
unui desen anima, combinând principiului fenakistiscop-ului şi a stroboscopului cu proiecţia lanternei magice.
El înlocuieşte lumânarea simplă din lanterna magică cu o lampă cu petrol şi aşează în faţa lanternei două discuri
rotative pe un ax comun: unul cu 12 imagini transparente ce reprezintă etapele secvenţiale ale unui gest, iar
cealaltă cu fante. În momentul când cele două discuri sunt puse în mişcare de rotaţie, pe ecran se redă gestul în
mişcare.
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1846 - mecanicul şi opticianul german Carl Zeiss (1816 - 1888) fondează atelierele de aparatură optică
din Jena unde, împreună cu Ernst Abbe (1840 - 1905) şi producătorul de sticlă optică Schott, reuşeşte să
rezolve problema cea mai acută în acel moment şi anume: producerea pe sticlă optică de calitate superioară, cu
un înalt indice de refracţie având, în acelaşi timp, un grad redus de dispersiune.
1847 - vărul lui Nicephore Niepce, Abel Niepce de Saint - Victor (1805 - 1870)
realizează negativul pe suport de sticlă. El propune utilizarea albuşului de ou (albumina) şi a
iodurii de argint, ca strat acoperitor al sticlei şi purtător al emulsiei sensibile, iar developarea
se realiza cu acid galic după o expunere la lumină. Cu ajutorul lor se obţineau negative
transparente de pe care se executau uşor probe pozitive, pe hârtie de clorat de argint. În
ciuda multiplelor deficienţe, procedeul cu albumină s-a răspândit foarte repede. În literatura
de specialitate se menţionează o singură fabrică din Drezda care, pe la finele secolului al
XIX-lea, confecţiona hârtie cu albumină pentru care consuma anual circa douăzeci de
milioane de ouă.
1847 - fotograful francez Gustav le Gray (1820 - 1882), ameliorează compoziţia emulsiei prin ideea de
a îmbiba hârtia (negativul) cu ceară . Prin acest procedeu el obţine pozitive mai clare, aproape de acelea
realizate pe sticlă de mai târziu.
1847 - apare în Statele Unite ale Americii, prima revistă

fotografică

din lume.

1847 - fizicianul francezul Alexandre Edmond Becquerel (1820 - 1891), folosind încă din 1842 placa
lui Daguerre în studierea spectrului ultraviolet, obţine prima fotografie color - o reproducere a spectrului solar
(heliocromie). El a utilizat clorura de argint formată direct, prin electroliză, pe o placă de argint. Mai obţine o
imagine colorată folosind plăci de sticle colorate fără, însă, a fixa imaginea. Această metodă de obţinere a unor
imagini color, va fi studiată şi îmbunătăţită esenţial de Abel Niepce de Saint - Victor, după câţiva ani.
1850 - englezul Louis Desiree Blanquart - Evrard introduce hârtia de
pozitivelor precum şi baia de aur pentru virarea imaginilor pe hârtie.

obţinerea
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albumină şi

baia de argint pentru

1850 - observând că acidul pirogalic este mai activ, Regnault şi Justus Liebig introduc, în locul acidului
galic, acidul pirogalic în procesul de developare a negativelor pe hârtie.
1850 - inventatorul englez Frederick Scott Archer (1813 - 1857) publică instrucţiunile privind utilizarea
emulsiei de colodiu pentru clişeele fotografice, o invenţie a sa pe care o patentează în 1851. În linii mari
procedeul consta în: colodiul (fulmicoton dizolvat în eter) se amesteca cu iodura de potasiu. Rezulta un lichid
vâscos care se usca foarte repede din cauza eterului. Pentru a se elimina acest neajuns, lichidul trebuia să fie
turnat rapid şi în mod egal pe toată suprafaţa, peste o placă de sticlă. Sensibilizarea se
făcea îndată prin imersarea într-o soluţie de nitrat de argint. Cât timp placa mai era
încă umedă urma expunerea în aparat şi apoi imediat developarea în acid pirogalic sau
'IP.G~\
M.'
protosulfat de fier. Fixarea se făcea în acid hiposulfit de sodiu
1851 - William H. Fox Talbot propune ca în timpul expunerii să se aşeze în
sensibile, o ţesătură cu ochiuri fine. Este prima concepţie a unui raster şi
prima realizare a similigravurii. În acelaşi an a inventat şi un procedeu de fotografiere
instantanee şi a propus utilizarea scânteii electrice ca sursă de iluminare fotografică.
faţa plăcii

1851 - opticianul francez Jules Duboscq (1817 - 1886) construieşte stereofantoscop - ul, un aparat cu
ajutorul căruia se obţinea o înşiruire de mişcări prin fotografiere succesivă. Stereofantoscop - ul este de fapt
fenakistiscop - ul lui Plateau din 1832 în care desenele imprimate sunt înlocuite cu fotografii. Experienţe în
acest sens au mai fost făcute în Anglia de către Claudet (1797 - 1867) şi Wheatstone (1802 - 1875).
1852 - Fox Talbot constată că stratul de gelatină amestecat cu bicromat de potasă, îşi pierde, în apă
caldă, solubilitatea în zonele ce au fost expuse luminii, iar în apă rece îşi pierde reliefarea. El descoperă
cauterizarea heliografică a semitonurilor.
1852 - la Praga, fiziologul şi anatomistul ceh Jan Evangelista Purkyne (1787 - 1869),
aparat derivat din stroboscop, denumit, la început torolyt apoi kinescop.

inventează

un
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1853 - în Austria, Frantz von Uchatius (1811 - 1881)
proiecţie animată, asemănător cu cel utilizat, tot de el, în 1845.

comandă

opticianului Prokesch un aparat de

1854 - este fondată Compania Stereoscopică din Londra. Una dintre misiunile fotografilor acestei
companii a fost aceea de a imortaliza, timp de 4 ani, imagini ale evenimentelor din viaţa socială, artistică,
politică etc. din Orientul Mijlociu. La finalul acestei misiuni compania se afla în posesia unui stoc de 100.000
de fotografii diferite: arhitectură şi peisaje, scene domestice, obiceiurile locuitorilor zonei etc. Aceste plăci
stereoscopice constituie o adevărată sursă documentară despre secolul al XIX-lea.
1854 - se înfiinţează la Paris Societe Frarn;ais de Photographie.
1854, noiembrie 27 - un fotograf francez, Andre Adolphe-Eugene Disderi (1819 - 1889),
patentează o nouă tehnică de obţinere a unor fotografii (portrete) de mici dimensiuni lOlx
63 mm, cunoscute sub denumirea de cărţi de vizită.
1855 - fotograful francez Relandin
obturator cu perdea şi rulou.

construieşte

dezvoltă şi

primul aparat fotografic cu

1855 - este menţionat primul reporter fotografic şi fotograf de artă din ţara
noastră: Carol Popp de Szathmari (1812 - 1888). Acesta este considerat primul fotograf
reporter de război din lume, prin participarea sa la războiul Crimeii.
1856 - doctorul englezul Richard Hill Norri, patentează un procedeu care avea la
suprapunerea unui strat de gelatină peste o placă colodiu umed. Gelatina conferea
rezistenţă la expunere în timp a imaginii fixate, pierderea de sensibilitate fiind doar de
plăcilor cu colodiu umed.
bază

jumătate

din cea a

1856- Fotograf francez Gaspard Felix Tournachon, cunoscut sub numele de Felix Nadar (1820- 1910)
poate fi considerat primul fotograf aeronaut. El realizează primele fotografii aeriene dintr-un balon aflat la o
înălţime de aproape 100 de metri de sol. Fotografia realizată reprezintă o firmă cu acareturile sale. În 1856
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brevetează

acest procedeu. Pionier al fotografiei aeriene este considerat şi ofiţerul şi savantul francez Aime
Laussedat (1819 - 1907) care, în acelaşi an 1856, realizează fotografii aeriene cu ajutorul unui aparat de
fotografiat fixat mai întâi pe un zmeu, apoi pe un balon captiv.
1857 - matematicianul, fizicianul şi filozoful scoţian James Clerk Maxwell ( 1831 - 1879), este primul
care sugerează o metodă pentru aplicarea, în tehnica fotografică, a teoriei culorilor al lui Young din 1802. Prin
proiectarea, pe acelaşi ecran, a trei clişee cu culorile fundamentale, face prima încercare de selectare tricromă şi
de sinteză a culorilor.
1858 - englezul Blanquart - Evrard publică primul

dicţionar

de fotografie.

1858 - John Pouncy, fotograf si pictor englez, introduce procedeul gomotipiei.
1858 - portughezul Almeyda propune metoda stroboscopică prin anaglife. El proiecta, în
pe un ecran, două fotografii luate cu două aparate aşezate la distanţa de 65 mm unul
de altul. Una dintre fotografii era proiectată printr-un filtru roşu, iar cealaltă, printrun filtru verde şi, dacă observatorul purta o pereche de ochelari cu o lentilă verde şi
una roşie, cele două imagini se contopeau şi dădeau impresia unei imagini în relief
alb-negru. Metoda este perfecţionată de Louis Ducos din Hauron, în 1891.

acelaşi

timp,

1859 - tipograful francez Leon Edouard Scott (de Martinville)
(1817 - 1879) inventează fonoautografuL primul aparat din lume care a reuşit să ~.\T.1..-::..~"'"7:Z=~.:::::".:--"f.1
înregistreze sunetul. Prin vibraţia unei plăcuţe subţiri de mică, sunetele se
'°"'"' ......
înregistrau pe o hârtie cu funingine, înfăşurată pe un cilindru. Perfecţionarea acestui aparat a dus la inventarea
fonografului
=c.a11l•"1C"k tnl; ~.~11twtacyiaaa td } cvr.; ....

-,tl,

1859-1865 - în acest interval de timp , în Bucureşti îşi deschide un atelier fotografic vienezul
W. Wollenteit. Atelierul se afla în aceeaşi clădire unde se afla Sala Bossel, peste drum de Teatrul Naţional
Bucureşti.
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1859 - chimistul şi fizicianul german Robert W. Bunsen (1811 - 1899) şi chimistul englez Henry E.
Roscoe (1833 - 1915) folosesc pentru prima dată magneziu pentru iluminatul artificial al subiectelor fotografice
1859 -1867 - perioadă în care, în Anglia, (Th. Dumont, în 1859 - 1862, W. T. Shaw, în 1860, Bonelli
Cook, în 1863), şi în Franţa (Ducos du Hauron, înl864), se fac cercetări privind aparatele de luat vederi, fără
însă, că ele să ducă la rezultate practice.
şi

1860 - medicul filozof francez Jules Etienne Mary (1830 - 1904) studiază, pornind de la o metode
grafice inventată de el - folosirea unui stilet care trasa pe negru de fum, o linie - animale în mişcare . Această
metodă va sta la baza operaţiei de luare de imagini cinematografice dezvoltată ulterior.
1860 - americanul James Wallace Black, urcat în nacela unui balon,
un cartier din Boston.

fotografiază

1860 - inginerul american Coleman Sellers (1827 - 1907), inventează
kinematoscopul - un aparat în care mişcările sunt descompuse într-un mare număr de
fotografii articulate pe un ax. Când ansamblul se roteşte în jurul axei, imaginile defilau
în ordine, oprindu-se o pentru scurt timp în faţa
privitorului. Popularitatea lui a fost mare. La sfărşitul
Primului Război Mondial încă mai erau solicitări pentru
cumpărarea lui. În 1861 , Coleman Sellers
folosind kinematoscopul său,
realizează în Statele Unire proiecţii animate de fotografii succesive.
1861 - fizicianul şi fotograful englez Thomas Sutton (1819 - 1875)
primul aparat de fotografiat reflex cu o singură lentilă, sistem SLR.

patentează

1861, decembrie - fotograful francez Gaspard Felix Toumachon, cunoscut sub numele de Felix Nadar
prima fotografie subterană expusă la lumină artificială. Folosind becuri cu arc alimentate la baterii
puternice, Felix Nadar imortalizează pe plăci de colodiu umed imagini din catacombele Parisului. Plăcile de
realizează
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colodiu umed au fost prelucrate la locul fotografiat, iar expunerea la
Operaţiunea a fost un mare succes.

lumină artificială

a durat 80 de minute.

1861 - fraţii Louis-Auguste Bisson (1814-1876) şi Auguste-Rosalie Bisson (1826-1900), însoţiţi de 25
de oameni (pentru a-şi putea căra aparatele) realizează o premieră mondială. Ei reuşesc, în bune condiţii, să
urce celebrul Mont Blanc şi să realizeze câteva clişee de mari dimensiuni.
1861 - prin

aşa-zisul

„proces aditiv", James Clerk Maxwell (1831-1879) realizează o „fotografie" în
culori a unei panglici de tartan Pentru că pelicula de halogenură de argint nu era
în aceeaşi măsură sensibilă la cele trei culori de bază: verde, roşu şi albastru,
fotografia a fost o obţinută printr-o serie de accidente fericite.

1862 - francezul Armand Sabattier (1834 - 1910) descoperă ,,Efectul
Sabattier ". Dacă după o developare parţiala, emulsia este expusă la lumina
difuză contururile din imagine se vor evidenţia cu o margine pozitivă. Acest
fenomen apare atunci când hârtia expusă la aparatul de mărit se află în
revelator cu imaginea pe jumătate developată şi pentru câteva secunde este
aprinsă lumina albă. Prin continuarea developării se va observa că se produce o
inversiune a tonalităţilor, albul devenind negru şi negrul rămânând un cenuşiu deschis
pentru că în zonele în care a început formarea imaginii, emulsia este desensibilizată prin
produsele de oxidare ale developării iar în celelalte ea rămâne sensibilă la lumină.
1865 - Hugo A. Steinheil (1832-1893) construieşte un grandangular "Periscop"
cu o deschidere de 100° şi în 1866 construieşte un alt grandangular mai performant.
Grandangularul este un obiectiv de filmare cu distanţă focală scurtă, caracterizat printrun unghi de cuprindere mare şi profunzime de claritate ridicată. I se mai spune şi superangular. În imagine este
un periscop al firmei Kodak cu lentile Kodak de tip B.
1868 - în Statele Unite John Wesley Hyatt (1837 - 1920)
procedeul de fabricare a celuloidului, prima masă plastică.

împreună

cu fratele

său

Smith, pun la punct
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1869, mai 7 - Louis Ducos du Hauron (1837 - 1920), inventator şi fizician francez, simultan dar
independent de poetul şi inventatorul francez Charles Hortensius - Emil Cros (1842 - 1888), pornind de la
fenomenul descompunerii spectrului vizibil în trei culori fundamentale,
formulează în lucrarea sa ,,Les couleurs en photographie", principiile de
bază ale metodelor de tricromie (selecţia tricromatică) şi
al sintezei
aditive şi substractive. Prin acest studiu se pun bazele realizării
fotografiilor în culori. Continuându-şi cercetările, realizează, în 1891,
„anagliful", procedeu care constă în juxtapunerea a două imagini diferite
ale aceluiaşi subiect, colorate complementar (una în albastru - verzui şi
cealaltă în roşu - rubiniu). Privite cu ajutorul unor ochelari speciali se
obţinea impresia de relief Fotografia prezentată aici este o heliografie
realizată în 1877 de Ducos du Hauron, expusă în zilele noastre
la Muzeul Memorial George Eastman House din Rochester, New York.
1869 - la numai câţiva ani de la obţinerea primelor imagini microscopice cu ajutorul
daghereotipiei. În cadrul Spitalului St. Louis din Paris, se deschide primul laborator fotografic
medical.
1870 - americanul Joseph Janvier Woodward, realizator de fotografii microscopice
inventează primul aparat de mărit a fotografiilor realizate la lumina artificială. Fotografia din
imagine a fost realizată de Woodward, în 1870. Ea se află expusă la Muzeul de artă modernă
Francisco, Statele Unite ale Americii.

din San

1870 - încep proiecţiile de desene animate. În Franţa erau executate de Bourbouze şi Seguin, iar în
Anglia de Rudge. Şi Heyl a proiectat imagini fotografice animate.
1871 - medicul englez Richard Leach Maddox (1816 - 1902), care se ocupa de fotomicrografie,
prima emulsie cu bromură gelatinoasă de argint pe suport de sticlă. Acesta este clişeu uscat ce putea
fi pregătit cu mult înainte de a se executa fotografia. În 1873 medicul englez Charkes Bennett propune o
metodă de întărire a emulsiei, conferindu-i o mai mare rezistenţă la acţiuni de frecare, iar în 1878, acelaşi
inventează
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ca prin încălzire prelungită sensibilitatea emulsiei putea fi mărită considerabil. Ea va fi
fabricată de Eastman în 1878, în Statele Unite şi constituie primul procedeu modem de fixare a imaginii.

Bennett

descoperă

1872 - fotograful britanic Edward Muggeridge zis Eadweard Muybridge (1830 - 1904), folosind
lui Marey din 1868, începe în San Francisco - California (Statele Unite), primele sale
experienţe de luat vederi cu aparate fotografice multiple şi plăci
de colodiu umed. El a folosit un aliniament de 24 de cabine
dotate cu camera obscură şi obturator cu fantă, dispuse la
distanţe egale, de-a lungul unui traseul parcurs de un cal. La un
semnal dat, cei 24 de operatori, pregăteau câte o placă de colodiu
umed fotografiind calul în marş şi în galop. La trecerea prin
dreptul aparatelor, calul rupea firul racordat la el şi provoca
declanşarea aparatului. Mişcarea calului urma să fie surprinsă pe
placă, descompusă în 24 de imagini. Abia după 6 ani de la acest
experiment, în 1878, fotografiile realizate în California au fost
date publicităţii în lumea întreagă. Muybridge este considerat unul dintre pionierii cinematografului.
experienţele şi indicaţiile

1873 - fotochimistul germanul Hermann Wilhelm Vogel (1834 - 1898), propune pentru fotografii
policrome, emulsiile ortocromatice. Aceste emulsii sunt sensibilizatori optici, capabili să absoarbă radiaţiile:
galbenă, verde şi roşie şi să creeze straturile fotografice sensibile la aceste
culori.
1873 - în Franţa, astronomul Pierre Jules Cesar Janssen (1824 - 1907)
realizează „pistolul fotografic" cu placă dagheriană. Cu ajutorul acestui
dispozitiv realizează, în Japonia, împreună cu d'Almeida în 1874, o serie
continuă de fotografii ale trecerii planetei Venus prin faţa Soarelui. Ei realizau
o fotografie la fiecare 72 sec., cu o rotaţie de 360 grade. Acesta este de fapt
primul aparat de cronofotografiere, cu ajutorul căruia s-a fotografiat, pentru prima dată, un fenomen astronomic
foarte rar. Cu acelaşi tip de aparat, la San Francisco Muybridge realizează şi imaginile succesive ale unui cal în
galop.
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1874 - continuând experienţele lui Hermann Wilhelm Vogel din 1873 asupra orthocromatismului,
Edmond Becquerel descoperă efectul colorantului verde de a mări sensibilitatea la
roşu a plăcii fotografice sensibilizată cu bromură de argint.
1875 - în Anglia, John Arthur Roebuck Rudge (1837-1903), construieşte
biophantascope-ul, o variantă de zootrop cu proiecţie. Biophantascope este un
proiector cu 7 diapozitive prinse pe un tambur mobil circular, şi o lampă rotativă. O
dată mecanismul pus în mişcare, se proiectau pe ecran, imagini în mişcare. Este
considerat precursorul kinemascope-ului.
1877 - englezul Walter Woodbury (1834- 1885) obţine un brevet pentru un
aparat fotografic la care obturatorul şi schimbarea plăcilor fotografice putea fi comandat de la sol, prefigurând
astfel aparatul fotografic automat.
1877 - în Franţa inventatorul Emile Reynaud (1844 - 1918), construieşte un zootrop perfecţionat căruia
îi dă numele de praxinoscop sau „teatru cu proiecţii". Acesta consta dintr-un
cilindru în interiorul căruia, în jurul axei sale, sunt fixate mai multe oglinzi
plane în formă de prismă. Pe faţa interioară a cilindrului se introduce o bandă
cu fotografii sau desene succesive ale unor personaje aflate în mişcare. Privind
într-una dintre oglinzi, în timp ce întreg sistemul se învârte, vom avea impresia
de mişcare. Acest aparat poate fi socotit o variantă a aparatului lui Plateau din
1832 (phenakistiscop ).
1877 - francezul Charles Hortehsius Emile Cros (1842 - 1888), poet ş1 mventator, inventează
„paleofonul", un aparat care înregistra vibraţiile acustice sub forma unor urme, gravate în adâncime sau în relief
pe o suprafaţă plastică, după care putea să le reproducă ulterior. Acelaşi principiu a fost utilizat la puţină vreme,
de Th. A. Edison la fonograful său.
1877 - în Statele Unite, Muybridge îşi continuă experienţele sale de „luat vederi". Ajutat de inginerul
John D Isaacs şi de cele bateriile de 12, apoi de 18 şi 24 aparate, cu plăci de colodiu umed imortalizează
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mişcările secvenţiale

ale unei sărituri de cal. Aceste imagini
realizate în 1872, stârnind un interes deosebit în lumea întreagă.

şi

1877 - americanul Thomas Alva Edison (1847-1931)

ele sunt publicate în 1878,

alături

de cele

inventează şi

brevetează

fonograful, un dispozitiv de înregistrare mecanică a sunetului pe un
foiţa metalică cu ceară amestecată cu răşină. Fonograful va deveni o
monumentală ce va duce la dezvoltarea industriei cinematografice.

cilindru cu
invenţie

1878 - în Statele Unite, industriaşul american George Eastman (1854 1932) începe fabricarea industrială a primelor plăci fotografice sensibilizate cu
bromură de argint. Doi ani mai târziu, la Rochester, în 1880, începe producţia
industrială a acestor plăci având angajaţi doar şase muncitori.
4 -

în Statele Unite, în San Francisco, Muybridge
brevetează un aparat pe care-l numeşte zoogyroscop, un fel de zootrop care
animă fotografiile succesive ale unor personaje aflate în mişcare
1880 - francezul Aime Lessaudat (1819 - 1907) inventează
fotogrametria, -un procedeu pentru ridicarea de relevee topografice cu
ajutorul fotografiei.

_
1880 - în Franţa, Reynaud începe proiectarea desenelor animate
folosind praxinoscopul cu proiecţii Din 1881 începe proiecţia animată a unor fotografii
1880 - începe răspândirea plăcilor fotografice pe bază de
industriei produselor fotografice în Belgia, Franţa, Anglia etc.

gelatină

-

bromură

de argint

şi

dezvoltarea

1881 - la vârsta de numai 17 ani, francezul Louis Lumiere (1864 - 1948) realizează prima sa fotografie
instantanee şi a inventat o placă fotografică extrem de sensibilă, care a fost produsă în fabrica tatălui său din
Lyon.
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1882 - în

Franţa,

Jules Etienne Marey (1830 - 1904),

Marey nu era altceva decât o perfecţionare
fotografic lui Janssen din 1873.

imaginează şi construieşte

un aparat denumit

,,puşca fotografică" a că
rui scop era de a fotografia instantaneele unui
obiect în mişcare. Dotat
cu placă circulară mobilă
şi
cronofotografie pe
placă fixă, aparatul realiza
12 fotograme pe secundă.
,,Puşca fotografică" a lui
a revolverului sau a pistolului

1882 - apar plăcile fotografice „Isochromatice" cu oezină, iar în 1884, plăcile Ortochromatice pe bază
de erythrozină. Aceste noi tipuri de plăci fotografice erau încă relativ insensibile la infraroşu şi suprasensibile la
albastru trebuind să se utilizeze un filtru galben pentru corectare. În 1903, prof A. Miethe şi dr. A. Traube
reuşesc să mărească sensibilitatea la roşu, deschizând astfel calea posibilităţii producerii de materiale negative
care să redea toate culorile în valori tonale corecte, materiale „pancromatice" .
1883 - în Franţa, Albert Londe realizează cronofotografii cu obiecte multiple. În Germania, Ottonar
Anschiltz (1846 - 1907) realizează primele studii asupra luărilor de vederi cu „puşca fotografică" a lui Marey,
folosind apoi, mai târziu „baterii cu 48 de aparate" după procedeul lui Muybridge. "
1884, iunie 14 - în Statele Unite, industriaşul şi inventatorul american George Eastman (1854 - 1932),
cu Walker, obţin brevet de invenţie pentru strippingfilm sau pelicula fotografică flexibilă şi suplă pe
suport de hârtie aplicând emulsia fotografică insensibilă la radiaţiile infraroşii şi ultrasensibilă la cele albastre,
direct pe hârtie. Prin acest procedeu, obţineau tonuri de negru şi respectiv albe, pe pozitiv. Acesta nu este
altceva decât filmul fotografic . Se lansează, astfel, pe piaţă şi primele filme Kodak. Din 1887 aceste filme încep
să fie confecţionate din celuloid.

împreună
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1885 - în Germania, Ottonar Anschiitz ( 1846 - 1907) realizează
tachyscope-ul, un aparat cu viziune directă a fotografiilor animate. El utiliza
descărcări electrice ale tubului Geissler pentru luările de vederi. Acest aparat va fi
brevetat în Germania, în 1889.
1886 - Felix Nadar realizează primul Interviu fotografic în care apare el
însuşi împreună cu fizicianul Chevreul.
1887, februarie - în Statele Unite, Th. A. Edison (1874 - 1939) îl invită în
laboratorul său din West Orange din New Jersey, pe Muybridge care îî face o
demonstraţie cu proiecţiile sale de fotografii.
1887, noiembrie 10 - în Anglia, Le Prince (1842 - 1890) obţine brevet de
pentru un aparat de luat vederi ce avea obiective multiple şi utiliza o
bandă de hârtie dublă. Fotogramele prezentate a fost realizate de Le Prince la
13 octombrie 1888 (Traficul pe Podul Leeds) şi se află în proprietatea Muzeului
de Ştiinţe din Londra.
invenţie

1887 - în Franţa, Jules Etienne Marey face primele încercări de „cronofotografie" pe peliculă fotografică Kodak. El
îşi transformă puşca sa fotografică din 1882,
într-un cronofotograf cu placă fixă cu ajutorul
căruia reuşea descompunerea ştiinţifică a
mişcărilor şi nu reproducerea lor fotografică .
1887 - în Franţa, George Hanau construieşte aparate fotografice cu
sertar pentru introducerea şi escamotarea plăcilor impresionate. Tot acum
este inventat obturatorul central cu lamele.
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1888 - francezul Emil Reynaud realizează cu ajutorul praxinoscopului şi al unui dispozitiv de proiecţie,
„teatrul optic". În brevetul din acest an, înlocuieşte imaginile desenate cu fotografii. Dar atracţia lui pentru arta
desenului învinge şi rămâne la desene, realizând benzi cu 500 de imagini în culori,
cum ar fi: ,,Bietul Pierrot", ,,În jurul unei coline", ,,Clovnul şi câinii săi" etc. şi
chiar benzi cu 700 de desene: ,,O bere bună", realizând, începând cu anul 1892,
în Paris, adevărate spectacole. Ele erau proiectat în faţa a peste 500 de
spectatori deodată, având ca fond muzical, muzica lui Gaston Paulin.
1888 - în Statele Unite, George Eastman, fondatorul firmei
Kodak, realizează primele rolfilme şi aparate fotografice simple, mici şi
ieftine. De acum începe producţia de masă a aparatelor, materialelor
fotosensibile negative şi pozitive şi odată cu acestea, creşte numărul
pasionaţilor pentru fotografie.
1888 - francezul A. Batut şi apoi în 1895, meteorologul american Eddy, folosind un dispozitiv de tipul
zmeului zburător, realizează fotografii aeriene. Acest tip de fotografiere aeriană, care se mai foloseşte şi azi de
unii fotografi amatori, a fost utilizat cu succes în timpul războiului hispano - american
aducând un material istoric preţios.
1888, octombrie 20
în Franţa,
Etienne
Jules Marey
(1830 - 1904) prezintă în faţa Academiei de Ştiinţe din Paris (Franţa) aparatul său
cronofotograful pe peliculă. Este considerat a fi prima cameră de luat vederi.
1888 - în Statele Unite, Thomas Alva Edison şi William Kennedy Dickson realizează fonograful optic
cu bobină purtând vederi microscopice. Acest aparat era destinat să completeze fonograful lui Edison din 1877
cu imaginile sale animate.
1889 - francezul Jules Etienne Marey construieşte un dispozitiv pentru fotografierea animalelor în
mişcare, obţinând rezultate impresionante pentru ştiinţele naturale, rezolvând şi unele probleme tehnice ale
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cinematografiei. Câteva dintre filmele luate de Marey au devenit clasice, cum este acela în care se
căderea unei pisici.
1889, iunie - în Anglia, Friese Greene

şi

Mortimer Evans realizează camera

analizează

stereoscopică

1889 , vara - Thomas Alva Edison este prezentat Academiei de Ştiinţe din Paris de către Janssen. Aici
îl întâlneşte pe Marey care îl invită în laboratorul său şi îi prezintă lucrările şi cercetările sale în domeniul
tehnicii fotografice.
1889, toamna - în Statele Unite Dickson, în laboratorul său, îi proiectează lui Edison, un film realizat
cu un aparat derivat din cronofotograful lui Marey ce utiliza pelicule lungi de 50 de picioare (15, 240 metri) şi
sincronizat cu fonograful lui Edison.
1889, decembrie - în Statele Unite, George Eastman şi William Hultz (1869 - 1934) brevetează pelicula
de film cu gelatină - bromură de argint, aplicată pe o placă de nitroceluloză propusă, de altfel, de H. Goodwin
în 1887. Acest film putea fi manevrat şi pe întuneric. După 1895 firma americană Kodak, dă o mare amploare
acestei invenţii, generalizată azi în cinematografie.
1890, mai 30 - în Franţa, Friese Greene (1855 - 1921)
fotografie de la Bath, proiecţii de fotografii animate.

şi

Rudge

realizează,

în timpul Congresului de

1890, octombrie 3 - în Franţa, Marey îşi brevetează cronofotograful cu peliculă mobilă. Acest aparat este
de fapt o puşcă fotografică ce utiliza bobine de pelicule Kodak neperforate pe margini,
care treceau prin focarul obiectivului în mod intermitent, cu opriri instantanee pentru
imprimarea imaginilor. Principiul lui Marey stă la baza cinematografiei moderne.
1890 - opticianul şi matematicianul Paul Rudolf (1858 - 1935) proiectează unul
dintre cele mai celebre obiective fotografice anastigmate căruia îi dă numele de Protar.
Până în anul 1893, Rudolf îi aduce îmbunătăţiri. Pierzând licenţa de a mai utiliza
denumirea anastigmat, firma Zeiss Ikon schimbă denumirea obiectivului din Protar în Rudolf- Kingslake.
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1890 - în Anglia, Ferdinand Huster (1844 - 1898) şi Vero C. Driffield (1848 - 1915) sunt primii care
prevăd raporturile dintre natura şi concentraţia revelatorului, temperatură acestuia şi durata developării Prin
experienţele lor, sunt creatorii fotometriei fotometrice.
1891 - Louis Ducos du Hauron
Almeyda din 1858.

perfecţionează

metoda

stroboscopică

prin anaglifele portughezului

1891, februarie 2 - în Franţa, fizicianul francez Gabriel
Lippmann (1845 - 1921), prezintă Academiei de Ştiinţe din
Paris, prima fotografie în culorile spectrului solar sau „fotografia
interferenţială în culori" realizată printr-o metodă interferenţială .
Metoda se baza pe impresionarea unei emulsii de gelatină bromură de argint pancromatică transparentă ce se aplica între
placa de sticlă şi o masă de mercur lichid cu rol de oglindă.
Interferenţa se realiza prin intermediul razelor de lumină
provenite direct de la obiect cu cele reflectate de suprafaţa
mercurului. Negativul obţinut reda culorile originale, privit numai prin transparenţa. Pentru
fizicianul Gabriel Lipmann primeşte în 1908, premiul Nobel pentru fizică.

această

realizare

1891 - americanul S. N. Turner realizează înfăşurarea filmului pe bobină având prins pe spate o bandă
de hârtie opacă şi mai lungă decât filmul în sine. Aplicarea acestei benzi opace la lumina zilei, permite
încărcarea aparatului fotografic în plină zi, fără riscul de a se voala filmul sub acţiunea razelor solare.
1891 - astronomul francez Henri Alexander Deslanders (1853 - 1948) a inventat şi brevetat
spectroheliograf-ul - un aparat destinat fotografierii soarelui în lumină monocromatică. Acest aparat este de
fapt un spectroscop a cărui lunetă a fost înlocuită cu un aparat fotografic la care diafragma este înlocuită, la
rândul ei, cu o fantă reglabilă ca dimensiuni pentru a permite transmiterea unei singure linii a spectrului solar.
Fotografia astfel realizată se numeşte spectroheliogramă.
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1891, august 24 - inventatorul american Thomas Alva Edison
brevetează kinetograf-ul, aparat pentru înregistrarea imaginilor, iar din 1893
brevetează kinetoscop-ul - un aparat pentru reproducerea imaginilor.
Înregistrarea se realiza pe un film fotografic de 35 mm (dimensiune devenită
mai târziu standard) ce se desfăşura uniform, într-o cameră fotografi.că. Pe
acest film se înregistrau imagini succesive printr-un obiectiv periodic
deschis, iar obturatorul de forma unui disc în rotaţie era prevăzut în centru
cu o mică deschidere. Obiectivul era luminat de 46 de ori pe secundă, ceea
ce permitea înregistrarea a tot atâtea imagini succesive pe pelicula
fotografi.că. Pentru a se putea imprima o mişcare cât mai uniformă filmul
fotografic avea mici perforaţiuni pe margine în care intrau dinţii a doi
cilindri de antrenament. Cu al doilea aparat, kinetoscop, se putea reproduce
imaginile fotografiate. Acest dispozitiv era compus dintr-un motoraş electric ce permitea trecerea imaginilor
iluminate ale filmului prin faţa ochiului observatorului care le urmărea printr-o lupă. Se puteau proiecta până la
46 de imagini pe secundă. Edison folosea acest ansamblu de două aparate, numai pentru înregistrări de scurtă
- durată, cu ritmul de 15 imagini pe secundă. Alţi autori indică anul 1892
ca fiind anul brevetării acestor aparate.
1891 - inventatorul francez Georges Demeny (1850 - 1920)
realizează un aparatfonoscop-ul care recunoştea mişcările unor personaje
vorbitoare în 18 imagini prinse pe peliculă cu cronofotograful lui Marey.
Este de fapt, primul aparat care realiza sinteza mişcării pe baza
imaginilor fotografi.ce. Demeny brevetează acest aparat în data de 3
martie 1892 şi marchează apariţia gros-planului fi.gurii umane. El va fi
lansat, mai târziu de Leon Gaumont.
1892, februarie 12 - în Franţa, Leon Bouly (1872 - 1932) obţine brevetul de invenţie pentru o cameră
de luat vederi căruia îi dă denumirea de cinematograf Lui i se atribuie de altfel, şi folosirea pentru prima data a
cuvântului cinematograf
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1892, aprilie 25 - în Franţa, fizicianul Georges Lippmann
diferite fotografii în culori ale unor obiecte.

comunică

1892, 5 iulie - ia fiinţă „Societatea amatorilor de fotografie din
a amatorilor din ţara noastră.

Academiei de

Bucureşti" -

Ştiinţe

din Paris

Este prima societate legal

constituită

1892, octombrie 28 - în Franţa, Emile Reynaud prezintă, la sediul Muzeului
Grevin din Bulevardul Montmartre din Paris, primele proiecţii publice de desene
animate denumite „Teatru optic", brevetat încă din 1888. Spectacolele se întindeau
pe durata a 31 de minute şi constau în proiectarea pe un ecran imens, în faţa unui
public extrem de numeros, a trei „pantomime luminoase": "Le Clown et ses chiens"
(Clovnul şi câinii săi), ,,Un bon bock" (Un ţap de bere), ,,Pauvre Pierrot" (Sărmanul
Pierrot), pentru realizarea cărora s-au desenat pe peliculă câte 1500 de imagini.
Proiectarea lor se realiza, pe de o parte, cu ajutorul unei lanterne magice, a unor
imagini de decor fix, iar pe de altă parte, folosind praxinoscop-ul şi un dispozitiv de
proiecţie, a celor 1500 imagini succesive desenate pe o bandă transparentă. Această
bandă rula de pe o bobină pe alta cu ajutorul unor perforări practicate în lungimea
benzii pentru a asigura desfăşurarea într-un ritm constant. Primele filme rulate de
Reynaud aveau durată scurtă de timp, în jur de un sfert de oră. Teatrul optic al lui
francezului Reynaud poate fi considerat un adevărat precursor al cinematografiei. Imaginea
reprezintă afişul primului spectacol de proiecţii animate de care aminteam mai sus.

prezentată

aici,

1892 - Emil von Hoegh (1865 - 1915) este primul din lume care a calculat unul dintre cele mai
importante şi modeme obiective fotografice. Este vorba despre sistemul dublu anastigmat „Dagor" fabricat de
Goerz în 1892.
1892 - în Franţa, Jules Carpentier (1851-1921) creează şi construieşte un aparat tip binoclu. Acesta era
dotat cu două obiective identice alăturate. Prin unul se proiecta o imagine pe un geam mat iar celălalt forma o
imagine identică pe o placă 6/4. Aparatul putea fi încărcat cu 12 astfel de plăci, care se puteau schimba uşor din
exterior. Acest tip de aparate tip binoclu, numite „Photo Jumelle", s-au bucurat de o largă răspândire.
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1892, 20 decembrie - doctorul Mina Minovici, medic legist inaugurează Institutul Medico-Legal,
primul de acest gen din lume. Pe lângă sălile de conservare a cadavrelor, institutul mai era dotat cu o sală de
autopsie, un laborator fotografic şi unul de microscopie. Dr. Mina Minovici a publicat în 1904 cartea
,,Nouveaux procedes des photographie de cadavres".
1892 - americanul George Eastman (1854-1932),
va produce diverse materiale şi echipamente fotografice.

înfiinţează

compania Eastman Kodak Company care

1893 - în România, George Nicolescu, farmacist în Armata

Română,

folosind un procedeu original,

realizează, pe plăci de gelatină sau colodiu uscat, diapozitive microfotografice. În 1894 publică o carte în care
prezintă

acest procedeu.

1893 - în Franţa, Jules Etienne Marey construieşte proiectorul
cronofotografic cu care proiectează pe un ecran fotografiile sale. Nefolosind însă
filmul perforat pe margini, proiecţiile sale nu erau fixe. Totuşi aparatul trebuie
considerat ca fiind primul proiector cinematografic.

1893 - englezul Harold Dennis Taylor (1862 - 1943), construieşte un
obiectiv triplet Cooke Triplet realizând unul dintre cele mai mari progrese în
construirea obiectivelor. Acest obiectiv este primul sistem de lentile care a permis eliminarea celor mai multe
denaturări optice sau aberaţii optice datorate marginii exterioare a lentilelor. Majoritatea anastigmatelor
moderne derivă din acest obiectiv.
1893, aprilie 16 - în România, începe utilizarea fotografiei aplicate - fotografia astronomică. La această
dată, misiunea astronomică română, condusă de astronomul Nicolae Coculescu, aflată în Foundiughe (Senegal),
fotografiază eclipsa totală de soare.
1893, iunie 30 - octombrie 10 - în

Franţa,

Demeny

obţine

brevet pentru cronofotograful cu

camă

excentrată.
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1893 - în Statele Unite, la Expoziţia care a avut loc la Chicago sunt
expuse electrotachystop-ul lui Anschiitz şi zoopraxigraf-ul lui Muybridge, în
timp ce construcţia kinetoscop-ului lui
Edison va fi terminat abia spre sfârşitul
expoziţiei. La această expoziţie va fi
prezentat filmul de un minut al lui Edison
Blacksmith Scene realizat în studioul The
Black Maria - primul studio de film a lui
Edison, amenajat într-un şopron din West
Orange, New Jersey, Statele Unite ale Americii.
1893, noiembrie 29 - în Anglia, Friese Green
pentru un cronofotograf proiector.

şi

Varley

obţin

un brevet de

invenţie

1893, 27 decembrie - în Franţa, Leon Bouly obţine brevet de invenţie pentru
un aparat de proiecţie şi proiector pe care le denumeşte: cinematograf reversibil.
1894 - s-au efectuat primele fotografii subacvatice din lume de către zoologul
francez Louis Boutan (1854 - 1934), colaborator al marelui savant român Emil
Racoviţă. El a utilizat un aparat portabil tip box introdus într-o carcasă etanşă
construită chiar de francez.
1894 - opticianul şi matematicianul Paul Rudolf (1858 - 1935) realizează al doilea obiectiv fotografic
îi dă numele de Dublu Protar - o asociere a două lentile simetrice cu o deschidere focală mare f76,3 şi
f77,7 ce conferă obiectivului performanţe mai mari.
căruia

1894, noiembrie 24 - în Statele Unite, Charles Francis Jenkins (1867 - 1934), inventator şi fizician,
obţine un brevet de invenţie pentru Kinetographic Camera un proiector de filme, ale cărei principii stau la baza
proiectoarelor modeme
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1894, noiembrie 5 - în Germania, Ottomar Anschiitz obţine brevet de invenţie
pentru un aparat de proiecţie de fotografii stroboscopice cu două discuri, fiecare dintre
discuri purtând imagini fotografice, şi căruia ia dat numele de Elektrischer Schnellseher.
El va face o demonstraţie cu acest aparat de proiecţie la Hotel des Portes din Dtiseldorf În
imagine este reprodus un superb exemplar original aflat în patrimoniul Muzeului Tehnic
din Viena, Austria.
1895 - este introdusă lumina electrică în laboratoarele şi studiourile fotografice. În
Statele Unite, New York apare prima instalaţie modernă înfiinţată de Automatic
Photograph Company care putea să expună 245 copii format cabinet (ceva mai mare decât
o carte poştală) pe minut, producând 147.000 copii pe zi.
1895, februarie 13 - este data de început al Spectacolului Cinematografului care domină şi încântă
lumea de mai bine de un secol! La această dată, în Franţa, Louis Lumiere (1864 1948), chimist francez, împreună cu fratele său August Lumiere (1862 - 1954), tot
chimist, obţin primul brevet de invenţie al aparatului cinematografic - un aparat ce
servea la obţinerea şi la vizionarea probelor cronofotografice
- care era în acelaşi timp aparat de filmat şi aparat de
proiecţie şi pe care la 6 mai 1895, îl vor
numi
Cinematograf Aparatul prezentat în imaginea alăturată se
află în posesia Muzeului Naţional Media din Londra,
Anglia. În data de 22 martie 1895 pe strada Rennes, nr. 44,
la Societatea pentru încurajarea industriei naţionale din
cadrul Academiei de Ştiinţe din Paris„ cei doi fraţi, fac prima
demonstraţie publică a aparatului cinematografic difuzând
filmul „Ieşirea lucrătorilor din Uzinele Lumiere". Mai târziu
fraţii Lumiere vor separa cele două sisteme ale aparatului: filmare şi proiecţie în două
aparate independente unul pentru filmare (aparat negativ), care analizează mişcarea, şi
altul pentru proiecţie (aparat pozitiv), care o sintetiza. La 1 iunie 1895, la Lyon, Louis
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Lumiere continuă demonstraţiile prezentând filmele: ,,Piaţa bursei la Lyon", O lecţie de gimnastică", ,,Fierarii",
„Bebe pescuind", ,,Un incendiu", ,,Grădinaru Stropit" şi „Gustarea copilaşului". La 28 decembrie 1895, în
subsolul localului public „Grand cafe de Paris" de pe Boulevard Ies Capucines Nr. 14, în salonul „Indian",
încep primele reprezentaţii oficiale cinematografice în Franţa, urmate de cele din Germania, prin
Skleadonowsky şi O. Messter, şi din S.U.A. prin Le Roy. Astfel, s-a născut o nouă formă de divertisment,
filmele mute devenind populare mai bine de 30 de ani de acum încolo.
1895, februarie, 22 - în Statele Unite are loc o
Clinton, statul New Jersey

demonstraţie publică

a Cinematografului lui Le Roy, în

1895, aprilie 21 - în Statele Unite, la New York, are loc prima demonstraţie a panoptikon-ului Latham.
În data de 20 mai al aceluiaşi an, Latham schimbă denumirea aparatul său panoptikon în cidoloscop şi face
primele reprezentări publice în New York.
1895, mijlocul lunii septembrie - în Statele Unite, în statul Georgia se fac primele reprezentaţii publice
ale Fantascop-ului lui Armat şi Jenkins.
1895, noiembrie - în Germania, la Berlin, se încep reprezentaţiile publice la Wintergarden cu bioscopul
lui Skladanowsky (1863 - 1939), un proiector care utiliza alternativ două serii de 48 de cronofotografii montate
pe benzi cu capse metalice.
1895 - francezul Louis Amedee Mante (1826-1913) propune procedeul mantochrome, procedeu apropiat
concepţiei autochrome a fraţilor Lumiere. Se pare că mantochromia a apărut anterior procedeului autochrom.
1896 - medicul Constantin Dimitrescu
chirurgicale din România.

efectuează

la Spitalul

Colţea

din

Bucureşti

primele radiografii

1896 - neurologul Gheorghe Marinescu, pentru a stabili diagnosticul diferenţial între acromegalie şi
eritromegalie, realizează, folosind aparatul Rontgen construit de Dragomir Hurmuzescu şi R. Benoit,
radiografiile acestor două afecţiuni, considerate primele din lume.
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1896, mai 27 - în saloanele ziarului „L'independance Roumaine" din Bucureşti, este prezentat pentru
prima dată publicului român, un film care rula pe ecranele cinematografului „Lumiere" din Paris. În acelaşi
cinematograf, la data de 2/20 iunie 1897, sunt prezentate primele trei filmări ale operatorului francez de origine
română Paul Menu, realizate cu ocazia serbărilor zilei Independenţei României de la 10 mai 1897. Folosind un
aparat de filmare Lumiere, Paul Menu a imortalizat aspecte de la tradiţionalul Târg al Moşilor, de la
hipodromul Băneasa (Bucureşti) sau din zona inundabilă de la Galaţi, precum şi unele din exerciţiile flotei
române de pe Dunăre. Ele au fost primite cu mult entuziasm de publicul românesc, iar cronicile vremii au fost
extrem de favorabile. Pentru istoria celei de a şaptea arte în România, reprezintă primele
actualităţi cinematografice realizate pe teritoriul ţării noastre.
1896 - în Franţa sunt emise 129 de brevete pentru fotografii animate printre care
Lumiere, Melies, Pathe şi Gaumont, iar în Anglia şi Statele Unite, peste 50 de brevete,
printre care Edison şi Compania ,,Biograph" din statele Unite. Se poate spune că anul
1896 poate fi considerat anul când cinematograful depăşeşte faza de laborator şi se pun
bazele unei noi industrii extrem de prolifice: industria cinematografică.
1896 - francezul Raoul Grimoin-Sanson (1860 - 1941) realizează un aparat de
luat vederi panoramic şi, pornind de la ideea de a reconstitui scene pe un ecran continuu
circular a realizat în 1897, un sistem cineorama care consta dintr-un ecran care înconjura complet spectatorul.
1896, februarie 20 - în Anglia se fac primele demonstraţii publice cu fotografii animate cu aparatul
animatograf al englezului William Paul (1869 - 1943). În luna martie, după brevetarea animatografului în data
de 2 martie şi redenumit teatograf sau bioscop al aceluiaşi an William Paul reia seria de reprezentaţii în faţa
publicului londonez, având un real succes.
1896, aprilie 3 - în Statele Unite, Th. A. Edison realizează primele demonstraţii publice cu vitascop-ul,
un aparat asemănător cu fantascopul, realizat de Jenk:ins şi Armat în 1895. În data de 23 aprilie, Edison ajunge
la New York, unde, la Koster und Bial 's, Music Hali pe Herald Squar 34 Street, face primele demonstraţii.
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1896 - în Franţa, Bertier şi Ives, în 1903, realizează un nou procedeu de fotografiere ce crea impresia de
imagini în relief mai multor persoane o dată, fără intermediul vreunui aparat. Acest procedeu denumit
Stereogramă consta în fotografierea a două imagini diferite ale aceluiaşi obiect printr-un sistem de linii
verticale, subţiri. Imaginea unică a obiectului era recompusă apoi din lamelele subţiri ale celor două imagini.
Un grilaj corespunzător plasat peste imaginea compusă permitea atât ochiului drept cât şi a celui stâng, să nu
perceapă fiecare decât o singură imagine din cele două secvenţe iniţiale. Acelaşi lucru se întâmpla şi dacă
fotografia era privită de două persoane.
1897, martie 29 - Prof Dragomir Hurmuzescu realizează, pentru prima dată în România, primele
radiografii utilizând razele X (radiaţia Răntgen) ce fuseseră descoperite în 1895 de către fizicianul german
Wilhelm Conrad Răntgen. Aceste prime radiografii au fost prezentate la Academia Română din Bucureşti
1898
savantul român, doctorul Gheorghe Marinescu
(1863 - 1938), concomitent cu chirurgul francez Eugene Louis Doyen
(1859 - 1910), foloseşte, pentru prima dată în lume, înregistrarea
cinematografică în activitatea de cercetare medicală de la Spitalul
Pantelimon din Bucureşti. Doctorul Marinescu, ajutat de operatorul
Constantin M. Popescu şi un aparat de filmat marca Lumiere,
înregistrează pe peliculă tulburările de mers în peraplegia organică şi
manifestările hemiplegiei isterice. După filmul său s-au realizat desenele
care au ilustrat studiul „Tulburările mersului în hemiplegia organică
studiate cu ajutorul cinematografiei" ce a fost publicat în revista franceză „La semaine Medicale"din data de
5 iulie 1899. Prin această activitate de pionierat în cinematografie dr. Gheorghe Marinescu, alături de realizările
medicului francez Eugene Louis Doyen, se pun bazele filmului ştiinţific. Din anul 1898 şi până în 1902,
profesorul român va realiza o serie de filme în scopul depistării tulburărilor în mers, gesturi şi atitudini ale
bolnavilor internaţi în clinica neurologică a spitalului Pantelimon.
1900 - Carl Paul Goerz (1854 - 1923) realizează cunoscutul grandangular Hyperegon (grandangular =
obiectiv de filmare cu distanţă focală scurtă, cu un unghi de cuprindere mare şi profunzime de claritate ridicată)
care avea o deschidere de 135°. Acesta a fost utilizat multă vreme în secolul XX.
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1900 - fizicianul şi opticianul german Carl Pulfrich (1858 - 1927) concepe un aparat stereocomparator
pe care îl utilizează în cartografie. El introduce pentru prima dată în cartografie procedeele fotografice
combinate cu stereocomparatorul său.
1900 - în acest an se stabilesc scările sensitometrice, care exprimă sensibilitatea sau rapiditatea de
impresionare a emulsiilor. Astfel: Huster şi Driffield stabilesc grade HD; astrofizicianul Julius Scheiner
(1858 - 1913) - grade Scheiner; Deutche Industrie Normen - grade D.I.N.; American Standard Association grade AS.A.
1900 - în Franţa Clement Maurice şi Henri Lioret prezintă la Expoziţia internaţională de la Paris noua
lor invenţie phono-cinematheatre, un aparatul sonor care îmbina un proiector şi un fonograf În acelaşi an,
Georges Melies (1861 - 1938) realizează, şi el, sincronizarea fonografului şi a cinematografului.
1901, iulie 11 - :francezul Leon Gaumont obţine brevet de invenţie pentru un sistem de sincronizare cu
dintre un fonograf şi un aparat cinematograf denumit Chronophone Gaumont. Acest sistem
va cunoaşte un succes deosebit în Europa.
comandă electrică

1902 - opticianul şi matematicianul Paul Rudolf (1858 - 1935) realizează un
ultim obiectiv fotografic numit „Tessar" produs industrial de firma „Zeiss" din Jena,
Germania. Obiectivul a fost realizat pe baza calculelor efectuate de autor timp de
aproape trei ani din lipsa unor mijloace de calcul rapide (maşinile de calcul electronice
nu erau încă inventate). Principiul de construcţie al Tessar-ului stă azi la baza construirii
multor obiective. El era un obiectiv de format mic din familia obiectivelor „Ross
Xpress", ,,Heliar" al lui Voigtlander, sau cele de mai târziu ,,Hecktor Leitz" sau „Sonnar
- Zeiss" etc. cu modificările respective. Obiectivul Tessar prezentat în imagine este în
proprietatea Universităţii din Arizona - Colegiu de ştiinţe optice, Statele Unite ale Americii
1902 - :francezul Leon Gaumont (1864 - 1946) încearcă să reproducă vocile personajelor înregistrate pe
pelicula de film. El realiza o înregistrare simultană a imaginilor pe film negativ şi a vocilor, a sunetelor, pe un
disc de gramofon. Acest ansamblu era pus apoi în funcţiune concomitent. Prima încercare a fost în data de
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7 noiembrie 1902 realizând un portret vorbitor. Prima reprezentare
29 decembrie 191 O la Academia de Ştiinţe din Paris.

oficială

a face,

însă

abia în data de

1903 - profesorul A. Miethe şi R. A Traube, reuşesc să mărească sensibilitatea plăcilor isochromatice şi
ortchromatice la roşu, deschizând astfel, calea posibilităţii producerii de materiale negative care să redea toate
culorile în valori tonale corecte, materiale pancromatice.
1903 - chimistul şi industriaşul francez Louis Lumiere (1864 - 1948), fratele lui August Lumiere (1862
- 1954) a realizat, pentru fotografia în culori Autochrome - o placă cu reţea tricromă (roşu, verde şi albastru),
care a fost comercializată începând cu 1907.
1904 - doctorul român Nicolae Minovici publică lucrarea ,,Nouveaux procedes de photographie de
cadavres", în care arată rolul esenţial pe care îl are fotografia în identificarea şi studierea cadavrelor. Pentru
metoda de fotografiere şi de utilizare a fotografiilor medicul român obţine medalia de aur în 1912, la Expoziţia
Internaţională din igienă socială de la Roma.
1905 - în România, primele fotografii aeriene au fost realizate de prinţul George Valentin Bibescu
(1880-1941). Ele au fost realizate din balonul „România", în cadrul unei ascensiuni organizate de Aeroclubul
român aflat sub patronajul prinţului şi reprezintă imagini ale Bucureştiului din anul 1905.
1907 - firma franceză „Lumiere" lansează procedeul autochrome. Acesta utiliza o placă de sticlă
acopeită cu amidon de cartofi, vopsit în roşu, verde şi albastru/violet. Însă culoarea fotografiilor nu va fi atât de
clară în comparaţie cu cea a monofilmului Kodachrome din 1935.
1907 - la Iaşi, într-una din sălile circului „Sidoli", A.C. Botez, electrician,
cinematografică cu caracter permanent din România.

amenajează

prima

sală

1908 - Neculai Iliescu - Brânceni concepe un aparat obturator tip binoclul care crea senzaţia de relief,
spectator care privea prin el un ecran pe care se proiecta aceeaşi imagine de două ori consecutiv.
Mecanismul era simplu: discul obturator al binoclului era, învârtit de un motoraş cu o viteză identică cu viteza
fiecărui
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de derulare al filmului. În mişcarea lui el închidea alternativ, pentru o :fracţiune de secundă, vederea fiecărui
ochi, rezultând astfel impresia de relief pe ecran. A fost unul dintre primii paşi făcuţi în apariţia imaginii în
relief.
1908, martie 2 - francezul Gabriel Lippmann (1845-1921) prezintă la Academia de Ştiinţe din Paris o
comunicare prin care arăta că a obţinut o fotografie (fotografia integrală) în care reda în acelaşi timp şi
imaginea tridimensională a unui corp în funcţie de poziţia privitorului dar
şi culorile lui fără ajutorul vreunui aparat de fotografiat. Tehnica care
stătea la baza acestei realizări era placa fotografică care prezenta pe
suprafaţa ei o multitudine de convexităţi uniforme, de aceeaşi
dimensiune, aşezate regulat şi la distanţe egale între ele. Aparatul
fotografic era înlocuit de o ramă sau cadru care conţinea această placă
fotografică integrală acoperită cu o hârtie sau cu o pânză de culoare
neagră.
Curbura convexităţilor sau proeminenţelor acestei plăci
fotografice era mai mare pe o parte şi mai mică pe cealaltă faţă
considerată superioară, obţinându-se în felul acesta, pe această parte, un
număr mai mare de mici obiective cu distanţă focală foarte mică. Pe
această faţă se întindea şi stratul sensibil la lumină astfel încât imaginea
se crea pe faţa superioară, adică pe stratul sensibil. În acest fel, fiecare
celulă devenea un mic aparat fotografic, având ca
obiectiv curbura de sus iar ca placă fotografică
suprafaţa mai puţin curbată de jos. Pentru ca
imaginile să se obţină în condiţii bune, trebuia ca celulele să fie izolate optic între ele
printr-o substanţă neagră, realizându-se astfel condiţiile unei camere negre. Se obţineau
atâtea imagini câte astfel de celule se găseau pe placa de sticlă. Era suficient să se dea
la o parte de pe placă învelişul alcătuit din hârtia neagră şi să se expună, atâta timp cât
era necesar pentru ca stratul sensibil să fie impresionat. Developarea se făcea în
laborator prin procedee obişnuite, obţinându-se direct un clişeu pozitiv. Un elev al
profesorului Lippmann, fizicianul Estenave, a perfecţionat fotografia integrală, folosind
o serie de lupe. Datorită folosirii unui număr de lentile convexe, care formau fiecare o
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mică porţiune

de imagine, la o anumită distanţă de suprafaţa sensibilă, Estenave a reuşit ca subiectul real să fie
înlocuit cu o imagine aeriană reală perceptibilă în aceleaşi condiţii ca şi subiectul, adică în relief. Aceste
procedee fiind foarte costisitoare şi dificil de realizat nu au căpătat o largă răspândire.
În urma acestei descoperiri, savantului Gabriel Lippmann i se va decerna, la 2 martie 1908, Premiul
Nobel pentru fizică.
1908, august 17 - francezul Emile Courtet (Emile Cohl) (1857 - 1938) realizează, la Teatrul Gymnase
din Paris, proiectarea cinematografică a primului desen animat „Fantasmagorie" de 36 de metri lungime cu o
durată 1 minut şi 58 de secunde. Prin această reprezentaţie, pune în practică o idee mai veche a lui Georges
Melies (1861 - 1938) care presupunea proiectarea ordonată pe un ecran a unor litere filmate separat, dar şi pe a
lui J. Stuart Blacton care a animat o serie de crochiuri. În acelaşi an, 1908 la casa de filme Gaumont, Emile
Cohl produce mai multe filme animate: Fraţii Boutdebois şi Chibriturile animate cu o lungime de 90 metri şi
un nou tip de film înrudit cu desenul animat: Păpuşile animate. Emile Cohl era denumit „doctorul în trucaje" al
casei de filme Gaumont. .
1908 - englezul G. A. Smith şi Charles Urban studiază procedeul kinemacolor care utiliza un disc cu
filtre de două culori complementare: imaginile, luate alternativ prin aceste filtre şi proiectate prin două filtre
identice, reproduceau destul de imperfect, toate culorile pe retină .
1909 - T.G. Adrianovici (1875 - 1960), astronom sovietic, folosind filtre diferite,
fotografii ale planetei Marte.
1909 - sunt realizate primele fotografii din avion de
Wright într-unul din zborurile sale.

către

un

ofiţer

italian care îl

realizează

însoţea

primele

pe pilotul

1909, mai - pe strada Doamnei din Bucureşti se deschide cinematograful Volta, pnma
din România construită special pentru această destinaţie.

cinematografică

1909 - Winsor MacCay realizează primul desen animat Gertie the dinosaur devenit foarte popular.
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sală

1909, octombrie - francezul Hugues d 'Egwo realizează cel mai vechi jurnal cinematografic cu subiect
românesc, filmând demonstraţia care a avut loc la Bucureşti, pe câmpul Cotrocenilor, a constructorului francez
de avioane Louis Bleriot (1872- 1936);
1910, iunie 17 - francezul Emile Cohl
lungime de 125 de metri, din care 28 în culori.

prezintă

filmul de

păpuşi

animate, Cel mai mic Faust cu o

1910 - savantul francez doctorul Jean Comandon (1877 - 1970) realizează primele filme ştiinţifice cu
teme biologice punând bazele biocinematografiei ştiinţifice. Savantul român, medicul Constantin Levaditi
(1874 - 1953) participă, în calitate de specialist, la realizarea remarcabilelor filme ştiinţifice ale doctorului
francez Comandon, colaborând împreună la formarea procesului fagocitozei, ceea ce a trezit un mare interes
cercetătorilor membrii ai Academia de Medicină din Paris. In acelaşi an, Comandon, ajutat de radiologul
Andre Lomon va pune la punct şi tehnica pentru cineradioscopia medicală.
1910 - în cinematografie, Buhl şi Labrely introduc o nouă metodă de filmare : au ralenti prin care se
obţin anumite efecte vizuale precum şi redarea în mod rapid a unei acţiune lente.
1912 - inventatorul american Thomas Alva Edison
realizând astfel un gen de cinematograf sonor.

combină

cinematograful propriu-zis cu fonograful

1912 - chimiştii Rudolph Siegrist şi Johann Fischer realizează o nouă tehnică de fotografiere prin
descoperirea şi introducerea „formatorilor" sau „cuplatorilor" de culoare, de fapt un procedeul de încorporare a
coloranţilor în emulsia fotografică. Cu acestea se obţinea transformarea imaginii latente directe, în imagine
colorată. Produsul de oxidare care se forma, atunci când halidul de argint era expus la lumină, era redus pentru
a forma imaginea argentică. Acesta avea un înalt grad de reacţie fiind capabil să se unească cu alte substanţe
pentru a forma culori. Cei doi chimişti au găsit posibilitatea să includă în emulsii, ingredienţi sau formatori de
culoare pentru cele trei culori primare. Fiecare dintre cele trei emulsii încorporându-se câte un formator de
culoare. Emulsiile obţinute sunt turnate în trei straturi suprapuse, separate între ele prin filtre corespunzătoare
totul putând fi developat într-un singur revelator. Prin acest procedeu se asigură atât analiza cât şi sinteza prin
metode substractive, cu o pierdere minimă de lumină. Imaginile rezultate erau pozitive. Marele handicap era
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însă

faptul că la început nu se puteau izola perfect cele trei straturi
Rezolvarea a adus-o în 1935 firma Kodak.

şi

se produceau

contaminări

între straturi.

1914 - specialistul în mecanică fină, germanul Oskar Bamack (1879 1937) creează primele aparate miniaturizate modeme de format 24/36 mm,
Leica (Leitz - Kamera) ce foloseau filme de 35 mm.
1914 - Earl Hurd perfecţionează desenul animat introducând ca suport al
desenelor a foilor transparente „Cels". Până la apariţia sunetului şi a imaginilor
color, desenul animat nu a mai progresat.
1916 - 1924 - inginerul român Dumitru Daponte (1894 - 1956) proiectează şi construieşte un aparat
de filmat) pentru redarea reliefului în proiecţia filmului. Pornind de la ideea că pentru perceperea
reliefului trebuie create condiţii încă de la luarea vederilor, concepe o cameră cu două obiective, relieful
rezultându-se prin proiectarea simultană pe ecran a ambelor imagini, luate cu cele două obiective. Această
invenţie de pionierat în cinematografia în relief o prezintă la Royal Society din Londra, la Universitatea din
Liverpool, precum şi în faţa unor autorităţi ştiinţifice la Universitatea din Paris, în 1924. Primeşte brevet pentru
invenţia sa, privind cinematografia în relief, în Anglia (brevet nr. 222173) precum şi în Franţa (brevet nr.
592963).
(cameră

1917 - cercetătorul şi metalurgistul american Herbert Thomas Kalmus (1881 - 1963) realizează
procedeul chimic tehnicolor de fotografiere şi filmare. Exploatabil industrial, dar destinat doar marilor
producători din cauza modului greoi de utilizare. De atunci, în cinematografie, au fost împrumutate procedee ce
ţineau de tehnica fotografiei: Kodakrom, Agfacolor, Eastmancolor etc.
ofiţerul

american Goddard
aeriană nocturnă. După 1925 fotografia
reconstrucţia şi amenajarea oraşelor.
1919 -

inventează
aeriană

o serie de dispozitive şi aparate pentru fotografierea
a avut un rol important în studiile întreprinse pentru
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1920, aprilie 4 - are loc premiera primului film românesc de desene animate Păcală în lună. Creatorul
acestui desen animat, caricaturistul Aurel Petrescu, a folosit o tehnică mixtă între desenul clasic şi cartonaşele
decupate. Personajele sale se mişcau simplu, doar din articulaţii.
1920 - chimistul şi industriaşul francez Louis Lumiere (1864 - 1948) a studiat fotografia în relief,
prezentând la Academia de Ştiinţe (al cărei membru devenise în 1919) fotostereosinteza.
1924 - Leopold Mannes şi Leopold Godowsky patentează procedeul de colorare în trei straturi (filmul
color transparent) aşa cum este cunoscută astăzi. Ei au combinat cele trei straturi de material foto - sensibil la
culori diferite pe acelaşi film.
1924 - în Germania este produs primul aparat format mic utilizând film cinematografic, inventat de
Oskar Bamack (1879 - 1937) şi construit de Leitz.
1925 - cinematografia ajunge la îndemâna amatorilor datorită fraţilor Emile şi Charles Pathe care au creat
celebra peliculă Pathe-Baby, de 9,5 mm, cu un singur rând central de perforaţii, făcute pe marginile consecutive.
1925 - Compania germană Leitz lansează un aparat de fotografiat
de înaltă calitate, Leica, ce poate fi transportat şi folosit cu uşurinţă. Este
primul aparat de fotografiat din lume de format mic, având cadre cu
dimensiuni de 24 x 36 mm. Cu acest aparat, trepiedul dispare, iar fotograful
fixează distanţa prin rotirea unui inel metalic aflat pe lentilă. Este dotat şi cu
alte elemente de reglare simple, pentru a controla expunerea, astfel încât
aparatul să poată realiza fotografii la diferite grade de lumină.
1925 - inventatorul scoţian John Logie Baird prezintă, în faţa membrilor Institutului Regal din Londra,
primele filme destinate transmisiunii televizate. Pornind de la principiul descompunerii unei imagini în mişcare
în mici segmente ce pot fi transmise in eter, Baird realizează un echipamentul pe baza unor discuri rotative
pentru descompunerea imaginii într-o serie de linii. Filmele lui Baird erau foarte neclare, însă ideea a suscitat
interesul cercetătorilor in domeniu.
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1927, octombrie 6 - în cinematografele din New York este difuzat filmul „The jazz Singer" (Cântăreţul
de jaz) produs de casa de filme al fraţilor Warner şi avându-l ca regizorul pe Alan Crosland. Acest film
marchează cea de „a doua naştere" a cinematografului: filmul sonor. Este primul film vorbit care sincroniza
imaginile cu melodiile interpretate de popularul cântăreţ american Al. Jolson şi cuvintele înregistrate pe disc
(procedeu Vitafon). Pentru a se asigura acurateţea înregistrării sonore, cameramanii au fost nevoiţi să filmeze
stând în cutii bine căptuşite, pentru ca zgomotul camerei de filmat să nu se înregistreze pe coloana sonoră.
Astfel, zilele filmului mut luaseră sfărşit !
1928 - firma
într-o

americană

formaţie lenticulară,

Kodacolor scoate pe piaţă un nou tip de film color cu spatele peliculei presat
în conjuncţie cu un filtru cu dungi care se monta pe obiectiv.

1929 - J. Ostermeyer

inventează

becurile pentru blitz.

1930, octombrie 30 - la numai trei ani de la realizarea primului film sonor, din lume, este realizat în
România, prin procedeul Triergon, filmul "Ciuleandra" - primul film sonor românesc, ecranizare după romanul
omonim a lui Liviu Rebreanu.

346406

1931 - Dumitru Daponte s-a mai ocupat
şi nr. 346454.

şi

de cinematograful color,

obţinând

brevetele engleze nr.

1933 - în oraşul american Camden, New Jersey, Richard Hollingshead inaugurează primul cinematograf
pentru maşini . Pentru a-şi atesta profitabilitatea ideii, Hollingshead face o primă încercare, prezentând un film
chiar în parcarea casei sale. Succesul experimentului îl convinge să construiască un ecran cinematografic
măsurând 9 pe 12 metri şi o parcare în formă de evantai, cu 400 de locuri dispuse în 8 rânduri. Mulţi au fost
entuziasmaţi de această idee. Astfel de cinematografe vor fi construite în mai toate oraşele din Statele Unite ale
Americii.
1934, iulie - se votează legea pentru crearea Fondului Naţional al cinematografiei, în vederea înfiinţării
Studioului Bucureşti. În acelaşi an se realizează primul jurnal de actualităţi sonor românesc, precum şi
documentarul ,,România".
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1935 - firma americană Kodak, îmbunătăţeşte şi înlătură neajunsurile procedeului de fotografiere în
culori cu ajutorul formatorilor de culoare al chimiştilor Siegrist şi Fischer din 1912, lansând procedeul
„Kodachrome" la care cuplatorii sau formatorii de culori se aflau în revelator şi fiecare strat se developa
separat printr-o tehnică complicată, în etape cu mare grijă. Kodachrome este un sistem monofilm, în care trei
straturi de emulsie, fiecare sensibilă la o anumită culoare primară, se găsesc pe acelaşi film.
1935 - este difuzat Bechy Sharp, primul film artistic de lung metraj, realizat în sistemul Technicolor.
Prin această difuzare se demonstra supremaţia sistemului Technicolor în faţa tuturor celorlalte sistemele de
culori inventate de până atunci. Ca principiu în sistemul Technicolor se folosea o cameră de luat vederi care
filma simultan trei imagini - fiecare în câte una din culorile principale. Cele trei imagini sunt apoi imprimate pe
o singură peliculă care conţine şi coloana sonoră. Camerele de luat vederi Technicolor erau atât de bune încât
ele vor deveni standardul pentru filmele color.
1936 - J. Strong inventează procedeul de
evita pierderile de lumină prin reflexie.

albăstrire

(sau fluorurare) a

suprafeţelor

lentilelor pentru a

1936 - germanii von Wihmaus şi Schneider lansează pe piaţă filmul Agfacolor prin care cuplatorii sau
formatorii de culoare erau încorporaţi direct în emulsii stratificate fără a mai trece dintr-un strat în altul. Fiecare
strat din peliculă corespundea unei culori fundamentale.
1937 - apare Minox, primul aparat de fotografiat de mici dimensiuni.
1938 - letonul Walter Zapp realizează primul aparat de fotografiat de mici dimensiuni pentru uzul
public denumit Ur-Minox. Din 1943, Zapp realizează aparatul de fotografiat Minox a cărui dimensiuni erau atât
de mici încât încăpea într-o palmă. Era considerat aparat de fotografiat de buzunar!

şi,

1939 - este elaborat sistemul substractiv negativ-pozitiv, în care negativul reda culorile complementare
ca oricare negativ, putea fi copiat, mărit pe hârtie, obţinându-se culorile naturale.
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1941 - firma Kodak produce filmul negativ color. În timp ce filmul alb-negru are un singur strat, noul
film are trei straturi, fiecare sensibil la una din cele trei culori primare (roşu, verde, albastru). Când filmul este
developat se formează trei culori diferite. Acesta este un negativ colorat. Când el este imprimat pe hârtie se
produce un proces similar, având ca rezultat o imagine pozitivă.
1942 - Firmele Agfa

şi

Kodak

lansează

pe piaţă hârtia colorată.

1947 - americanul Edwin Herbert Land (1909-1991) inventează procedeul polaroid de fotografiere albnegru cu developare instantanee şi concepe primul aparat fotografic care utiliza acest principiu. Procedeul
consta în folosirea unui film prevăzut cu mici cartuşe de produse chimice care, sparte de rulouri speciale se
răspândesc pe emulsie şi asigură developarea şi fixarea automată imediat după impresionare. Acesta este
procedeul polaroid.
1948 - britanicul de origine maghiară, Denis Gabor (1900 - 1979) descoperă principiul holografiei,
procedeu de fotografie în relief prin transparenţă, care impune necesitatea de a lumina subiectul cu lumină
coerentă. Primele fotografii au fost obţinute abia după inventarea laserului de către E. N. Leith, J. Upatnicks şi
C. W. Stroke. Pentru această descoperire, în anul 1971 , savantului Denis Gabor i se acordă Premiul Nobel
pentru fizică.
1950 - apar filmele fotografice cu mască prin care se ameliorează redarea culorile, apoi hârtia
reversibilă pe care diapozitivele color pot fi mărite direct în culori naturale.
1952 - este prezentat publicului procedeul numit cinerama, inventat de Fred W. Waller - un aparat
triplu care realiza filmarea simultan, cu trei camere de luat vederi, fiecare surprinzând partea stângă, dreaptă sau
centrală a fiecărei imagini. Trei proiectoare asigura coincidenţa acestor imagini pe un ecran foarte larg şi curb.
Este de fapt o aplicaţie restrânsă a principiului „cineorama", conceput de Grimoin - Sanson în 1896 şi prezentat
la Expoziţia Universală de la Paris în 1900.
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1956 - 1968 - Constantin I. Botez ( 1901 - 1977) împreună cu Paul Călinescu, inventează şi brevetează
în ţară şi străinătate o serie de procedee şi dispozitive privind redarea reliefului în fotografie, cinematografie şi
televiziune, care reprezintă un important aport românesc în punerea la punct sistemelor stereoscopice.
1962 - 1963 - tehnicianul cineast Ion Butănescu, folosind efectele halourilor de difuziune şi reflexie,
considerate până atunci neajunsuri, realizează titrarea lizibilă a textelor pe peliculele de film pentru obţinerea
contururilor în jurul literelor albe. Procedeul, brevetat şi în străinătate şi premiat la mai multe expoziţii
internaţionale, facilitează lizibilitatea scrisului pe orice fond de imagine.
1963 - firma Polaroid introduce pe piaţă primul film instantaneu color Polacolor pentru fotografii la
minut. Noul film funcţiona în mod similar sistemul sistemului Polaroid alb-negru, cu două feluri de substanţe
chimice - material sensibil la lumină ş i developant. La filmul color există însă trei feluri de chimicale sensibile
la lumină, şi anume la culorile principale ale luminii: roşu, albastru şi verde. Noul film a fost utilizat mai ales în
poliţie pentru diferite identificări.
1963 - firma Polaroid introduce pe

piaţă

primul film instantaneu color Polacolor pentru fotografii la

minut.
1965 - firma

americană

Kodak lansează filmul de 8 mm „super 8".

1966 - regizorul român Aurel Micheles (n. 1925) brevetează în ţara noastră, precum şi în Marea
Britanie, S.U.A., Japonia , procedeul transcolor, prin care se introduc în filmul color unele culori dominante, a
căror apariţie, cu intermitenţă, realizează un anumit efect pictural. În acest procedeu au fost realizate două filme
româneşti „Fetiţa cu chibrituri" şi „Legenda ciocârliei". Invenţia a fost distinsă cu premiul de onoare la al VIIIlea concurs UNIT AC şi, în acelaşi an la al VI-lea Concurs tehnic internaţional de la Bruxelles.
1972 - Texas Instrument
transductor opto-electronic.

patentează

prima

cameră fotografică fără

film, dar care

utilizează

un

1973 - apare aparatul de fotografiat Canon de 35 mm cu microprocesor.
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1976 - În Japonia, Compania Konica comercializează, ,,Konica C35AF", primul aparat de fotografiat
din lume cu autocalculare a distanţei printr-un sistem electronic de autofocusare numit Visitronic dezvoltat de
firma americană Honeywell.
1979 - apare discul video. La numai doi ani după apariţia video recorderelor, aparatele cu discuri au
început să devină tot mai populare. Noile aparate folosesc discuri lucioase de plastic care pot stoca un film de
lung metraj şi o coloană sonoră stereo. Neajunsul acestor discuri era faptul că nu se puteau face înregistrări.
1982 - Firma americană Kodak comercializează aparatul de fotografiat Kodak Disc 4000 care foloseşte
în locul rolelor de film un disc cu 15 segmente, fiecare segment însemnând un cadru de film de 8x10 mm.
Datorită simplităţii încărcării filmului, aparatul a cunoscut o rapidă popularitate, devenind aparatul preferat al
fotografilor amatori din toată lumea.
1983 - firma japoneză Sanyo scoate pe piaţă camescopul care a revoluţionat cinematograful amator. El
permitea înregistrarea sunetului şi a imaginii pe o bandă magnetică, apoi vizionarea lui se făcea pe un ecran de
televiziune cu ajutorul magnetoscop-ului.
1987 - lansarea de

către

firma Kodak a aparatului fotografic de unică

folosinţă.

1991 - apar primele aparate fotografice digitale. Firma Kodak lansează pe piaţă primul aparat fotografic
digital din lume. Aparatul funcţionează ca oricare altui cu singura diferenţă, majoră de altfel, că înregistrează
imagini sub formă de cod digital în memorie, şi nu pe film. Aceasta însemnă că este mai uşor să descarci
imagini de pe aparatul de fotografiat pe monitorul computerului şi că nu se va mai irosi atât de mult film pe
poze nedorite, această tehnică digitală de fotografiere promite a fi un sistem mai performant şi mai facil de
fotografiere decât cel clasic, bazat pe film. În prezent, ea are însă şi un dezavantaj: noul aparat nu poate produce
imagini la fel de fidele şi de o înaltă rezoluţie ca şi aparatele standard, lucru care însă are toate şansele să se
schimbe, odată cu introducerea aparatelor de fotografiat cu memorie mare.
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